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Förord 

Målsättningen för denna studie har varit att utforma ett kassa

planeringssystem för en svensk affärsbank, Det angreppssätt 

som används är så vitt jag kunnat finna unikt i detta samman

hang. Det gäller såväl det operativa systemet som utformningen 

av den strategiska modellen. Den integrerade och allsidiga be

handlingen av kassadimensioneringsproblemet som här presenteras 

är också nytt och bör vara av stort intresse för teoretiker, 

så väl som praktiker. 

c. 
Det arbete som här redovisas har förverkligats i nära .samarbete 

med en av Svériges större affärsbanker. Personal inom denna 

bank har läst olika preliminära versione*? av avhandlingen och 

har gett kompletterande synpunkter på' den praktiska utform

ningen av det operativa systemet. Speciellt vill jag där täcka 

kamrer Lars Efergström. 

Professor Dick Ramström och t.f. professor Bertil Torngren har 

varit mina handledare. För deras värdefulla granskning, upp

muntran och kritik.riktar jag ett varmt tack. Ett flertal per

soner har även gett mig värdefulla synpunkter ̂ och förslag till 

förbättringar under olika faser av arbetet. Där vill jag bl a 

tacka E.D. Göran Garstedt, C.E. Carl Fredriksson och C.E. Leif 

Lindmark samt E.D. Bengt Lohmander Lund. Behjälplig vid pro

grammeringen av simuleringsmodellen har varit F.K. K-E 

Helenius. Utskrift av avhandlingen i dess helhet har skötts av 

Ulla Stjernlöf. 

Finansiella bidrag har erhållits från Svenska Handélsbankens 

Stiftelse för Samhällsvetenskaplig Forskning. Dess finansiella 

stöd i forskningsarbetet har varit oumbärligt, vilket tacksamt 

erkänns. 





I 

Innehållsförteckning 
sid 

1. Bakgrund till det valda problemet 1 

1.1 Inledning 1 

1.2 Tidigare forskning i Sverige inom området 

operationsanalys med anknytning till bank

världen 2 

1.3 Motiv för fortsatt forskning inom området 

likviditetsplanering i banker 3 

1.4 Rationaliseringspotentialen 4 

1.5 SIBOL-systemet 5 

1.6 En preliminär analys av problemet med 

dimensionering av bankkassor 7 

1.7 Avhandlingens syfte och begränsningar 8 

1.9 Arbetets uppläggning 12 

1.10 Studien som en lär- och utvecklings

process 13 

1.11 De undersökta kontoren 15 

1.12 Några definitioner av centrala begrepp 16 

2 Problemet - en inledande diskussion 18 

2.1 Problemets komponenter 18 

2.2 Beslutsfattare vid val av kassastorlek 18 

2.3 Mål för kassahållningen 21 

2.4 Kontrollerbara och icke kontrollerbara 

variabler vid dimensionering av kassor 

vid ett affärsbankskontor 24 

2.5 Kostnader för kassahållningen 26 

2.6 Problem i samband med mätning av 

måluppfyllelsen 30 

2.7 En analys av beslutsprocessen 33 

2.8 Sammanfattning 36 

3 Tidigare forskning 37 

3.1 Inledning 3 7 

3.2 Några definitioner 37 

3.3 Allmänt om lagerdimensionering och 

kassaplanering 3 8 

3.4 Kassadimensioneringsmodeller 41 

3.5 Några slutsatser 47 

3.6 Kassaplaneringssystem 48 



II 

sid 

3.7 Evaluering av kassaplaneringssystem 55 

3.8 Sammanfattning 55 

4 Utformning av ett prognossystem 57 

4.1 Inledning 57 

4.2 Några definitioner 57 

4.3 Krav på prognossystemet 58 

4.4 Valet av prognostekniker. En inledning 59 

4.5 Metod 6 0 

4.6 Undersökningsresultat 61 

4.7 Stabilitet hos systemet 7 3 

4.8 Kassaförändringar under dagens lopp 74 

4.9 Prognossituationen. En sammanfattning 79 

4.10 Val av prognosvariabler 79 

4.11 Val av prognosteknik för nettokassaut-

strömningen 81 

4.12 Utformning av prognosmodellen. Några 

metodproblem 8 3 

4.13 En teoretisk modell 84 

4.14 Modell av det monetära kretsloppet 8 5 

4.15 Kompletteringar av modellen . 86 

4.16 Val av oberoende variabler 8 8 

4.17 Val av regressionsteknik 91 

4.18 Diskussion angående validitet hos 

modellen 9 2 

4.19 Test av prognosmodellen 93 

4.2 0 Förutsättningar vid användning av 

regressionsmodellen 98 

4.21 Utnyttjandet av modellen vid flera kontor 100 

2 En jämförelse med Lohmander och Oxings modelli03 

4.25 Val av teknik för prognostisering av 

kassans lägsta värde under dagen 104 

4.24 Datainsamling 106 

4.2 5 Prognosteknik 10 8 

4.26 Kontrollsystem 109 

4.2 7 Praktiska datainsamlingsproblem 110 

4.2 8 Validering av prognossystemet 112 

4.2 9 Sammanfattning 113 

5 Konstruktion av beslutsregler och 

beslutsalgoritm 121 



III 

sid 

5.1 Inledning 121 

5.2 Godhetskriterier för utformning av 
beslutsregler och beslutsalgoritm 12l 

5.3 Utgångspunkter vid konstruktion av be

slutsalgoritm 12 2 

5.H Val av teknik 124 

5.5 Beslutsalgoritmens utformning 127 

5.6 Beräkning av olika slag av kostnader 131 

5.7 Behovsberäkning 133 

5.8 Beslutsalgoritmen 13 5 

5.9 Planeringshorisont i beslutsalgoritmen 137 

5.10 Beslutsalgoritmen i funktion, några 

exempel 137 

5.11 Beslutsalgoritmens utformning vid övriga 

kontor 140 

5.12 Jämförelse med andra algoritmer 141 

5.13 Kassörens beslutsregler 142 

5.14 Validering av beslutsalgoritm och be

slutsregler 145 

5.15 En jämförelse med kassaplaneringen vid 

ett affärsbankskontor 148 

5.16 Kassaplaneringssystem och kontroll

system i operativt bruk 150 

6 Utveckling av och test med hjälp av en 

strategisk modell 155 

6.1 Inledning 155 

6.2 Krav på den strategiska modellen 155 

6.3 Några utgångspunkter och restriktioner 

vid konstruktion av den strategiska 

modellen 156 

6.4 Beskrivning av simuleringsmodell för 

test av beslutsalgoritm och beslutsregler 159 

6.5 Programmeringsspråk 16 3 

6.6 Programmets uppbyggnad 16 3 

6.7 Simuleringsprogrammets funktion 163 

6.8 Problem vid bedömning av resultat gene

rerade av en simuleringsmodell 16 6 

6.9 Validering av beslutsalgoritmen med hjälp 

av simuleringsmodellen 17 0 



IV 

sid 

176 

190 

193 

194 

196 

196 

198 

198 

208 

Simuleringsmodellen utnyttjad i explora-

tivt strategiskt syfte 

Simuleringsmodellen för operativt bruk 

Validering av simuleringsmodellen 

Slutsatser 

Avslutning 

Vidare forskning 

Sammanfattning av studien 

Svensk sammanfattning 

English Summary 

Enkätundersökning rörande allmänhetens 

utnyttjande av betalningsmedel 

Fotnoter 

Litteraturförteckning 

"Normalvärden" på exogena parametrar 

vid körning av simuleringsmodellen 

Figur-, diagram- och tabellförteckning 



- 1 -

1. BAKGRUND TILL DET VALDA PROBLEMET 

1.1 Inledning 

Sedan några år tillbaka finns inom det svenska bankväsendet 

stora datorbaserade redovisningssystem. Dessa system, 

on-linesystemen,är så konstruerade att betalningstransaktioner 

ute på de olika bankkontoren mer eller mindre direkt kan bok

föras i dator via kassaterminal, koncentrationsdator och tele

fonnät. Systemen kan vara något olika utformade och betalnings

transaktionerna kan bokföras direkt eller med viss tidsefter

släpning, men principen är densamma. 

Dessa system är utformade för att klara en mycket hög transak

tionsvolym och det finns därför ett visst utrymme för en alter

nativ användning av systemen under lågbelastningsperioder. I 

föreliggande studie utreds ett sådant alternativ. Det gäller då 

möjligheten av att till de system som utvecklats koppla ett 

kassaplaneringssystem som skall hjälpa kassören att planera sin 

kassahållning på ett bättre sätt. 

Kassadimensioneringsproblemet är inget nytt problem i den veten

skapliga litteraturen. Det kommer att framgå inte minst av kapitel 

3. Det nya är emellertid att kassaplaneringssystemet gör det 

möjligt att minska den manuella beräkningen till ett minimum och 

att ett effektivt, helintegrerat och datorbaserat kassaplanerings

system kan skapas. Till detta system kan också kopplas en stra

tegisk modell med vars hjälp effekten av olika förändringar i 

kostnadsparametrar kan testas m m. 

Tyvärr kan inte de minsta och mest avlägsna kontoren kopplas 

till ett on-linesystem. Även där kan emellertid ett kassapla

neringssystem utnyttjas och det kommer senare att visas hur 

detta kan ske. 

I nästa avsnitt diskuteras behovet av fortsatt forskning i ämnet 

operationsanalys i banker. Motiv för att studera problemet med 

dimensionering av kontantkassor vid ett affärsbankskontor kommer 

att redovisas. Vidare anges forskningsprojektets syfte och av-

gränsningar. En allmän översikt över vad de senare kapitlen 
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innehåller kommer att ges, och några centrala begrepp kommer 

att definieras. 

1.2 Tidigare forskning i Sverige inom området operationsanalys 

med anknytning till bankvärlden 

Operationsanalys har spelat en stor roll för lösandet av mili

tära och industriella problem av kvantitativ natur, men har 

knappast i någon större utsträckning använts inom bankväsendet. 

Cohen och Hammer (1966, p 21) anser att det finns flera anled

ningar till detta. 

"Early computer installations in banking were oriented to

ward bookkeeping and clerical dataprocessing applications, 

"not analysis for management purposes". 

"Banks, unlike industrial firms, had no engineers and 

technicians on their staffs". 

"Finally, the problems of bankers are in a real sense more 

complex than the classes of industrial problems to which 

O.R. was first applied ten years ago". 

Det finns många skäl att tro att förhållandena i Sverige liknar 

ovan beskrivna förhållanden i USA. 

En del forskning har dock bedrivits inom området i Sverige. Den 

s k SPADAB-gruppel^ vid företagsekonomiska institutionen i Lund 

har producerat tre avhandlingar inom området operationsanalys i 

banker. Författarna är Andersson och Bjerke (1972), Bruzelius 

(197 2) samt Lohmander och Oxing (1972). De två sista har jämte 

Walldin (1969) studerat det problem som skall presenteras här 

nämligen dimensionering av kontantkassor. Deras forskningsbidrag 

diskuteras i kapitel 3. 
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1.3 Motiv för fortsatt forskning inom området likviditets

planering i banker 

Den studie som nu presenteras får ses som ett led i den forsk

ningsverksamhet som ovan beskrivits. Jag har då av flera orsaker 

valt att studera kassaplanering inom affärsbankerna. 

1. Forskningen inom området stokastiska kassadimensionerings-

modeller där både inflöde och utflöde är stokastiskt har 

varit av mindre omfattning och inte av någon större praktisk 

betydelse. Den forskning som bedrivits har framför allt varit 

inriktad på att undersöka under vilka betingelser optimala 

lösningar för denna typ av lagerproblem kan uppnås. (Eppen 

& Fama 1968, Girgis 1968, Neave 1970). Ett fåtal kassapla

neringssystem bestående av prognosmodell och lagermodell har 

också konstruerats. (Oxing & Lohmander 1972, Sigmundt 1970.) 

De lösningar som dessa presenterat är dock ofullständiga 

vilket senare skall diskuteras. Dessutom har dessa system i 

mycket liten utsträckning validerats eller testats empiriskt. 

I USA finns inte problemet behandlat eftersom bankkontoren 

där på grund av speciella lagregler är skyldiga att ha en så 

stor kontantkassa att några dimensioneringsproblem inte upp

står. 

Jag vill därför hävda att vi för närvarande har otillräckliga 

kunskaper om konstruktion, utveckling och användning av kassa-
2 ) 

planeringssystem . Speciellt gäller detta system som utnyttjar 

avancerad datateknik som t ex on-line överföring av data. 

2. Många företag och finansiella institutioner torde räkna med 

en viss osäkerhet när det gäller in- och utbetalningars stor

lek och tidsmässiga utfall, och de måste därför ha tillgång 

till en likviditetsreserv för att kunna uppfylla eventuella 

förpliktelser. Dessa reserver kan då dels finnas i form av 

tillgångar i kassa, postgiro och som medel på checkräkning 

eller dels i form av tillgångar som ger avkastning, t ex 

aktier eller obligationer. Detta dimensioneringsproblem liknar 
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mycket det problem, som kommer att behandlas här. (Se vidare 

van Horne 1968, p 33 -̂369, Bierman 1963, p 103-118, McAdams 

1962, Caiman 1968, Orgier 1970.) 

3. Bankledningen inom den bank jag arbetat, har varit mycket 

missnöjd med det kassaplaneringssystem som funnits inom 

banken. De använder sig för närvarande inte av detta system. 

Detta missnöje var en av huvudanledningarna till varför 

projektet startades. 

4. Utvecklingen på informationsteknologins område har gått 

mycket snabbt. Nya datorer med större och billigare minnen 

med snabbare åtkomst finns nu i bruk. Nya terminaler för 

' fjärrdataöverföring och system för bättre datatransmission 

håller successivt på att införas. Det medför att de opera

tionsanalytiska lösningar som tidigare presenterats, i 

nuvarande tidsskede kan te sig föråldrade på grund av att 
o 3 ) 

de inte utnyttjar den datateknik, som star till buds. 

l.M- Ration aliseringspotentialen 

Det problem som studeras är av generellt intresse och kan ses 

som en variant av allmänna likviditets- och lagerdimensione-

ringssystem. Det kan ändå vara av intresse att studera vilka 

ekonomiska vinster som kan göras med ett nytt dimensionerings

system. Vinsterna skulle då erhållas genom en sänkning av 

bankkassorna vilket skulle vara möjligt enligt bankledningen. 

Från kassörernas synvinkel finns knappast i dagsläget något 

incitament att hålla kassorna nere. Knappast någon kontroll 

alls sker, eftersom kunskaperna om kassans lämpliga storlek är 

rudimentära. Bankledningen påstod att en sänkning av kassorna 

med ungefär 20% troligen var möjlig.^ Detta skulle i så fall 

medföra en räntevinst på ungefär 1 milj kr/år inom banken om man 
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räknar efter en räntesats på 7%. Räntekostnaderna alternativt 

vinsterna är emellertid mycket beroende av likviditetsläget 

för dagen. Problemet med att beräkna räntekostnaderna skall 

analyseras närmare i kapitel 2, avsnitt 6. 

Om man nu minskar kassornas genomsnittliga storlek, kan detta 

eventuellt medföra ökade remiss- och rekvisitionskostnader. 

Det är därför omöjligt att i förväg exakt ange vinsterna med 

ett nytt dimensioneringssystem. Därtill kommer administrations

kostnader för att sköta detta system vilka kan vara svåra att 

å priori uppskatta. Genom parallellkörning av det nuvarande 

systemet och det nya kan man få en uppfattning om vinsterna. 

Möjligheter finns också att i efterhand göra en utvärdering 

av resultat genererade av kassaplaneringssystemet och jämföra 

detta med det faktiska utfallet utan detta system. 

Ett annat alternativ som jag också kommer att välja är att göra 

en utvärdering av systemet på modellnivå. Jag återkommer 

till detta i kapitel 6. Det bedömdes emellertid å priori som 

lönsamt att skapa ett nytt system för kassaplanering inom 

banken vid de diskussioner som inledningsvis fördes med bank

ledningen. 

1.5 SIBOL-systemet 

Det kassadimensioneringssystem som planeras är datorbaserat 

och kommer att bygga på de senaste landvinningarna inom avan

cerad datateknik av typen on-linesystem med terminaler. Denna 

teknik kan även utnyttjas för att förenkla och förbättra betal

ningssystemet i stort t ex genom att medge on-lineöverföringar 

av betalningar i realtid mellan olika bankkonton. Om ett sådant 

system införs, kan man misstänka att pengar inte längre kommer 

att behövas som betalningsmedel. Ett kassadimensioneringssystem 

skulle då visa sig vara överflödigt. 

En utredning tillsattes 1969 i Sverige av ett flertal banker 

för att utreda förutsättningar för sådant nytt betalningssystem. 
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Utredningen fick namnet SIBOL (Samarbete för Integrerat Be

talningssystem On-Line). 

Utredningen tillsattes p g a att de betalningsmedel som 

bankerna hittills erbjudit allmänheten hade medfört en snabb 

ökning av kostnaderna för hantering och transport av dokument, 

t ex bankgirouppdrag, checkar etc. Bankerna strävade efter att 

minska dessa kostnader och man hoppades då att ett nytt dator-

baserat betalningssystem skulle kunna uppfylla detta önskemål. 

De utredningar som SIBOL genomförde ledde fram till ett förslag 

om en utbyggnad av ett nytt betalningssystem baserat på on-

lineöverföringar av betalningar mellan olika konton. Förslaget har 

dock inte ännu lett till några konkreta åtgärder från bankernas 

sida. 

Beträffande behovet av sedlar och mynt uttalar utredningen föl

jande. (SIBOL-systemet del 1, sammanfattning p 2.) 

"Hålet för det nya betalningssystemet är inte ett 'kontant-

löst1 samhälle. Så långt framtiden kan överblickas kommer 

sedlar och mynt att behövas. Ingenting tyder på att det ens 

på längre sikt skulle vara möjligt eller heller önskvärt att 

helt avskaffa pengar som betalningsmedel." 

Detta styrks också av att man uppskattat att endast 250 milj 

av 2,5 miljarder betalningar i detaljhandeln beräknas kunna bli 

aktuella för ett integrerat betalningssystem år 1980. 

Ett resultat av det nya systemet skulle dock vara att kassahåll

ningen minskar. Med hur mycket anger dock inte utredningen. 

(SIBOL-systemet del 1, sammanfattning, p 18.) 

Utredningen förutsätter att SIBOL-systemet bör kunna byggas upp 

successivt. Det innebär att det inte kan förväntas några stora 

drastiska förändringar som helt omöjliggör användningen av ett 

kassadimensioneringssystem. Dessutom bör man komma ihåg att 

uppbyggnaden av systemet i stor utsträckning beror på i vilken 

omfattning bankernas kunder är villiga att anpassa sig till ett 
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nytt betalningssystem. Undersökningar i USA visar på viss 

tveksamhet i detta avseende. Således anför Cox och Giese 

(Harward Business Review nov-dec 1972, p 18): 

"Solid research results - from efforts sponsored by banks, 

banking organization, and the Federal Reserve - all re

placing speculation on consumer reaction to payments system 

changes. These indicate that people are conservative in 

their preference for checks and currency, they are slow to 

embrace other ways of transfering funds to meet their 

financial obligations". 

De slutsatser som kan dras av ovanstående resonemang tyder på 

att behovet av ett nytt kassaplaneringssystem torde kvarstå 

för mycket lång tid framåt. 

1.6 En preliminär analys av problemet med dimensionering av 

bankkassor 

Problemet kan mycket kortfattat beskrivas på följande sätt. 

För att möta de ofta okända kraven på kontanter från kunderna, 

måste varje bankkontor hålla sig med en viss kassa. Dennas 

storlek bestäms av kassören på daglig basis eller för flera 

dagar framåt. 

Att hålla pengar räntelösa i kassa medför en alternativkostnad 

eftersom banken kan investera dessa pengar i värdepapper på 

dagslånemarknaden eller i eventuellt mer långsiktiga placering

ar. Denna omvandling från en typ av tillgång i form av kassa

medel till en annan, är emellertid förenad med vissa kostnader, 

s k transfereringskostnader. Dessa kostnader kan vara av två slag, 

dels remisskostnader och dels rekvisitionskostnader. De senare 

är i detta fall större och kan t ex bestå av porto- och försäk

ringskostnader. Remisser kostar vanligtvis mindre och skickas 

över postgiro. De görs när kassan bedöms vara för stor. Om kas

san är för liten, så att den inte motsvarar kundernas efter

frågan på kontanter, uppstår bristkostnader. 
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Problemet kan karaktäriseras som ett stokastiskt lagerprob

lem, där problemet består i att försöka minimera de förväntade 

kostnaderna för kassahållningen under givna restriktioner. 

För att kunna lösa detta problem måste också kundernas efter

frågan på kontanter kunna prognostiseras för en viss dag vid 

ett affärsbankskontor. 

Eftersom de flesta av de faktorer som är betydelsefulla vid 

beslut beträffande val av kassastorlek, är av kvantitativ art, 

har det bedömts lämpligt att använda sig av ett operationsana-

lytiskt angreppssätt. 

1.7 Avhandlingens syfte och begränsningar 

Det finns nu anledning att precisera syftet med avhandlingen. 

Som huvudsyfte ingår: 

- Att skapa ett datorbaserat planeringssystem för kassahåll

ningen vid ett affärsbankskontor. 

Detta huvudsyfte är överordnat de övriga som nu följer. 

- Att skapa ett prognossystem med vars hjälp kundernas efter

frågan på kontanter för en viss bankdag kan skattas. 

Detta kräver att olika prognostekniker studeras ingående, så 

att ett "bästa" val av prognosteknik kan ske. 

- Att utforma en beslutsalgoritm som genererar ekonomiskt opti

mala beslut beträffande dimensionering av kontantkassan vid 

ett enskilt affärsbankskontor. 

Detta delsyfte står i ett nära samband med nästa delsyfte. 

- Att utforma beslutsregler med vars hjälp beslutsfattaren kan 

dimensionera bankkassan på ett ekonomiskt optimalt sätt 

utifrån de beslutsfaktorer och det beslutsunderlag som finns 

för beslutet. 
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- Att utforma en strategisk modell där beslutsregler, besluts

algoritm och kassaplaneringssystem kan testas och utvärderas. 

Vid utformningen av beslutsregler och beslutsalgoritm förut

sätts bl a följande. De kassamedel som frigörs och remitteras, 

antas bankledningen kunna placera på dagslånemarknaden till 

given räntesats. Vidare förutsätts att det är hela bankkontorets 

kassa som skall dimensioneras, trots att bankkontoret 

kan ha flera enskilda kassor. Detta är i och för sig ingen orim

lig begränsning, eftersom kassörerna självfallet kan låna mellan 

varandra. Vidare kommer studien att i huvudsak ägnas åt dimen

sionering av kassans absoluta storlek och obetydligt åt fördel

ningen på olika valörer. Anledningen till detta är att proble

met delvis kan lösas med en viss överdimensionering av lägre 

valörer, eftersom dessa ju kan växlas i högre. 

1.8 Angreppssätt ur vetenskaplig synvinkel 

"Kassadimensioneringsproblemet har visat sig vara ett svårlöst 

problem" skriver Hägg (1974 p 40). Den litteraturgenomgång som 

görs i kapitel 3 bekräftar detta. 

Kassadimensioneringsproblemet ses här som innehållande både 

praktiska och vetenskapliga problem, där de vetenskapliga prob

lemen måste lösas, om sedan de praktiska problemen skall kunna 

bemästras på ett tillfredsställande sätt. Jag har därför funnit 

det angeläget att först undersöka hur långt forskningen nått på 

området. Detta har utgjort det första ledet i den vetenskapliga 

ansatsen. 

Det andra vetenskapliga problemet berör utvecklingen av ett prog

nossystem. Vid utarbetandet av detta utnyttjas ett nytt an

greppssätt där in- och utströmning av kontanter vid ett bank

kontor ses som resultat av faktorer i kontorets omvärldssystem 

samt som resultat av bankens egen verksamhet. Detta angreppssätt 

har visat sig vara fruktbart och har också styrt utformningen 

av de två prognosmodeller som ingår i prognossystemet. 
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Beträffande lösningen av lagerproblemet givet de prognoser som 

prognossystemet genererar, har en del nya idéer prövats. Syftet 

har därvid varit att skapa en datorbaserad beslutsalgoritm 

lämpad för on-linesystemet. Jag har även försökt finna enkla 

beslutsregler till hjälp för kassören om denne nu inte har till

gång till kassaterminaler. 

Det finns f n inga möjligheter att på rent analytisk väg bevisa 

att ovannämnda algoritm är optimal. För att studera algoritmens 

funktion och validera denna skapades en simuleringsmodell. Av

sikten var också att skapa en modell som skulle kunna utnyttjas 

för strategiskt och för operativt bruk. 

Simuleringsmodeller är mycket sällsynta i kassadimensionerings-

sammanhang. En studie med nämnda inriktning bedömdes därför kunna 

ge ett väsentligt bidrag till kunskapen om hur en sådan skall 

kunna utnyttjas vid kassaplanering och också ge ett värdefullt 

bidrag till våra teoretiska kunskaper om kassadimensionerings-

modellen. 

Av ovanstående framgår att en studie av detta slag borde kunna 

leda till en lösning av problemet med kassadimensionering i 

affärsbanker, men även ge utrymme för lösandet av vetenskapliga 

problem av generellt intresse. 

1.9 Arbetets uppläggning 

Innehållet i första kapitlet har redan inledningsvis berörts. 

•t kapitel 2 görs en ingående analys av problemet och besluts

fattare, mål för kassahållningen och beslutsfattarens (besluts

fattarnas) handlingsalternativ diskuteras ingående. Kostnaderna 

för kassahållningen utreds och mätproblem i samband med målupp

fyllelsen diskuteras. 

I kapitel 3 granskas den forskning på området som redovisats i 

litteraturen. De resultat som där presenteras kommer bl a att 

ligga till grund för val av prognostekniker och för utveckling 



- 11 -

av en beslutsalgoritm i kapitel 4 respektive kapitel 5. 

^ ̂ apitel 4 sker sedan val av prognostekniker. En prognosmodell 

med vars hjälp man kan prognostisera den dagliga nettokassa-

strömningen (saldot för kassan vid dagens slut minus 

kassan vid dagens början) utvecklas och testas på några bank

kontor. Vidare sker utveckling av en prognosmodell med vars 

hjälp prognoser kan genereras för beräkning av en s k buffert

kassa som skall skydda kontoret för den ojämna in- och utström-

ningen under dagen. I kapitel 5 sker sedan utveckling av en 

beslutsalgoritm som skall generera beslut med utgångspunkt 

från de prognoser som prognossystemet genererar. Beslutsregler 

och kontrollsystem diskuteras även. Kassaplaneringssystemet 

testas sedan i kapitel 6 i en simuleringsmodell. Olika experi

ment görs med hjälp av denna modell. Bland annat görs känslig

hetsanalyser för olika kostnadsparametrar. Ett försök till vali-

dering av beslutsalgoritmen sker också. 

Som avslutning ges i kapitel 7 förslag till fortsatt forskning. 

^ kapitel 8 finns en svensk och engelsk sammanfattning. 

Avhandlingens uppläggning kan sammanfattas i följande 

figur. 
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Fig 1. Avhandlingens uppläggning i sammandrag. 

1. Bakgrund till det 
valda problemet 

2. Problemet - en in
ledande diskussion 

3. Tidigare forskning 

5. Konstruktion av besluts
algoritm och beslutsreg
ler 

4. Utformning av ett 
prognossystem 

_ A/c 

6. Utveckling och test 
med hjälp av en 
strategisk modell 

7. Fortsatt forskning 
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1.10 Studien som en lär- och utvecklingsprocess 

Under den tid jag var anställd i bank kom jag vid flera till

fällen i kontakt med kassatjänsten och blev mycket intresserad 

av problemet med att dimensionera bankkassor. Självfallet hade 

jag då i detta skede en mycket diffus uppfattning om problemom

rådet och hur problemet eventuellt skulle kunna lösas. Något 

senare, i samband med en anställning som amanuens vid avdelningen 

för nationalekonomi vid Umeå universitet, ansökte jag därför om 

och erhöll ett stipendium i syfte att studera problemet mera in

gående. 

Utifrån en enkel problemanalys formulerades ett syfte för pro

jektet, varefter arbetet påbörjades med att söka efter lämpliga 

modeller som jag hoppades skulle kunna bidra med en lösning på 

mitt problem. Detta arbete dokumenterades i form av en tre

betygsuppsats i företagsekonomi, höstterminen 1969. Det visade 

sig då att det vid den tiden endast fanns två exempel i littera

turen på hur man praktiskt skulle kunna lösa problemet. Båda 

uppfyllde inte de krav som kunde ställas på ett praktiskt funge

rande kassaplaneringssystem. I samband med genomgången av litte

raturen gjordes också en del intervjuer med personer inom banken. 

Jag blev därvid snart medveten om att problemet var 

komplicerat, men att någon form av lagerteoretisk ansats var 

lämplig. 

I syfte att få underlag för utformning av modeller fick en kassör 

i uppgift att föra noteringar om insättningar och uttag med sed

lar och mynt vid ett affärsbankskontor under en kortare tid. 

Insamlade data bearbetades och resultatet diskuterades med bank

tjänstemän, men jag tyckte inte att jag fick tillräcklig infor

mation om anledningen till de variationer i inströmningen som 

kunde upptäckas. Det beslöts därför att en explorativ undersök

ning skulle göras i syfte att undersöka dessa variationer. Till 

hjälp vid denna undersökning hade jag 26 stycken studenter som 

arbetade som intervjuare och materialinsamlare. Undersökningen 

gjordes i form av ett grupparbete. Resultatet av undersökningen 
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var inte ur vetenskaplig synpunkt helt nöjaktigt beroende på 

hög bortfallsprocent, tidsbrist m m, men undersökningen gav 

ändå ett resultat som var värdefullt för studien. Undersökningen 

finns beskriven i en rapport (Larsson 1970). 

Undersökningen påvisade mycket stora systematiska variationer 

i allmänhetens behov av kontanter under olika dagar. Tillsammans 

med den information som kunde fås inom banken, pekade under

sökningen på att någon prognosmodell måste utformas med vars 

hjälp dessa variationer kunde förutsägas. En sökprocess inleddes 

också som syftade till att på teoretisk väg förklara dessa 

variationer. Modeller av det s k monetära kretsloppet visade 

sig vara intressanta i detta sammanhang. 

Undersökningsresultatet diskuterades vid ett högre seminarium 

i.företagsekonomi och det framhölls då, att en lämplig forsk

ningsstrategi var att också satsa på en simuleringsmodell. 

Syftet med denna skulle då vara att testa olika beslutsregler 

för kassadimensionering. Hur denna modell skulle utformas var 

dock på detta stadium mycket oklart. 

En fortsatt insamling av empiriska data skedde och bl a gjordes 

två större datainsamlingar vid två bankkontor i Västerbotten. 

Dessa insamlingar påverkade modellbyggandet både när det gäller 

utformningen av prognossystem, beslutsregler och simulerings-

modell. Speciellt utformningen av den senare utgjorde ett stort 

problem och många förslag förkastades. 

Projektet drevs dock inte isolerat från övriga projekt inom 

närliggande områden. Detta gäller bl a Lohmanders och Oxings 

studie (1972) och Sigmundts studie (1970) som influerade mitt 

projekt i viss utsträckning även om det angreppssätt jag hade 

i många stycken ej överensstämde. Även annan lagerteoretisk 

litteratur och litteratur om kassadimensioneringsmodeller har 

påverkat arbetet. 

Denna sökprocedur efter empirisk och teoretisk kunskap som ovan 
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beskrivits, påverkade inte bara modellansatserna utan även min 

uppfattning om problemet. Dessa kunskaper kan då sägas ha lett 

till en precisering och konkretisering av målsättningen med 

studien. Det bör till sist påpekas att det under olika faser av 

utvecklingsarbetet förts ett valideringsarbete innebärande 

granskning och diskussion av olika modeller och undersöknings

metoder med olika kollegor och banktjänstemän. Denna process 

har givetvis också påverkat arbetet. 

1.11 De undersökta kontoren 

Av ekonomiska skäl har de empiriska undersökningarna begrän

sats till fyra bankkontor i Västerbotten^. Därtill kommer att 

jag själv varit anställd vid ytterligare ett kontor i Väster

bottens inland och ett stort kontor i Stockholm. Vid det 

sista kontoret var jag anställd vid två olika avdelningar med 

något olika verksamhet på utlåningssidan. 

I föreliggande studie förekommer dessa kontor under nedanstående 

beteckningar. Samtidigt anges här antal anställda och verksam

hetsort . 

Beteckning Ort Antal anställda 

A Vännäs H 

B Umeå 3 

C Umeå 4 

D Vilhelmina 4 

E Stockholm 200 

F Holmsund 4 

Enligt uppgift från bankledningen är kontor A och C en mycket 

vanlig kontorstyp inom banken både när det gäller storlek och 

typ av kundstruktur. Kontor B:s kunder utgörs huvudsaklingen 

av hushåll och liknar mycket ett sparbankskontor. Det sist 

nämnda kontoret (kontor F) liknar ett sparbankskontor i vissa 

avseenden men har också många företagskunder av vilka några är 

mycket stora. 
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1.12 Några definitioner av centrala begrepp 

I en studie av denna karaktär är det betydelsefullt att en

tydigt kunna bestämma innebörden av vissa begrepp. De begrepp 

jag inledningsvis funnit värda att definiera är pengar, betal

ningsmedel, kontanter, kassa ooh kassareserv. 

a. med pengar avses av riksbanken utgivna sedlar och mynt. 

Ibland inräknar man även bankernas tillgodohavanden på 

checkräkning i riksbanken - riksbanksgiromedlen - under 

begreppet pengar. I den betydelsen används dock begreppet 

pengar i ett makroekonomiskt sammanhang (t ex i uttrycket: 

penningtillgången i bankerna är god), vilket det inte finns 

anledning till här. Dessutom förekommer begreppet pengar 

vid beräkning av den totala penningmängden i samhället. 

• Di t räknas då allt som fungerar som allmänt accepterade be

talningsmedel och ibland även tidsbundna inlåningsräkningar. 

(Jonung, Jonung 197 2, p 15.) Penningmängden är dock ett 

nationalekonomiskt begrepp som inte används här. 

b. betalningsmedel är ett mer vidsträckt begrepp. Thunholm 

(1969, p 212) säger att hit kan förutom pengar räknas även 

andra gängse medel som kan tjäna till att verkställa betal

ningar. Härvid kan inräknas checkräkning i affärsbanker, 

föreningsbanker och sparbanker. Hit kan också räknas post

giro, bankgiro, postväxlar, postanvisningar och betalnings-

remissor via bank. 

Ekonomen Speight (1969, p 484) definierar "money" ungefär på 

det sätt som begreppet betalningsmedel användes här. 

"Money can be defined as anything which is used in payment 

of a debt, (when I buy a loaf of bread, we can say that 

I incur a debt to the banker when he hands the loaf over 

the counter, and I wipe out the debt immediately by giving 

him a shilling in return"). 
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Denna definition gör det möjligt att särskilja termen "betal

ningsmedel" från krediter, t ex växlar som ofta används som 

betalning för en vara eller tjänst. 

c. ett annat tvetydigt begrepp är kontanter. I denna studie 

används detta liktydigt med pengar. Även här måste betonas 

att språkbruket är mycket vacklande. Kontanter kan t ex 

ibland sättas i motsats till krediter, och då innebära att 

t ex checkar kan räknas som kontanter. 

d. bankernas kassa eller kassamedel förekommer ofta som begrepp 

i detta arbete och bör också definieras. Till bankernas 

kassamedel hänföres normalt sedlar och mynt samt tillgodo

havanden på checkräkning i riksbanken. Ibland kan också oin

lösta checkar ingå i kassan. I vidare bemärkelse brukar man 

även räkna förfallna aktie- och obligationskuponger, checker 

dragna på andra banker, avista växlar och dylikt, vilka 

omedelbart kan omvandlas till kontanter. I denna avhandling 

skall med hänvisning till avhandlingens syfte, kassan ses 

som varande identisk med innehavet av svenska sedlar och •..? 

mynt. 

e. kassareserv är ett annat begrepp som bl a finns omnämnt i 

banklagen av den 6 december 1968. I denna kassareserv kan 

ingå utländska sedlar och mynt, avista fordringar på inhem

ska och utländska banker och bankirer och i riksbanken be

låningsbara obligationer till belåningsvärdet. 

Denna innebörd kan ställas mot en mera alldaglig definition 

av begreppet kassareserv. Enligt denna definition skulle 

kassareserven innefatta kontanter, som finns för att bemöta 

krav på utbetalningar som inte med säkerhet kan förutses, 

Ett annat skäl för att ha en kassareserv är att man vill 

spekulera. Det sista motivet är inte relevant i detta samman

hang. På grund av mångtydigheten i begreppet kommer jag att 

försöka undvika begreppet kassareserv även om det förekommer 

i litteraturen. I den mån det används kan det sätta liktydigt 

med begreppet kassa. 
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2. PROBLEMET - EN INLEDANDE DISKUSSION 

2.1 Problemets komponenter 

Om uppgiften skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt 

kräver detta att alla komponenter i problemet analyseras. Följan

de komponenter bör vara väsentliga. 

1. beslutsfattaren (beslutsfattarna) 

2. målet (målen) för kassahållningen 

3. beslutsfattarens (beslutsfattarnas) handlingsalternativ 

4. omgivning som påverkar utfallet av det beslut som träffas 

beträffande kassahållningen. 

Till att börja med kommer beslutsfattaren (beslutsfattarna) att 

definieras. Avsikten är då att inte bara studera den (de) nu

varande beslutsfattaren (beslutsfattarna) utan även undersöka 

andra potentiella beslutsfattare. 

2.2 Beslutsfattare vid val av kassastorlek 

En affärsbanksorganisation kan exempelvis bestå av följande 

komponenter: ett huvudkontor med lokala expeditionskontor och 

ett större eller mindre antal övriga kontor. Inom den bank som 

ingår i undersökningen finns lokala regionbankskontor med egen 

styrelse varunder avdelningskontoren lyder. Avdelningskontoren 

har också egen styrelse. Till avdelningskontoren kan sedan 

mindre expeditionskontor vara knutna. Se figur 2. 
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Figur 2. Den undersökta affärsbankens kontorsstruktur 

Expeditionskontor 

Expeditionskontor Expeditionskontor 

Huvudkontor för 
regionbanken 

Huvudkontor 
för hela banken 

Expeditionskontor 

Avdelningskontor 

Affärsbankerna arbetar på en mängd lokala marknader både inom 

in- och utlåningsrörelsen (SOU 1968:3, p 153). De olika kon

toren är dessutom ofta spridda över ett mycket stort geografiskt 

område. Dessa nu nämnda faktorer kan ha medverkat till att kon

toren fått en viss autonomi som också gäller beslut beträffande 

dimensionering av kontorets kontantkassor. Som senare skall 

visas varierar dessutom kundernas efterfrågan på kontanter över 

tiden och varierar också mellan olika kundkategorier. Dessa 

variationer och det faktum att informationen om dessa inte förs 

vidare, har medfört att beslut beträffande dimensionering av 

bankkassor ofta överlämnats åt kassören. 

Av ovanstående framgår att bankledningen inom den bank som 

studerats haft mycket små möjligheter att påverka dimensione

ringen av bankkassorna. Införs nu ett planeringssystem som 

bygger på en grundlig analys av de faktorer som påverkar valet 

av en viss kassastorlek bör bankledningens möjligheter till 

styrning öka. 

Det bör i detta sammanhang påpekas att banken har satsat stora 

pengar på att utveckla datasystem som bland annat skall göra 
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det möjligt att på ett snabbare och bättre sätt kontrollera 

och styra underlydande kontor. Kontorets chef har också möjlig

het att kontrollera kassans storlek genom en enkel kontroll av 

kontorets bokföring. Högre chefer på t ex distrikts- eller 

regionbanksnivå erhåller även aggregerade balansräkningar för 

sina distrikt respektive regioner med vissa tidsintervall. Det 

gör att man mycket väl skulle kunna lägga ansvaret för kassa

hållningen på chefsnivå t ex på kontorets chef. Det innebär att 

man inte nödvändigtvis behöver tänka sig kassören som besluts

fattare. 

Det finns emellertid många skäl att i fortsättningen utgå ifrån 

att kassören skall vara beslutsfattare. Skälen till detta är flera. 

Ekman (1970, p 31) skriver: 

• "Helst bör också beslutsaktiviteterna lokaliseras till 

komponenter, som ligger nära informationskällan för att 

nedbringa informationsbearbetnings- och kommunikations

kostnaderna". 

Ekman (ibid p 31) har emellertid en del invändningar. 

"Men samtidigt måste vederbörlig hänsyn tas till kraven 

på samordning och överblick, som ju .medför att besluten 

måste fattas på en viss nivå i företagets organisations

hierarki" . 

Vid den avvägning, som måste göras i detta fall talar mycket 

för en lokalisering av besluten till kassören. Denne får 

genom sitt arbete den information som krävs för beslutsfattan

det . 

Samordningsaspekten får dock viss betydelse när det finns flera 

bankkassor vid ett kontor. Jag utgår då ifrån att det finns en 

huvudkassör som ansvarar för kontorets hela kassahållning och 

att denne sköter den viktiga samordningen och planeringen av 

de olika kassorna. I fortsättningen kommer dock inte huvud
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kassören att anges särskilt, utan denne benämns också kassör. 

I denna studie kommer det alltså att förutsättas att kassören 

är den som fattar besluten. Ett mål är dock att samtidigt för

söka sträva efter att öka möjligheterna för styrning och kon

troll från bankledningens sida och därigenom eventuellt nå en 

högre grad av måluppfyllelse. Det leder mig till att undersöka 

vilka mål som är relevanta i detta sammanhang. 

2.3 Hål för kassahållningen 

Huvudsyftet med avhandlingen är att skapa ett planeringssystem 

för kassahållningen inom en affärsbank. Vilka mål har nu bank

ledningen beträffande kassahållningen? 

Några klart definierade operativa mål finns inte, så vitt jag 

kan bedöma. Allmänt uttalade fraser om att "kontoret av kost

nadsskäl skall anpassa kontantkassorna så att dessa inte onö

digtvis överstiger rådande efterfrågan på kassamedel11 finns, 

men dessa mål är inte operationella. Detta är i och för sig inte 

ovanligt i en organisation. AcKoff (1962, p 72) skriver: 

"Despite a popular misconception to the contrary, objec

tives are seldom given to the researcher. The decision 

maker seldom formulates his objectives accurately. He is 

likely to state his objectives in the form of platitudes 

which have no operational significance. Consequently, 

objectives usually have to be extracted by the researcher. 

Det bör kanske påpekas att ett skäl till att målen inte pre

ciserats är att även om banken hade preciserade mål skulle mål

uppfyllelsen med nuvarande metoder inte gå att mäta. Detta kan 

tänkas gälla i detta fall vilket kommer att undersökas i av

snitt 2.6. 

Betydelsen av att ge beslutsfattaren klara operativa mål beto

nas t ex av Beraneck (1963, p 3): 
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"The failure to specify goals with sufficient precision 

can lead to 1) inability to delegate authority to subordinate 

decision makers and 2) cronically frustrated subordinates 

who find it mysteriously impossible to make correct decisions". 

Uppgiften blir nu att försöka finna operativa mål för bank

kontorens kassahållning. Det finns då två sätt att arbeta på. 

Det ena är att arbeta utifrån bankens långsiktiga mål, önske

mål eller intentioner och härleda målen från dessa. Det andra 

sättet är att utgå ifrån en analys av verksamheten och sedan 

härleda målen utifrån de observationer som görs (jmfr Lange

fors 1968, p 139-140). Bägge sätten är tänkbara i detta fall 

och det bör då vara möjligt att se om de leder till samma 

resultat. 

överordnade mål eller intentioner finns utarbetade av bank

ledningen men dessa mål är av konfidentiell natur och skall 

därför inte återges här. Bankledningen har dock i olika offici

ella sammanhang klart uttalat att bankens ultimära mål är att 

"inom de ramar som banklagstiftning, bankinspektion, riksbank 

etc ställer, skall sträva efter att så gott ekonomiskt resultat 

som möjligt". Det kan tolkas som vinstmaximering om den ekonomisk

teoretiska terminologin används. 

Hur stämmer nu detta mål överens med gängse uppfattning bland 

forskare. Sayers (1967, p 175) skriver: 

"Commercial banks exist, in most countries, to make a 

profit for their shareholders. Their practices have become 

so firmly moulded by the impact of experience in the con

text of competitive enterprise that even in countries, such 

as France and Italy where the principal commercial banks 

are owned by the State, the general nature of their business 

and the attitudes of the people who run them have continued 

to be those of profitseeking bankers of England and most other 

countries". 
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Det visade sig emellertid svårt att omforma detta lönsamhets

mål i ett enkelt operativt submål för kassahållningen, efter

som det enligt verkställande direktören i banken troligen 

fanns vissa behov av kontanter som "det oundgängligen var nöd

vändigt att omedelbart tillgodose". Någon lösning på hur man, 

på ett enkelt sätt, skulle kunna ta hänsyn till detta krav 

kunde bankledningen inte ge. 

Det befanns därför lämpligt att göra en analys av verksam

heten på några kontor för att därigenom få ett underlag för 

precisering av lämpliga operativa mål. Jag fann då att kassören 

upplevde det som mycket obehagligt att ställas utan kassa och 

att kunden nästan alltid förväntade sig att han skulle få ut 

sin fordran i banken i kontanter^^ (Jmfr också Sigmundt 1970 , 

p 76-77.) Jag upptäckte också att det ibland förekom ett sam

arbete mellan olika banker på en ort vilket gjorde att brist

kostnaden vid kassabrist kunde vara ganska liten, men att man 

ändå inte utnyttjade varandra annat är relativt sällan. Att gå 

och låna kontanter av varandra betraktades som en nödåtgärd 

och ansågs nästan som ett misslyckande för kassörernas kassa

planering. De slutsatser som kan dras av den analys som gjordes 

kan sammanfattas i följande sats, som får gälla som målsättning 
o ) 

för kassaplanermgssystemet. ' 

De genomsnittliga kostnaderna för kassahållningen skall 

minimeras under den förutsättningen att kassabrist får 

uppstå i genomsnitt 1-2 gånger per år. 

Detta sätt att formulera målet för kassaplaneringssystemet före^ 

kommer även vid lagerdimensionering i de fall där det kan vara 

svårt att specificera bristkostnaderna (Hadley och Whitin 1963, 

p 217). Det gäller även i detta fall, där speciellt "bad-will" 

kostnaderna vid brist är svåra att skatta. 

De kostnader som avses i målsättningen är då summan av kostna

derna för rekvisitioner och remisser samt räntekostnaderna för 

att hålla pengar i kassan, men ej bristkostnader. Skälet till 
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att dessa ej räknas med (i normalfallet) kommer att kommenteras 

senare. 

I målsättningen för kassaplaneringssystemet ingår vidare en 

variabel som mäter genomsnittligt antal brister. Eftersom 

kassörerna upplevde det som obehagligt att ställas utan kassa 

bör även fördelningen för antalet brister vara av intresse. 

Detta problem kommer att analyseras och kommenteras ytterligare 

i kapitel 6. 

Att antalet brister är så få i genomsnitt innebär att bankled

ningen implicit sätter ett stort värde på bristkostnaden, trots 

att denna är liten om man bara ser till kostnaden för att hämta 

pengar vid ett närbeläget kontor. Hur stor denna kostnad är 

kommer också att utredas i kapitel 6. 

2.4 Kontrollerbara och icke kontrollerbara variabler vid dimen

sionering av kassor vid ett affärsbankskontor 

Beslutsfattare och målet för systemet har identifierats och det 

finns nu anledning att gå vidare och 

1. försöka identifiera de variabler som påverkar problemets 

lösning 

2. undersöka vilka av dessa variabler som kan påverkas direkt 

eller indirekt av beslutsfattaren. Vid indirekt kontroll är 

relationen mellan en kontrollerbar variabel och en annan 

variabel känd. 

De resultat som här redovisas bygger på intervjuer, genomgång 

av bankens instruktionssamling jämte egna erfarenheter. Kassö

rens kontrollerbara variabler är följande: 

a. Remisser och rekvisitioner (i viss utsträckning) vid början, 

under och slutet av dagen. Kassören kan med vissa undantag 

avsända pengar när han vill under nämnda tidsperiod. Vanligt

vis remitteras dock pengar som inte behövs efter bankens 

stängning kl 15.00 och efter avstämning av kassorna. (Inte 
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alla bankkontor stänger dock vid denna tidpunkt.) På orter 

med riksbankskontor sker även insättningar på bankens check

räkning i riksbanken före kl 11.00 för att dessa pengar skall 

kunna utnyttjas på dagslånemarknaden. Vid rekvisition får 

man däremot ofta räkna med en viss leveranstid beroende på 

om kontoret ligger på ort med riksbankskontor eller ej. 

Kassören kan också låna av banker på samma ort genom att 

ställa ut en postväxel. Detta torde dock inte alltid vara 

möjligt. 

b. Kassören kan i viss mån påverka utbetalning av stora belopp 

genom att erbjuda kunden en postväxel. Denna möjlighet är 

givetvis en funktion av kundens behov av sedlar och mynt. 

c. Kassören kan indirekt försöka påverka förfallodagarna för 

utlåningsräkningarna, så att dessa dagar sprids ut över en 

större tidsperiod. Syftet skulle då vara att få ett jämnare 

in- och utflöde av pengar. Denna möjlighet verkar dock vara 

begränsad eftersom det innebär att andra anställda vid 

kontoret skall hjälpa till och att också kunderna är villiga 

att medverka. Vissa försök lär dock pågå i den riktningen. 

Bankens beteende i detta avseende stämmer överens med resul

tat som Thompson (19 67, p 21) erhållit. Han skriver: "Under 

norms of rationality, organizations seek to smooth out input 

and output transactions". 

Kassörens icke kontrollerbara variabler är följande. 

a. inbetalningar på inlåningsräkningar. Till inlåningsräkningar 

hör t ex checkräkning, sparräkning, kapitalsamlingsräkning, 

kapitalräkning 

b. inbetalningar på utlåningsräkningar. Hit hör växlar, lån, 

inkassor, kredit i räkning (checkräkningskredit, byggnads-

kreditiv), rembourskrediter 

c. betalningsförmedling, t ex bankgirouppdrag, telefon- och 

postremissor, postväxlar 
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d. uttag från inlåningsräkningar 

e. utbetalningar från utlåningsräkningar 

f. intäkter från notariatuppdrag och värdepappershandel, 

räntor och provisioner. 

Det bör dock påpekas att inte alla dessa in- och utbetalningar 

påverkar kassan. En icke obetydlig del av t ex lånen amorteras 

genom att t ex en sparkasse- eller checkräkning debiteras. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kassören framför allt 

kan påverka kassan genom att rekvirera respektive avsända 

pengar. 

2.S Kostnader för kassahållningen 

Vilka kostnader är nu relevanta utifrån den målsättning som 

fastställts för kassahållningen? En undersökning gjordes på 

samma sätt som ovan och följande resultat erhölls. 

a. anskaffningskostnader. Dessa kostnader är bland annat be

roende av var kontoret ligger. I detta avseende kan fem 

olika typer av kontor inom banken särskiljas 

1. Stockholms stad, innerområdet. Dessa kontor får sina 

pengar med bil från huvudkontoret på morgonen. Denna bil

tur går regelbundet varje dag och har bl a hand om pen

ningtransporter . 

2. Stockholms ytterområden. Dessa får sina eventuellt be

ställda pengar vissa dagar i veckan med turbil. 

3. Kontor belägna på riksbanksplats utanför Stockholm. 

Dessa kontor, tidigare kallat "distriktskontor", kan 

genom bud få sina pengar med mycket kort varsel under 

den tid riksbanken har öppet 

4. Kontor belägna på riksbanksplats som ej är "distrikts

kontor". Dessa kontor får sina pengar genom "distrikts-

kontor" med bil när pengar behövs. 
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5. Kontor belägna utanför orter med riksbankskontor. Dessa 

får sina pengar med post eller postgiro. 

En sådan beställning med post kan gå till på följande sätt. 

A. Kassören avstämmer kassan efter stängningsdags och finner 

att en beställning måste göras. 

B. Någon anställd vid kontoret ringer "distriktskontoret" 

och beställer det önskade beloppet och eventuell fördel

ning på olika valörer. 

C. Dagen därpå skickas bud från "distriktskontoret" till 

riksbanken för att hämta pengarna. Eventuellt kan pengar 

tas ur "distriktskontorets" kassor direkt om det finns 

tillräckligt. 

D. Debiteringsorder utskrivs och bokförs. Pengarna pake

teras, avi utskrives och posten besöks. 

E. Någon anställd vid det mottagande kontoret kvitterar ut 

försändelsen på posten dagen därpå. Summan kontrollräk-

nas. Debiteringsorder erhålles per post och bokföres. 

Man kan här lägga märke till att en bankdag förflyter innan 

beloppet erhålls och att rutinen är rätt arbetskrävande. Den 

administrativa rutin som beskrivits gäller i princip för alla 

beställningar med den skillnaden att postbefordran kan utbytas 

mot bil och att den begärda summan då kan erhållas snabbare. 

Det gäller alltså kontor som ej är s k distriktskontor och 

som finns på riksbanksplats. 

Det administrativa arbetet inom hanken som en beställning av 

kontanter ifaedför, tar givetvis resurser i anspråk. Vid post

befordran tillkommer dessutom avgifter för paketbefordran, 

assuransavgifter, eventuellt avgifter för ilbefordran och ex

pressutdelning. I det fall det dröjer en dag innan det beställ-
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da beloppet erhålls bör även ränta räknas på beloppet. I 

nästa avsnitt skall mätproblemen i samband med uppskattning 

av kostnaderna studeras. 

remisskostnader. Dessa kostnader inträffar när bankkontoret 

har för mycket av någon valör i kassan och vill sända iväg 

det överskjutande beloppet. Vid ett "distriktskontor" inne

bär detta att ett bankbud skickas till riksbanken för att 

sätta in pengarna på bankens checkräkning. Denna insättning 

bör helst ske före kl 11.00 för att pengarna skall kunna ut-
3 ) 

nyttjas på dagslånemarknaden . För övriga kontor med undan

tag av Stockholms innerstad innebär en remiss att pengar 

sätts in på bankens postgirokonto vid närmast belägna post

station. Denna inbetalning är kostnadsfri, men banken för-
4 ) . 

lorar en dags ränta genom att beloppet inte kan dispone-

.ras förrän nästkommande dag. 

För kontor i Stockholms innerområde innebär en remiss att 

pengar skickas med turbilen på kvällen. 

räntekostnader. De pengar som ligger i kassan innebär en 

alternativkostnad för banken. Som tidigare påpekats, kan 

eventuellt överskjutande belopp insättas på bankens check

räkning i riksbanken eller på postgirokonto. De pengar som 

sätts in på dessa konton kan banken använda för att göra 

köp på dagslånemarknaden. Räntekostnaden skulle alltså vara 

en funktion av det aktuella ränteläget på dagslånemarknaden. 

I ett mer långsiktigt perspektiv, skulle emellertid en per

manent sänkning av bankkassorna medföra att kapital skulle 

kunna överföras till mera långsiktiga placeringar och kanske 

därmed till högre genomsnittlig ränta. I fortsättningen kan 

det sålunda antas att räntekostnaden är i högsta grad varia

bel beroende på placeringsmöjligheterna på kort respektive 

lång sikt. Vid tider med kärvt kreditmarknadsläge kan ränte

kostnaderna bli betydande. Kassakvots- och likviditetskvots

bestämmelser kan också påverka placeringsmöjligheterna. 
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d. försäkringskostnader. Kassorna är försäkrade för stöld. 

Kan bankkassorna sänkas permanent bör denna kostnad kunna 

minskas. 

e. bristkostnad. Denna kostnad är ofta mycket svår att beräkna. 

Brist i kassan medför risk för förlorad good-will. Dessutom 

upplevs brist i kassan som mycket negativt av kassörerna^. 

Bristkostnad kan också uppstå genom att pengar måste anskaffas 

vid brist genom t ex lån från konkurrentbanker eller genom 

att pengar måste hämtas med bil från "distriktskontor" eller 

huvudkontor. 

f. systemkostnader. Dessa kostnader skiljer sig från de övriga 

genom att de ej är beroende av kassans storlek. Om bankens 

strävan är, att minska summan av tidigare nämnda kostnader, 

får dock detta inte uppvägas av ökade kostnader för att sköta 

ett nytt system (datasystem). 

Systemkostnaderna kan delas upp i två komponenter. De är 

dels kostnader för att bygga upp det nya systemet och dels 

kostnader för att sköta det nya systemet. Till den första 

typen av kostnader hör 

1. Kostnader för definition av systemets.egenskaper t ex 

analys av målen för kassahållningen, definition av 

beslutsfattare, analys av kostnader etc. 

2. Kostnader för systemutformning. Hit hör kostnad.er för 

insamling av data, programmering, test av beslutsregler, 

beslutsalgoritm och strategisk modell. Hit hör också 

kostnader för utformning av prognosmodeller jämte test 

av dessa. 

3. Kostnader för systemförbättring när erfarenheterna av 

det nya systemet är i drift. 

Dessa nu nämnda kostnader har snarast karaktären av investe

ringskostnader och bör alltså avskrivas under en längre tids
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period. De två första kostnadsposterna har belastat detta 

arbete. Till den andra typen av kostnader hör systemets 

driftskostnader. Hit kan inräknas 

1. Kostnader för kassaplaneringssystemet i drift, dvs det 

system som skall omvandla insamlade data till besluts

underlag för beslutsfattaren. Hit hör kostnader för t ex 

produktionskörning i dator. 

2. Kostnader för återkoppling i systemet. Systemet måste vara 

flexibelt och medge förändring både när det gäller mål 

och modeller. Det medför också att data måste insamlas 

om systemets sätt att fungera så att jämförelse kan ske 

mot de uppställda målen. Inte minst prognosmodellernas 

parametrar kräver uppdatering. 

3. Kostnader för lagring av data för prognosmodellerna. För 

att systemet skall generera prognoser krävs data för längre 

tidsperioder. På grund av ett stort antal kontor blir denna 

datalagring av stor omfattning. 

De uppräknade kostnaderna under punkterna (a-f) utgör huvud

parten av de kostnader man bör ta hänsyn till vid utvecklingen 

av system för kassaplanering. 

I nästa avsnitt studeras de problem som kan uppstå vid mät

ning av ovanstående kostnadsslag. I kapitel 5 diskuteras 

storleken av dessa kostnader ytterligare. 

2.6 Problem i samband med mätning av måluppfyllelsen 

a. anskaffningskostnaderna bör vara möjliga att beräkna. Vad 

som är av intresse i detta sammanhang är om kostnaderna är 

ignorerbara eller ej. Antag, att ett system införs som med

för, att bankkontoret måste beställa pengar en gång i veckan, 

utöver vad man tidigare gjort. Det skulle kunna innebära en 

ökad arbetsbelastning och eventuellt övertidsarbete för bank

personalen. 
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Banken har under en lång tid bedrivit rationaliseringar i 

syfte att hålla personalkostnaderna nere. Vid små kontor är 

det emellertid mycket svårt att nå en god anpassning mellan 

arbetsvolym och personalstyrkans storlek. Det har fått till 

följd att vissa kontor har överkapacitet medan det på andra 

finns underkapacitet. Huruvida sådana förhållanden föreligger 

kan i varje enskilt fall undersökas. Regelbunden arbetsmät-

ning pågår emellertid vid de olika kontoren och det bör allt

så inte vara alltför svårt att beräkna kostnaderna. 

Räntekostnaden för det belopp som rekvireras måste beräknas 

för de kontor, som ej är belägna på plats med riksbankskon

tor. Det dröjer nämligen 1-2 dagar innan pengarna anländer 

och beloppet valuteras från den dag det tas ut från riks

banken eller alternativt bör beräknas från den dag det 

skickas från något kontor (sk distriktskontor) inom banken. 

Bestämning av räntesatsens storlek kommer att beröras senare. 

Vid postbefordran tillkommer kostnader för paketbefordran, 

assurans (och försäkring), eventuellt också kostnader för 

ilbefordran och expressutdelning. Dessa kostnader kan enkelt 

bestämmas. 

Kontor belägna på platser med riksbankskontor men som ej är 

distriktskontor får sina pengar med bil. Kostnaden för 

detta kan enkelt beräknas. Beträffande arbetskostnaden gäller 

samma resonemang som ovan. 

I Stockholm finns som tidigare nämnts s k turbilar som be

söker kontoret regelbundet och sköter bl a penningtranspor

terna. I detta fall bör man kunna bortse från kostnaden för 

själva transporten. En viktig fråga är dock om kapaciteten 

vid "centralkontoret" räcker till för att klara ett ökat an

tal remisser och rekvisitioner. Måste ytterligare någon per

son anställas eller måste de redan nu anställda arbeta på 

övertid, måste kostnaden för detta beräknas. 
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b) remisskostnaden. Remisser sker med undantag för Stockholms 

stads innerområde genom insättning på postgirokonto. Denna 

insättning är kostnadsfri men banken förlorar en dags ränta 

på beloppet. Beträffande beräkning av räntekostnader, se 

nedan. 

Remisser inom Stockholms stads innerområde sker med turbilen. 

Samma resonemang gäller nu som ovan beträffande rekvisitio

ner. Beträffande kostnader för ökad arbetsbelastning gäller 

samma slutsatser som ovan. 

c) räntekostnader. Denna kostnad beror på likviditetsläget 

för dagen. Har banken kort upplåning i andra bankinstitut 

så är räntekostnaden lika med den kostnad som banken får 

betala för denna upplåning. Under tider med god likviditet 

•motsvaras kostnaderna av den förräntning som en placering 

i dagslån, skattkammarväxlar eller obligationer skulle ha 

gett. Här får man alltså i varje enskilt fall diskutera de 

alternativa placeringsmöjligheterna med de ansvariga inom 
6 ) 

banken . En slags standardkostnad torde emellertid kunna 

bestämmas för att underlätta de beräkningar som skall göras. 

Synpunkter om detta har framkommit vid diskussioner inom 

banken. 

d) försäkringskostnad. Denna kostnad kan endast bestämmas efter 

det att systemet varit i bruk en tid. Denna kostnad betraktas 

som en fast kostnad tills vidare och beaktas inte eftersom 

den ej påverkar resultatet vid kassplaneringen. 

e) bristkostnad. Denna kostnad kan uppdelas i två komponenter. 

1. förlorad good-will. Den kostnaden är mycket svår att 

mäta. 

2. den bristkostnad som uppstår vid extra beställningar 

eller genom lån i någon annan bank på orten. 

Målsättningen för kassaplaneringssystemet är att de genomsnitt

liga kostnaderna för kassahållningen bör minimeras under den 
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restriktionen att kassan inte får gå tom mer än 1-2 gånger 

per år i genomsnitt. Denna restriktion medför att risken för 

förlorad good-will förmodligen kan bli mycket liten. Den 

beaktas därför inte i fortsättningen. Bristkostnaden på grund 

av extra beställningar bör också av den anledningen inte 

spela någon större roll. 

f) systemkostnader. Dessa kostnader är svåra att å priori be

räkna. Jag skall diskutera detta närmare när olika kassa

planeringssystem utvärderas. Vissa kostnadsposter bör dock 

kunna bestämmas. 

2.7 En analys av beslutsprocessen 

För att kunna konstruera goda lösningar på problemet beträffan

de utformningen av ett kassaplaneringssystem behövs ingående 

kunskaper om hur beslutsprocessen för närvarande fungerar vid kon

toren. 

Genom intervjuer och egna observationer, har jag fått veta att 

beslut beträffande remiss respektive rekvisition av pengar fattas 

rent intuitivt. Det är i och för sig inte ovanligt, att beslut 

sker på detta sätt. Beraneck (1962, p 4) anger följande skäl: 

1. "insufficient time is allowed to reach optimal decisions. 

2. inadequately stated goals, poorly framed conditions of 

the problem. 

3. complexity of problem defies achievement of optimal 

decision i.e. we are not able to deduce an optimal 

decision. 

4. lack of information. 

5. finally, in certain cases it is suggested that the cost 

involved in the attainment of an optimal decision is 

greater than the cost of the error associated with the 

intuitive decision. The fifth point implies that under 

such conditions the intuitive process is optimal". 
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Vissa tumregler finns dock beskrivna i bankens instruktions

samling, men det är omöjligt att veta om de leder till opti

mala eller möjligen i någon mening tillfredsställande beslut. 

Dessa tumregler har dock fått en mycket marginell inverkan på 

besluten. En undersökning inom banken gav detta resultat. En 

bidragande orsak kan vara de opreciserade målen men även de 

andra av Beraneck nämnda faktorerna kan tänkas ha inverkat. 

Detta beteende hos banken överensstämmer med de forsknings

resultat som Cyert & March (19 63, p 79) erhållit vid studier 

av andra organisationer. 

"Resource allocation within the firm reflects only gross 

comparisons of marginal advantages of alternatives". 

(ibid, p 80.) 

"Computations of anticipated consequences used by the orga

nizations seem to be quite simple": (ibid, p 81.) 

"Information about the consequences of specific courses of 

action in a business organization is frequently hard to 

obtain and of uncertain reliability", (ibid, p 102.) 

"The firms rely on individual 'judgement1 to provide 

flexibility around simple rules". 

Om banken nu skall uppnå en bättre måluppfyllelse krävs att 

besluten förbättras på något sätt. Eller som Beraneck (1963, 

p 5) skriver: 

"One of the principal purposes of studying financial 

decision-making is to develope tools, analytical means, 

and insights for furthering the quality of our intuitive 

decisions". 
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En förbättring av besluten kan ske på flera sätt. 

a. Målen kan preciseras bättre. 

b. Beslutsfattaren kan förses med "bättre" information (som 

är relevant för problemets lösning). Dit hör t ex att ut

veckla metoder med vars hjälp beslutsfattaren kan erhålla 

ett "bättre" beslutsunderlag* . 

c. Metoder kan utvecklas där olika alternativ genereras och 

utvärderas, t ex i en modell och där man, genom att mani

pulera med modellen kan nå en optimal lösning utifrån målen. 

I tidigare avsnitt i detta kapitel har målen och kriterierna på 

måluppfyllelse preciserats. Under punkten b. skulle ytterligare 

information t ex innebära att information införskaffades om 

kundernas efterfrågan på kontanter för olika dagar genom att t ex 

utnyttja olika prognostekniker. Thompson (1967, p 22) skriver 

"but when environmental flucuations are the result of 

combination of more dynamic factors, anticipation may 

require something more than the simple projection of per

vious experience. It is in these situations that forecasting 

emerges as a specialized and elaborate activity, for which 

some of the emerging management-science or statitical-

decision theories seem especially appropriate". 

Det är också möjligt som tidigare påpekats att gå ett steg längre 

och utveckla metoder som genererar och utvärderar olika hand

lingsalternativ och även föreslår en bästa lösning. Eftersom 

dimensionering av bankkassor kan klassificeras som ett lager-

problem finns därför anledning att studera de operationsana

lytiska lagermodellerna. Det finns emellertid anledning att här 

påminna om Beraneck^s beskrivning om anledningen till ett 

intuitivt beslut 
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"finally, in certain cases it is suggested that the cost 

involved in the attainment of an optimal decision is 

greater than the cost of error associated with the 

intuitive decision". 

Kostnaderna för att använda operationsanalytiska modeller måste 

alltså stå i rimlig proportion till de inbesparingar som kan 

åstadkommas med hjälp av bättre beslut (beträffande dimensio

nering av bankkassor). Detta talar för att det bör vara en 

strävan att försöka hitta modeller som dels ger ett gott besluts

underlag t ex i form av prognoser och dels försöker finna enkla 

beslutsregler som förhoppningsvis kan leda till optimala eller 

nära nog optimåla beslut. Möjligheter av att i största möj

liga utsträckning utnyttja datorer bör därvid undersökas. Jag 

skall i nästa kapitel redovisavad som hittills gjorts inom 

forskningen på området. 

2.8 Sammanfattning 

I föreliggande kapitel har av valet av beslutsfattare, utform-

ningav mål för kassaplaneringssystemet samt bestämmandet av be

slutsfattarens kontrollerbara variabler ingående diskuterats. 

En noggrann kartläggning av kostnaderna i samband med kassahåll

ningen har även skett liksom en analys av beslutsprocessen. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Inledning 

I detta kapitel skall en översiktlig bild ges av den forskning 

som bedrivits inom området för kassaplanering. Litteraturgenom

gången bör också ses som en förberedelse för valet av prognos

teknik och utformning av beslutsalgoritm i kapitel H respektive 

5. En evaluering av existerande kassaplaneringssystem kommer 

också att ske. 

Inledningsvis skall dock vissa viktiga begrepp definieras. 

Sedan kommer några av de generella principer som ligger till 

grund för lager- och kassadimensionering att diskuteras. Därefter 

studeras kassadimensioneringsmodeller av olika karaktär och slut

ligen berörs de förslag till kassadimensioneringssystem, som 

finns redovisade i litteraturen. 

3.2 Några definitioner 

I detta och i nästkommande kapitel kommer viktiga begrepp som 

modeller och tekniker att användas. Begreppet teknik ges där

vid samma innehåll som hos Ackoff (1962, p 5). 

"By a scientific technique we refer to a way of accompli

shing a scientific objective, a scientific course of action. 

Techniques, therefore, are ways of using tools. For example 

,,, sampling procedures ,,, are scientific techniques which 

employ a table of random numbers, a scientific tool. The use 

of calculus and graphic analysis are different techniques 

for finding the minimum or maximum value of a function". 

Med begreppet modell avses en "förenklad avbild av en reell 

eller tänkt verklighet i form av sambandskonstruktioner mellan 

studerade faktorer." (Aronson, Hägg, Wiedersheim-Paul, 197 2, 

p 23). 
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I syfte att minska risken för missförstånd har vidare två olika 

typer av modeller definierats. Med kassadimensioneringsmodeller 

avses här sådana modeller där efterfrågan på kassamedel för en 

viss tidsperiod förutsätts given t ex i form av en sannolikhets

fördelning. Kassaplaneringsmodeller och kassaplaneringssystem 

är modeller där även explicit tagits hänsyn till hur efterfrågan 

på kassamedel skall prognosticeras. Detta kan till exempel 

innebära att författaren anger hur parametrarna i efterfråge-

fördelningen på kassamedel skall skattas utifrån empiriska data. 

3.3 Allmänt om lagerdimensionering och kassaplanering 

Vid dimensionering av lager finns två olika typer av planerings

strategier. Det ena kallas för "två-låde-systemet" och det 

andra för "periodbeställningssystemet". Dessutom finns ett 

flertal varianter av dessa system. 

"Tvålådesystemet" karaktäriseras av att lagret finns i två 

separata delar. Den ena delen skall tillfredsställa efter

frågan till dess beslut om nästa order sker. Den andra delen 

tillfredsställer efterfrågan under leveranstiden. Order sker 

alltså inte vid en på förhand bestämd tidpunkt, om nu efter

frågan är stokastisk. 

"Periodbeställningssystemet" kännetecknas av att lagret in

spekteras vid bestämda tidpunkter t ex varje dag, vecka eller 

månad. Beställning sker så att lagret uppnår en viss storlek. 

En variant av periodbeställningssystemet är det s k (S-s) 

systemet. Om lagret är mindre än s sker beställning upp till 

lagerstorleken S. Gränsen s bestäms utifrån efterfrågan under 

leveranstid och efterfrågan fram till nästa ordertidpunkt. 

Överstiger lagret s sker ingen beställning (Starr, Miller 

1962 , p im-116). Dessa tre nu nämnda system är tänkbara även 

i kassadimensioneringssammanhang, men ger endast delvis en lös

ning på problemen. 

I kapitel 1 påpekades likheten mellan ett kassadimensione-
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ringsproblem och ett lagerproblem. Kassadimensioneringsprob-

lemet skiljer sig dock från de gängse lagerproblemen i ett 

viktigt avseende. Lagerproblemen för en viss vara löses genom 

att följande frågor ställs och besvaras. 

a. När skall beställning ske? 

b" Hur mycket skall beställas? 

Vid kassadimensioneringsproblem, speciellt då i affärsbanker, 

där kontoren kan ha nettoinströmning, får följande tillägg 

göras. 

c. När skall remiss ske? 

Hur mycket skall skickas iväg? 

För att besvara dessa frågor tillfredsställande krävs oftast mo

deller. Dessa kan då användas inom ramen för ovanstående plane

ringssystem. 

Gemensamt för kassadimensioneringsmodeller och lagerdimensio-

neringsmodeller är dock att målet, dvs minimering av kostna

derna under givna restriktioner, sker genom att en lämplig av

vägning sker mellan olika motverkande kostnadsposter, så att 

målet om kostnadsminimering uppfylls. I kassadimensionerings

modeller tillkommer då förutom ränte-, rekvisitions- och brist

kostnader dessutom remisskostnader. Minimeringsproblemet blir 

därigenom betydligt mer komplext och kan sägas ha utgjort en 

utmaning för intresserade matematiker, statistiker och ekonomer. 

Modellerna som dessa konstruerat har utnyttjats i skilda samman

hang och för olika syften. Det går dock att utskilja några hu

vudinriktningar vid modellutvecklingen. 

Den ena kan sägas bestå av ekonomer som utnyttjar modellerna för 

en analys av företagens behov av betalningsmedel. Den andra 

huvudinriktningen kan sägas vara att hänföra till operations

analytisk grundforskning där intresset knutits till vissa ma

tematiska problem rörande optimalitet m m. Några modeller av 

normativ karaktär finns också. 
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För föreliggande studie spelar det självfallet en roll i vil

ket sammanhang modellerna har utvecklats. De olika modellerna 

kommer dock att sammanföras i två grupper och olika för studien 

intressanta aspekter av dessa modeller kommer att redovisas. 

Är dessa aspekter beroende av sammanhanget i vilket modellen 

utvecklats, anges detta. 

Någon utförlig beskrivning av varje modell kommer inte att ges. 

I stället kommer intresset att koncentreras till den teknik 

som valts, frågor rörande optimalitet, beslutsreglernas utform

ning som de genererats i modellen, resultat som är relevanta 

vid de analyser som senare skall göras samt de antaganden om 

kassahållningens kostnadsstruktur som modellen bygger på. Va

let av beskrivningsaspekter har skett utifrån de problemställ

ningar som tas upp i senare avsnitt och kapitel. För ytterligare 

detaljer hänvisas till den litteratur som refererats. Modeller

na kommer vidare att placeras nära nog i kronologisk ordning. 

Därigenom kan också denna studie placeras in i sitt tidsmässi

ga sammanhang. 

Någon mer omfattande historisk översikt över den forskning 

som bedrivits om kassadimensioneringsmodeller finns ej. Hoch-

städter (1970, p 76-79) har gjort en sammanställning av vissa 

av de modeller som här skall beskrivas, men många modeller 

saknas. Orgier (1970, p 35-46) har också sysslat med detta 

problem och försökt lägga normativa aspekter på modellvalet. 

Syftet har i hans fall varit att undersöka, om några av modeller

na är direkt applicerbara i företagssammanhang. Någon mer om

fattande översikt är det dock inte fråga om och endast ett 

fåtal modeller diskuteras. Hans utredning om tekniker är dock 

värdefull och den kommer att beröras i kapitel 5, avsnitt 3. 

En litteraturöversikt finns även i Elton och Gruber (1973). 

Denna är dock inte heller fullständig även om den är mer om

fattande än de tidigare nämnda. En kortfattad diskussion om 

forskningen på området finns också i Sääksjärvi (Norddata 

1972, p 380-393). 
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3.H Kassadimensioneringsmodeller 

Studiet av kassadimensioneringsproblemet är av gammalt datum. 

Redan Edgeworth (1888) och Wicksell (1898) har berört proble

met men i ett nationalekonomiskt sammanhang. Båda 

antar att efterfrågan på kontanter i en bank är normalfördelad. 

Bankens behov av kassamedel kan sedan enkelt beräknas som me

delvärdet + en multipel av standardavvikelsen i denna fördel

ning. Modellen förutsätter att banken har den målsättningen 

för kassahållningen att sannolikheten för att banken skall stå 

utan kassa skall vara av föreskriven storlek. 

Utvecklingen av nya kassadimensioneringsmodeller följer sedan 

utvecklingen av lagermodeller. De deterministiska modellerna 

berörs först. 

Den enklaste och därvid mest kända lagermodellen är den s k 

Wilson-formeln eller enkla kvadratrotsformeln (Wilson 

1934). Förutsättningar för modellen -är att efterfrågan är lika 

i varje tidsperiod och känd till sin storlek. Inga brister 

tolereras i det enklaste fallet. Rekvisitionskostnaden är fast. 

Summan av beordrings- och lagerkostnaden (räntekostnaden) mini-

meras genom att totalkostnadsfunktionen deriveras med avseende 

på den rekvirerade kvantiteten. Modellen är en flerperiods-

modell. 

Baumöl (1952)var den förste att tillämpa den enkla kvadratrots

formeln på ett kassadimensioneringsproblem. Tobin (19 56) har 

utnyttjat en liknande teknik men ur något annorlunda aspekter. 

Tillämpningar finns bl a hos Kedner (1967, kapitel 5). Linjär 

programmering har också utnyttjats för att nå optimala lös

ningar på deterministiska kassadimensioneringsproblem (Beraneck 

1963, Robischeck, Teichrow och Jones 1965, Calmen 1968 och 

Orgier 1970). Dessa modeller är främst avsedda för företagens 

kassaplanering och är flerperiodsmodeller. Olika kostnads-

strukturer i samband med kassaplanering beaktas. 
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Sastry (197 0) har modifierat Baumöls modell genom att tillåta 

en bristkostnad. Elton och Gruber (197 3) har kommit till samma 

resultat som Sastry och Baumöl genom att använda dynamisk 

programmering. 

Den matematiska kontrollteorin har även utnyttjats för att lösa 

deterministiska kassadimensioneringsproblem (Sethi, Thompson 

1970). Denna teknik är dock enligt författarna ännu mycket 

outvecklad i detta sammanhang. 

Nu nämnda modeller är deterministiska. I fortsättningen skall 

stokastiska kassadimensioneringsmodeller behandlas. I dessa 

modeller förutsätts ofta att både in- och utströmning av kassa

medel är stokastisk. Det bör dock påpekas att tekniker som 

den enkla kvadratrotsformeln även utnyttjats i stokastiska 

lagermodeller (Miller, Starr, p 112, 130). 

En av de första som analyserat ett stokastiskt kassadimensionev-

ringsproblem är Patinkin (19 56, p 146-154). Den modell han ut

vecklat används i en ekonomisk-teoretisk diskussion och inne

håller därför många antaganden som utgör förutsättningar för 

denna. Den är därför av mindra intresse här, möjligen med 

undantag av vissa resultat som berörs senare. 

Beraneck (196 3, kapitel 11) har utvecklat två stokastiska 

modeller för normativt bruk. I den ena förutsätter han att 

efterfrågan är diskret fördelad och i den andra kontinuerlig. 

De kostnadsslag han räknar med är dels en alternativkostnad 

som beror av att obligationer ger ränta och dels en bristkost

nad. Den diskreta modellen löses i ett- och tvåperiodfallet 

genom att alla alternativ uppräknas och att man söker det som 

ger lägst kostnad. En analys av enperiodsmodellen finns i 

Kedner (1967, p 33-36). 

I den kontinuerliga modellen förutsätts det att fördelningen 

för nettokassautflödet är en normalfördelning. Modellen är en 

en-periodsmodell och de kostnader som beaktas är en alternativ

kostnad (ränta) och en bristkostnad. Den optimala lösningen 

erhålls genom derivering av en kostnadsfunktion. 
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En tillämpning av det tidigare nämnda "två-låde-systemet" på 

kassadimensioneringsproblem finns i Bierman (1963, p 

115-118). Han använder därvid den tidigare nämnda kvadrat-

rotsformeln för att beräkna den summa som skall rekvireras. 

Därefter beräknas den punkt (kassastorlek) när företaget 

skall gå ut på marknaden för att anskaffa ytterligare medel. 

Nettokassautflödet antas därvid kunna beskrivas med en nor

malfördelning. Den optimala beordringspunkten bestäms sedan 

genom en derivering av en kostnadsfunktion med avseende på 

kassastorleken och ett iterativt lösningsförfarande. 

Miller och Orr (1966) har skapat en ofta citerad stokastisk 

kassadimensioneringsmodell. Förutsättningarna för modellen är 

följande. Företaget har två typer av tillgångar: en ränte

bärande, t ex obligationer och en som inte ger avkastning, 

kassamedel. Överföringar mellan de olika tillgångarna medför 

en fast transfereringskostnad för företaget. Modellens funk

tion kan åskådliggöras med följande figur. 

Figur 3. Kassafluktuationer i Miller och Orr^ kassadimen

sioneringsmodell 

Kassa 

h 

z 

tid 

När kassan når kontrollgränsen h överförs (h-z) kr till obliga

tioner. Om kassan töms överförs beloppet z kr från obligationer 

till kassa. 
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Nettokassautflödet förutsattes därvid vara genererat av en 

stationär Bernoulli process där sannolikheten är p = i, att 
kassan ökar med m kr och där sannolikheten är (1-p) = y 

att den minskar med m kr. Minimikostnaden erhålls när 

z= ^y^4V— ~ och h = 32, där y är transfereringskost

naden, v är räntesatsen och t antalet gånger under en dag som 

kassan ökar eller minskar med m kr. Genom starkt förenklade an

taganden i modellen erhålls således en enkel lösning på kassa-

dimensioneringsproblemet . 

Ytterligare diskussion av . modellens egenskaper finns i Miller 

och Orr (1968). Elton och Gruber (1973) har med hjälp av dyna

misk programmering kunnat visa att Miller och Orr^s teknik leder 

till optimala resultat. En praktisk tillämpning av modellen 

finns hos Homonoff och Mulino (1975). Författarna analyserar 

också varianter av denna modell, som dock inte beaktas här 

p g a att de utgår ifrån förhållanden som är specifika för USA. 

Modellen har även fått andra efterföljare där konstruktörerna 

försökt ändra på de förenklade antaganden som ligger till grund 

för modellen. En förändring som Weitzman (1968) gjort är att 

förutsätta att de fasta rekvisitions- och remisskostnaderna är 

olika stora. 

Eppen och Fama (1969) analyserade ett fall där remiss- och 

rekvisitionskostnaderna är proportionella mot den transfererade , 

summan. Nettokassautflödet för successiva perioder förmodas 

vara oberoende identiskt fördelade stokastiska variabler med 

diskret sannolikhetsfördelning. För givna värden på kostnads

parametrarna och vid en given sannolikhetsfördelning kan be

slutsreglerna beskrivas på följande sätt. Om kassan är mindre än 

ett värde S, rekvirera pengar så att kassan blir S. Om kassan 

är större än ett värde R minska den så att den blir R. Ligger 

kassan mellan R och S skall ingen åtgärd vidtagas. Samma resul

tat erhöll Wagner (1965) och Elton och Gruber (1973). Lundin 

(1974) har även analyserat detta problem men under förutsätt

ning av att medelvärdet för fördelningen för nettokassautflödet 

ändras från period till period. 
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Nästa viktiga steg blev att utveckla modeller där transfererings-

kostnaden både innehöll en fast och en rörlig komponent. Det 

visade sig då att det är mycket svårare att finna enkla besluts

regler och att bevisa att dessa regler är optimala. Girgis 

(1968) visar genom matematisk analys att det kan finnas,sådana 

optimala regler, om den ena av den fasta kostnadskomponenten 

i rekvisitions- respektive remisskostnaden är 0. Nettokassaut-

flödet för successiva perioder antas därvid vara oberoende 

identiskt fördelade kontinuerliga stokastiska variabler. Elton 

och Gruber (197 3) har erhållit samma resultat. 

Eppen och Fama (196 8) åskådliggör med hjälp av linjär program

mering och Markow processer hur man kan erhålla numeriska lös

ningar på detta komplexa problem dock utan att kunna bevisa om 

den använda modellen ger optimala lösningar eller inte. För

fattarna har dock möjlighet att genom olika parameterföränd

ringar studera modellens funktionssätt och göra vissa intressan

ta slutledningar. 

Beslutsreglerna kan beskrivas med hjälp av fyra parametrar. Om 

kassan är större än ett värde r reduceras den till värdet 

R (r> R). Om kassan är mindre än ett värde s, ökas den till 

nivån S (sc S). Ligger kassastorleken mellan r och s skall 

ingen åtgärd vidtagas. Man ser här en parallell till (S-s) 

systemet vid lagerhållning. 

Vidare förutsätts att lagrings- och bristkostnaderna är 

proportionella mot kassans storlek (kassabristens storlek). 

Nettokassautflödet antas vara diskret fördelad. Parametrarna 

i fördelningen förändras ej för successiva perioder. 

Beräkningarna har medvetet förenklats genom att fördelningen 

för nettokassautflödet är diskret med få utfall. Trots denna 

förenkling, blir beräkningarna mycket omfattande och kräver till

gång till dator. 

Neave (197 0) har senare visat att när kostnadsfunktionen är 

konvex är beslutsreglerna enligt den av Eppen och Fama före

slagna typen ej generellt optimala. Hochstädter (197 0) har 

analyserat problemet för ett specialfall där nettokassautflödet 
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är exponentiellt fördelad. Numeriska värden på parametrarna 

(s, S, R, r) erhålls. Vial (1972) har utvecklat en modell 

där tiden är kontinuerlig och ej uppdelad i diskreta tids

perioder, som i tidigare modeller. 

Andersson och Thorburn (1971) har ingående analyserat proble

met med dimensionering av en bankkassa.Författarnas grund

tanke är att bankkassan under dagen genomlöper en s k slump

vandring, vars förlopp är beroende av kundernas ankomster och 

de insatta och uttagna beloppen. Kassakravet bestäms sedan som 

en percent il i fördelningen för minimum av denna " s lump vandring'.' 

Författarna intresserar sig sålunda ej för dimensionering av 

kontantkassor över flera dagar och tar ej heller hänsyn till 

rekvisitions- och remisskostnader. 

Enligt författarna är det nära nog praktiskt omöjligt att på 

analytisk väg bestämma fördelningen för minimum av slumpvand

ringen. I stället har man jämfört några approximativa metoder: 

Monte Carlo simulering, beräkning med diskreta transaktioner, 

Wienerprocessmodellen och Centrala gränsvärdessatsmodellen 

(CGS-modellen). 

Författarna behandlar i huvudsak de teoretiska aspekterna på 

dessa tekniker. Deras praktiska tillämpning finns att studera 

hos Lohmander och Oxing (1972). En ingående analys görs av 

problemet med hjälp av Monte Carlo simulering. Inbetalningar 

och uttag av sedlar och mynt förutsätts därvid kunna beskrivas 

med en lognormal fördelning. Antalet kunder som gör insättningar 

resp uttag bestäms utanför modellen. Kassakravet, en percentil 

i fördelningen för minimum (av slumpvandringen)kan sedan enkelt 

bestämmas. Modellen är dock kostsam. Metoden med "diskreta 

transaktioner" har inte prövats av författarna eftersom simu

leringsmodellen ansågs överlägsen ur ekonomisk synpunkt. Wiener

processmodellen och Centrala gränsvärdessatsmodellen är de 

modeller författarna anser tänkbara. Författarna väljer dock 

till sist centrala gränsvärdessatsmodellen eftersom den anses 

enklare "att förstå och hantera". Bägge modellerna berörs 

ytterligare i kapitel 4 och i kapitel 3 avsnitt 3.6 
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En s k dammodell finns också omnämnd men den bedömdes endast -

lämplig om inflödet av pengar är stort i förhållande till ut

flödet. Alla dessa modeller är stokastiska enperiodsmodeller. 

Vidare finns ett flertal modeller angivna i litteraturen där 

det problem som skall lösas består i att välja mellan flera 

än två tillgångsposter, t ex kassa, obligationer och lån. Med 

utgångspunkt ifrån syftet med detta arbete skall dessa 

modeller ej behandlas här. 

3.5 Några slutsatser 

Av litteraturgenomgången framgår att en icke obetydlig del av 

forskningen ägnats åt att bevisa om beslutsregler under olika 

kostnadsstrukturer är optimala. Forskningen har dock i huvud

sak ägnats åt teoretiska analyser där efterfrågan på kontan

ter genereras av en stationär stokastisk process. Denna förut

sättning är som skall visas i kapitel 4, inte uppfylld när det 

gäller kassadimensionering i banker. 

Många modeller är också enperiodsmodeller. Eftersom man van

ligtvis kan räkna med en fast komponent i rekvisitionskostna

den, som gör det lönsamt att rekvirera pengar för flera dagar, 

kan dessa modeller bedömas vara av ringa värde för kassa

dimensionering i banker. Det gäller med undantag av modeller 

som är användbara för bestämning av fördelningen för minimum 

av kassan för en viss dag och där både in- och utströmning är 

stokastisk. 

I flerperiodiska modeller används främst linjär- eller dyna

misk programmering, och det är dessa tekniker som i första 

hand bör vara av intresse för utformning av beslutsalgoritmen. 

En utvärdering av dessa tekniker sker i kapitel 5. Några 

lagerteoretiska tekniker kommer då också att behandlas. 

Litteraturgenomgången har också visat den nära koppling som 

finns mellan kassa- och lagerdimensionering. Ett flertal model

ler har dock redovisats som inte lånats från lagerteorin. 
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Kännetecknande för dessa är att de både förutsätter ett in

flöde och utflöde av pengar och att de förutsätter möjligheten 

av både remisser och rekvisitioner. Hit hör modeller av Patin-

kin (1956), Miller och Orr (1966) och Eppen och Farna (1968). 

I nästkommande avsnitt behandlas också två modeller av Sig-

mundt (1970) och Sääksjärvi (1972). Alla dessa utgår ifrån att 

in- och utflöde är stokastiskt. Kostnader beroende både på re

misser och rekvisitioner beaktas i modellen. 

Nu nämnda modeller visar en rad intressanta likheter. 

1. Kassan stiger när den fasta komponenten i transfererings

kostnaden stiger och minskar när alternativkostnaden för 

kassan ökar. 

2. Antalet remisser och rekvisitioner är relativt okänsliga 

• för smärre förändringar i kostnadsparametrarna. 

3. Totalkostnaden har visat sig vara relativt känslig för 

smärre förändringar i spridningen i fördelningen över efter

frågan på kassamedel (nettokassautflödet). 

Ovanstående satser bygger främst på resultat genererade av 

modeller av Hiller och Orr (1966), Eppen och Fama (1968) 

och Sääksjärvi (1972). 

De slutsatser man kan dra av ovanstående är att även mycket 

komplicerade kassadimensioneringsmodeller visar flera gemen

samma drag. Av intresse blir då att undersöka om motsvarande 

likheter gäller även för den beslutsalgoritm som skall utveck

las i kapitel 5. 

3.6 Kassaplaneringssystem 

I avsnittet om kassadimensioneringsmodeller förutsattes att 

sannolikhetsfördelningen för nettokassautflödet är känd. I kassa

planerings sammanhang kan man normalt inte förutsätta detta. I 

detta avsnitt visas nu hur några författare löst detta problem. 

Eftersom system av direkt intresse för kapitel H och 5 behand

las , kommer dessa system att beskrivas mer utförligt än modeller
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na i tidigare avsnitt. 

Archer (1966) har försökt lösa detta problem på följande sätt. 

Han börjar med att upprita inflödet och utflödet ur kassan för 

varje dag under en månads tid i ett diagram. Extraordinära 

inbetalningar och utbetalningar beaktas ej (t ex kapitalutgifter, 

utdelningar, räntor etc). Detta diagram visar sedan variatio

nerna i kassaflödet. Varje månad förutsätts ha en identisk för

delning. Inritas kurvor för många månader i diagrammet visar 

detta slumpvariationen. Han föreslår sedan att företaget skall 

a. tabulera nettokassautflödet för varje dag 

b. beräkna medelvärdet för respektive dag 

c. beräkna standardavvikelsen 

d. med kännedom om dessa storheter beräkna kassabehovet som 

medelvärdet + standardavvikelsen multiplicerad med en 

säkerhetsfaktor. Denna faktor uttrycker ledningens upp

fattning om hur många gånger den kan tänka sig att kassan 

töms. Modellen är en enperiodsmodell och därför av mindre 

intresse här. 

Walldin (1969) har utarbetat ett system för kassaplanering. 

Detta system tar enligt författaren hänsyn till följande fak

torer 

- den lägsta kassanivån och när den inträder 

- betalningar som är kända på förhand 

- vecko- och månadsvariation för nettoutbetalningar 

- olika typer av bankkontor 

- förberedelser för vissa dagar som är speciellt besvärliga 

ur kassahållningssynpunkt. 

Planeringssystemet är mycket kortfattat beskrivet. Den kan 

dock sägas bestå av ett par blanketter där kassören för löpan

de anteckningar om dels i förväg kända in- och utbetalningar 

med sedlar och mynt och dels nettokassautflödet fram till den 

lägsta kassanivån under dagen justerat för remisser och rek

visitioner. Dessa blanketter, om de förs regelbundet, utgör 
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underlag för kassörens prognoser. 

En beräkningsmetod finns utarbetad med vars hjälp kassören 

skall kunna beräkna kassabehovet för nästa dag. Denna metod 

tar då hänsyn till ovan nämnda faktorer vid prognosticeringen. 

Kassabehovet avstämmes sedan mot en mall för olika kontors-

storlekar. Denna mall bestämmer inom vilka nivåer kassan skall 

ligga. Hur dessa nivåer har bestämts framgår ej av uppsatsen. 

Systemet används för närvarande vid en affärsbank och har där 

enligt författaren lett till sänkta kostnader. (Walldin, Wester

berg 197 3.) Om detta beror på den ökade kontroll och styrning 

som förslaget innebär och/eller på en förbättring av kassörens 

beslutsunderlag går ej att avgöra. 

Sigmundt, P (1970) har utarbetat ett system för kassaplanering 

vid en finsk affärsbank. Systemet består av 3 delar, ett in

formationssystem som består av ett antal dataprogram som bear

betar databasen (för prognoserna), ett prognossystem som gene

rerar prognoser och ett kontrollsystem som genererar beslut. 

Systemet är i första hand anpassat till kontor belägna i Hel-

singforsområdet. 

Informationssystemet består av ett antal program som samman

ställer och bearbetar olika rapporter om efterfrågan på kassa

medel vid olika filialkontor. Prognossystemet utgör det centra

la i Sigmundts arbete. Den prognosteknik som används har ut

vecklats av Brown (1963). En betydande del av studien ägnas åt 

en presentation av denna teknik. 

Modellen baserar sig på en samling passningsfunktioner som 

beskriver nivå, trend och periodiska säsongvariationer. Esti-

mering av koefficienterna sker medelst vägd regressionsanalys. 

Beräkningarna av dessa koefficienter sker så att observationer 

som ligger längre tillbaka i tiden därvid ges mindre vikt. 

Modellparametrarna revideras på basis av tidigare prognosfel. 
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Prognosticeringen består av två faser 

1) prognosfasen. Den arbetar med månadstidsserier (för 36 

månader) och prognosticerar månatliga storheter. 

2) konverteringsfasen. Denna kan indelas i "kompositionsfasen, 

som definierar vissa månadsparametrar utgående från samma 

månads dagliga observationer" och i "dekompositionsfasen 

som i motsats till kompositionsfasen härleder dagliga stor

heter ur månadsparametrarna". 

Valet av lämpliga månadsparametrar baserar sig på en analys 

av den dagliga tidsserien över nettokassautflödet (kassans slut-

saldo för dagen - kassans saldo i början av dagen). Följande 

typer av dagar ingår. 

- normala dagar 

- fredagar (helgdagsaftnar) 

- specialdagar (kring mitten och slutet av månaden). 

Modellen har använts för att generera månatliga prognoser för 

två kontors kumulativa månatliga penningbehov. Det är mycket 

svårt att av dessa test bilda sig en uppfattning om modellens 

prestanda. Diskussion om modellens validitet och eventuella 

jämförelser med andra modeller saknas helt. En bedömning är 

dock att modellen inte fungerat väl. 

Varje prognos för nettokassautflödet beskrivs av ett medelvärde 

i en normalfördelning. Medelvärdet utgör det s k dagsbehovet 

av kassa. Proportionell mot standardavvikelsen i normalfördel

ningen är en annan kassa, den s k buffertkassan. Grundkassan 

som också ingår i kassan beaktar saidofluktuationerna under 

dagen och är konstant. Ingen analys görs av vad som händer om 

förhållandena förändras och grundkassan inte längre kan förut

sättas vara konstant. 

Den s k buffertkassan bestäms så att den minimerar summan av 

den förväntade bristkostnaden och kassahållningskostnaden. 

Ledningen kan också ange hur många bristsituationer per tids

enhet som den kan tolerera. 
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Sigmundt utvecklar sedan två deterministiska kassadimensione-

ringsmodeller där rekvisitioner och remisser är styrvariabler. 

Den ena är utformad som ett linjärt- och den andra som ett 

dynamiskt program. Det linjära programmet kan kortfattat be

skrivas på följande sätt. 

Den optimala lösningen erhålls där beställnings-, försändelse-

och räntekostnaderna är så låga som möjligt. Dessa kostnader 

ingår i målfunktionen. Restriktionerna som parametrarna i den 

optimala lösningen måste uppfylla är att rekvisitioner, re

misser och kassans slutsaldo skall vara positiva. Ett villkor 

är också att rekvisitioner och remisser beräknat kumulativt 

ej skall vara mindre än nettobehovet beräknat kumulativt för 

respektive tidsperiod. Detta villkor gäller då ingångskassan 

är 0. Lösningen är tekniskt relativt komplicerad. Diskussioner 

om modellens validitet saknas. 

Problemet kan också lösas med hjälp av dynamisk programmering. 

En fördel är enligt författaren att den inte kräver en fixe

rad planeringshorisont som t ex linjär programmering kräver. 

Sigmundt föreslår en lösningsalgoritm som kallas för Part-

period-algoritmen (DeMatteis 1968). Nära nog optimala lösning

ar beräknas sedan för positiva behov, negativa behov och till 

sist för alternerande behov. I det sista fallet med alterne

rande behov är det dock tveksamt enligt författaren, om algo

ritmen ger nära nog optimala beslut som i de två andra fallen. 

Behandlingen av de olika modellerna är mycket skissartad. Bägge 

nu nämnda modeller är flerperiodiska och problemet med att in-

och utströmning är stokastisk, löses på det sätt som beskrivits 

ovan, dvs med hjälp av en buffertkassa. 

Sigmundt hävdar att båda dessa program, dvs dels det linjära 

och dels det dynamiska, endast får uppfattas som instrument 

för simulering av olika beslutsalternativ. Målet är att få 

fram enkla beslutsregler som bl a tar hänsyn till: (ibid p 122) 
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- kundkretsens struktur 

- behovens variationer 

- leveranstid 

- servicenivå 

- kostnader för beställning och service. 

Sigmundt vidareutvecklar dock inte sina tankar i detta av

seende . 

Sigmundt bygger sedan en förenklad beslutsmodell utifrån den 

förutsättningen att den fasta kostnaden för rekvisitionen och 

remisser är 0. Beräkningarna blir då betydligt enklare och 

behöver endast gälla en period framåt. Av hans arbete framgår ej 

om systemet har testats praktiskt. 

En annan finländare Sääksjärvi (1972, p 380-393) har också 

arbetat med problemet beträffande dimensionering av bankkassor. 

Syftet med Sääksjärvis arbete är att det skulle kunna ge kas

sören bättre kunskaper om problemet med dimensionering av kon-

tantkassor. Kassören betraktas som beslutsfattare och syste

met måste därför göras enkelt. Vidare uppställdes kravet att 

systemet för styrning och uppdatering måste vara flexibelt 

och lätthanterligt. Kostnaderna för kassahållningen måste också 

vara så låga som möjligt. 

Data insamlades från vissa banker under tre månader. Dessa 

data var av olika typ, dels uppgifter över dagliga kassanivåer 

vid tre olika tider på dagen och dagliga order och leveranse^ 

och dels prognoser över behovet av kassa som utförts av kas

sörerna för fem dagar framåt. Hed hjälp av en simuleringsmodell 

undersöktes olika styrparametrars effekt på de totala kostnader

na för att hålla en kassa. Styrparametrarna betraktades som 

icke-optimala. Tusen veckor simulerades flera gånger för att 

undersöka om penningnivåerna kunde sänkas. Resultatet visade 

att penningvolymen kunde minskas med 10-20% åtminstone vid de 

större bankkontoren. 
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Artikeln är mycket knapphändig och det går inte att avgöra 

om simuleringsmodellen uppfyller de krav som Sääksjärvi stäl

ler. Det framgår ej heller hur information från körningen 

av simuleringsmodellen förs ut till beslutsfattarna. Intressant 

är också att notera att det inte explicit ingår något prognos

system byggt t ex på tidsserieanalys. Sääksjärvi arbetar i 

stället med kassörernas subjektiva prognoser. 

Lohmander och Oxing (197 2) har, som vi tidigare nämnt, utarbetat 

ett kassaplaneringssystem för sparbanker. I dessa banker över

stiger antalet kontanta utbetalningar antalet kontanta inbetal

ningar vilket medför att kassans lägsta värde approximativt lig

ger vid dagens slut. Med hjälp av multipel regressionsanalys 

fann de att kontantutflödet (definierat som startkassa + rekvi

sition - remiss - slutkassa) och variabèln som anger antalet 

transaktioner kunde användas för att prognosticera behovet av 

kassamedel (förklaringsprocenten blev 7 5% respektive 9%). 

Det visade sig också möjligt att framställa prognoser utifrån 

tidsvariabler (veckodagar, månader, löneutbetalningsdagar etc 

med gott förklaringsvärde för kontantutflödet respektive för 

variabeln som anger antalet transaktioner. Den teknik som används 

i prognosmodellen är multipel regressionsanalys med dummyvariab-

ler. 

Olika beslutsmodeller diskuterades och de fann att Wiener-

processmodellen och Centrala gränsvärdessatsmodellen kunde 

utnyttjas. De valde därvid den sista, som tidigare nämnts. 

Spridningen i den modellen estimerades från kontantutflödes-

prognosens residualvarians. Kassabehovet bestäms sedan som 

prognosen för kontantutflödet + en multipel av standardav

vikelsen i modellen. Med hjälp av insamlade data om kontantut-

flödet kan banken sedan med hjälp av dator erhålla listor med 

förslag till startkassa för viss dag. Systemet kräver att en 

databas uppbyggs över kontantutflödet för ett år. Beslutsmodeller

na är stokastiska enperiodsmodeller och kommer att beröras 

senare. 
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5.7 Evaluering av kassaplaneringssystemen 

Utgångspunkten för denna studie har varit att bankerna genom 

de nya on-linesystemen har fått tekniska förutsättningar att 

lösa kassadimensioneringsproblemet på ett tillfredsställande 

sätt. Dessa system har gjort det möjligt att på ett enkelt 

sätt insamla data på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. 

Vidare ger on-linesystemen möjlighet att utnyttja dator för 

att göra komplicerade beräkningar i realtid. 

Om nu de olika kassaplaneringssystemen studeras utifrån dessa 

förutsättningar finner man att Walldin (1969) och Sääksjärvi 

(197 2) utgår ifrån att dator inte kan utnyttjas för operativt 

bruk. Samma gäller Archer (19 66) även om denne i första hand 

utvecklat sin modell för företag. Sigmundt (197 0) och Lohmander 

och Oxing (197 2) tänker sig möjligheten av att använda dator 

i första hand för prognosändamål. I Lohmander och Oxings studie 

är detta möjligt genom att man utgår ifrån en enkel enperiods-

modell vid utformning av kassadimensioneringsmodellen. Eftersom 

de flesta bankkontor inom den bank jag studerat har en leverans

tid på en dag är en tvåperiodsmodell eller en flerperiodsmodell 

det enda tänkbara. Det torde även gälla många sparbankskontor. 

I Sigmundt*s fall finns flerperiodsmodeller. Dessa utvecklades 

emellertid när on-linesystem ännu inte fanns tillgängliga och 

modellerna är inte alls anpassade till sådana system. Sigmundtfs 

modeller bör i första hand ses som räkneexempel för strategiskt • 

bruk. 

5*8* Sammanfattning 

Av den översikt över litteraturen som gjorts i detta kapitel 

framgår följande. 

1. Den mer teoretiskt inriktade forskningen har i huvudsak pyss

lat med modeller där efterfrågan på kontanter genereras av 

en stationär stokastisk process. Det gäller även de analyser 

som gjorts beträffande beslutsreglers optimalitet i kassa-

dimensioneringsmodeller. 
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System speciellt utvecklade för on-linesystem finns ej 

redovisade i litteraturen. Det innebär att system inte 

finns tillgängliga som utnyttjar on-linesystemens för

delar när det gäller datagenerering och beräkningskapa

citet . 

Sigmundt har utarbetat den mest generella lösningen på 

kassadimensioneringsproblemet och är av största intresse 

för denna studie. De brister som vidlåter systemet har 

berörts. 
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4. UTFORMNING AV ETT PROGNOSSYSTEM 

4.1 Inledning 

Som tidigare framkommit, växlar behovet av kassamedel för olika 

dagar för ett bankkontor. Walldin (1969 p 75) skriver. "There 

is also usually a difference in pattern between different days 

of the week. Mondays for example having mainly receipts and 

Thursdays (pay days) mainly payments to clients". Lohmander och 

Oxing (197 2 p 167) observerade vecko- och månadssvängningar. 

Mönstret "stördes" dock av helger, pensionsutbetalningar, 

industrisemester m m. 

Dessa variationer i efterfrågan på kassamedel för olika bank

dagar gör det ofta mycket svårt för kassören att skatta kun

dernas efterfrågan på kontanter för en viss bankdag. Olika för

fattare har därför konstruerat olika slags prognosmodeller och 

en redogörelse för dessa finns i kapitel 3. Uppgiften blir nu 

att i detalj fastställa de krav som ställs på det prognossystem 

som skall utvecklas här och sedan utifrån dessa krav, finna en 

lämplig lösning på problemet. Först skall dock några viktiga 

begrepp av betydelse för den fortsatta diskussionen definieras. 

H.2 Några definitioner 

Med prognossystem avses i det följande en eller flera prognos

modeller. I prognossystemet kan också ingå system för lagring 

och bearbetning av data och system för kontroll och behandling 

av felsituationer. 

I samband med uppbyggnad av databaser för prognosändamål kom

mer ett viktigt begrepp att användas nämligen "den dagliga netto-

kassautströmningen". Denna beräknas ex post på följande sätt: 

+ kassasaldot vid dagens slut + remisser - rekvisitioner 

- kassasaldot vid dagens början. Ex ante förekommer den också 

som stokastisk variabel i prognossammanhang, och utgör då 

skillnaden mellan kassasaldot vid dagens slut - kassasaldot 

vid dagens början. 



- 58 -

t+,3 Krav på prognossystemet 

I förra kapitlet diskuterades bankledningens mål för kassa

hållningen och bl a diskuterades kostnaderna för ett kassa

planeringssystem. Det första krav som ställs är därför. 

1. Prognossystemet bör vara så utformat att kostnaderna för 

insamling och bearbetning av data, produktionskörning (om 

prognosmodellerna är datorbaserade), efterbehandling ood 

kontroll, behandling av felsituationer och lagring av data 

blir så små som möjligt. 

2. Ett krav som hör intimt samman med det föregående är att 

systemet bör vara applicerbart på de flesta kontor inom 

banken. Skulle banken tvingas att ständigt byta system för 

varje kontor innebär detta mycket stora systemutvecklings-

och produktionskostnader. 

3. För att lösa problemet - kassadimensioneringsproblemet -

krävs att systemutvecklaren kan kommunicera med närmast 

berörda befattningshavare om systemet. Dt är därför en 

fördel om systemet är enkelt och att dit åtminstone delvis 

kan efterlikna kassörernas eget sätt a. 'comma fram till en 

prognos på ett intuitivt sätt. Uppfylls detta krav finns 

det skäl att anta, att kassören kommer att ha förtroende 

för de resultat som systemet genererar. 

4. Prognossystemet skall fungera smidigt. Det innebär att för

ändrade betalningsbeteenden hos kundpopulationen, som på

verkar in- och utströmning av sedlar och mynt, skall kunna 

beaktas så snabbt som möjligt. 

5. Det är önskvärt att så lite som möjligt av bankkontorets 

normala arbetsrutiner störs. Kan data utnyttjas som redan 

nu registreras och lagras, utgör detta en väsentlig fördel. 

Systemet bör även vara anpassbart till det on-line system 

för registrering av data som nu planeras inom banken. 
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6. Kostnaden för konstruktion av prognossystemet bör tas i 

beaktande. Dessutom står begränsad tid till förfogande. 

7. Systemet bör ge prognoser som är så säkra som möjligt. 

Valet mellan olika prognostekniker kan t ex göras på 

grundval av standardavvikelsen för prognosfelet. En så 

liten standardavvikelse som möjligt är önskvärd. 

De olika kraven kan stå i motsatsförhållande till varanda. 

Målsättningen att systemet skall ge så säkra prognoser som 

möjligt kan stå i motsatsställning till kravet på att systemet 

skall vara applicerbart på de flesta kontor inom banken p g a 

att prognosmodeller inte kanske kan "skräddarsys" för varje 

enskilt kontor. Kravet att prognosmodellen (-erna) snabbt 

skall anpassa sig till förändrade förhållanden kan medföra en 

icke önskad ökning av produktionskörningskostnaden. önskemålet 

om att data skall vara lättillgängliga kan leda till att en 

modell väljs som ger mindre säkra prognoser osv. Att välja 

prognossystem kan alltså innebära svåra avvägningsproblem 

mellan inbördes motstridiga krav. 

Dylika avvägningsproblem torde inte vara ovanliga vid modell

byggande. Från vetenskaplig synpunkt kan då det kravet ställas 

att de bedömningar och prioriteringar som måste göras^noggrant 

återges och att utvecklandet av modellen (-erna) redovisas 

ingående. 

^.*4 Valet a v prognostekniker. En inledning 

Ett mycket stort antal tekniker står till buds för prognosti-

sering. Många av dessa är nya och ofta saknas riktlinjer 

dessa skall kunna utnyttjas i olika situationer (Wheelwright 

och Makridakis 197 3 p 6). I föreliggande fall gäller det att 

hitta en eller flera tekniker som passar till de specifika 

prognosförhållanden som gäller vad beträffar utströmningen av 

kontanter vid ett affärsbankskontor. Valet av teknik sker 

utifrån de krav som ställts på prognossystemet. 
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Många prognostekniker förutsätter att det finns någon form av 

periodiska regelbundenheter hos de tidsseriedata som ligger 

till grund för uppgörandet av prognosen. I detta fall påverkas 

valet av teknik också att denna skall användas vid alla kontor 

inom banken över hela landet. Detta ställer stora krav på ana

lys av de mönster som kan tänkas finnas beträffande utström-

ningen, av anledningen till varför dessa mönster uppträder, 

samt om det kan förutsättas att dessa mönster uppträder gene

rellt vid de flesta kontor inom banken. 

H.5 Metod 

I syfte att studera utströmningen av kontanter vid ett affärs

bankskontor samt orsakerna till dessa gjordes insamling av 

empiriskt material. Dessa insamlingar fick explorativ karaktär 

eftersom tidigare forskningsresultat i stort sett saknades. Me

toden kan ur vetenskaplig synpunkt klassificeras som praktik-

fallsstudier. Följande datainsamlingsmetoder är tänkbara. 

a) intervjuer med banktjänstemän och främst då kassörer 

b) enkät- eller intervjuundersökningar hos företag, hushåll 

och offentlig sektor 

c) analys av tidsseriedata. 

En kombination av dessa metoder bedömdes ge den största infor

mationsmängden. Uppgifter från olika informationskällor skulle ock

så kunna ge möjlighet till kontroll och jämförelser av insam

lad information. De olika metoderna kompletterar dessutom varand

ra eftersom ingen av dessa ensamma kan tänkas ge en fullständig 

bild av orsakerna till den in- och utströmning av kontanter 

som kan registreras vid ett affärsbankskontor. 

Många in- och utbetalningar som sker på vissa datum eller 

under vissa veckodagar torde vara kända av kassören till sin 

storlek och varför de sker. Andra in- och utbetalningar torde 

bero på att företag och hushåll vill minska eller öka sin 

lagerhållning av kontanter beroende på de förväntningar de 

har beträffande sina egna in- och utbetalningar. En enkätun

dersökning bedömdes kunna ge upplysningar om sådana förhållanden. 
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Analys av tidsseriedata kan ge upplysningar om storleken av 

in- och utströmning under vissa perioder, eventuella trender 

och säsongvariationer. 

Enkätundersökningen genomfördes först. Undersökningens syfte, 

metodproblem i samband med undersökningen, svarsfrekvens m m 

finns angivna i bilaga 1. 

Utöver enkätundersökningen gjordes intervjuer med ca 10 st 

banktjänstemän vid olika tidpunkter och i olika sammanhang. 

Många av de intervjuade har cirkulerat mellan olika kontor, 

vilket medfört att intervjuerna ofta fått större räckvid än 

enbart till det kontor där banktjänstemannen var anställda 

vid intervjutillfället. Intervjuerna har skett på ett ostruk

turerat sätt där många av frågorna följts av stödfrågor. 

Analys av tidsseriedata har också gjorts. Data-insamlingen har 

koncentrerats till några kontor i Umeåtrakten. Denna begräns

ning av undersökningspopulationen har gjorts främst av kost

nadsskäl . 

4.6 Undersökningsresultat 

Företagen kan för analysens skull lämpligen uppdelas i detalj

handel, serviceföretag och övriga företag. Detaljhandeln har 

vid de undersökningar jag gjort, visat sig vara en viktig kom

ponent när det gäller inströmning av kontanter till affärsbank

kontor bl a via servicebox. Speciellt varuhus och livsmedels

affärer spelar där en stor roll. 

I den explorativa enkätundersökningen undersöktes livsmedels

inköpen. Någon avgörande skillnad i antal inköp per dag fanns 

inte. Däremot skedde de stora inköpen under fredag och lördag. 

Räknades den totala inköpssumman ut för olika dagar befanns 

att denna nästan fördubblades under fredag respektive lördag. 

Dessa variationer påverkar storleken på inströmningen vid 

affärsbankskontoren eftersom affärsmännen sätter in sina dags

kassor på sitt bankkonto. Den undersökning som gjordes tyder 
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på att speciellt måndagar är utsatta för en stark inströmning 

av kontanter. 

Ur prognossynpunkt måste även tagas hänsyn till att många kun

der bland detaljhandlarna ej är dagliga kunder utan sparar 

dagskassorna ett antal dagar och lämnar pengar, t ex i service-

box när de finner det lämpligt. Detta kan ske vilken bankdag 

som helst, men ofta t ex fredag eller lördag eftermiddag, efter

som de ej torde vilja ligga med pengar onödigtvis över helgen 

på grund av stöldrisken. Inströmningen under måndagar kan där

för bli ännu större. Serviceboxinsättningarnas storlek har 

åskådliggjorts i diagram 1. Data har hämtats från ett kontor i 

Umeåtrakten (kontor A). 

Av diagrammet framgår tydligt den stora inströmningen efter 

helger. Speciellt markant är den efter midsommarhelgen och 

pingsthelgen. Detta följer också av att t ex bensinstationer 

och kiosker har haft öppet under helgerna. De insättningar 

som sker i mitten av veckorna bör också beaktas. 

Kostnaden för bostad är normalt en viktig post i hushållens 

budget. Enkätundersökningen visade att de allra flesta betalade 

sina hyror fr o m den 25:e till den l:a i nästa månad. Betal

ningar via posten kontant, check eller via eget postgirokonto 

dominerade starkt, följd av betalningar till hyresvärd kontant 

eller med check. I tredje hand kom inbetalningar till bank. 

Affärsbankskontoren berörs på ett eller annat sätt av dessa 

hyresbetalningar. Vid ett kontor med i huvudsak hushållskunder 

minskade kassorna kraftigt på grund av att dessa kunder tog ut 

pengar för att betala in hyror, enligt kontorsföreståndaren. 

Vid åter två andra kunde det noteras en liten positiv inström

ning på grund av hyresinbetalningar till banken. Variationerna 

är tydligen stora mellan olika kontor. 

Hushållens insättningar och uttag för konsumtionsändamål med 

undantag av hyror respektive löner verkar vara mera slump

mässigt fördelade i tiden. I bankundersökningen (enkätunder

sökningen) svarade dock alla, att de under fredagen var ut-
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satta för en stark utströmning av kontanter. Av diagram 2 

framgår att det inte utan vidare går att utläsa någon sådan 

tendens. Undersökningar vid kontor B styrker dock hypotesen. 

Däremot verkar dagen före midsommar av diagrammet att döma 

vara utsatt för en stark utströmning. Måndagar verkar också 

vara dagar med större utströmning än andra. 

Beträffande löneutbetalningarna brukar man skilja mellan 

veGko-, 14-dagars- och månadslöner. Enkätundersökningen visade 

att den 25:e dominerade som löneutbetalningsdag. Detta kan 

bero på att tjänstemän normalt erhåller sin månadslön detta 

datum. Den 15 :e, 26 :e, 27:e och 30:e visade sig också vara 

stora löneutbetalningsdagar. Kollektivanställda har ofta 14-

dagarslön med utbetalningar varannan onsdag, torsdag eller 

fredag. Veckolön förekommer också. Det råder en viss variation 

beträffande utbetalningsdagar mellan olika företag beroende på 

de avtal och överenskommelser, som kan finnas lokalt. 

Enkätundersökningen visade att checklöner dominerar starkt 

över andra utbetalningsformer. Cirka hälften av de som be

svarade enkäten hade checklön. Kontantlöner och postlön de

lade på resterande del med ungefär hälften på vardera. Av 

företagsundersökningen framgick att löneutbetalningsformen 

verkade stå i relation till företagets storlek och dess verk

samhet i övrigt. Företag som försäljer konsumtionsvaror till 

hushållen betalar ofta ut lönen kontant till de anställda. 

Företag i tillverkningsledet har ofta checklön medan andra, 

t ex statliga myndigheter ofta betalar ut lön via postgiro. 

Enkätundersökningen visade dock att förhållandena varierade 

mellan olika företag. Det kunde också förekomma att samiùa 

företag hade olika löneutbetalningssystem för olika katego

rier anställda. 

Vid de undersökningar som gjordes på bankkontoren observerades 

att företagens löneutbetalningar ofta fick stor effekt på 

kontorets kassaplanering. Tre olika former för påverkan kunde 

urskilj as. 
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1. Företaget har checklön vid bankkontoret för sina anställda. 

Den dag lönen betalades ut får man en ökad utströmning på 

grund av att de anställda besöker kontoret och tar ut 

pengar på sitt checklönekonto (kontor D, F). 

2. Företaget, som finns i detaljhandeln, har kontantlön. För 

detalj isten kan detta innebära att denne tar pengar från 

dagskassorna vilket får till följd att bankkontoret går miste 

om dessa pengar, t ex i serviceboxen dagen därpå (kontor B). 

3. Företaget har kontantlön, men tillhör inte detaljhandeln. 

Det innebär vanligtvis att pengar måste hämtas från bank

kontoret. Dessa utbetalningar är i allmänhet kända till sin 

ungefärliga storlek och när i tiden de kommer (kontor A). 

De nu uppräknade effekterna framgår även av tidsseriedata. Av 

diagram 3 framgår att företagens uttag vissa dagar är större 

än andra och att de återkommer med viss regelbundenhet. Detta 

gäller t ex den 2:a, den 16:e och den 30:e (utbetalning av 

14-dagarslöner). 

Beträffande ersättningen för andra produktionsfaktorer, t ex 

kapital i form av räntor och utdelningar har de banktjänstemän 

som intervjuats varit av den uppfattningen att dessa knappast 

spelade någon roll alls för kassaplaneringen. 

Betalningsströmmarna mellan olika företag har emellertid inte 

berörts. Enkätundersökningen visade att kontantbetalningar fö

rekom i mycket liten utsträckning. Det var främst blomsterhand

lare, korvkiosker, vissa livsmedelsaffärer och några få andra 

som betalade kontant. Det är tydligt att det här finns ett be

talningsflöde som huvudsakligen går över bankgiro, postgiro 

eller check. Samtal med banktjänstemän styrker denna hypotes. 

Denna betalningsström mellan företagen skulle alltså inte be

höva beaktas vid planering av bankkassor som sådant. Däremot, 

kan t ex betalning via bankgiro leda till en inbetalning till 

checkkontot med kontanter. 

Affärsbankerna inlöser dessutom en rad postala utbetalnings

handlingar. Detta gäller t ex pensionsanvisningar och barnbi

dragsanvisningar. Barnbidrag utbetalas medelst postanvisningar 
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vanligtvis den 21/1, 21/4, 21/7, 21/10. Den explorativa enkät

undersökning och intervjuer med banktjänstemän visade att 

dessa transfereringar till hushållen spelade en viss roll, men 

att förhållandena varierade mellan olika kontor. 

Från de allmänna försäkringskassorna utbetalas t ex sjukpenning, 

barntillägg, sjukvårdsersättning, ersättning för tandvård, 

moderskapshjälp och för läkemedelsutgifter. Detta betalnings

flöde består delvis av kontanter och är därför av särskilt 

intresse här. Enkätundersökningen påvisade inga effekter av 

detta på kassahållningen vid ett affärsbankskontor. Beträffande 

arbetslöshetsförsäkring och yrkesskadeförsäkring gäller samma 

förhållanden. 

Skatteinbetalningarna av typen inkomstskatter, arbetsgivare

avgifter, mervärdesskatt etc sker med viss periodicitet och 

borde genom sin storlek påverka affärsbankskontoret på ett 

eller annat sätt. Enkätundersökningen visade inte på någon 

större in- eller utströmning speciellt för skatterna. En av 

anledningarna kan vara att kunden gärna tar en postväxel på 

beloppet, debiterar sitt bankkonto och betàlar sedan till pos

ten eller betalar in skatten direkt till banken genom debitering 

av kontot. Ett annat alternativ är girering via företagets 

eget postgirokonto vilket inte alls påverkar kassahållningen 

i bankerna. 

Den analys som hittills genomförts har speciellt ägnats 

utnyttjandet av betalningsmedel hos olika ekonomiska subjekt 

de effekter detta får på kassahållningen vid ett enskilt bank

kontor. Affärsbankskontoret har då snarast setts som en passiv 

part i detta sammanhang. Utlåningen som utgör den aktiva delen 

i deras verksamhet har därvid inte berörts. Enkätundersökningen 

visade att amortering och räntebetalning för lån och omsättning 

och lösen av växlar ej påverkade bankkassorna. Motiveringen var 

att dessa transaktioner sker memorialt dvs genom debitering 

av kundens inlåningskonto. Detta kan ske automatiskt via banken. 

Inte heller påverkas kassan om samma sak sker via kundens för

sorg. Utbetalning från en utlåningsräkning kan också ske 

genom kreditering av kundens inlåningskonto och påverkar däri

genom inte kassahållningen. 
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Förhållandena beträffande memorialdebitering verkar även 

variera kraftigt mellan olika kontor (kontor A resp D). 

Inverkan på kassahållningen torde därför variera. Vanliga 

betalningsdatum är per den 15:e och per den l:a. För växlar 

gäller att dessa skall vara betalda senast 2:a bankdagen ef

ter växelns förfallodag. Affärsbankerna har också en omfattan

de inkassoverksamhet främst när det gäller växlar. För dessa 

gäller samma datum som ovan. 

Ett resultat av ovanstående diskussion är att pengar kan antas 

cirkulera från hushåll till företagen för att sedan gå vidare 

till banken. Företagens insättningar skulle alltså överstiga 

uttagen. 

Av diagram 3 framgår att företagens inbetalningar är genom

gående högre än uttagen, med undantag av den sista i månaden. 

Betalningsmedel i form av sedlar och mynt tillförs tydligen 

affärsbankskontoret(räknat netto) från företagen. Av diagrammet 

framgår också att denna inströmning varierar kraftigt mellan 

olika dagar. 

Hur ser nu effekterna ut för kassanettoutflödet för olika da

gar? Läggs flödena för hushållens och företagens inbetalningar 

ihop och minskas med uttagen för hushållen och företagen sum

merat för undersökningsmånaden erhålls följande resultat. 

Se diagram 4. Inbetalningar medelst servicebox har ej tagits 

med. De största svängningarna kan förmärkas omkring midsom

mar. I övrigt verkar variationerna mellan olika dagar vara 

relativt blygsamma. 

I diagram 5 ingår även serviceboxmedlen. Som helhet visar 

perioden ett stort överskott vilket tyder på att kontoret 

har många kunder bland detaljhandeln. 

En liknande datainsamling gjordes vid kontor B. Samma tendens 

finns här dvs att måndag och dag efter helgdag är utsatt för 

en stark inströmning. Se diagram 6. 
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Diagram 5. Nettokassautströmningen för respektive datum under juni 

månad 1971 för kontor A. 
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Diagram 6. Nettokassautströmningen för respektive datum 

under december månad 197 2 för kontor B. Data 

för den första december saknas på grund av ett 

missförstånd vid datainsamlingen. 
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Förutom nu nämnda datainsamlingar gjordes insamlingar av data 

över den dagliga nettokassautströmningen vid kontor B, C och 

F under ca 1 år. Med hjälp av dessa data kunde också under

sökas om det fanns någon långsiktig trend och någon säsong

variation i materialet. En viss säsongvariation kunde förmärkas 

(kontor B). Däremot framgick det inte om det fanns någon trend 

i materialet (kontor B, C, F). Anledningen till detta kommer 

att diskuteras i nästa avsnitt. 

H.7 Stabilitet hos systemet 

Valet av prognosteknik är också mycket beroende av hur stabilt 

det system som skall avbildas av modellen är. I en stabil prog

nossituation kan prognosmodellen användas och testas period

vis för att se om den är lämplig. Är systemet däremot stadd i 

stark förändring kräver detta att prognosmodellen kontinuerligt 

uppdateras med utgångspunkt från de data som sist erhållits. 

Data över nettokassautströmningen för 1 år tillbaka finns för 

tre kontor och av dessa framgår att prognossituationen är rela

tivt stabil. Anledningen till detta är främst att in- och ut-

strömning samvarierar. En ökad utströmning p g a att hushållen 

tar ut mer pengar från sina konton p g a t ex prisökningar på 

varor och tjänster, leder i sin tur till en ökad inströmning 

från detaljhandeln. Det kan vara anledningen till att det inte 

kunnat konstateras några trender i materialet. 

Strukturomvandlingen inom detaljhandeln med nedläggning av 

mindre handelsföretag kan leda till förändringar när det gäller 

nettokassautströmningen vid ett enskilt bankkontor. Orsaken 

till nedläggningar kan vara konkurrens från andra butiker eller 

att flera mindre ersätts av en större.Inströmning vid 

kontoret kanske ändå inte förändras i någon större utsträckning 

genom en ökad omsättning hos andra butiker. Det gäller under 

förutsättning att de olika butikerna är kunder hos kontoret. 

Vid de bankkontor som undersökts har detta varit fallet. 

För företagens del gäller även som SOU (1968:3, p 186) skriver 



- 7H -

\'att alla företagskunder är gamla kunder i någon bank". Det 

råder alltså en betydande stabilitet i kundförhållandena. 

Även detta gäller de kontor som nu undersökts. 

H.8 Kassaförändringar under dagens lopp 

Om nu in- och utströmning av kontanter för respektive företag 

och hushåll sker ojämnt över dagen dvs att företagens in

sättningar koncentreras till vissa tider under dagen och hus

hållens uttag till andra tider, gäller inte längre ett av de 

stabilitetsantaganden som ovan redovisats. En rad undersökningar 

gjordes bl a för att studera detta. 

Dessutom undersöktes när kassan genomsnittligt når sitt lägsta 

värde. Detta är givetvis av fundamental betydelse för beräk

ning av behovet av kassamedel i kassaplaneringssystemet, och 

påverkar också valet av prognosteknik 

Undersökningen utfördes på följande sätt. En kassör vid kontor 

A fick i uppgift att registrera insättningar och uttag av sed

lar och mynt på en särskild blankett. Dessa data överfördes 

sedan till hålkort och bearbetades i dator. Manuella beräk

ningar gjordes också. . 

Kontoret hade öppet mellan kl 9.30-15.00 och dessutom kvälls-

öppet en timme på torsdagar. Dagen indelades i halvtimmar och 

data registrerades för hushåll och företag; insättningar, hus

håll och företag; uttag, jämte företag; insättningar medelst 

servicebox. 

Vid insamlingen av nu nämnda data uppstod en del problem. Det 

visade sig att kassören glömde notera vissa insättningar och 

uttag. Det är i och för sig inte oväntat, eftersom många note

ringar måste göras. Kassören arbetar dessutom ofta under stress, 

speciellt om det finns köer vid disken. Liknande problem vid 

datainsamlingen visade sig också finnas i sparbanksundersök

ningen (Lohmander och Oxing 1972, p 98-102). Genom att summera 

beloppen och avstämma beloppet mot kassan fanns dock möjlighet 
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att få en uppfattning om felens storlek. Felen var dock inte av så

dan storlek att de kunde dölja de tendenser jag ville undersöka. 

Några större problem för kassören att skilja mellan företag och 

hushåll fanns inte. Speciellt företagskunderna är kända och utgör 

ofta dagliga kunder i banken. 

I nedanstående diagram 7 visas hur inbetalningar och uttag för

delar sig över dagen för hushållen vid detta kontor. Beloppen är 

summa transaktionsbelopp för resp halvtimme. 
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Diagram 7. Hushållens inbetalningar och uttag summerat för en månads 
tid summerat för respektive halvtimme under dagen. Be

teckningar: inbetalningar: streckad linje, uttag: hel-
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I nästa diagram visas hur företagens inbetalningar och uttag 

är fördelade över dagen. Serviceboxmedel ingår ej eftersom 

dessa kan tillföras kassan vid början av dagen. 
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Diagram 8. Företagens inbetalningar och uttag summerat för en 

månads tid summerat för respektive halvtimme under 

dagen. Beteckningar: inbetalningar streckad linje, 

uttag: heldragen linje. 
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Av diagrammen framgår att hushållens kontantuttag överstiger 

inbetalningarna. Företagen visar en något splittrad bild. 

Efter kl 13.00 verkar inbetalningarna dominera kraftigt. Före

tagen använder tydligen sitt inkomna överskott pa sedlar och 

mynt under dagen för att göra insättningar på inlåningsräk

ningar ?eller göra växlingar till annat betalningsmedel t ex 

postväxel och bankgiro eller inbetalningar till utlaningsräk-

ningar t ex amorteringar på lån, inlösen av växlar etc. 

Läggs nu flödena ihop för hushåll och företag: inbetalningar 

och minskas med uttag för hushåll och företag summerat för 

respektive halvtimme under dagen summerat under manaden erhålls 

följande resultat som framgår av diagram 9. Diagrammet visar att 

pengar strömmar ut under morgontimmarna"^, att under lunchtid 

väger det relativt jämnt och att pengar strömmar in efter 

lunchtid. Huvudorsakerna visas i diagram 7 och 8. Hushållens 

stora uttag på rnornarna respektive företagens insättningar 

efter lunch ger denna bild. Pengar förs under dagen över från 

hushållen till företagen (detaljhandeln) och kan användas av 

de senare för att göra inbetalningar i bank. Kontanter kommer 

också senare på kvällen i serviceboxen från detaljhandeln. 

Samtal med bankledningen visade att denna observation dvs 

att kassan var minst vid lunchtid var väntad och att många 

kontor troligen visade samma bild. 

Genom intervjuer har jag undersökt hur vanligt' det är att före

tagen kommer in med sina ärenden på eftermiddagen. Äldre bank

män, med erfarenheter från många kontor säger att detta är 

mycket vanligt och att företagen sällan besöker banken före 

lunch annat än möjligen för växling av olika valörer. 

Om nu serviceboxinbetalningarna läggs till vid början av dagen 

kan det åtminstone för vissa kontor (typ kontor A) antas att 

Drognossituationen a priori är mindre stabil vad avser mönster 

och regelbundenheter under dagens lopp. Inbetalningar och uttag 

förekommer dock blandat vilket medför att även om en typ av 

transaktion dominerar under en viss tid av dagen sa finns även 

andra faktorer som verkar i stabiliserande riktning. 
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4.9 Prognossituationen« En sammanfattning 

Prognossituationen kan sammanfattningsvis beskrivas på följan

de sätt: 

1. De flesta tekniker förutsätter att prognosmakaren funnit 

någon typ av mönster eller regelbundenhet, som denne kan 

utgå ifrån vid uppgörandet av prognosen. De mönster som 

funnits här är följande 

a) Veckovariation (speciellt måndagar) 

b) Vissa datum under månaden 

c) Månadsvariation (månadsslut och början) 

d) Variation p g a storhelger 

e) Vissa månader (säsongvariation) 

2. Genom samvariation mellan in- och utströmning erhålls en 

relativt stabil prognossituation när det gäller nettokassa-

utströmningen. 

De problem som måste lösas nu är följande: 

a) val av prognosvariabel eller prognosvariabler. Skall prog

nosarbetet uppdelas i olika steg? 

b) val av prognosteknik eller -tekniker. I detta ingår då även 

val mellan en tidsserieanalytisk modell eller en kausal 

modell. 

c) utformning av modellier) som passar de flesta kontor inom 

banken. 

d) test av modell (modeller), 

H. 10 Val av prognosvariabler 

Ett problem är nu om nettoutströmningen fram till kassans lägsta 

värde för dagen (sträckan a + b i figur 4) skall prognostiseras 

med hjälp av en prognosmodell eller om man skall prognostisera 
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nettokassautströmningen under hela dagen (kassasaldot vid 

dagens slut - kassasaldot vid dagens början, sträckan a i 

figur 4), och sedan särskilt prognostisera efterfrågan på 

pengar för att täcka eventuella saidofluktuationer under 

dagen (sträckan b i figur H) 

Problemet kan åskådliggöras med hjälp av följande figur. 
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Figur 4. Kassaförändringar under dagen 

Den senare varianten har valts av följande skäl. 

1. Om kassan är approximativt lägst vid dagens slut räcker det 

med att prognostisera nettokassautströmningen. Av de under

sökta kontoren hör 2 st till denna kategori. Vid dessa 

kontor steg kassan mycket kraftigt vid början på dagen 

(serviceboxmedel) och sjönk sedan successivt under dagens 

lopp. 

2. Ca 1/3 av kontoren inom banken kommer ej att få on-line-

system. Det innebär att registrering av kassans lägsta värde 

under dagen är svår att genomföra p g a den arbetsinsats 

som krävs. Bestämningen av kassans lägsta värde under dagen 

får då ske på stickprovsbasis. 
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Nettokassautströmningen kan dock prognostiseras med hjälp 

av bokföringsdata, som finns för längre tidsperioder. 

3. Om enbart nettoutströmningen fram till kassans lägsta värde 

under dagen prognostiserades och behovet av kassamedel för 

flera dagar framåt skulle beräknas, kommer det ändå att fin

nas skäl att prognostisera nettokassautströmningen för att 

kunna bestämma kassans slutsaldo. Detta slutsaldo utgör ju 

ingångssaldo för nästkommande dag och måste bestämmas om 

kassabehovet den dagen skall kunna beräknas. 

H.11 Val av prognosteknik för nettokassautströmningen 

Ett mycket stort antal tekniker står till buds. Dessutom finns 

ofta varianter av olika huvudtyper av tekniker. Valet måste 

dock ske utifrån de krav som ställts inledningsvis i detta 

kapitel samt de karaktäristika som kännetecknar prognosför

hållandena vad avser nettokassautströmningen. 

Det första problemet gäller val mellan en tidsseriemodell och 

en kausal modell. Den senare modelltypen skulle kunna vara 

möjlig eftersom det kan antas finnas kausala samband mellan 

in- och utbetalningar till vissa in- och utlåningsräkningar 

och nettokassautströmningen. I detta fall skulle det inne

bära att data (dagssaldon) behöver insamlas för in- och ut

låningsräkningar för ca 1 års tid jämte data över nettokassa

utströmningen. Prognoser måste då framställas för var och en 

av de oberoende variablerna i den kausala modellen vilken 

leder till orimliga körnings- och datalagringskostnader efter

som ett mycket stort antal kontor finns. 
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En tidsserieanalytisk modell valdes därför av kostnadsskäl. 

De enklaste av dessa, nämligen exponentiell utjämning och 

glidande medeltalsmetoden uteslöts omedelbart eftersom dessa 

är lämpade för generering av prognoser för endast en period 

framåt. Som kommer att visas i kapitel 5 kommer beslut rörande 

remiss eller rekvisition att ske på grundval av prognoser för 

flera dagar framåt. 

En annan ofta använd metod är den s k dekompositionsmetoden, 

där man försöker isolera tre olika mönster hos tidsserien 

nämligen, trend, säsong och cykliska variationer. Metoden är 

mindre lämplig här p g a de mönster som upptäckts. Speciellt 

avses det förhållandet att utströmningen vissa datum kraftigt 

avviker från övriga dagar och då med ojämna tidsintervaller. 

Box-Jenkins metod är en tidsserieanalytisk metod med vars 

hjälp en lämplig modell successivt kan utvecklas som beskriver 

mönstret hos tidsserien. Det sker genom att autokorrelationen 

analyseras mellan successiva värden i tidsserien och för re-

sidualerna. Den är dock mindre lämplig här p g a att löneut

betalningar som sker vissa datum t ex den 25:e i varje månad 

kommer med ojämna tidsintervall mätt i antal bankdagar. Det 

beror på att antalet dagar i månaden varierar saunt att stor

helger förekommer. Metoden är dessutom kostsam. (Wheelwright 

och Makridakris 197 3 p 131.) 

Multipel regression är också en teknik som undersökt«. Här 

fanns erfarenheter samlade i litteraturen, även om de var Jölyg-

samma. Sigmundt (197 0) har utvecklat en variant som beskrevs i 

kapitel 3. P g a dålig anpassning av modellen till existerande 

data samt att den kräver data för tre år tillbaka uteslöts denna 

till förmån för den teknik Lohmander och Oxing (197 2) använt 

sig av. 

Kostnaderna för att utveckla Lohmander och Oxings teknik är i 

detta fall låga eftersom färdiga standardprogram för multipel-

regression finns att tillgå. Kostnaden för körning är relativt 
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låg. Hur stor, beror på om ledig maskintid finns och hur mycket 

den tiden kostar. Vid en maskinkostnad på 2.500 kr/tim blev i 

Lohmander och Oxings fall körningskostnaden omkring 4 5 kr (ibid 

p 99). I ett on-line system kan körningar eventuellt göras på 

natten vilket medför att kostnaderna bör bli mycket låga. 

Modellen medger också att man slipper att i efterhand korri

gera för t ex helger, stora utbetalningsdagar m m eftersom 

dessa kan beaktas i modellen. Ett mått på förklaringsvärdet 

hos de oberoende variablerna erhålls också och residualernas 

fördelning kan bestämmas vilket är viktigt i detta sammanhang. 

Lohmander och Oxings modell är emellertid utvecklad för att 

användas inom sparbankerna. Eftersom kundpopulationen ofta 

avviker mellan sparbanker och affärsbanker främst genom att 

affärsbankerna har en större företagssektor, finns det skäl att 

tro att Lohmander och Oxings modell inte går att använda här 

utan omarbetningar. 

U.12 Utformning av prognosmodellen. Några metodproblem 

Modellen bygger på en teknik som kallas för stegvis multiple 

regression med dummy variabler. 

De oberoende variablerna är olika bankdagar där dessa bank

dagar kännetecknas av vissa karaktäristika. Variablerna utgör 

därvid systematiska komponenter för förklaring av variationer 

i den dagliga nettokassautströmningen. Uppgiften blir nu att 

finna lämpliga oberoende variabler. 

Dessutom ställdes ytterliggare ett betydelsefullt krav. 

Modellen skall göras så generell som möjligt d v s den skall 

vara applicerbar på de flesta bankkontor inom banken. Ett mål 

måste därför vara att finna variabler som är gemensamma för 

många bankkontor. Den stokastiska process som genererar värdena 

på den beroende variabeln är nämligen ett resultat av ett 

stort anta.1 in i varandra gripande delprocesser, som ofta är 

av gemensam art för många bankkontor. Som exempel kan nämnas 

massutbetalningar av typen löner och pensioner. 
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Det finns nu två sätt att arbeta på. Den ena metoden, som är 

enkel, men dock mycket tidskrävande är att samla in data på 

den dagliga nettokassautströmningen från många kontor och göra 

jämförande analyser av de så erhållna tidsserierna. Denna me

tod kallas för endogen analys och kan vara lämplig när prog-

nosmakaren inte känner till något om orsakerna till den ut-

strömning av kontanter som sker vid kontoren. 

Det andra sättet är att analysera den stokastiska process^^som 

genererar den utströmning som kan observeras och sedan försöka 

finna gemensamma drag för flera kontor. 

Den senare metoden har valts i detta fall. Det finns flera an

ledningar till detta. 

1.. En mängd information hade insamlats innan valet av prognos

teknik hade skett. Denna information skulle kunna utnyttjas 

vid val av oberoende variabler. 

2. Det visade sig möjligt att anknyta valet av oberoende variabler 

till makroekonomisk teori. 

4.13 En teoretisk modell 

Prognosmodellen skall appliceras på de flesta affärsbankskontor 

inom banken. Frågan är då om det finns någon teori på denna 

systemnivå som skulle kunna användas för förklaring av upp

komsten av den in- och utströmning av kontanter som kan regi

streras vid affärsbankskontoren och som då också skulle kunna 

ligga till grund för valet av oberoende variabler i modellen. 

På högre systemnivå finns teoreti&ka föreställningar om t 
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hur olika ekonomiska subjekt inom samhällsekonomin ger upphov 

till olika betalningsflöden. Det är främst inom den national

ekonomiska makroteorin som detta har beaktats. 

Makroekonomisk teori sysslar dock i huvudsak med problem rörande 

beteendet hos aggregerade storheter inom det ekonomiska systemet , 

hur dessa aggregat påverkar varandra och hur hela det ekonomiska 

systemet fungerar och utvecklas (Stervander 1972 p 72). Den 

sysslar således inte i första hand med betalningsflöden som såda

na eller vilka betalningsmedel som används. 

Teorins fördelar för denna studie ligger dock i att den kan 

erbjuda ett beskrivningssystem och ett analysinstrument som 

gör det möjligt att systematisera den ekonomiska verkligheten 

och beskriva den så att beskrivningen kan utgöra ett underlag 

för analys av in- och utströmning av kontanter vid affärsbanks

kontoren. Analysen kan därvid genomföras med hjälp av en långt 

gående aggregering där olika ekonomiska subjekt sammanförs 

med avseende på deras likartade betalningsbeteenden. De aggregat 

som ingår i den makroekonomiska analysen är hushåll (konsum

tionsenhet), företag (producerande enhet), offentlig sektor 

(mest förbrukning av produktionsfaktorer) samt utrikes sektor 

(export och import). Huruvida denna aggregering är för omfattan

de kommer att diskuteras senare. 

Betalningsströmmarna mellan nu nämnda subjekt eller komponenter 

kan enklast studeras med utgångspunkt från en modell. Modeller 

där betalningsströmmar beskrivs inom makroteorin är modeller 

av det monetära kretsloppet. 

*4. IM- Modell av det monetära kretsloppet 

Modellen som beskrivs i bifogad figur 5 återger i starkt för

enklad form de viktiga typer av betalningsströmmar som före

kommer i det svenska samhället. Av modellen framgår att betal
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ningsmedlen verkar cirkulera mellan olika komponenter. Det är 

inte förvånande att betalningsmedlens funktion i samhället 

brukar liknas vid en cirkulerande ström, ett blodomlopp eller 

liknande. Betalningsmedel överförs från hushållen till företagen 

som ersättning för varor och tjänster och de senare återför 

sedan betalningsmedel till hushållen i form av löner, räntor, 

utdelningar och företagarinkomster. För ett enskilt företag 

går dock inte allt direkt tillbaks till hushållen. En betydande 

del går till andra företag i form av ersättning för förbrukade 

varor och tjänster. Det senare framgår dock ej av modellen som 

är starkt aggregerad. En del går också till företagssparande 

och kapitalbildning. 

Av modellen kan man också utläsa att en del betalningsmedel går 

andra vägar. Skatter och avgifter betalas av hushållen till 

den offentliga sektorn och en del betalningar utgör ersättning 

för inköp av importerade varor. Betalningsmedel för genomföran

de av dessa betalningar kommer delvis tillbaks till företagen i 

form av köp från den offentliga sektorn och via betalningar för 

exporten till utlandet. 

Modellen visar också att inte alla de pengar som kommer in till 

den offentliga sektorn används till offentlig konsumtion eller 

kapitalbildning. En del går också till transfereringar i form 

av bidrag till hushållen och till*bidrag och subventioner till 

företagen. In till den offentliga sektorn kommer också skatter 

och avgifter från företagen. 

4.15 Kompletteringar av modellen 

Modellen är alltför aggregerad för att kunna utgöra en grundval 

för val av oberoende variabler i prognosmodellen. Betalningar 

mellan olika företag, olika myndigheter inom offentlig sektor 

samt mellan olika hushåll finns ej med och måste beaktas. 

Bankväsendet som förmedlare av sparmedel från sådana med över

skott till sådana med underskott finns inte heller med, trots 
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att de därigenom deltar i kapitalbildningsprocessen. Vidare 

deltar bankerna i betalningsförmedlingen och de flesta av be

talningsströmmarna går via bankerna. Bankväsendet kan sedan 

utifrån analyssynpunkt delas upp i postverket, affärsbanker 

och övriga banker. Posten anges särskilt eftersom postverket 

administrerar postgirot (och personkonton). Affärsbankerna och 

därmed den affärsbank som berörs i studien ses här som en en

het eller komponent av särskilt intresse. 

Om analysen skall kunna genomföras måste det även förutsättas 

att de olika komponenterna kan lagra betalningsmedel. Det kan 

ske i form av kontanter, medel på checkräkning och på postgiro

konto (även s k personkonto). 

Betalningsströmmen p g a valutahandel finns också redovisade. 

Dessa strömmar diskuteras ej här eftersom de endast påverkar 

kassahållningen vid vissa typer av kontor (t ex vid flygplatser 

eller i hamnar) enligt vad som kunnat inhämtas. 

Storleken på de betalningsströmmar som finns i modeller kan i 

de flesta fall hämtas ur offentlig statistik. Betalningarna 

sinsemellan företag och mellan hushåll finns dock inte redo

visade där, och data saknas för dessa. Vid analysen har hänsyn 

tagits till storleken och därmed betydelsen av olika betal

ningsströmmar ur makroperspektiv. 

^.16 Val av oberoende variabler 

Föregående modell över det monetära kretsloppet beskriver de 

betalningsströmmar, som kan antas vara betydelsefulla vid val 

av oberoende variabler i prognosmodellen. Kompletteringar av 

modellen över det monetära kretsloppet har också skett för att 

anpassa den till den analys som skall göras här. 

En jämförelse mellan de betalningsströmmar som beskrivits i 

modellen och de betalningsflöden som analyserades i praktik-

fallsstudien visar att samma principiellt viktiga betalnings

strömmar förekommer i respektive fall. Det bör därför göra 

modellen användbar för analys och val av oberoende variabler i 

prognosmodellen. Följande variabler har valts utifrån modellen 
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Veckodagarna (de som är bankdagar). Hushållens inköp i 

detaljhandeln av konsumtionsvaror samt betalning för tjäns

ter till servicesektorn leder till inströmning vid affärs

bankskontoren via servicebox. Detaljhandeln ökar därigenom 

sitt sparande i banker. Hushållens uttag för denna konsum

tion kan då också beaktas (deras sparande minskarX 

Veckovariationen kräver fyra variabler. Den femte variabeln 

erhålls då de andra variablerna är 0. De första fyra 

variablerna mäter då den ökning respektive minskning i netto-

kassautströmningen som sker jämfört med den femte vecko

dagen. 

Viauttagen kan också variationer i nettokassautströmningen 

p g a veckolöner beaktas. Löneinsättningarna ökar hushållens 

sparande i banken, men leder också till att en del av detta 

sparande snabbt omsätts i kontanter för konsumtionsändamål. 

Fjorton-dagarsvariation. Dessa uppkommer främst p g a ut

betalningar av fjortondagarslön (jämför tidigare diskussion 

om veckolöner). Olika veckodagar kan förekomma, men här 

har valts varannan onsdag, torsdag och fredag. 

Månadsvariation. Månadslöner utbetalas i slutet av månaden 

nämligen den 25:e, 26 :e , 27:e eller den 28:e och dessa in

går som särskilda variabler. Betalning av en annan viktig 

konsumtionsutgift sker också i slutet av månaden, nämligen 

betalning av hyror vilket kan leda till insättningar och 

uttag. Förutom nu nämnda variabler finns sådana för 

den 3:e sista, näst sista och sista bankdagen i månaden. 

Därigenom kan hänsyn tas till att månaderna har olika längd. 

Pensioner betalas också månadsvis, normalt den 15:e i varje 

månad. Denna variabel har också tagits med. Pensioner kan 

insättas på ett bankkonto och ökar därmed hushållens sparan

de. Uttag eller inlösen av pensionsavier kan dock ske för 

konsumtionsändamål. 
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4. Arsvariation. Inköpen av konsumtionsvaror av typen sällan-

köpsvaror, är ofta säsongbetonade. ( t ex kläder). Vidare 

är inköpen av dylika varor också mer koncentrerad till en viss 

månad, som december. Folkomflyttningar p g a semestrar leder 

till en ökad eller minskad cirkulation av pengar där ett 

enskilt kontor berörs. Om månaderna ges särskilda variabler 

blir detta 11 variabler. Den tolfte månaden (december) erhålls 

då de övriga variablerna är 0. 

Ytterligare en variation har beaktats nämligen bankdag före 

storhelg respektive bankdag efter storhelg. Hushållens uttag 

av kontanter respektive detaljhandelns insättningar via 

servicebox föranleder detta. 

Ovanstående diskussion har utgått från att användningen av kontan

ter och därmed in- och utströmning av kontanter vid kontoren 

i mycket stor utsträckning styrs av hushållens agerande, samt 

att företagen och då främst detaljhandeln sätter in de kontanter 

som de inte behöver på bankräkning t ex checkräkning. Detta 

stöds av praktikfallsstudien jag gjort, men också av de syn

punkter som jag fick vid ett sammanträde med marknadschefer 

från ett flertal banker i Sverige, där dessa idéer presenterades. 

Finansiella transaktioner p g a kontorens utlåning har dock 

inte berörts. Lösen eller omsättning av växlar och amorteringar 

av lån är enligt banken ofta iörekomnande vid månadsskiftena 

och månadsmitten. Variabler för l:a dagen i månaden, första 

bankdagen efter den l:a och andra bankdagen efter den första 

har därför tagits med. Likaså har den 15:e samt l:a bankdagen 

efter den 15:e och 2:a bankdagen efter den 15:e tagits med. 

Halvårsskiftena är också en mycket vanlig tidpunkt för amor

tering av lån och den har därför fått en egen variabel. 

Detta ger 3H variabler (se appendix). Det biblioteksprogram 

som använts (SPETS) ger möjlighet att använda 39 oberoende 

variabler. Huruvida ytterligare variabler skall användas kan 

diskuteras. Med utgångspunkt från den referensram som använts 
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har de nu uppräknade variablerna befunnits vara de mest ange

lägna att ta med. 

De betalningsströmmar som inte beaktas är främst överföringar 

mellan offentliga myndigheter samt in- och utbetalningar till 

offentlig sektor med undantag av löner eftersom dessa enligt 

statliga förordningar går via postgiro eller postanvisning. 

Kommuner använder dock även bankgiro. Företagens betalningar 

sinsemellan har heller inte beaktats särskilt eftersom dessa 

främst går via postgiro, bankgiro eller check. Detta styrks 

av praktikfallsstudien men också av de synpunkter jag fick vid 

det sammanträde som tidigare nämnts. Företagarinkomster, rän

tor och utdelningar har inte beaktats särskilt, eftersom uttag 

som föranletts av dessa inte är knutna till ett speciellt 

datum, på samma sätt som t ex löner. 

Hushållens betalningar sinsemellan har inte diskuterats. För

modligen är dessa av liten omfattning och behöver ej beaktas 

här. 

*4.17 Val av regressionsteknik 

Prognosmodellen får följande utseende 

Y = a • + B2X2 ••• B31tX34 

där Y är prognosvärdet, a är..Konstanten, B är 
.IX 0 

koefficienterna och Xn är de olika bankdagarna. kan då 

anta värde 0 eller 1. 

Det finns då olika procedurer för att bestämma denna regressions-

ekvation. Draper och Smith (1966 p 164-177) diskuterar följande: 

a) möjlig regression. (All possible regression) 

b) eliminering bakåt. (The backward elimination procedure). 

c) selektion framåt. (The forward selection procedure). 
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d) stegvis regression. (The stepwise regression procedure). 

e) etappvis regression. (The stagewise regression procedure). 

Diskussion om val av procedurer finns i Lohmander och Oxing 

(p 12H-125). De motiv som dessa där framför för val av steg

vis regression är relevanta även här. 

Stegvis regression skulle enligt dessa vara den bästa metoden. 

Draper och Smith (1966 p 172) skriver också "We believe this to 

be the best of the variable selection procedures discussed and 

recommend its use". 

Proceduren med stegvis regression fungerar så, att den som 

första oberoende variabel väljer den vars korrelation med den 

beroende variablen är störst. Ett partiellt F-test utföres 

sedan där syftet är att testa om signifikant linjär regression 

föreligger. Finns inte detta upphör proceduren. Om så inte är 

fallet fortsätter proceduren och den variabel väljs som sedan 

är mest partiellt korrelerad med den beroende variabeln. 

Partiella F-test utföres för bägge de oberoende variablerna 

som om var och en, var den sista variabeln, som intagits i 

regressionsekvationen. Proceduren fortsätter tills man vid ett 

partiellt F-test funnit en oberoende variabel, som ej visar 

signifikant regression. 

Vid skattning av koefficienterna i regressionsekvationen används 

en estimationsprocedur som kallas för minsta kvadratmetoden. 

Denna procedur går i korthet ut på att skatta koefficienterna 

för de oberoende variablerna så att summan av kvadraterna på 

avståndet från de enskilda observationerna till regressions-

planet antar ett minimum. 

H.18 Diskussion angående validitet hos modellen 

Standardprogram för multipel regression brukar generera tre 

olika test med vars hjälp man kan bedöma validiteten hos re-

gressionsmodellen (Wheelwright och Makridakis, 197 3 p 106-109). 

De är 
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1) F-test 

2) t-test av koefficienterna i ekvationen. 

3) Standardavvikelsen för den beroende variabeln. 

F-testet används för att testa signifikansen hos hela ekva

tionen. F-värdet är då kvoten mellan förklarad varians till 

oförklarad varians och kan beräknas på följande sätt. 

F = R2 / (k-1) 

(1-R2)(n-k) 

2 Där F är F-värdet, R förklaringsvärdet, k antalet variabler 

och n antalet observationer. 

T-testet gör det möjligt att testa signifikansen hos koefficien

terna i regressionsekvationen. Med hjälp av detta test kan 

undersökas om koefficienten är signifikant skilt ifrån 0 eller 

om det mer beror på slumpen att den har ett visst värde. T-

testets värde beräknas genom att koefficientens värde divideras 

med Jess standardavvikelse (Wheelwright och Makridakis, 197 3, 

p 106). 

Det sista testet består i att beräkna standardavvikelsen för 

den beroende variabeln. Med hjälp av detta test erhålls ett 

mått på hur osäker prognosen är. Ju mindre standardavvikelse, 

desto bättre. Dessa test bör betraktas som hjälpmedel för att 

validera modellen. I nästa avsnitt visas hur dessa test kan 

utnyttjas i modellbygget. 

H.19 Test av prognosmodellen 

För test av modellen utnyttjades data över nettokassautström-

ningen insamladeunder tiden 1/10 1971 - 29/9 197 2 från kontor 

B. Ett jämförande test görs också med kontor C för tidsperioden 

1/9 1972 - 31/8 1973. 

Det standardprogram (SPETS) som utnyttjats har ett F-värde för 
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medtagande av variabler på 0,01, d v s ett rätt lågt värde. 

Det medför att variabler med lågt förklaringsvärde tas med. 

Programmet ger också uppgift om hur många koefficienter som 

är signifikanta på olika signifikansnivåer. Vidare anges värden 

på standardavvikelsen för den beroende variabeln och multipla 

korrelationskoefficienten. Dessa parametrar beräknas för varje 

steg som den stegvisa regressionen genomgår. 

Åtta variabler visade sig vara signifikanta på 95% signifikans-

nivå. Dessa variabler är följande: 

Variabelnr Koefficient Variabel 

1. + 50.670 Måndag 

2. + 11.680 Tisdag 

4. + 13.370 Torsdag 

9. + 11.850 Haj 

11. + 11.650 Juli 

12. + 11.820 Augusti 

18. - 15.010 Varannan 

fredag (löner). 

22. - 33.750 Den 28:e (löner, Ijyror), 

Tabell 2. Signifikanta oberoende variabler i regressionsmodellen 

vid kontor B. 

Resultatet var inte helt oväntat och stämmer väl överens med 

synpunkter som förts fram i den diskussion som föregått valet 

av oberoende variabler. 

Frågan är nu om proceduren för stegvis regression skall av

brytas här eller om fler variabler skall tas med trots att 

dessa inte uppfyller ovanstående signifikanskrav. Wonnacott 

och Wonnacott (1972 p 299-301) diskuterar detta ingående och 

hävdar att fler variabler väl kan tas med trots att dessa 

inte är statistiskt signifikanta (på t ex 95% signifikansnivå). 

Förutsättningen skulle då vara att användaren har sådan informa

tion att denne finner starka skäl för att behålla variabeln 

trots att det "statistiska stödet" är svagt. 
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Wonnacott och Wonnacott skriver följande: 

"Thus prior belief plays a hig role, not only in the 

initial specification of which regressors should be in the 

equation, but also in the decision on which should be 

dropped in the light of the statistical evidence, and 

finally in the decision on how the model will eventually 

be used." 

Det fanns ytterligare en anledning till att det kan vara lämp

ligt att studera variabler som inte var signifikanta på 9 5% 

signifikansnivå. Det har att göra med proceduren som sådan. 

"While the procedures discussed do not necessarily select 

the absolute best model, they usually select an acceptable 

one. However, some alternative, combined procedures have 

been suggested in attemps to improve the model selection." 

"A •— proposal is to use the stepwise regression, with 

less restrictive acceptance and rejection levels, which 

forces the program to accept several additional variables, 

beyond what would be accepted with less conservative levels. 

This allows the investigation of additional variables that 

would not enter under the usual stepwise procedure and may 

lead to a different model." 

Programmet fick därför fortsätta att arbeta till en F-nivå av 

0,01, Variabel 26 som betecknar den 15:e i månaden uteslöts då. 

Detta var in helt oväntat eftersom växlar, lån och pensioner 

förekommer i mycket liten utsträckning vid kontoret. Mer över

raskande var att variabel 7 som är mars månad uteslöts. Någon 

förklaring till detta kunde ej erhållas. De variabler som med

togs finns angivna i appendix. 

Multipla korrelationskoefficienten blev och förklarings

värdet ca ̂ 55%. 

Det bör då jämföras med värdena 70% respektive«*+9% som er

hållits om den stegvisa regressionen avbrutits, där alla 

koefficienter varit signifikanta på 95% signifikansnivå. 
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Några intressanta detaljer skall noteras. De koefficienter 

som tidigare varit signifikanta, betecknades fortfarande som 

signifikanta dock med ett undantag. Det gäller variabel 18 

som står för löneutbetalningar varannan fredag. I stället 

tillkom variabel 25 som representerar sista bankdagen i måna

den samt variabel 32 som markerar halvårsskiftena. Variabler

na 16, 17 som betecknar löneutbetalningar varannan onsdag och 

torsdag visade positiva värden, och det är tydligt att komp

lementet till lönevariablerna har erhållits, d v s de dagar 

varannan vecka då lön inte betalas ut. 

Det är emellertid likgiltigt vilka av dessa respektive dagar 

som betecknas som variabel 16 och 17 eftersom detta beaktas 

när regressionsmodellen används i prognossammanhang. 

E.tt annat in tressant mått är den procentuella ökning i för

klaringsvärdet som varje oberoende variabel ger.(Se appendix 

till détta kapitel). Med förklaringsprocent menas här den del 

av den totala variationen i den beroende variabeln som för

klaras av den oberoende variabeln. Som synes spelar vecko

dagarna ( inbetalningar via servicebox) och hyres- och löne

utbetalningsdagarna en stor roll. 

Standardavvikelsen för residualkomponenten blev 21.930 kr. 

Denna siffra bör jämföras med siffran där alla koefficienter

na var signifikanta, som är 22.190 kr. Skillnaden är alltså 

inte så stor. 

Standardavvikelsen kan tyckas hög. Förklaringsprocenten är 

inte heller särskilt stor. Orsaken till detta kan vara att 

enskilda stora betalningar av slumpmässig art påverkar resul

tatet negativt. En undersökning gjordes för att studera detta. 

Det visade sig då att insättningar och uttag på upptill 

50.000 kr kunde förekomma. En målsättning för kontoret bör 

alltså vara att försöka minska inverkan av sådana betalningar, 

genom att vid uttag t ex be kunderna om att få lämna en post-

växel på hela eller delar av beloppet. Därigenom skulle också 

prognoserna kunna göras säkrare. 
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Ytterligare ett jämförande test med prognosmodellen gjordes på 

kontor C. Följande variabler visade sig vara signifikanta på 

95% signifikansnivå. 

Variabelnr Koefficient Variabel 

1 + 83.400 Måndag 

2 + 22.030 Tisdag 

11 + 23.030 Juli 

22 - 27.730 Löneutbetalningar, hyror 28:e 

29 + 36.280 Växlar, lån, hyror den l:a 

34 + 63.920 Bankdag efter storhelger. 

Tabell 3. Signifikanta oberoende variabler i regressionsmodellen 

vid kontor C. 

Om detta resultat jämförs med resultatet från körningen vid 

kontor B finns 4 variabler som är gemensamma. De två sista är 

helt nya. Variabel 34 som i förra fallet inkluderades först i 

steg 24 inkluderas redan nu i andra steget och är här signifi

kant . 

Vid en F-nivå av 0,01 uteslöts variabel 10 och 13 som är juni 

månad respektive september månad, variabel 21 som är löneut

betalning och hyror den 27:e och variabel 2 3 som är den 3:e 

sista bankdagen i månaden. Multipla korrelationskoefficienten 

blev «*76% och förklaringsvärdet^58% vilket alltså är ett 

bättre resultat, än det som erhållits i förra försöket. Skulle 

enbart de 6 första signifikanta variablerna ha medtagits blir 

motsvarande värden «*7 3% respektive<^53%. 

Koefficienterna för de oberoende variablerna skiljer sig mellan 

de olika kontoren och respektive variabels tillskott till ök

ningen av förklaringsvärdet varierar också kraftigt. 

En av de slutsatser som kan dras av detta är att det inte på 

grundval av ett fåtal kontor kan uteslutas någon variabel i 

den inledande analysen. Vad som däremot kan diskuteras är hur 

många variabler som skall utnyttjas vid användning av modellen 

för prognosändamål. Vissa variabler har . redan uteslutits 

vid F-testet på grund av att de i realiteten inte gett något 

tillskott alls till ökningen av förklaringsvärdet. 
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Det kan dock vara svårt att avgöra hur många variabler som 

skall tas med. Motiv kan nämligen finnas för att ta med flera 

variabler än de som är signifikanta. Vid praktisk användning 

av modellen kan dock skäl anföras för att stoppa standard-

programmet vid 95% signifikansnivå på t-testet. På grund av 

begränsade minnesutrymmen, finns ett behov av att lagra data 

på nettokassautströmningen i jämna tusental och det skulle då 

vid lägre värden än ovannämnda signifikansnivå finnas risk 

att variabler kommer med vars koefficienter är så små att de 

eventuellt blir mycket beroende av de avrundningsfel som upp

står vid lagringen. Risk finns givetvis för detta även vid 

9 5% signifikansnivå men denna risk torde vara mindre. 

^.20 Förutsättningar vid användning är regressionsmodellen 

För att regressionsmodellen skall kunna användas här som prog

nosmodell krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda: 

1. Residualvariansen skall vara konstant. En teknisk term för 

detta är homoskedastisitet. 

2. Autokorrelation får ej finnas. 

3. De oberoende variablerna får inte vara korrelerade med 

varandra. Detta fenomen brukar kallas multikollinearitet. 

4. Residualerna bör var approximativt normalfördelade. Detta 

gäller speciellt om man använder test av den typ som 

tidigare nämnts. 

q } 
Fall 1 och 2 kan kontrolleras genom plottmng av residualerna''. 

Fall 3 kan undersökas med hjälp av korrelationsmatrisen som 

programmet (SPETS) genererar. Den fjärde förutsättningen kon-

rolleras i programmet med hjälp av Kolmogorov-Smirnovs test. 

Om den första förutsättningen inte är uppfylld märks detta 

vid plottningen genom att klara mönster uppstår när det gäller 
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residulaernas storlek eller när det gäller deras tecken (+ eller 

-). Det märks också genom att förklaringsvärdet är lågt (Wheel

wright och Makridakis 197 3 p 110-111). Data från kontoren 

analyserades och något mönster kunde inte upptäckas. 

Om autokorrelation finns kan detta bero på att någon oberoende 

variabel ej har medtagits. Residualerna skulle alltså inne

fatta något grundläggande mönster som ej har förklarats. Som 

i förra fallet kan detta upptäckas med hjälp av en grafisk 

representation av residualerna. 

Det visade sig enkelt att i detta fall kontrollera om förut

sättningen var uppfylld. Något mönster kunde inte upptäckas. 

Ett run-test (Draper, Smith 1966 p 95-97) gjordes även. Hq 

hypotesen dvs att residualerna ordnade i tidsföljd bildar 

en slumpmässig sekvens kunde ej förkastas på 5% signifikans-

nivå. 

Multikollinearitet kan undersökas med hjälp av korrelations

matrisen. Med hjälp av denna kan man se hur varje oberoende 

variabel är korrelerad till någon annan oberoende variabel. 

Wheelwright och Makridakis (197 3 p 114) anger som högsta 

tillåtna värde på korrelationen 0,7. Det högsta värdet jag 

fick var 0,659 vilket inträffade vid kontor C. De allra flesta 

värden var förvånansvärt låga. 

Den fjärde förutsättningen kan kontrolleras med hjälp av 

Kolmogorov-Smirnovs test. Testet visar om den empiriska för

delningen över residualerna i detta fall kan beskrivas med en 

normalfördelning. Man testar något som brukar kallas för 

"goodness of fit". 

Testet visade att det förelåg en god anpassning mellan den 

empiriska fördelningen och den teoretiska normalfördelningen. 

Hq hypotesen dvs att residualerna var normalfördelade kunde 

ej förkastas på 20% signifikansnivå. 
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Vidare testades de prognoser modellen ger gentemot ett empi

riskt material som insamlats från kontor B, men för en senare 

tidsperiod. Denna tidsperiod sträcker sig från 1972-10-02 till 

och med 1972-11-15. Prognosvärdet, den nedre gränsen som är 

prognosvärdet - 2 gånger standardavvikelsen och en övre gräns 

som beräknas på motsvarande sätt presenteras jämte det faktiska 

utfallet. Prognosvärdet beräknades därvid utifrån de 8 signi

fikanta oberoende variablerna. 

Som framgår av tabellen i appendix till detta kapitel hamnar 

ett värde under den nedre gränsen. Sannolikheten att få ett 

värde som hamnar utanför gränserna är ^,6%. Om en enkel beräk

ning görs, framgår det att under den tidsperiod, som prognosen 

testats bör det hända 1,5 gånger att ett värde hamnar utan

för gränserna. 

Ett test gjordes också på kontor C. Prognoser uppgjordes för 

tiden 1973-09-03 - 1973-10-15. Gränser beräknades på sätt som 

tidigare beskrivits, och det visade sig att ett värde ligger 

utanför dessa gränser. Standardavvikelsen för residualkompo-

nenten blev 32.810. 

Den period som prognosmodellen testades på, var ungefär en och 

en halv månad. Under denna tidsperiod fungerar tydligen prog

nosmodellen på ett tillfredsställande sätt. Resultatet inne

bär att de kundförhållanden som påverkar in- och utströmning av 

kontanter vid dessa kontor verkar vara relativt stabila. 

1+.21 Utny ttjandet av modellen vid flera kontor. En diskussion 

För användarna av modellen är det givetvis av intresse att 

veta hur mycket data som behöver lagras för modellen och hur 

ofta modellen behöver köras. Detta är inte minst viktigt ur 

ekonomisk synvinkel. 

Den modell som konstruerats innebär en mekanisk framskrivning 

av de tendenser som rått under en tidigare tidsperiod. Det 
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förutsätts alltså att det förekommer en viss regelbundenhet i 

utvecklingen - "den gör inga språng". Men självfallet ändras 

kundernas kontantbehov över tiden. 

I regressionsmodellen utnyttjas data för 1 år tillbàka. Visser

ligen skulle data för ännu längre tidsperioder kunna utnyttjas, 

men det är kostsamt att lagra data från många kontor och ju 

längre tidsperioden är , desto större är risken att få med 

förändringar som felaktigt påverkar prognosen. Vidare förut-

sättes här att alla data får samma vikt eftersom tidsperioden 

är relativt kort, och eftersom variabler ingår som är speciellt 

knutna till större helger. 

Den prognosmodell som konstruerats har utformats utifrån en 

analys av den stokastiska process som genererar den dagliga 

nettokassautströmningen vid affärsbankskontoren. Detta kassa

utflöde orsakas av en mängd faktorer. Det kunde dock konsta

teras att det i huvudsak var hushållens inköp av konsumtions

varor som Var orsaken till de in- och utflöden som registre

rades . 

Kännetecknande för hushållens konsumtion av varor är att den 

har varit relativt stabil över tiden i Sverige och att den 

ökat relativt långsamt ünder de senaste decennierna (SOU 

1970:71). Den kan alltså inte förväntas att det uppstår några 

stora tvära kastningar eller språng i utvecklingen såvida inte 

snabba förändringar sker i användandet av olika betalnings

medel . 

Snabba förändringar i betalningssystemet kan leda till att 

modellen måste köras oftare. De faktorer som då bör beaktas 

vid prognosticering är bl a att 

1. närbetalningar kan ersätta eller ersättas med distansbetal

ningar. Detta kan t ex bero på förändrade vanor beträffande 

inköp av varor på kredit. Kreditkort är ett exempel på 

detta. Behovet av sedlar och mynt skulle då minska. 
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2. check kan ersätta eller ersättas av sedlar och mynt. 

3. införandet av ett nytt datorbaserat betalningssystem. 

Detta berördes inledningsvis i kapitel 1. 

Snabba förändringar i ovan nämnda faktorer kan omöjliggöra ett 

effektivt prognosarbete där data för ett år tillbaka i tiden 

utnyttjas. Skärpt uppmärksamhet vid användning av planerings

systemet är nödvändig i fall det finns misstanke om sådana 

förändringar. 

Ovan har påpekats några av de faktorer som kan påverka beslut 

om hur ofta modellen skall köras. Något enkelt svar kan inte 

ges på frågan men problemet skall även tas upp senare i kapitel 

5 och 6. 

Det kan emellertid tänkas att det finns fall där det plötsligt 

blir kraftiga förändringar i allmänhetens betalningsvanor. Det 

kan t ex bero på myndigheters beslut, centrala avtal mellan 

banker etc. I detta fall där det på förhand kan misstänkas 

finnas kraftiga avvikelser, erbjuder den teknik som tidigare 

beskrivits en lösning. Han inför helt enkelt en ny dummyvariabel 

som oberoende variabel fr o m det datum förändringen inträffa

de . 

En rad test gjordes för att se hur snabba förändringar påverkar 

parametrarna i prognosmodellen. Testet gjordes vid kontor C. 

Nämnda förändring bestod i en plötslig positiv nettoökning av 

nettokassautströmningen på HO.000 kr/dag vid kontoret. 

Testen gjordes för 5, 10, 15 resp 20 dagar från slutet av den 

ett-årsperiod som ligger till grund för skattning av parametrar

na i modellen. Effekten på standardavvikelsen blev följande. 

Antal dagar Standardavvikelse 

0 32.810 

5 32.940 

10 33.120 

15 33.430 

20 33.480 

Tabell 4: Effekt på standardavvikelsen i modellen av plötslig 

nettoökning av nettokassautströmningen 
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Därefter infördes en ny dummyvariabel fr o m det datum föränd

ringen inträffade. Motsvarande resultat blev då. 

Antal dagar Standardavvikelse Variabelns värde 

0 32.810 

5 3 2.940 17.830 

10 32.870 28.570 

15 33.000 38.530 

20 32.980 33.160 

Tabell 5. Effekt av testvariabel på standardavvikelsen i modellen. 

Den nya variabeln medförde således att standardavvikelsen inte 

ökade lika mycket. I det senare fallet blev det enbart en halv 

procent vid 2 0 dagar mot 2 procent i det förra. En nackdel är 

dock att den nya variabeln starkt samvarierar med månadsvariabeln 

redan efter 10 dagar. Rent allmänt gäller att standardavvikelsen 

påverkas relativt lite av förändringar av det nu skisserade 

slaget trots att förändringen får betecknas som kraftig. In

förandet av en ny dummyvariabel kan därför anses lämplig i 

fall som detta. 

4.2 2 En jämförelse med Lohmander och Oxings modell 

Lohmander och Oxings modell som testats på ett danskt sparbanks

kontor beskrivs resultatmässigt med en variabellista och en 

siffra på förklaringsprocenten (Lohmander och Oxing p 232). 

Denna lista med variabler visar många variabler som kan vara 

specifika för danska förhållanden. De jämförelser som kan göras 

måste därför bli av mindre omfattning. 

Lohmander och Oxing har 38 variabler i sin modell. 22 variabler 

är gemensamma med denna modell. Det kanske inte är förvånande 

eftersom kundpopulationen till en del liknar och till en del 

avviker från varandra. Avvikelserna har framför allt motiverats 

utifrån att affärsbankerna har en mycket större företagssektor. 

En jämförelse mellan förklaringsprocenten i respektive fall 

visar att Oxing-Lohmander fått en högre förklaringsprocent näm

ligen 71,3%. En av anledningarna till detta kan vara att stor

leken på kontoret kan påverka förklaringsprocenten. Ju större 

kontoret, ju mindre effekt får varje kunds inverkan på netto-

kassautströmningen relativt sett, och det bör därför bli mer 

stabila mönster. 
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Det kan vara en orsak till varför förklaringsprocenten är 

högre i Lohmander och Oxings fall, eftersom det kontor i Dan

mark som de använder vid testet är betydligt större än de kon

tor som ingår i denna undersökning. Kontoret i Danmark har fem 

kassaplatser medan de kontor som ingår här har två platser, 

varav den ena platsen är öppen ett par timmar om dagen. 

Lohmander och Oxing har även utvecklat en liknande modell för 

prognostisering av antalet transaktioner för en dag (ibid p 175). 

Det är tänkbart att denna variabel skulle kunna användas som 

oberoende variabel i prognosmodellen för prognos av nettokassa-

utströmningen och då ge en ökning av förklaringsvärdet. 

Detta skulle dock innebära att ytterligare en prognosmodell 

för prognos av antalet transaktioner måste ingå i kassaplane

ringssystemet. Eftersom antalet bankkontor är stort och dator

kapaciteten begränsad har det inte befunnits rimligt att ut

veckla en sådan modell, 

4.23 Val av teknik för prognostisering av kassans lägsta värde 

under dagen 

In- och utbetalningar av kontanter vid ett bankkontor genereras 

av en stokastisk process. Det bedömdes därför lämpligt att under

söka om det var möjligt att utnyttja tekniker som bygger på 

den teori som finns om stokastiska processer. Andersson och 

Thorburn (197 2) har funnit fyra sådana tekniker, vilka tidigare 

redovisats i kapitel 3. 

Deras två förslag om simuleringstekniker avfärdades inlednings

vis p g a för höga körningskostnader vid praktisk applikation. 

Den s k wienerprocessmodellen samt centrala gränsvärdessatsmo-

dellen var betydligt billigare och gav tillfredsställande resul

tat i Lohmanders och Oxings studie (1972 p 185-188). Centrala gräns-

värdessatsmodellen utvecklades speciellt för sparbankskontor där 

kassan var approximativt lägst vid dagens slut. Wienerprocess-
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modellen var däremot mer generell och kunde användas även vid 

kontor där detta krav inte var uppfyllt. En analys gjordes där

för för att se om den tekniken var tillämplig även på affärsbanks

kontor . 

Den tekniska lösningen bygger på 3çravèt att beloppsfördel

ningen inte förändras under dagens lopp. Tyvärr visade sig detta 

krav inte vara uppfyllt. Morgonen domineras av mycket stora in

sättningar via servicebox, förmiddagen av uttag från hushållen 

i första hand samt eftermiddagen av insättningar från företagen. 

Detta har bl a framgått av analyser som gjorts tidigare i detta 

kapitel. Beloppsfördelningen varierar därvid kraftigt under 

dagen både när det gäller medelvärde och varians. Fördelningen 

varierar dessutom mellan olika dagar. Olika insättningar och 

uttag från företag och hushåll är inte heller urskiljbara vid 

registrering i ett on-linesystem, vilket innebär att det inte 

går att finna separata lösningar för olika kundkategorier. 

De problem som ovan skisserats innebär stora problem vad avser 

teknikutveckling, datainsamling, bearbetning samt lagring av 

data speciellt då för ett mycket stort antal kontor. Av denna 

anledning bedömdes det angeläget att försöka finna en något 

enklare men ändå acceptabel lösning på prognosproblemet. Ett 

sätt att göra detta är att prognosticera skillnaden mellan 

kassans slutsaldo samt kassans lägsta värde för dagen. Denna 

variabel är en stokastisk variabel (à priori) på samma sätt som 

nettokassautströmningen. Prognos för nettoutströmningen fram 

till kassans lägsta värde under dagen erhålls då genom summe

ring av dessa två variabler. 

Det nya angreppssättet ger möjlighet till användning av flera 

olika tänkbara prognostekniker. För att välja teknik krävdes 

dock ytterligare datainsamling. Följande problem skulle där

vid behöva belysas. 

1. Finns periodmässiga regelbundenheter? Samma mönster som upp

täcktes vid analys av nettokassautströmningen skulle kunna 

vara tänkbara här. 
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2. Kan fördelningen för variabeln som anger skillnaden mellan 

kassans slutsaldo och kassans lägsta värde kunna beskrivas 

med en teoretisk fördelning som t ex en normalfördelning? 

3. Finns beroendeförhållanden mellan nu nämnda variabel och 

nettokassautströmningen? 

Datainsamling 

De datainsamlingar som tidigare gjorts vid kontor A och B visade 

att kontor A och B skiljer sig från varandra. Vid kontor A till

förs kontoret kontanter netto genomsnittligt sett på em på grund 

av företagens insättningar. Kontor B var däremot utsatt för en 

större utströmning än inströmning under hela dagen om man bort

ser från serviceboxinsättningar, och liknar därvid ett sparbanks

kontor (se Lohmander och Oxing 1972 p 164.) Med utgångspunkt 

från deras resultat skulle då den s k CGS-modellen dvs den 

modell som bygger på prognos av nettokassautströmningen vara 

tillräcklig för beräkning av behovet av kassamedel för en viss 

dag. 

Kontor A avvek däremot från sparbankskontoren genom att kassan 

inte är approximativt lägst vid dagens slut. Det beslöts därför 

att specialstudera detta kontor. Som tidigare påpekats var 

datainsamlingen vid detta kontor inte helt tillförlitlig i ett 

tidigare skede. Den var dessutom kostsam. Det beslöts därför 

att byta registreringsmetod på så sätt, att två mätningar av 

kassaförändringen gjordes under dagens lopp. Den ena gjordes 

före lunch och den andra efter lunch. Som framgår av tidigare 

mätningar var kassan lägst vid lunchtid genomsnittligt sett. 

Metoden leder dock till en viss överskattning av kassans lägsta 

värde för dagen. Det är endast om kassans lägsta värde inträffar 

vid själva mättidpunkten som överensstämmelse sker. 

Insamlingen av data gjordes för perioden 1975-06-25 tom 

1975-10-31. Det innebär sammanlagt 93 bankdagar. Under dessa 

dagar förekom remisser 56 dagar och rekvisitioner 7 dagar. Efter 

hand fick 8 dagar utgå p g a felaktigheter vid registrering av 

data. Följande resultat erhölls 
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Inte helt oväntat hittades dagar som avvek från det mönster 

som redovisades i tidigare kapitel, dvs att kassan var lägst 

vid lunchtid. Vissa dagar var kassan lägst vid början av dagen 

(när kontoret öppnar). Denna notering är ett ingångssaldo och 

utgörs av den förra bankdagens utgångssaldo. De pengar som har 

inkommit via servicebox har emellertid inte inräknats i detta 

saldo, trots att dessa pengar i princip finns tillgängliga när 

kontoret öppnar. 

Dessa nu nämnda insättningar via servicebox räknas upp och 

tillförs kassan oftast innan kontoret öppnar. Kassans lägsta 

värde under dagen inträffar således nästan aldrig reellt vid 

öppningsdags. 

Även andra dagar avvek kraftigt från de övriga. Det gällde fram

förallt löneutbetalningsdagar som inte oväntat medförde att 

kassan var approximativt lägst vid dagens slut. Den stora utström-

ningen p g a uttag från lönekontona medför detta mönster. Ett 

annat mönster som också upptäcktes var att måndagar kraftigt av

vek från övriga dagar. 

Löneutbetalningsdagarna är ej intressanta här, eftersom kassan 

är approximativt lägst vid dagens slut. Måndagarna måste av 

skäl som ovan redovisats, särbehandlas. När dessa dagar uteslutits 

återstår 49 bankdagar. 8 dagar av dessa yar kassan lägst vid 

slutet av dagen. Den använda mätmetoden leder emellertid till 

en viss överskattning av kassans lägsta värde och de flesta 

av nu nämnda dagar har förmodligen kassans lägsta värde vid 

lunchtid. 

Medelvärdet blev 24.7 21 kr och standardavvikelsen 23.110 kr 

för de 41 bankdagarna. För måndagarna blev medelvärdet 87.985,24 

kr och standardavvikelsen 34.560 kr. 

Den empiriska fördelningen för de 41 bankdagarna kan ej beskrivas 

med en normalfördelning;även om den visar den "klockform" som 

kännetecknar normalfördelningen. Något som direkt motsäger 

antagandet att den fördelning som bygger på exakta mätdata, 

ej kan beskrivas med en normalfördelning finns ej. 
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Detta antagande underbyggs av den kända förutsättningen att en 

summa av lika fördelade stokastiska variabler är approximativt 

normalfördelad. Vid implementeringen av systemet måste dock de 

empiriska fördelningarnas anpassning till en normalfördelning 
2 undersökas t ex med ett -test. 

Beroendeförhållanden mellan nettokassautströmningen och varia

beln som anger skillnaden mellan kassans slutsaldo och kassans 

lägsta värde under dagen finns i detta fall. Beroendeförhållan

dena kan betecknas som starka. Detta måste beaktas när variansen 

beräknas för variabeln som anger nettoutströmningen fram till 

kassans lägsta värde under dagen. 

Variansen för denna variabel blir då Var (X-^ + X- Var (X^) + 

Var (X2) + 2 Cov (X^2) » X^ betecknar den stokastiska variabeln 

nettokassautströmningen och X^ skillnaden mellan kassans slut

saldo och kassans lägsta värde. Var betecknar varians och Gov 

kovarians. 

4*25 Prognosteknik 

Problemet är nu hur parametrarna (medelvärde, varians) skall 

prognostiseras i fördelningen för skillnaden mellan kassans 

slutsaldo och kassans lägsta värde för dagen. Bristen på mönster 

förutom måndag och löneutbetalningsdagar talar för en enkel 

teknik. 

En enkel, men mycket användbar teknik i lagersammanhang är ex-

ponentiell utjämning, som fungerar på följande sätt. Om prog

nosen för medelvärdet för tidsperioden t betecknas som P™ 

och prognosen för nästa tidsperiod P™+1 och det faktiska ut

fallet x^, bestäms prognosvärdet P^+^ på följande sätt 

p?+i =•£ xt + (1-°& p? 

Storleken på konstanten bestämmer hur snabbt prognosen skall 

anpassas till det faktiska utfallet (Wheelwright och Makrida-

kis p 37, 1973). 
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Fördelen med denna teknik är att den ger äldre data lägre vikt, 

vilket inte gäller vid t ex glidande medeltalsmetoden. En för

del är också att det bara behövs två värden för att göra en 

prognos. Det är dels det faktiska utfallet och dels prognos

värdet för den tidsperiod då prognosen görs. 

En prognos för standardavvikelsen behövs också. I lagersamman

hang brukar man dock inte alltid beräkna denna, utan utgår fran 

ett spridningsmått som är nära besläktat med standardavvikelsen. 

Detta mått brukar betecknas MAD ("mean absolute deviation") och 

är genomsnittet av absoluta beloppet av skillnaden mellan prog

nos och faktiskt utfall. Det nya prognosvärdet för MAD erhålls 

d å . g e n o m  a t t  a n v ä n d a  s a m m a  t y p  a v  f o r m e l  s o m  t i d i g a r e  d v s  

C i = ? - x t +  •  p f D  

där = progn osvärdet för MAD för tidsperioden t+1 

Xt är det faktiska utfallet 

p^MAD _ p r0gn0Svärdet för MAD för tidsperioden t. 

Standardavvikelsen kan sedan lätt erhållas vid normalfördelnings-

antagande genom att MAD multipliceras med 0,8 (Carter, Husan 

1973, p 178). Problemet med denna teknik är dock att bestämma 

konstanterna©Goch. Det finns dock ingen enkel lösning på detta 

problem. 

Ett alternativ är att pröva sig fram med olika värden på konstan

terna i det prognossystem som byggs upp för att se vilket som ger 

den säkraste prognosen. Två eller tre värden prövas (Wheelwright och 
Makridakis, 1973 p 39). Tekniken testades på data som insamlats 

vid kontor A och som omnämndes i föregående stycke. Vid prognos av 

t ex medelvärdet för måndagarna visade sig ett X-värde på 0,1 

ge den säkraste prognosen. 

Kovariansen måste också prognostiseras. Ovanstående teknik skulle 

kunna vara tillämpbar även här. 
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4.26 Kon trollsystem 

Prognossystemet producerar alltså prognoser för nettokassaut-

strömningen och skillnaden mellan kassans slutsaldo och kassans 

lägsta värde. En kontrollmekanism måste därvid vara kopplad till 

prognossystemet, vars uppgift är att jämföra det faktiska utfallet 

mot prognosen. Ett förslag är att denna kontroll görs så att 

systemet kontrollerar hur många gånger det faktiska utfallet 

ligger utanför en gräns som är lika med standardavvikelsen i 

prognosfelet (jfr Lohmander och Oxing 197 2, p 204). Slumpfelen 

förutsätts därvid vara oberoende av varandra. Erhålls då flera 

observationer, som ligger utanför gränserna i följd än vad som 

kan förväntas är detta ett tecken på att den stokastiska process 

som avbildats har ändrats. Denna kontroll görs för bägge prog

nosvariablerna. Kontrollsystemen bör enligt Lohmander och Oxing 

göras enkla och jag delar den uppfattningen. 

4*27 Praktiska datainsamlingsproblem 

Bestämning av kassans lägsta värde under dagen kan utgöra ett 

problem vilket inte minst föreliggande studie gett vid handen. 

Det kan då finnas flera sätt att lösa problemet med datainsamlingen 

på. Ett sätt är att låta kassören göra fortlöpande anteckningar 

om insättningar och uttag med tidsangivelser över en längre tids

period. Dessa insättningar och uttag summeras efter hand och när 

den summan (+ insättningar - uttag) är lägst erhålls sedan skill

naden mellan kassans slutsaldo justerad för eventuella remisser 

och rekvisitioner och kassans lägsta värde under dagen. Ovanstående 

prognosteknik kan sedan användas. 

Data för bestämning av skillnaden mellan kassans lägsta värde 

under dagen och kassans slutsaldo kan insamlas på ovan angivna 

sätt. En nackdel med denna metod är dock att den är arbetssam och 

att datainsamlingen kan bli mindre tillförlitlig genom att fel

aktigheter uppstår vid noteringar av insättningar och uttag. Ett 

sätt att undkomma detta problem är att notera kassans storlek vid 

jämna tidsintervaller, t ex varje halvtimme. Erfarenheterna av 

datainsamlingar med hjälp av kassörer styrker mig i den uppfatt

ningen att den senare metoden kan ge väl så gott resultat. Sääks-

järvi (19 72) och Hägg (1974) har utnyttjat denna metod. 
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Det är också tänkbart att kassapersonalen ungefär vet när kassan 

når sitt lägsta värde och då kan utföra en mätning av kassans 

storlek vid det tillfället och nöja sig med detta. En lämplig 

tidpunkt för många kontor kan då vara att t ex uppskatta kassans 

storlek vid lunchtid. Ju färre observationer som dock görs av 

kassans storlek ju större osäkerhet vidlåter bestämningen av 

skillnaden mellan kassans slutsaldo och kassans lägsta värde 

under dagen. 

Ett ännu bättre resultat kan erhållas i ett on-linesystem där 

varje transaktion registreras i dator via terminal vid kontoret. 

Det bör dock i detta sammanhang uppmärksammas att dessa trans

aktioner inte nödvändigtvis behöver motsvaras av kontanta in-

och utbetalningar. Problemet kan dock lösas så att man summerar 

krediteringar respektive debiteringar efter hand de kommer in 

och sedan beräknar skillnaden dem emellan. Denna differens är 

den utströmning (positiv eller negativ) som kassan är utsatt för. 

Där denna differens är som störst är kassan som minst. Kassans 

minimivärde för dagen kan sedan dras från kassans slutsaldo. 

En del komplikationer kan dock inträffa. Remisser och rekvisi

tioner måste, som ovan, beaktas särskilt så att nettokassautström-

ningen inte ges felaktiga värden ur prognossynpunkt. Ett annat 

problem är att det spelar en viss roll i vilken turordning de

biteringar och krediteringar tas. Detta kan visas med följande 

exempel. 

En person gör ett uttag på sin checkräkning med 1.000 kr. Av 

detta belopp sätter han in 500 kr på kapitalsamlingsräkning. 

Checkräkningen debiteras med 1.000 kr och kapitalsamlingsräk-

ningen krediteras med 500 kr, medan kassan minskar med 500 kr. 

Krediteringen måste i detta fall gå före eftersom kassans lägsta 

värde hela tiden beräknas utifrån ackumulerade debiteringar och 

krediteringar. Skulle debiteringarna göras före, skulle kassan 

visa för lågt värde genom att differensen visar för stort värde. 

Ytterligare ett problem är att alla transaktioner måste gå via 
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terminalen. Banken får alltså inte låta vissa transaktioner gå 

via andra kanaler. Metoden som beskrivits ovan är alltså starkt 

beroende av on-linesystemets utformning. Vidare får kassören 

ej heller dröja med att registrera transaktioner tills senare 

vilket annars lätt kan inträffa om det är köer vid disken. 

4*28 V alidering av prognossystemet 

Under utvecklingen av det prognossystem som beskrivits har 

omfattande diskussioner förts om valet av tekniker och utveck

ling av de modeller som ingår i systemet. Diskussion kan där

vid sammanfattas i följande punkt. Uppfyller det prognossystem 

som utvecklats de krav som ställts inledningsvis i detta ka

pitel? 

Det första krav som ställdes var att kostnaderna för prognos

systemet (investeringskostnad och driftskostnad) skulle vara 

så låga som möjligt. Någon ingående uppskattning av kostnader

na har inte redovisats. Anledningen till detta är främst att 

driftskostnaderna givetvis är beroende av kostnaderna för det 

datasystem som nu finns inom banken. Sådana kostnader är 

sekretessbelagda och kan inte redovisas här. Självfallet har 

dock diskussioner om kostnaderna för systemet förekommit mellan 

mig och ansvarig personal inom bankledningen. Resultaten härav 

visar att, om investeringskostnaderna avskrivs inom en tioårs

period och om driftskostnaderna läggs därtill bör dessa vara små 

jämfört med de vinster som kan göras. 

Ett viktigt krav har vidare varit kravet på kommunicerbarhet. 

Det har visat sig vara lätt att samtala med olika befattnings

havare inom banken om modellerna. Speciellt valet av oberoende 

variabler i regressionsmodellen har diskuterats ingående och 

modellens funktionssätt har varit lätt att förstå även av icke 

specialister. 

Anpassningen till ett on-linesystem har gjort att bankkontorets 

normala arbetsrutiner inte alls eller nästan inte alls berörs. 
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Prognossystemet förutsattes också fungera smidigt d v s det 

skall snabbt beakta eventuella systematiska förändringar i 

in- och utströmning av sedlar och mynt vid kontoret. Detta prob

lem har behandlats, men kommer att beröras ytterligare i kapitel 

6.9. 

Ett krav var också att prognosfelet skulle vara så litet som 

möjligt. Mycket ingående studier har gjorts för att finna perio

diska regelbundenheter som kan beskrivas med hjälp av de obe

roende variablerna i regressionsmodellen. Prognosfelet är dock 

stort, vilket måste tydas så att slumpvariationerna är stora, 

när det gäller nettokassautströmningen vid ett bankkontor. 

Frågan är då om de prognosmodellerna ger en god beskrivning av 

verkligheten eller inte. Beträffande den senare modellen fanns 

vissa problem när det gällde att få fram tillförlitliga data 

för den empiriska fördelningen. En bedömning av om den empiriska 

fördelningen kan beskrivas med en teoretisk normalfördelning kan 

därför endast göras i ett on-line-system. 

Beträffande regressionsmodellen gäller problemet om någon 

systematisk variation kan ha förbigåtts och att modellen därvid 

skulle vara en icke tillfredsställande beskrivning. Många in

formationskällor har dock utnyttjats och det kan därför knappast 

finnas någon ytterligare periodisk regelbundenhet i tidsserie

data som ej har beaktats. Kontroll av residualerna har också 

skett. 

4*29' Sammanfattning 

I detta kapitel har problemet med val av prognostekniker in

gående analyserats och valet av dessa har skett utifrån de krav 

som uppställts. Två prognostekniker har befunnits uppfylla 

kraven bättre än andra. 

Vid prognosticering av variabeln för skillnaden mellan kassans 

slutsaldo och kassans lägsta värde har tekniken med exponentiell 
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utjämning utnyttjats. Anledningen till detta är främst att 

tekniken är enkel och att data behöver lagras i liten omfatt

ning. För prognosticering av den dagliga nettokassautströmningen 

har en något mer komplicerad teknik utnyttjats. Tekniken kallas 

för multiple regression med dummy variabler. De oberoende 

variablerna utgörs då av olika bankdagar som kännetecknas av 

olika karaktäristika som t ex löneutbetalningsdagar, dagar efter 

helgdagar etc. Modellen har prövats på flera bankkontor. 
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Appendix 1 

Tabell 6. De oberoende variablernas koefficienter i regressions-

modellen. Kontor B. 

Variabel Koefficient Variabler 
nr -
~~Ï 56.910 måndag 

2 19.480 tisdag 

3 10.100 onsdag 

H 17.620 torsdag 

5 7.878 januari 

6 1.176 februari 

7 - mars (uteslöts) 

8 1.003 april 

9 14.550 maj 

10 2.708 juni 

11 15.110 juli 

12 13.660 augusti 

13 5.16 5 september 

14 1.878 oktober 

15 - 1.812 november 

16 648 löneutbetalningar varannan onsdag 

17 7.940 löneutbetalningar varannan torsdag 

18 - 6.978 löneutbetalningar varannan fredag 

19 - 4.315 löneutbetalningar, hyror 25:e 

20 - 14.530 löneutbetalningar, hyror 26:e 

21 6.383 löneutbetalningar, hyror 27:e 

22 - 28.04 0 löneutbetalningar, hyror 28:e 

2 3 - 10.640 3:e sista bankdagen i månaden, hyror 

24 - 10.8 50 2:a sista bankdagen i månaden, hyror 

25 - 18.970 l:a sista bankdagen i månaden, hyror 

26 - Pensioner, växlar 15:e i månaden, 
(uteslöts) 

27 3.365 Pensioner, växlar, l:a bankdagen efter 
15: e 

28 - 13.200 Pensioner, växlar, 2:a bankdagen efter 
15 : e 

29 - 7.404 Växlar, lån, hyror den l:a 

30 - 6.201 Växlar, lån, hyror l:a bankdagen efter 1 

31 - 990 Växlar, lån, hyror 2:a bankdagen efter 1 

3 2 48.590 Amortering, lån, halvårsskifte 

33 - 1.548 Bankdag före storhelg 

34 6.156 Bankdag efter storhelg 

Konstant - 15.980 
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Tabell 7. Ökning av förklaringsvärdet för de oberoende variab

lerna i regressionsmodellen, Kontor B. 

Variabler ökning av Variabler 
förklarings- . 
värdet i % 

1 34.85 måndag 

22 4,27 löneutbetalningar, hyresbetaln 28:e 

18 3,92 löneutbetaln, varannan fredag 

4 1,15 torsdag 

2 1,83 tisdag 

12 0,85 augusti 

11 0,90 juli 

9 1,02 maj 

23 0,69 3:e sista bankdagen i månaden, hyror 

28 0,50 pensioner, växlar 2:a bankdagen efter 
15 : e 

9 • 0,50 april 

24 0,49 2:a sista bankdagen i månaden 

25 0,55 l:a sista bankdagen i månaden, hyror 

32 1,11 amortering av lån, halvårsskifte 

3 0,65 onsdag 

5 0,35 januari 

20 0,35 löneutbetalningar, hyror den 26:e 

17 0,25 löneutbetalningar varannan torsdag 

29 0,15 växlar, lån den l:a 

13 0,16 september 

30 0,12 växlar, lån, hyror, l:a bankdagen efter 
den l:a 

10 0,07 juni 

27 0,07 pensioner, växlar l:a bankdagen efter 
15 : e 

34 0,05 bankdag efter storhelger 

21 0,07 löneutbetalningar, hyror den 27:e 

19 0,06 löneutbetalningar, hyror den 25:e 

14 0,05 oktober 

15 0,01 november 

6 0,01 februari 

31 0,00 växlar, lån, hyror 2:a bankdagen efter 
lia 

33 0,00 bankdag före storhelger 

16 0,00 löneutbetaln varannan onsdag 

Förklaringsvärde **55% Multipelt R **0,74 
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Tabell 8. Prognostest för regressionsmodellen, Kontor B. 

Beräkning gjord utifrån oberoende variabler som är 

signifikanta vid t-testet, (8 st) 

1972 Prognos Nedre gräns övre gräns Faktiskt 

2.10 +41.493 - 2.887 +85.873 +28.344 

3.10 + 2.503 -41.877 +46.883 -18.125 

4.10 - 9.177 -53.557 +35.203 -24.067 

5.10 + 4.193 -40.187 +48.573 -28.079 

6.10 - 9.177 -53.557 +35.203 -43.016 

7.10 +41.493 - 2.887 85.873 +61.900 

10.10 + 2.503 -41.877 +46.883 - 6.710 

11.10 - 9.177 -53.557 +35.203 - 1.925 

12.10 + 3.193 -40.187 +48.573 +29.396 

13.10 -24.187 -68.567 +20.193 -22.036 

16.10 +41.493 - 2.887 +85.873 +28.326 

17.10 + 2.503 -41.877 +46.883 +40.425 

18.10 - 9.177 -53.557 +35.203 + 6.104 

19.10 + 4.193 -40.187 +48.573 - 7.533 

20.10 - 9.177 -53.557 +35.203 - 4.085 

23.10 +41.493 - 2.887 +85.873 +84.064 

24.10 + 2.503 -41.877 +46.883 + 2.025 

25.10 + 9.177 -53.557 +35.203 -10.998 

26.10 + 4.193 -40.187 +48.573 - 7.004 

27.10 - 9.177 -53.557 +35.203 -58.459 

30.10 +41.493 - 2.887 +85.873 +36.579 

31.10 + 2.503 -41.877 +46.88 3 -13.116 

1.11 - 9.177 -53.557 +35.203 -32.606 

2.11 + 4.193 -40.187 +48.573 - 6.892 

3.11 - 9.177 -53.557 +35.203 -12.453 

6.11 +41.493 - 2.887 +85.873 +56.967 

7.11 + 2.503 -41.877 +46.887 +31.542 

8.11 - 9.177 -53.557 +35.203 + 4.689 

9.11 + 4.193 -40.187 +48.573 -13.040 

10.11 -24.187 -68.567 +20.193 -17.904 

13.11 +41.493 - 2.887 +85.873 +51.766 

14.11 + 2.503 -41.877 +46.883 + 2.336 

15.11 - 9.177 -53.557 +35.203 -18.611 
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Tabell 9. ökning av förklaringsvärdet för de oberoende variab

lerna i regressionsmodellen vid kontor C. 

Variabel ökning av Koefficienter 
förklaringsvärdet i % 

1 42,98 95.180 

34 3,98 63.760 

2 2,89 32.990 

11 1,97 23.890 

29 1,17 36*660 

22 1,03 -21.850 

3 0,44 15.710 

30 0,39 -15.370 

24 0,36 -16.190 

6 0,36 - 8.885 

19 0,26 -17.330 

5 0,25 9.133 

20 0,25 -17.650 

26 0,19 -11.001 

28 0,17 - 9.245 

18 0,15 12.980 

4 0,21 10.130 

33 0,16 14.010 

15 0,16 - 5.931 

25 0,09 - 9.160 

14 0,08 5.907 

8 0,05 4.441 

12 0,07 4.224 

27 0,04 4.421 

32 0,03 10.370 

17 0,02 - 3.032 

31 0,02 - 3.070 

9 0,01 - 2.609 

7 0,01 - 1.399 

16 0,00 - 1.466 

Konstant - 12.030 



- 1-20 -

Tabell 10. Prognostest vid kontor C för regressionsmodellen 

Beräkning utifrån oberoende variabler som är signi

fikanta vid t-testet (6 st) 

197 3 Prognos Nedre gräns övre gräns Faktiskt utfall 

3.9 + 7 9.400 +13. 780 +145.020 +41.142 

4.9 + 18.030 -47. 590 + 83.650 - 4.109 

5.9 - 4.000 -69. 620 + 61.620 +38.329 

6.9 - 4.000 -69. 620 + 61.620 +20.037 

7.9 - 4.000 -69. 620 + 6K620 -37.400 

10.9 + 79.400 + 13. 780 +145.020 +34.589 

11.9 + 18.030 -47. 590 + 83.650 +24.162 

12.9 - 4.000 -69. 620 + 61.620 - 6.238 

13.9 - 4.000 -69. 620 + 61.620 +23.347 

14.9 - 4.000 -69. 620 + 61.620 -16.000 

17,9 + 79.400 +13. 780 +145.020 +47.568 

18.9 + 18.030 -47. 590 + 83.650 847 

19.9 - 4.000 -69. 620 + 61.620 +26.405 

20.9 - 4.000 -69. 620 + 61.620 11.554 

21.9 - 4.000 -69. 620 + 61.620 - 2.621 

2*+. 9 + 79.400 + 13. 780 +145.020 +92.067 

25.9 + 18.030 -47. 590 + 83.650 -34.161 

26.9 - 4.000 -69. 620 + 61.620 -92.294 

27.9 - 4.000 -69. 620 + 61.620 +61.068 

28.9 - 31.730 -97. 350 + 33.890 -45.239 

1.10 +115.680 + 50. 060 +181.300 +88.111 

2.10 + 18.030 -47. 590 + 83.650 + 199 

3.10 - 4.000 -69. 620 + 61.620 +21.961 

H. 10 - 4.000 -69. 620 + 61.620 - 7.472 

5.10 - 4.000 -69. 620 + 61.620 - 9.137 

8.10 + 79.400 + 13. 780 +145.020 +37.341 

9.10 + 18.030 -47. 590 + 83.650 +36.951 

10.10 - 4.000 -69. 620 + 61.620 +39.137 

11.10 - 4.000 -69. 620 + 61.620 +19.393 

12.10 - 4.000 -69. 620 + 61.620 -30.727 

15.10 + 79.400 +13. 780 +145.020 +24.629 
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5. KONSTRUKTION AV BESLUTSREGLER OCH BESLUTSALGORITM 

5.1 Inledning 

I föregående kapitel redovisades utformningen av två prognos

modeller som skall generera prognoser i kassaplaneringssystemet. 

I detta kapitel diskuteras, hur systemet skall generera beslut 

(beslutsunderlag) på grundval av dessa prognoser. Besluten fattas 

då med hjälp av en beslutsalgoritm som utformats för on-line-

systemet eller med hjälp av beslutsregler konstruerade för de 

kontor som inte har on-linesystem. Först skall dock specificeras 

vilka krav som ställs på beslutsalgoritm och beslutsregler. 

5.2 Godhetskriterier för utformning av beslutsalgoritm och 

beslutsregler 

Problemet klassificerades som ett lagerproblem. Målet var att 

om möjligt minimera särskostnaderna för lagerhållningen utan att 

lagret av kontanter tilläts gå tomt mer än 1-2 gånger per år. 

Det första kravet blir alltså 

1. Beslutsalgoritmen och beslutsreglerna skall uppfylla det mål 

som uppställts beträffande kassahållningen. 

2. Kunskapen om operationsanalytiska modeller är låg för att inte 

säga obefintlig hos kassörer. Det kräver att lösningen för kon

tor som inte har on-linesystem utformas så att kassören, som är 

beslutsfattare, får enkla beslutsregler med vars hjälp denne 

kan lösa sitt kassadimensioneringsproblem. Av vikt när det 

gäller kommunicerbarhet och implementering av det nya systemet 

är också, att dessa beslutsregler, så mycket som möjligt bör 

överensstämma med kassörens eget sätt att fatta beslut. 

3. Beslut skall ske på daglig basis. Som tidigare visats fattar 

kassören vanligtvis sitt beslut efter stängningsdags varje 

dag. Beslutet skall då ske med beaktande av den information 

kassören har vid beslutstillfället. 

U. Beslutsalgoritmen måste utformas olika beroende på var kontoret 

är beläget. Olika transportmöjligheter för kontanter till 

kontoret motiverar detta. 
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Ovanstående krav kan vara motstridiga. Kravet på enkla besluts

regler kan t ex stå i motsatsställning till det första kravet, 

nämligen att målet för kassahållningen skall uppnås. Det är 

dessutom svårt att väga de uppräknade kraven mot varandra. När 

avvägningar mellan olika krav sker fortsättningsvis kommer detta 

att anges och kommenteras. 

5.3 Utgångspunkter vid konstruktion av beslutsalgoritm 

Ett stort antal modeller presenterades i kapitel 3. ±Många av 

dessa var av mindre intresse, kanske framför allt på grund av 

de förenklade antaganden som utgör förutsättningar för modellerna. 

Det är emellertid tänkbart att många modeller kan omarbetas och 

att man därigenom kan nå praktiska lösningar. 

Det faktum att modellerna måste modifieras för att passa den 

faktiska situationen vid ett bankkontor medför att stort in

tresse måste ägnas åt de lösningstekniker som utnyttjas i model

lerna. Orgier (197 0) har analyserat liknande problem i samband 

med utvecklingen av modeller för dimensionering av kassamedel 

i företag. Hans analys är dock mycket kortfattad och kan endast 

delvis utnyttjas i föreliggande framställning. 

Han börjar med att klassificera teknikerna i kassadimensionerings-

sammanhang i 4 grupper. 

1. Speciella lagerteoretiska tekniker 

2. Dynamisk programmering 

3. Linjär programmering 

4. Andra typer av tekniker. 

Teknikerna analyseras sedan och utvärderas efter deras användbar

het i företagens likviditetsplanering. Uppgiften är nu att göra 

motsvarande för kassaplanering i banker och göra denna utvärdering 

utifrån de krav som ställts i inledningen på detta kapitel. 

Det kan då uppstå ett flertal olika problem. Ett mycket vanligt 

sådant i lagerdimensioneringssammanhang är att modellbyggaren 
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inte hittar en teknik som leder till en optimal lösning. Det 

finns då flera möjligheter. Ett alternativ är att modellen"^ för

ändras i förhållande till verkligheten så att den passar den 

lösningsteknik man vill använda. Det kan t ex innebära att en 

stokastisk modell görs om till en deterministisk modell. Modellen 

kommer då att avvika mer eller mindre från den verklighet som 

avbildas. 

Ett annat alternativ är att modellbyggaren försöker finna en 

lämplig teknik utifrån en teoretisk analys och att denne sedan 

genom experiment, t ex i en simuleringsmodell^successivt för

söker utveckla och utvärdera denna teknik tills den leder till 

allt bättre lösningar. Ofta torde dock en satisfieringslösning 

vara det mest realistiska. 

Ett annat problem som ibland förekommer vid modellkonstruktion 

är att den verklighet som skall avbildas är så komplex att den 

leder till modeller som är så omfattande att modellerna blir 

praktiskt oanvändbaraftrots att de kanske är lösbara med hjälp av 

någon teknik. I ett sådant fall kan det vara lämpligt att börja 

med en enkel modell och sedan successivt öka komplexiteten i 

syfte att göra modellen mer lik verkligheten. Den ökade realismen 

måste då avvägas utifrån de krav som ställs på modellen ifråga 

om hanterlighet och enkelhet. 

Motsatsen, dvs att gå från en komplex modell till en mindre 

är också tänkbar (se t ex Ackoff, p 118). Den historiska utveck

lingen (vilken beskrevs i kapitel 3), visar dock att det första 

sättet har använts i kassadimensioneringssammanhang. Till icke 

ringa del beror detta också på utvecklingen av lämpliga tekniker. 

Vid diskussion om val av olika lösningstekniker framförs ofta 

kravet på att lösningen skall vara optimal. Med det menas då ofta 

den bästa lösningen ur teknisk synvinkel t ex minimering i en 

LP-modell. I allmänhet tas då inte hänsyn till körningskostnader 

och övriga kostnader i samband med praktisk användning av model

len. Dylika kostnader kan leda till att en teknik väljs som inte 

leder till tekniskt optimala lösningar. 
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Problemet rörande optimalitet i denna studie är emellertid mer 

komplicerad än så. Det gäller anpassningen av modellen till de 

som skall använda den. Wheelwright och Makridakis (197 3 p 9) skriver: 

"One general principle that has been found to hold in the appli

cation of scientific methods to management is that only those 

methods that are understood are actually used by the decision 

maker." 

Frågor rörande modellens kommunicerbarhet är alltså viktig vid 

modellutformningen. Om t ex manuella beräkningsrutiner utnyttjas 

för lösningen av modellen måste kanske även andra förenklingar 

göras. Dylika anpassningar till användaren kan leda till att 

en icke optimal lösningsteknik väljs. 

5.U. Val av teknik 

I detta avsnitt skall ett flertal tekniker analyseras utifrån 

de krav som uppställts. Analysen görs också utifrån de påpekanden 

som framförts tidigare i detta kapitel. Först skall dock några 

strategier vid lagerdimensionering analyseras. 

I kapitel 3 omnämndes tre olika strategier vid lagerdimensio

nering: "tvålådesystemet", "periodbeställningssystemet" och 

"(S-s)-systemet". Speciellt det sista systemet är av stort 

intresse i detta sammanhang, men det ger endast svar på hur en 

av parametrarna möjligen kan bestämmas. Det gäller parametern 

"s" som bestäms utifrån efterfrågan under leveranstid och efter

frågan fram till nästa ordertidpunkt. Är denna efterfrågan sto-

kastisk kan dessa beräkningar dock bli komplicerade. 

Rekvisitionsstorleken och därigenom gränsen S måste dock bestäm

mas med hjälp av någon modell. I lagersammanhang finns sådana 

modeller utvecklade. I detta fall är dock förhållandena mer 

komplicerade därför att storleken på remisserna också måste be

aktas. Dessutom är efterfrågan på kontanter stokastisk. 
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"S-s"-systemet har emellertid visat sig vara mycket användbart 

i denna studie, vilket senare skall visas. Först skall dock en 

lämplig teknik väljas med vars hjälp storleken på remisser och 

rekvisitioner kan beräknas samt också vid vilka tidpunkter dessa 

transfereringar inträffar. 

a. Lagerteoretiska tekniker 

I kapitel 3 fanns ett stort antal tekniker redovisade. I detta 

och följande avsnitt ges en motivering till varför olika tekniker 

uteslutits. 

Baumöl (19 52) utgår ifrån den enkla kvadratsformeln när han byg

ger sin modell. Denna formel har utnyttjats även i stokastiska 

lagermodeller. En förutsättning är då att efterfrågefördelningens 

parametrar ej förändras över tiden. Oftast förutsätts denna 

fördelning vara en normalfördelning och beräkningarna av order

storleken sker med utgångspunkt från medelvärdet i denna för

delning. Osäkerheten i prognosen beaktas genom att en särskild 

säkerhetskassa skapas. Denna beräknas då på ungefär samma sätt 

som i Archer's modell i kapitel 3. Eftersom behovet av kassa

medel varierar kraftigt över tiden utnyttjades inte denna teknik 

i denna studie. Miller och Orrs teknik (1966) förutsätter att för

ändringar i kassan genereras av en Bernouilliprocess. Samma 

gäller Weitzman (1968). Eftersom denna förutsättning inte är 

för handen i föreliggande arbete uteslöts även denna teknik. 

b. Linjär_programmering 

Denna teknik har visat sig vara användbar i många sammanhang och 

lovordas av Orgier (1970, s H2-H5) vid kassaplanering i företag. 

Sigmundt (197 0) har också utvecklat en modell med hjälp av linjär 

programmering. Problemet med att efterfrågan är stokastisk löses 

på samma sätt som ovan vid kvadratrotsformeln genom att en sär

skild säkerhetskassa skapas. Linjär programmering leder emellertid 

till komplicerade och dyrbara beräkningar och torde därför vara 

direkt olämplig i ett "on-linesystem". Ghellick och Eppen (1967) 
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har utvecklat en teknik som är en kombination av Markov-process 

och linjär programmering. Tekniken har utnyttjats i Eppen och 

Farnas modell (1968 . Jämför kapitel 3). Tekniken förutsätter dock 

en diskret fördelning med få utfall om inte beräkningskostnaderna 

skall bli alltför höga. Den avfärdades därför bl a av kostnads

skäl och för att den kräver en diskret fördelning. 

c. Dynami£k_pro£rammering 

Orgier ,(1970 , p 4 2) avfärdar denna teknik på grund av att den 
2 ) saknas en generell algoritm för att lösa dynamiska program. 

Dynamisk programmering har emellertid utnyttjats vid lösning av 

lagerproblem med gott resultat. Trots detta har jag bara funnit 

två som använt sig av den vid kassadimensioneringssammanhang i 

normativt syfte. Beranech (1963, p 355-387) är den ene och den 

enk-la teknik han utnyttjar är inte tillämpbar här (diskret för

delning med få utfall). Sigmunds teknik (197 0, p 112-127) upp

fyller däremot en del av kraven. Den är lätt att förstå, den 

bygger sekventiellt beslutsfattande och den är också rela

tivt enkel att använda. 

Den teknik som Sigmundt använder kallas för "part-period algo

ritmen". Den är en s k "looking-forwardteknik" som mycket liknar 

kassörernas eget sätt att komma till beslut. Denna teknik gör 

det också lätt för berörd personal att på ett intuitivt sätt 

förstå denna modell, vilket är viktigt när beslutsalgoritmen 

skall implementeras och eventuellt förenklas för att bli besluts

regler för kontor som inte har on-linesystem. 

Med utgångspunkt från ovanstående har dynamisk programmering be

funnits vara den teknik som är mest lämpad att utveckla utifrån 

de krav som ställts här. Inom lagerteorin ger Hardly och Whitin 

(1963) uttryck för samma uppfattning. De gör dock samtidigt ett 

viktigt påpekande. 

"In fact, when demand is treated as a stockastic variable 

whose mean is time dependent, only the most trivial problems 
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can be?solved manually. Usually a large digital computer is 

needed to obtain numerical results. The natural formalism for 

setting up dynamic models in à form for numerical computa

tions is dynamic programm 
* 

Att datorer krävs för att lösa dynamiska program ställer krav 

på kassaplaneringssystemet. Det innebär också att om inte dator 

finns att tillgå måste förenklingar göras i det dynamiska pro

grammet för att beslutsfattaren skall kunna använda det. Senare 

skall visas vilka konsekvenser detta kan få. 

d. Andra tekniker 

"Chance-constrained" programmering är en teknik som har under

sökts bl a p g a att stokastiska variabler kan ingå. Någon gene

rell algoritm för att lösa dylika problem finns dock ännu inte 

(Orgier 1970,p U3) och denna teknik uteslöts därför. 

Tvåstegsprogrammering (Thore 1968) är en enkel teknik, men lider 

av samma svaghet som Ghellick och Eppens teknik, nämligen att 

den kräver diskreta fördelningar. Den avfärdades därför. 

De tekniker som Andersson och Thorburn (1971) utvecklat är av 

ringa intresse i detta sammanhang, eftersom de endast intresserar 

sig för stokastiska enperiodsmodeller. Rent allmänt gäller att 

tekniker som endast kan användas i en-periodsmodeller har ute

slutits här. 

5.5 Beslutsalgoritmens utformning 

Dynamisk programmering leder till en optimal lösning genom en i: te-

rativ process. Det innebär att användaren i stället för att t ex 

minimera en matematisk funktion, successivt arbetar sig fram till 

en optimal lösning av problemet. Det är också möjligt att kalla 

denna process för en beslutsalgoritm eftersom den leder till ett 

beslut via en algoritm. Denna beslutsalgoritm bör skiljas ifrån 

beslutsfattarens beslutsregler även om dessa helt eller delvis kan 

tänkas sammanfalla här. Utnyttjas dator i t ex ett on-linesystem 

kan beslutsalgoritmen finnas i datorn och denna gör då alla be
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räkningarna. Kassören behöver då endast med vissa kompletteringar 

effektuera beslutet om inget oförutsett inträffar. Om dator 

inte kan användas, måste algoritmen förenklas så att den skall 

kunna ligga till grund för utformning av beslutsregler åt kassören. 

Till grund för den tekniska lösningen av ett dynamiskt program

meringsproblem ligger en grundläggande optimalitetsprincip som 

innebär att "oberoende av föregående tillstånd och beslut måste 

efterföljande beslut bilda ett optimalt beslut med hänsyn till 

det tillstånd som följde på föregående beslut". (Andersson, 

Bjerke, Färnström, 197 3, p 193). Denna princip utgör grundvalen 

för arbetet med utvecklingen av den beslutsalgoritm som här 

skall presenteras. 

Med hjälp av den algoritm som kommer att utvecklas, bör antalet 

tillgängliga beslutsalternativ kunna reduceras beträffande rekvi

sition och remiss och det eller de alternativ väljas som ger god 

måluppfyllelse. Antalet alternativ reduceras därvid med utgångs

punkt från vissa grundsatser, som bl a angetts av Wagner och 

Whitin (19 58, p 89-96). I det följande skall dessa grundsatser 

analyseras utifrån förutsättningarna för kassaplaneringssystsmet. 

Inledningsvis kan förutsättas att leveranserna sker momentant och 

att det enbart finns en fast rekvisitionskostnad. En förutsättning 

är också att det finns bankdagar med enbart utströmning och att 

denna är känd till sin storlek (deterministiska fallet). 

Ett beslutsalternativ är då, att varje eftermiddag rekvirera 

pengar så att nästa dags kassabehov är uppfyllt. Om rekvisitions-

kostnaden är liten jämfört med räntekostnaderna för att hålla 

pengar i lager är detta rimligt. Emellertid torde det ofta vara 

lönsamt att rekvirera mera pengar för att spara dessa för flera 

dagar. Problemet är då att bestämma för hur många dagar framåt 

rekvisitionen skall ske. 

Detta problem löses genom att räntekostnaden beräknas för be

loppet från rekvisitionsdagen fram till den aktuella dagen. 

Denna kostnad jämförs sedan med rekvisitionskostnaden för 

att beställa beloppet den dagen, överstiger räntekost-
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nåden rekvisitionskostnaden, skall rekvisition av beloppet inte 

ske den första dagen. 

En annan av Wagner och Whitins grundprinciper är att det inte 

lönar sig att rekvirera pengar så att en del sparas till nästa 

dag, om nu en rekvisition skall göras den dagen (19 59, p 91). 

Det kan vara intuitivt riktigt, eftersom rekvisitionskostnaden 

är fast och följden skulle då bli att man enbart skulle förlora 

ränta på det sparade beloppet. Denna förutsättning begränsar an

talet beslutsalternativ väsentligt. (Wagner-Whitin 1959, p 91). 

"Part-period algoritmen" och Wagner-Whitin algoritmen liknar 

varandra så här långt. Den senare anses dock optimal genom att 

den analyserar ett mycket större antal beslutsalternativ än 

"part-period algoritmen", och att den därvid väljer det 

bästa alternativet. 

Skillnaden dem emellan kan enkelt visas genom ett exempel. Det 

antas först att det befunnits lönsamt att i början av period 1 

rekvirera pengar för period 1, 2 och 3 men ej för period 4. 

Enligt partperiodalgoritmen skall då rekvisition ske i period 4 

och det antas då att rekvisition sker för period H, 5 och 6. 

I Wagner-Whitin algoritmen undersöks emellertid fler alternativ. 

Den räknar på samma sätt för period 1, 2 och 3 och kommer då 

till samma resultat som part-period algoritmen. Den går dock 

vidare och undersöker om det inte i stället skulle ha varit lämp

ligt med en rekvisition för period 1 och sedan räkna med rekvi

sition för period 2 för perioderna 2 och kanske 3,4 eller för 

flera perioder. Likaså räknar den på alternativet leverans i 

period 3 för period 3 och 4 och kanske för flera perioder. 

Syftet med dessa beräkningar är alltid att finna det lönsam

maste alternativet. Följden av detta är att Wagner-Whitin algo

ritmen analyserar betydligt fler alternativ än part-period algor» 

ritmen. - DeMatteis (1968, p 35) räknar med tio- till trettio 

gånger så många beräkningar för Wagner-Whitin algoritmen som 

för partperiod algoritmen (1968, p 35). 
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Det stora antalet beräkningar gör Wagner-Whitin algoritmen svår 

att använda för praktiskt bruk om dator inte finns tillgänglig. 

Dessutom har undersökningar visat att de vinster man möjligen 

kan göra med Wagner-Whitin algoritmen är så små även med dator 

att de ofta mer än väl uppvägs av de ökade körningskostnaderna 

i jämförelse med part-period algoritmen (De Matteis 1968, p 37). 

Bägge dessa algoritmer har dock utvecklats för determinis

tiska lagermodeller och litet är känt om hur dessa fungerar i 

stokastiska modeller. Simuleringsmodeller kan här vara ett 

hjälpmedel för att studera hur dessa algoritmer beter sig i 

detta fall. Eftersom efterfrågan på kassamedel är stokastisk 

bör detta vara av intresse i denna studie. I kapitel 6 testas den 

algoritm jag utvecklat med hjälp av en simuleringsmodell. 

När. algoritmen utnyttjas i denna studie används bl a medelvärde 

i fördelningen över nettokassautströmningen vid beräkningarna. 

Det kan då ifrågasättas om det är rimligt att använda skattningar 

av det förväntade värdet som utgångspunkt för dessa. Analyserar 

man detta problem närmare, finner man att beslutssituationen är 

ofta återkommande (varje bankdag) och att nettokassautströmningen 

i genomsnitt kommer att motsvara det förväntade värdet. Vidare 

är besluten inte av strategisk betydelse och effekterna av ett 

felaktigt beslut är begränsade. 

Prognosfelets spridning är dock relativt stor och en säkerhets

kassa är därför nödvändig. Vanligtvis beräknas denna i lager-

dimensioneringssammanhang, skilt ifrån beräkningen av den mest 

lönsamma rekvisitionsstorleken. Om spridningen är liten spelar 

detta mindre roll. I föreliggande fall är däremot spridningen 

stor och därmed säkerhetskassan. Den beräknas då som en multipel 

av spridningen och är av sådan storlek att den bör beaktas vid 

beräkningen av den optimala rekvisitionsstorleken alternativt 

remisstorleken.. 

Det kommer också att förutsättas att det dröjer en dag innan 

kassamedlen anländer. Eftersom inspektionstiden är en dag måste 
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två dagars behov vara tillgodosett. "S-s" strategin som tidigare 

nämnts kommer här att användas. 

Ytterligare ett problem är att behovet av kassamedel kan vara 

både positivt (utströmning) och negativt (inströmning). Algorit

merna finns utvecklade endast för fallet vid utströmning (normalt 

i lagersammanhang) och algoritmen måste alltså vidareutvecklas 

för att kunna användas även vid inströmning (negativa fallet). 

Vid omväxlande in- och utströmning och vid viss kostnadsstruktur 

kan det också visa sig lönsamt att ibland spara en del pengar 

till en dag trots att rekvisition sker den dagen. En av Wagner-

Whitin algoritmens grundprinciper skulle därmed inte längre 

vara giltig. Även detta fall kommer att analyseras i avsnitt 5.9. 

5.6 Beräkning av olika slag av kostnader 

I kapitel 2 berördes problemet med att identifiera och mäta 

kostnaderna i samband med kassahållningen. De diskussioner som 

där fördes skall nu preciseras och kostnaderna analyseras. Vali-

diteten i dessa kostnadsberäkningar bör då bedömas utifrån det 

resonemang som fördes i tidigare nämnda kapitel. Inledningsvis 

kommer kontor som ligger utanför orter med riksbankskontor 

att behandlas. 

Rekvisitionskostnaden innehåller en fast och en rörlig komponent. 

Den rörliga komponenten, är direkt proportionell mot det beställda 

beloppet och består av räntekostnader för en dag och assuranskost-

nader (fast belopp per 1.000 kr). Den fasta komponenten är fast 

inom vissa intervall beroende på vikten på paketet. I simulerings-

modellen i nästa kapitel finns möjlighet att studera vilka 

effekter olika paketvikter kan få för resultat. Kostnaden för il-

försändelse kan också beaktas. 

Remisskostnaden förutsätts enbart bestå av räntekostnader för 

en dag och är direkt proportionell mot det remitterade beloppet. 

Räntekostnaden för kassan beräknas på det belopp som ligger i 

kassan vid dagens slut. Den beräknas alltså sedan eventuella 

remisser har skett. 
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Bristkostnadernas roll i beräkningarna har tidigare disku

terats. Den formulering som målsättningen för kassaplanerings

systemet har fått, nämligen kostnadsminimering under den restrik

tionen att kassan inte får tömmas i genomsnitt mer än några få 

gånger per år, medför att den faktiska bristkostnaden bör spela 

en mycket underordnad roll. Den kommer därför inte att beaktas. 

Som framgår av ovan nämnda analys utesluts arbetskostnaden 

vid remiss och rekvisition. Detta görs utifrån den förutsätt

ningen att det on-linesystem som banken inrättar antas verka 

arbetsbesparande i mycket stor utsträckning och att därför 

ingen extra arbetstid behöver påräknas, även om antalet rekvi

sitioner och remisser eventuellt skulle öka något genomsnittligt 

sett. Det ^inns också möjlighet att kontrollera hur ofta rek

visitioner och remisser genomsnittligt sker i det nya systemet, 

bl .a med hjälp av simuleringsmodellen i nästa kapitel. 

En möjlighet som står till buds i detta sammanhang är att sätta 

gränser för hur små dessa rekvisitioner och remisser får vara. 

Gör man detta, sätter man också implicit ett värde på arbetsin

satsen. Med hjälp av simuleringsmodellen i nästa kapitel kan 

effekterna av sådana restriktioner studeras. 

Beträffande kostnaderna för remisser och rekvisitioner för övriga 

kontor gäller följande. 

a. Stockholms stad innerområdet. Här bör man kunna helt bortse 

från kostnadsaspekten. Turbilarna går ju i alla fall ut till 

kontoren två gånger per dag. Restriktioner när det gäller stor

leken på rekvisitioner och remisser bör dock vara av intresse 

här. 

b. Stockholms ytterområden. Här kan man också bortse från kost

naderna för rekvisitioner, men problemet är här specifikt 

eftersom pengar bara anländer vissa dagar. Dessa kontor kräver 

speciell utredning. 
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c. "Distriktskontoren" kan behandlas som kontor i punkten a. 

d. Kontor belägna på riksbanksplats som ej är "distriktskontor" 

erhåller sina pengar med bil. En fast rekvisitionskostnad bör 

beräknas. 

I den redovisning som nu följer av beslutsalgoritmen kommer 

enbart kontor som ligger utanför orter med riksbankskontor att 

behandlas, på grund av att dessa dominerar i antal. I ett senare 

avsnitt anges vilka förändringar som skall ske av algoritmen för 
3 ) 

övriga kontor 

5.7 Behovsberäkning 

Det första krav vid kassaplanering som måste uppfyllas är att 

nästa dags kassabehov är tillfredsställt. Detta behov definieras 

som prognosen för medelvärdet för nettokassautströmningen P för 

nästa dag ̂ ned omvänt tecken) + X • stand ardavvikelsen för denna 

variabel ( (J"* ) * X bete cknar då säkerhetsfaktorn. Eftersom det 

förutsätts att pengar skickas per post dröjer det en dag innan 

pengarna kommer. Uppfylls inte behovet för nästa dag vidtas ingen 

rekvisition (i modellen). 

Ovanstående gäller endast under förutsättningen att kassan är 

approximativt lägst vid dagens slut. Är den inte detta måste 

en buffertkassa ingå i beräkningarna som skydd mot saldoflukta-

tionerna under dagen. Behovet för kommande dag blir då -P + 

X • (T + BK. BK betecknar då buffertkassan och beräknas på 

följande sätt. 

BK =-P + B + X Y Var + Varß + 2 Cov (P,B) - (-P + XWar ) = 

B + X V Var + Var n + 2 Cov (P,B) - X V Var P B p 

P betecknar prognosen för medelvärdet för den dagliga nettokassa

utströmningen. B är prognosen för medelvärdet för skillnaden mel

lan kassans slutsaldo och kassans lägsta värde. X är säkerhets

faktorn. Var betecknar varians och Cov kovarians. 
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Buffertkassan är till för att skydda kontoret för saidofluktua

tioner under dagen. Definitionsmässigt kan man räkna med att 

den genomsnittligt sett skall vara fylld vid dagens slut. Det 

är således ej nödvändigt att ta hänsyn till den vid de fortsatta 

beräkningarna av kassabehovet för flera dagar. Självfallet bör 

dock en kontroll ske av att den är fylld för nästa dags behov 

vid dagens slut. En förutsättning är dock att varians och ko

varianstermen ej förändras i väsentlig grad för dagen därpå. 

Stabiliteten i prognossituationen har tidigare berörts i kapitel 

4. Eftersom prognossituationen i stort betecknades som relativt 

stabil kan antagandet motiveras. 

Av kapitel 4- framgår också att medelvärdet B för måndag avvek 

från övriga dagar. Likaså var V ar g för måndag större än för övri

ga dagar. Måndagarna måste alltså särbehandlas. En stark inström

ning via servicebox denna dag skulle emellertid göra BK obehövligt 

för den dagen. Som tidigare framgått i kapitel •+ förekommer detta. 

Om BK kan uteslutas för måndagar måste dock avgöras på empirisk 

väg. 

För löneutbetalningsdagar med stark utströmning kan BK också ute

slutas. Är buffertkassan liten, bör det dock undersökas om det 

alls är lönsamt att skicka iväg pengar som tillhört kassan, för 

att sedan rekvirera denna till de dagar den behövs. Hur en lönsam

hetsanalys kan göras berörs i nästa avsnitt» 

Vid beräkning av BK förutsattes att de två prognosvariablerna 

är beroende. Är nettoinströmningen efter kassans lägsta värde 

liten och därmed BK liten, kan det à priori antas att beroendet 

mellan dessa två variabler är litet. Kovariansen blir därigenom 

också liten och kan ev uteslutas. En justering av säkerhetsfaktorn 

är också möjlig vid behovsberäkningen. Effekter av förändring i 

säkerhetsfaktorn studeras i kap 6 avsnitt 11. 

Det krav som sedan måste tillgodoses är att behovet av kassame

del uppfylls för två dagar (leveranstid 1 dag + inspektionstid 

1 dag). Detta krav beräknas utifrån en summering av de stokastiska 

variablerna som beskriver nettokassautströmningen för respektive 

dag jämte buffertkassan. Variansen för denna nya fördelning blir 

då summan av de två fördelningarnas varianser. Det förutsätts 
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H ) 
därvid att fördelningarna är oberoende . Eftersom variansen för 

respektive normalfördelning är lika stor kan standardavvikelsen 

i den nya fördelningen beräknas på ett enkelt sätt. Den blir 

då (p- VT (Lindgren 1962, p 138). Behovet för två dagar kan då 

beräknas på det sätt som beskrivs nedan. 

5.8 Beslutsalgoritmen 

Behovet för 2 dagar kan definieras som B2 = - ( P-^ + P2 ) + x * 

(T- VT + BK. Om nu inte detta krav är uppfyllt måste beställning 
ske. Den rekvisition TS^ som måste göras blir (om TS2 är > 0 , 

vilket är förutsättningen vid rekvisition) 

TS2 = B2~ (KO + TS1) 

K q betecknar i denna formel kassans slutsaldo vid dagen 0,  d v s 

den dag beräkningen görs. TS^ utgör eventuell rekvisition, som 

tidigare verkställts och som kommer under nästkommande bankdag. 

Om K + TS-, > B0 undersöks om inte remiss är lönsam. Remisserna o 1 2 
kommer att behandlas senare. 

Om nu B 2>  Kq  +  TS ^  kommer rekvisition att ske. Algoritmen kommer 

då att undersöka om behovet inte kan täckas även för nästkommande 

dag. Det sammanlagda behovet B^ för de tre dagarna beräknas då 

på samma sätt, dvs det uppgår till ~(P̂  + + P3) + * * (/"*• 

V3% BK. Om nu B3>B2 kommer beslutsalgoritmen att göra en lön

samhetsanalys. 

Denna lönsamhetsberäkning går ut på att undersöka om det är lön

samt att rekvirera till dag 2 och betala 1 dags ränta på belop

pet (B -̂B^) eller om det i stället är lönsamt att beställa det 

dag 1 och då i detta fall betala de kostnader som den rekvisitionen 

innebär. Det bör då påpekas att detta resonemang vid dag 1 i och 

för sig är hypotetisk eftersom nettokassautströmningen är en 

stokastisk variabel och att beräkningarna sker utifrån medelvärden. 

Rekvisitionen sker om summan av den fasta rekvisitionskostnaden, 

assuranskostnaden på beloppet och räntan för en dag överstiger 

räntan för två dagar på beloppet och assuranskostnaden för beloppet. 
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På samma sätt som vid tre dagar kan behovet stegvis för N dagar 

framåt beräknas. Om behovet för N dagar framåt där N>,3 är 

mindre än Kq + TS-^ + TS£ görs inga lönsamhetsberäkningar. Algo

ritmen kontrollerar vidare om det är lönsamt att på samma sätt 

beställa ytterligare pengar för N dagar framåt tills NMAXREK. 

NMAXREK är en exogen parameter vars storlek bestäms utanför 

modellen och som anger hur många dagar framåt behovsberäkningen 

skall göras vid rekvisition. Hotsvarande parameter vid remiss 

är NMAXREM. 

När algoritmen efter hand gör sina stegvisa beräkningar sättes 

TS2 = BN * (Ko + TS1>-

Bvj betecknar behovet för N dagar framåt. Rekvisition sker av 

TS^ och algoritmen stoppar när det visar sig att det inte är 

lönsamt längre eller vid NMAXREK: 

Om det har befunnits att Kq + TS-^ överstiger behovet för två 

dagar framåt, måste beslut fattas om pengar skall skickas iväg 

eller inte. Om behovet överstiger Kq + TS^ sker dock ingen 

remiss. En avvägning måste sedan göras mellan räntekostnaden för 

att behålla pengarna i kassan och remiss- och rekvisitionskost

naden om pengarna skall skickas iväg för att eventuellt beställas 

senare. 

På liknande sätt som vid rekvisiton beräknas sedan behovet stegvis 

för N dagar framåt. För varje steg beräknas om kostnaden 

för att behålla beloppet B^B^till dag N jämfört med att beställa 

beloppet två dagar före. Detta undersöks för NMAXREM dagar framåt. 

Troligtvis uppnås en dag före NMAXREM där det inte är lönsamt, 

överstiger K + TS.^ behovet fram till denna dag remitteras 

överskjutande belopp.B^^ betecknar det största uppmätta behovet 

under tidigare perioder. 

Det kan emellertid visa sig att det är lönsamt att även täcka 

en del av behovet för den N:te dagen om nu inte hela behovet 

finns i kassan trots att rekvisition måste ske till den dagen. 

En avvägning måste då ske mellan kostnaden för att hålla beloppet 

i kassa och den kostnad det skulle innebära att skicka iväg be

loppet och sedan beställa det till den N:te dagen. Den fasta 

kostnaden undviks ju inte i detta fall men assuranskostnaden 

kan undgås genom att bankkontoret behåller beloppet i kassan. 
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Beslutsalgoritmen finns återgiven i form av flödesschema 

. Själva beslutsalgoritmen utgörs av subprogrammen BEHOV, 

REKVIS, REMISS, RAENTA, LOENSAM, LOENSAM I och LOENSAM II" i 

simuleringsmodellen, där huvudprogrammet BANKSIM och subprogram-

met SIM utgör de viktigaste delarna. Dessa program kopplar även 

samman de tidigare nämnda programmen. 

När det operativa systemet skall utformas kommer de uppräknade 

subprogrammen att ingå. Vidare behövs ett nytt huvudprogram som 

styr subprogrammen. Dessutom krävs särskilda subprogram för 

de kontor som är belägna på riksbanksplats och för Stockholms 

ytterområden. Dessa fall skall senare diskuteras. 

5.9 Planeringshorisont i beslutsalgoritmen 

Ett problem som inte berörts ovan är hur lång tid framåt algorit

men skall beräkna behovet av pengar. Ett annat sätt att uttrycka 

samma sak är att fråga sig hur lång planeringshorisonten skall 

vara. Det framgår emellertid av ovanstående beskrivning att 

det belopp rekvisition som det lönar sig att spara 

vid avvägningen mot rekvisitionskostnaden blir allt mindre ju 

större N är. En naturlig planeringshorisont uppstår på detta sätt. 

Det kan emellertid finnas anledning att avbryta denna process 

innan den når slutstadiet på grund av att vinsten troligen blir 

minimal jämfört med driftskostnaden för datorkörningen. I data

programmet finns därför exogena parametrar som kallas NMAXREM 

och NMAXREK som anger hur många dagar framåt beslutsalgoritmen 

skall arbeta. Dessa parametrar kan också utnyttjas, som senare 

skall visas vid utformning av beslutsregler för kassören om 

dator inte kan användas. 

5.10 Beslutsalgoritmen i "arbete", några exempel 

I detta avsnitt skall visas hur algoritmen arbetar. Följande 

parametervärden ingår i beräkningarna. 
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Räntesats = 7% 

Fast kostnad vid rekvisition = 9 kr 

Assuranskostnad = 0,15 kr per 1.000 kr. 

Spridning (nettokassautströmningen) = 21.9 30 kr. 

NMAXREK och NMAXREM =15 dagar 

Säkerhetsfaktor = 2 

Vidare har parametrarna minsta rekvisition och remiss getts 

värdet 1.000 kr för att inte för små belopp skall rekvireras 

eller skickas iväg. För enkelhetens skull antas att det inte 

krävs någon buffertkassa. Följande prognos ingår i beräkningar

na. Se tabell. 

Tabell 11. Prognosdata, godtyckligt valda från en av de tidigare 

körningarna av prognosmodellen 

Prognos 

37. 6*43 

4.439 

5.321 

1.779 

-16.101 

Datum 

72-10-02 

72-10-03 

7 2-10-04 

72-10-05 

72-10-06 

Dag 

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

40.929 

4.439 

-3.749 

11.480 

-9.406 

72-10-09 

72-10-10 

72-10-11 

72-10-12 

72-10-13 

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

44.969 

-8,381 

-5.321 

-1.779 

-16.101 

72-10-16 

72-10-17 

72-10-18 

72-10-19 

72-10-20 

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

I det första räkneexemplet antas att utfallet för måndag 

1972-10-02 är 60.000 kr. Vidare förutsätts att ingen ute

liggande beställning TS^ finns. 
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Med hjälp av beslutsalgoritmen skall nu beslutas om pengar 

eventuellt skall skickas iväg eller rekvireras. Behovsberäk

ningen visar följande siffror. 

Tisdag: (-4.439 + 2 • 21 .930) kr = 39.42 1 kr 

Onsdag: (-«+.439 - 5.321 + 21.930 • TT) kr = 52.2 67 kr 

Torsdag: (-t.439 - 5.321 - 1.779 + 2 • 21.930 *YT) kr = 64.430 kr 

Kassan täcker behovet för två dagar framåt. Remiss är alltså möj-

lig. Behovet för tre dagar framåt är dock större än kassan och 

beräkningarna avslutas här. Behövs ev pengar för torsdag kan 

dessa beställas på tisdag då ny beräkning sker. 

I nästa exempel antas att kassan på torsdag em 197 2-10-0 5 är 

8 0.000 kr. Behovsberäkningen visar då följande. 

Fredag: (16.101 + 2 • 21.930) kr = 59. 961 kr. 

Måndag: (16.101 - 40.929 + 2 * 21.930 * V?) kr = 39.1 99 kr. 
Tisdag: (16.101 - 40.929 - 4.439 + 2 • 21.930 • Y"T) kr = 46.702 kr. 
Onsdag: (16.101 - 40.929 - 4.439 + 3.749 + 2 • 21.930 -yT) kr 

= 62.20 2 kr. 

Torsdag:(16.101 - 40.929 - 4.439 + 3.749 - 11.480 + 2 • 21.930 • 

• VT) kr = 61.07 7 kr. 
Fredag:(16.101 - 40.929 - 4.439 + 3.749 - 11.480 + 9.406 + 

+ 2 • 21.930 • VT) kr = 79.843 kr. 

Behovsberäkningen för två dagar framåt visar att remiss bör vara 

möjlig. Behovet för tisdag understiger behovet för fredag och 

någon lönsamhetsanalys sker ej. Behovet för onsdag överstiger 

behovet för fredag med 2.241 kr. Frågan är nu om det är lönsamt 

att spara skillnaden till onsdag eller om beloppet skall skickas 

iväg och beställas på måndag. Om kostnaderna för remiss och 

rekvisition beräknas gentemot räntekostnaden för att ha beloppet 

i kassan, visar lönsamhetsberäkningen att det är lönsamt att 

behålla pengarna. 

Behovet för torsdag understiger behovet för onsdag och någon 

lönsamhetsanalys sker ej. Behovet för fredag täcks in av kassan. 

En lönsamhetsanalys visar att det är lönsamt att behålla pengar 

i kassan för att täcka detta behov. Behovsberäkningen fortsätter 

sedan för nästkommande veckas dagar och de pengar som blivit 
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över remitteras ej eftersom spärren på 1.000 kr förhindrar 

detta. 

5.11 Beslutsalgoritmens utformning vid övriga kontor 

Den beslutsalgoritm som presenterats tidigare i detta kapitel 

har utformats för kontor som ej ligger på riksbanksplats. An

ledningen till detta är främst att flertalet bankkontor inom banken 

tillhör denna kategori och att beslutsalgoritmen blir enklare 

för övriga kontor. 

För kontor belägna i Stockholms stad innerområdet behöver inte 

beslutsalgoritmen användas. Det räcker med att bestämma behovet 

för nästkommande dag på det sätt som tidigare angetts. Det 

beslut som skall fattas innebär att kassan anpassas till detta 

behov. Även här bör dock spärrar finnas så att inte alltför små 

belopp rekvireras eller skickas iväg. Simuleringsmodell för 

känslighetsanalyser av effekterna av dessa bör dock knappast 

behövas eftersom behovet bara behöver bestämmas för en dag i 

taget. Säkerhetsfaktorn kan också bestämmas på manuell väg. För 

s k distriktskontor gäller samma problem som kontor i Stockholms 

innerstad. 

Beträffande kontor i Stockholms ytterområden måste beslutsal

goritmen förenklas och ändras på väsentliga punkter. Pengar 

kan ju bara rekvireras vissa dagar och det gäller därför att se 

till att kassan fyller det behov som finns mellan dessa dagar. 

Denna behovsberäkning skall då ske före den dag turbilen kom

mer. Remiss kan däremot ske varje bankdag men en dags ränta får 

då betalas på beloppet. Det lönar sig alltså inte att skicka 

iväg pengar dagen före turbilen kommer. Däremot lönar det sig 

alltid att skicka iväg de pengar som inte behövs fram till den 

dag som turbilen kommer, dock med ovanstående undantag. 

Kontor belägna på riksbanksplats men som ej är "distriktskontor" 

erhåller sina pengar med bil. Beslutsalgoritmen kan här fungera 

m e d  v i s s a  s m ä r r e  f ö r e n k l i n g a r .  D e  r ö r l i g a  k o s t n a d e r n a ,  d v s  

räntan för en dag och assuranskostnaden utgår vid beräkning av 

rekvisitionskostnaden. Vidare förkortas behovsberäkningen (S-s 

systemet) vid initiering av program för remiss respektive rek

visition från 2 till 1 dag. 
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5.12 Jämförelse med andra algoritmer 

I ett tidigare avsnitt påstods att Wagner-Whitin algoritmen 

och part-period algoritmen varit utgångspunkt för konstruk

tion av beslutsalgoritmen. Samtidigt påstods att part-period 

algoritmen även legat till grund för SigmundtS modell. Det 

kan därför finnas anledning att nu klargöra hur den besluts-

algoritm som utvecklats här avviker från Sigmundts. 

En viktig skillnad utgörs av ett konsekvent utnyttjande av 

"S-s-systemet" i detta fall för initierandet av olika program 

för rekvisition och remiss. Detta saknas helt hos Sigmundt. 

Även om det inte uttrycks explicit verkar Sigmundt utgå från 

att kassan är noll när olika beslut skall fattas. 

En annan mycket betydelsefull skillnad är att säkerhetskassan 

(säkerhetsfaktom multiplicerat med standardavvikelsen för 

prognosfelet för nettokassautströmningen) ingår i lönsamhets

beräkningarna på det sätt som skildats tidigare i detta kapitel. 

Detta sker inte i Sigmundts fall. Om detta har sin orsak i att 

Sigmundt räknar med en mindre standardavvikelse för prognos

felet eller om han enbart följer en viss tradition inom lager

teorin framgår ej klart. 

Beslutsalgoritmen och Sigmundts modell skiljer sig även på 

flera andra punkter. Sigmundt har en fast remisskostnad, vilket 

ej finns med här enligt motiv som tidigare angetts. Program

met för remiss är dessutom annorlunda i ett annat avseende. I 

programmet vägs räntekostnaden för att hålla beloppet i kassa 

gentemot remisskostnad och rekvisitionskostnad för rekvisition 

vid senare tidpunkt. Sigmundt väger däremot räntekostnaden gent

emot en remisskostnad bestående av en fast- och rörlig komponent. 

Sigmundt har ej heller beaktat alternativet med att man kan 

täcka en del av behovet för den N:te dagen om nu inte hela 

behovet finns i kassan trots att rekvisition måste ske till 

den dagen-. Detta har sin grund i att han implicit verkar utgå 

ifrån att kassan är noll när en beställning skall ske. 
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Vidare finns här en gräns för hur långt behovsberäkningen skall 

gå. Det sker genom parametrarna NMAXREK och NMAXREM. Något 

liknande finns ej i Sigmundts fall. Samma förhållande gäller för 

parametrarna minsta rekvisition respektive remiss vars effekter 

skall studeras i nästa avsnitt. 

Om en jämförelse görs mellan den algoritm som ingår i denna 

studie "part-period algoritmen" och Wagner-Whitin algoritmen 

finns ännu större skillnader. Dessa skillnader har dock berörts 

i föregående avsnitt och skall inte diskuteras här. 

De mycket betydande skillnader som ovan påpekats gentemot 

Sigmundt^s modell torde bero på olika förutsättningar för 

modellbygget. I detta fall har det funnits en strävan att 

skapa en operativt användbar modell för ett on-line system 

medan Sigmundt har sett sina modeller "snarare som instrument 

för att möjliggöra simulering av olika beslutsalternativ". Sig

mundt (1970, p 122). Den jämförelse som gjorts här torde be

kräfta detta. 

5.13 Kassörens beslutsregler 

Den beslutsalgoritm som utvecklats har framför allt varit an

passad till ett on-line system. Avsikten är alltså att datorn 

skall, givet de prognoser som finns för ett kontor, besluta 

om hur mycket pengar som eventuellt skall rekvireras eller 

skickas iväg. Kassörens beslutsregler blir därigenom mycket 

enkla. Det räcker då med en instruktion om hur kassören skall 

förfara för att via terminal få datorn att göra de beräkningar 

som krävs och hur denne sedan skall få svar. Hur denna instruk

tion skall se ut beror på hur det datasystem är uppbyggt, som 

kassaplaneringssystemet skall anslutas till. 

Realtidssystem är mycket kostsamma och alla kontor kan inte vara 

anslutna till dessa. Det gäller då främst små och avlägset 

liggande kontor. Inget hindrar emellertid att prognoser även 

utarbetas för dessa kontor. Kassören måste sedan själv göra de 

beräkningar som krävs för beslutet. 
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Dessa beräkningar kan då självfallet inte göras lika omfattande 

som då dator utnyttjas. Det befanns därför nödvändigt att 

undersöka om inte beräkningarna kunde förenklas avsevärt. 

I nästa kapitel i samband med analyser av resultat genererade 

av den strategiska modellen har det visat sig möjligt att sätta 

e t t  g a n s k a  l å g t  v ä r d e  p å  p a r a m e t r a r n a  N M A X R E K  o c h  N M A X R E M  d v s  

de som anger hur många dagar framåt behovsberäkningen skall göras. 

Vid ett värde på H kan man enligt modellen nå ett tillfredsställande 

resultat.. Resultatet torde dock vara beroende av prognosvärde

na för nettokassautströmningen. 

Av detta kan man alltså dra den något försiktiga slutsatsen att 

det kanske inte betyder så mycket om behovsberäkningen förenklas 

relativt mycket. Flera körningar med andra prognosvärden måste 

dock verkställas innan någon slutgiltig bedömning kan göras. 

Behovsberäkningen skulle då kunna göras i dator och behoven för 

t ex 4 dagar framåt skulle kunna beräknas för respektive bank

dag. Utskrift skulle kunna ske på printer och resultatet leve

reras med post till bankkontoret. 

För att ytterligare förenkla lönsamhetsberäkningarna för olika 

beslutsalternativ kan tabeller vara till hjälp. Några exempel 

på sådana finns återgivna i tabell 2 och 3. Med hjälp av den nu 

föreslagna metoden bör en tillfredsställande lösning kunna uppnås. 
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Tabelll2. Hinibelopp vid remiss om beloppet kan utnyttjas på 

dagslånemarknaden för 1-10 d^gar vid räntesatserna 

5% - 10%. 

Räntesats 
Dag 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 540 000 202 500 124 615 90 000 70 435 

2 70 435 49 091 37 674 30 566 25 714 22 192 

3 33 750 26 714 20 769 17 419 15 000 13 171 

4 22 192 17 419 14 336 12 180 12 180 9 364 

5 16 531 13 171 10 946 9 364 8 182 7 262 

6 13 170 10 588 8 552 7 606 6 667 5 934 

7 10 946 8 852 7 431 6 403 5 625 5 015 

8 9 364 7 605 6 403 5 529 4 865 4 343 

9 • 8 182 6 667 5 625 4 865 4 286 3 830 

10 7 265 5 934 5 015 4 343 3 830 3 425 

Tabellen ovan får ses som ett exempel på hur den kan utformas. 

Fasta rekvisitionskostnaden uppgår till 9 kr och assuranskostnaden 

till 0,15 kr per 1.000 kr. Ändras t ex rekvisitionskostnaden för

ändras också remissbeloppen. 

Tabell 13. Minibelopp vid rekvisition om beloppen kan utnyttjas 

på dagslånemarknaden för 1-10 dagar vid räntesats 

5% - 10%. Fasta rekvisitionskostnaden uppgår till 

9 kr och assuranskostnaden 0,15 kr per 1 000 kr. 

Räntesats 
Dag 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 64 800 54 000 46 282 40 500 36 000 32 400 

2 32 400 27 000 23 143 20 250 18 000 16 200 

.3 21 600 18 000 15 429 13 500 12 000 10 800 

4 16 200 13 500 11 571 10 125 9 000 8 100 

5 12 960 10 800 9 257 8 100 7 200 6 480 

6 10 800 9 000 7 714 6 750 6 000 5 400 

7 9 257 7 714 6 612 5 786 5 14 3 4 269 

8 8 100 6 750 5 786 5 063 4 500 4 050 

9 7 200 6 000 5 142 4 500 4 000 3 600 

10 6 480 5 400 4 629 4 050 3 600 3 240 
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I föregående exempel förutsattes ingen buffertkassa. I många 

fall måste dock en sådan finnas för att kunna motverka even

tuella nedgångar i kassan t ex under lunchtid. Problemen i sam

band med datainsamling för prognoser och för beräkning av denna 

analyserades i kapitel 4 och tidigare i detta kapitel. 

Som framgår av ovan kan alltså beslutsreglerna förenklas i många 

avseenden och instruktionerna kan göras relativt enkla och inte 

alltför arbetskrävande. Självfallet får man räkna med lägre mål

uppfyllelse i detta sammanhang. Kontrollen i efterhand är också 

svår att genomföra. 

Troligen krävs också utbildning av de kassörer som skall an

vända beslutsreglerna. Innan alltför mycket pengar satsas på 

detta, bör dock en lönsamhetsanalys göras. 

5.14 Validering av beslutsalgoritm och beslutsregler 

I detta avsnitt analyseras och bedöms hur väl beslutsalgoritm 

och beslutsregler uppfyller de krav som ställts. Först sker en 

analys och validering av beslutsalgoritmen, eftersom den intar 

en central ställning i denna studie och utgör utgångspunkt vid 

konstruktion av beslutsreglerna. 

Någon generell modell över hur valideringen skall utföras i 

ett sådant fall finns inte. Ett testschema har därför utformats 

med vars hjälp det bör vara möjligt att göra en rimlig utvärde

ring. Denna består då av följande tre delar. 

a. En teoretisk analys av beslutsalgoritmen utifrån de resul

tat som genererats inom lagerteori och inom "teorin" för 

kassadimensioneringsmodeller. 

b. Manuell genomräkning för kontroll av program och resultat. 

Syftet är här att åstadkomma en datateknisk validering av 

algoritmen. 



- 146 -

c. Experiment med en simuleringsmodell. Syftet med dessa expe

riment är att undersöka om beslutsalgoritmen kan antas upp

fylla de krav som ställts. Avsikten är också att undersöka 

om beslutsalgoritmen fungerar på ett med lagermodeller och 

kassadimensioneringsmodeller analogt sätt i enlighet med 

den diskussion som fördes i kapitel 3. Detta test genomförs 

i kapitel 6. 

Beslutsalgoritmen kan uppdelas i två huvudkomponenter, dels ett 

för rekvisition och dels motsvarande program för remiss. Pro

grammet för rekvisition analyseras först. 

Programmet fungerar på ett analogt sätt med det s k (S-s) 

systemet som refererades i kapitel 3. Kassan skall täcka behovet 

fram till nästa ordertidpunkt och under leveranstid. Om beställ

ning sker, undersöks om inte behovet skall vara uppfyllt för 

ytterligare dagar. Programmet gör då en lönsamhetsberäkning där 

räntekostnader vägs mot den ytterligare fasta kostnad som er

hålls om beställningen sker senare. Jämförelsen kan här göras 

med den enkla "kvadratrotsformeln" och "Wagner-Whitinalgoritmen". 

Den senare leder till samma resultat som kvadratrotsformeln om 

efterfrågan är konstant. (Wagner och Whitin, 19 59, p 9 5.) 

Gemensamt för bägge dessa modeller är följande. Eftersom rekvi

sitionskostnaden är fast bör det vara lönsamt att göra färre 

beställningar även om detta till viss del kompenseras av en 

något högre räntekostnad. Denna beror då på att kassan blir 

större genomsnittligt sett. 

Denna princip gäller även i detta fall. En något högre kassa 

erhålls genom att beställningarna görs större men att detta 

ändå kan vara lönsamt genom att antalet rekvisitioner minskar. 

Genom experiment med en simuleringsmodell i nästa kapitel kan 

sambandet kassastorlek och den fasta rekvisitionskostnadens 

storlek bestämmas. 

Det går dock inte att genom en teoretisk analys visa att be
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visa att beslutsalgoritmen vid rekvisition är optimal. Detta 

trots att det är ganska lätt att föra analoga resonemang med 

motsvarande analyser inom lagerteorin. 

Problem med att bevisa om en viss beslutsstrategi vid dynamisk 

lagerdimensionering är optimal har berörts av flera författare 

(Starr och Miller 1962, p 115-116, Arrow, Karlin och Scarf 

19 58, p 16-17, Veinott och Wagner 19 6 5.) De först nämnda skri

ver 

"Insteaded of demanding the optimal inventory policy, we 

might narrow the number of possibilities by considering 

only policies of particular - and generally simple - types". 

Dessa enkla typer kan då bestå av "periodbeställningssystemet", 

"tvålådesystemet" och "S-s systemet". Starr och Miller skriver 

"They are typically of maximum administrative simplicity 

and this is a major point in their favor, particularly 

because of the problems attendant on the systemic costs 

we briefly discussed in the first chapter. However, it is 

by no means the case that either one of this systems need 

be the true optimal system for the inventory problem of a 

specific item". 

Administrativ enkelhet var ett av kraven och ett system av 

"S-s" typ har därför valts. Den beslutsalgoritm som i övrigt 

används bygger delvis på samma'principer som Wagner-Whitin 

algoritmen. Denna har visat sig vara en optimal "economic-lot-size-

teknitf? i det deterministiska fallet. I det stokastiska fallet 

har det dock inte .visats att den är optimal. 

Beträffande remisser finns ett liknande sätt att göra beräkningar 

som vid rekvisition. Vid remiss uppfylls behovet fram till 

nästa ordertidpunkt och under leveranstid. Likheten med "S-s" 

systemet har tidigare påtalats. Även här verkställs sedan en 

lönsamhetsbedömning, vars syfte är att bedöma om det är rimligt 

att spara hela eller delar av beloppet till nästkommande 
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period eller perioder. Avvägning görs då mellan att ligga med 

högre kassa jämfört med att riskera ytterligare remiss- och 

rekvisitionskostnader. Dessa beräkningar har tidigare berörts. 

Även i detta fall är det svårt att på analytisk väg bevisa 

att algoritmen är optimal. Remisser är ju enbart aktuella i 

kassadimensioneringsmodeller och forskningen rörande optimali-

tet beträffande beslutsregler i dessa modeller är fortfarande 

mycket ofullständig. Dessutom begränsas generaliteten i de 

resultat som hittills presenterats genom de förenklade antagan

den som analyserna har utgått ifrån (Girgis 1968, Neave 1970, 

Hochstädter 1971). Dessa analyser har tidigare berörts i kapitel 

3. 

Manuella genomräkningar av programmen i simuleringsmodellen har 

verkställts för att kontrollera att det fungerar på avsett sätt. 

Genomräkningarna har visat sig vara värdefulla under själva 

programmeringen, men även efteråt när uttestning av programmen 

har skett. En del smärre felaktigheter har kunnat rättas till 

på detta sätt. Genom att s k tracekort inlagts i simulerings

programmet (/ars funktion redovisas i nästa kapitel) har också 

beslutsalgoritmens funktion kunnat studeras i simuleringsmodel

len. 

Av den diskussion som förts framgår att det är svårt att 

visa att beslutsalgoritmen är optimal. I nästa kapitel skall 

dock vissa experiment göras för att se om beslutsalgoritmen 

fungerar på ett rimligt sätt utifrån systemets målsättning. 

Därigenom ges också möjlighet till ytterligare ett validitets-

test. Vissa jämförelser kan också ske utifrån "teorin" för 

kassadimensioneringsmodeller. 

5.15 En jämförelse med kassaplaneringen vid ett affärsbankskontor 

Ett annat sätt att validera beslutsalgoritmen är att göra en 

jämförelse mellan kassaplaneringssystemets resultat och vad som 

faktiskt hänt vid ett par affärsbankskontor utan tillgång till 

detta system. Kontor som undersökts(kontor B och F) finns i 

Umeåtrakten. 
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Rekvisitioner av pengar sker med bil från "distriktskontoret" 

medan remisser sker via postgiro. Rekvisitionskostnaden kan i 

detta fall beräknas till ungefär 5 kr. Räntesatsen sätts till 

7%. De prognosdata som används finns återgivna i kapitel *+ 

appendix. Beräkningarna gjordes för oktober 197 2. 

Någon buffertkassa krävs inte. Anledningen till detta är att 

uttagen kraftigt överstiger andelen insättningar och att 

kassan är approximativt lägst vid dagens slut. Andelen kunder 

som gjorde uttag uppgick till 0,8 och dessa kunder översteg 

alltid antalet kunder som gjorde insättningar. (Jämför t ex 

Lohmander och Oxing 1972, p 1"43). Liknande förhållanden rådde vid 

kontor F. Resultatet av den jämförande analysen av reellt ut

fall gentemot planeringssystemets resultat framgår av tabell 14;* 

Tabell14 Jämförelse reellt utfall med resultat för kassa-

planeringssystemet för undersökningsmånaden vid 

kontor B. 

Resultatvariabler Kassaplane
ringssystemet 

Verkligt 
utfall 

Rekvisitionskostnad 20,00 kr 25,00 kr 

Remisskostnad 32,91 kr 38,16 kr 

Räntekostnad 382,91 kr 635,Hl kr 

Totalkostnad »*35,82 kr 698,57 kr 

Antal brister 1 st 0 st 

Antal remisser 6 st 7 st 

Antal rekvisitioner H st 5 st 

Genomsnittlig kassastorlek 65.6H1,77 kr 108.927,58 kr 

Kassaplaneringssystemet leder alltså till en minskning av total

kostnaderna med 262,75 kr eller med 38%. Intressant att notera 

är också att antalet remisser och rekvisitioner minskat med en 

enhet och att brist uppkommit 1 gång. 

Ett liknande försök gjordes vid ett annat kontor i Umeåtrakten, 

(kontor F). Rekvisition av pengar kunde i detta fall ske på 

flera sätt och till olika kostnader. Jag valde det billigaste 

alternativet vilket blev samma kostnad som i förra fallet. Rän
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tesatsen sattes till 7%. Följande resultat erhölls. 

Tabell 15 Jämförelse reellt utfall med resultat för kassapla

neringssystemet för undersökningsmånaden vid kontor F. 

Resultatvariabler Kassaplane- Verkligt 
ringssystem utfall 

Rekvisitionskostnad 2 5 . kr 35 kr 

Remisskostnad 100 , ,39 kr 84, ,78 kr 

Räntekostnad 3 54 , ,96 kr 711. ,67 kr 

Totalkostnad 480 . CO
 

cn
 

kr 831, ,45 kr 

Antal brister 0 St 0 st 

Antal remisser 8 St 10 st 

Antal rekvisitioner 5 St 7 st 

Genomsnittlig kassastorlek 79.369 kr 159.13 2 kr 

Tid 1974-07-01 -- 1974-07-31 

Kassaplaneringssystemet leder alltså till en minskning av total

kostnaderna med 351,10 kr eller med 42%. Ingen bristsituation 

uppkom i någondera fallet. 

Kassaplaneringssystemet leder tydligen till en minskning av 

antalet remisser och rekvisitioner i dessa två fall. En jäm

förelse kunde också göras beträffande tidpunkterna för rekvi

sitioner och remisser. Det visade sig då att dessa endast delvis 

sammanföll. 

5.16 Kassaplaneringssystem och kontrollsystem i operativt bruk 

Det operativa systemet med tillhörande kontrollsystem, måste 

utformas olika beroende på om bankkontoret har tillgång till 

dator via ett on-line system eller inte. Här kommer nu att 

beskrivas hur kassaplaneringssystemet måste utformas i respektive 

fall. Denna redogörelse har också karaktären av en samman

fattning. 
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-1. Kassaplaneringssystemet i ett realtidssystem 

Figur 6. Kassaplaneringssystemet i ett realtidssystem 

Bearbetade data 

i Förslag till 
i åtgärd via 
I terminal 

jAtgärd 

Åtgärd 

Beslutsalgoritm 

Datorbaserad 
kontroll-
mekanism 
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viss bankdag lag
rade i dator 

Databasen byggs successivt upp och består av data över den 

dagliga kassanettoutströmningen för ett år tillbaka. Dessa 

beräknas så att utgående kassasaldo minskas med ingående kas-

sasaldo jämte rekvisitioner och ökar med remisser. 

Till den andra prognosmodellen insamlas data för varje dag. 

Debiteringar och krediteringar ackumuleras under dagens lopp och 

där denna differens är störst är kassan som lägst. Detta lägsta 

värde på kassan dras sedan från kassans slutsaldo för dagen. Hän

syn måste givetvis tas till rekvisitioner och remisser och att 

krediteringar bör tas före debiteringar. Utifrån detta uppnådda 

värde och dagens prognos görs sedan en prognos för . 

skillnaden mellan kassans slutsaldo och kassans lägsta värde för 
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nästa dag medelst exponentiell utjämning. Denna prognos och prog

nosen för medelvärdet för nettokassautströmningen utgör sedan till

sammans med standardavvikelsen i respektive variabelfördelning 

underlag för beräkningar av buffertkassan. Kovariansen måste ev 

även beräknas. Om det finns flera kassor vid ett kontor arbetar 

detta registreringssystem som om det bara fanns en kassa. 

Eftersom prognosmodellen för nettokassautströmningen kräver till

gång till stor minneskapacitet för lagring av data^om banken 

har många kontor, kan det vara lämpligt att lagra dessa data på 

magnetband. Prognoserna för beräkning av buffertkassa och kassa-

nettoutströmning måste emellertid vara snabbt tillgängliga och 

måste därför lagras i ett minne med snabb åtkomst. Självfallet 

måste också beslutsalgoritmen vara snabbt tillgänglig i ett on-

linesystem. 

Om det t ex förutsätts att prognosmodellen för nettokassautström

ningen körs en gång varje månad behövs prognosdata för en och 

en halv månad för varje kontor. Vidare krävs lagringskapacitet 

för det faktiska utfallet för nettokassautströmningen om inte 

magnetbandet dagligen uppdateras. Vidare krävs minnesutrymme för 

programmet för regressionsanalysen. Detta kan dock med fördel 

läggas på bandminne. 

Vidare behövs en "almanacka" som talar om att datumet 1974-07-11 

t ex är löneutbetalningsdag, en torsdag och en dag i juli. 

Detta behövs för att bestämma koefficienterna i regressions-

modellen. Denna "almanacka" kan vara gemensam för alla kontor. 

"Almanackan" kan omfatta flera år framåt om så önskas, men dock 

minst 1 år och 2,5 månader enligt de förutsättningar tidigare 

angetts. 

Beslutsalgoritmen genererar i det on-linesystem som skisserats 

beslut som kassören bara behöver följa. Eftersom datorn har 

tillgång till alla data kan den givetvis kontrollera att en be

ställning eller remiss verkligen utförs enligt det beslutsalterna

tiv som beslutsalgoritmen föreslagit. Om eventuella avvikelser 

upptäcks kan dessa skrivas ut via printer och skickas till 

eventuell överordnad chef för kontroll och eventuell åtgärd. 
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Som framgår av ovanstående redogörelse bör kassaplaneringssyste

met kunna verka på ett smidigt sätt i ett realtidssystem. En 

av förutsättningarna är dock att registreringssystemet för data

basen fungerar på det sätt som ovan föreslagits. 

2. Kassaplaneringssystemet i ett icke realtidssystem men med 

tillgång till dator 

Systemets funktion kan beskrivas med hjälp av följande figur. 

Figur 7. Kassaplaneringssystemet i ett icke realtidssystem 

men med tillgång till dator. 
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Har man ett icke realtidsbaserat datorsystem blir kassaplane

ringssystemet mycket besvärligare att handskas med. Det blir 

dessutom mycket svårare att kontrollera och styra. 

Data beträffande kassanettoutströmningen under dagen erhålls 

lätt ur bokföringen om den helt ligger på dator. Det enda 

som bör observeras i detta sammanhang är att rekvisitioner och 

remisser skall anges särskilt och ingå i beräkningarna på sätt 

som tidigare beskrivits. 

De data som behövs för beräkning av skillnaden mellan kassans 

lägsta värde och kassans slutsaldo blir besvärligare att erhålla. 

Man kan där tänka sig att banken under året gör regelbundet 

återkommande undersökningar som går ut på att mäta kassans lägsta 

värde under dagen. Mätningen kan då ske vid vissa förutbestämda 

tidpunkter under dagen. Kassans lägsta värde dras från kassans 

slutsaldo och differensen förs in på en blankett som samtidigt 

kan utgöra stansunderlag. Blanketten levereras sedan in till 

datacentralen och buffertkassan kan beräknas. 

Prognoserna levereras sedan till bankkontoret där kassören med 

hjälp av beslutsregler skall fatta beslut. Någon kontroll av 

hur dessa beslut fattas kan ej ske på samma enkla sätt som i 

realtidssystemet. Det torde dock vara möjligt att med hjälp av 

simuleringsmodellen se om kassan genomsnittligt sett ligger på 

en alltför hög nivå. Denna kontroll kan då ske endast relativt 

lång tid efter det att besluten träffats. 

Prognoserna kan givetvis kontrolleras gentemot det faktiska ut

fallet med hjälp av datorn. Denna kontroll sker då med viss tids

fördröjning eftersom det tar en dag innan datamaterialet anländer. 

Kontrollen av att buffertkassan har rätt storlek är dock mycket 

svår ätt göra och någon bra och enkel lösning är svår att finna. 

Antalet brister i följd eller under viss tidsperiod är dock en 

kontrollmöjlighet som kan utnyttjas. Denna kontroll är dock av 

ringa värde om buffertkassan är för stor. 

Rent allmänt skall sägas att kassaplaneringssystemet troligtvis 

kommer att fungera mycket sämre i det nu beskrivna systemet än 

i ett realtidssystem. 
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6. UTVECKLING AV OCH TEST MED HJÄLP AV EN STRATEGISK MODELL 

6.1 Inledning 

I föregående kapitel påpekades behovet av att kunna testa besluts-

algoritmen på modellnivå. Ett sådant test genomförs i denna 

studie med hjälp av en simuleringsmodell. Denna modell är sam

tidigt en avbild av beslutssituationen i det nya systemet och 

ger möjlighet till intressanta experiment av strategisk betydelse. 

Dessa experiment bör då kunna ge kunskap om hur kassaplanerings

systemet kommer att fungera i verkligheten. Först skall dock 

kraven på modellen preciseras. 

6.2 Krav på den strategiska modellen 

1. Som påpekats i kapitel 5 bör modellen kunna användas i vali-

deringsarbetet av beslutsalgoritmen. Simuleringsmodellen kan 

därvid ge möjlighet till studium av vissa aspekter av algorit

mens funktion. 

2. Modellen skall kunna användas för normativt bruk på operativ 

nivå. Det gäller främst undersökningar rörande säkerhets-

faktorns storlek för olika bankkontor och storleken på spärrar 

för minsta remiss och rekvisition. 

3. Modellen skall även kunna utnyttjas explorativt på strategisk 

nivå. Det kan gälla konsekvensberäkningar eller problem 

rörande systemets funktion som man vill studera. Några exempel 

är. 

a. Hur känslig är de totala kostnaderna för kassahållningen 

för förändringar, t ex i räntesats, i fasta rekvisitions

kostnader etc och hur stora blir olika kostnader. 

b. Prognoser genererade av prognosmodellerna kan om modellen 

inte körs ofta avvika mer eller mindre från de "rätta" 

värdena. Vilken verkan kan alltså felaktiga prognoser få 

för resultatet och därigenom för måluppfyllelsen? 
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Ytterligare krav kan ställas på modellen. 

4. Modellen bör vara lätthanterlig. Stora och komplexa modeller 

är dels dyra att använda och dels finns det risk att de inte 

används därför att ingen utom modellkonstruktören förstår 

att utnyttja den. I begreppet lätthanterlig inbegriper jag 

även flexibilitet. Det skall vara lätt att ändra på exogena 

parametrar m m. 

5. Kravet på reliabilitet och validitet hos de resultat modellen 

genererar får inte negligeras. Reliabiliteten hos resultaten 

av körningarna av modellen beror bl a på reliabiliteten i 

parameterskattningar och felaktigheter i beräkningarna. I 

simuleringsmodeller beror reliabiliteten också på startvillkor 

och simuleringens längd. 

Modellen utgör en förenkling av verkligheten som den kommer att 

gestalta sig när det nya kassaplaneringssystemet tas i bruk och 

validiteten kan sägas utgöra ett mått på hur väl modellen av

bildar denna verklighet eller hur väl modellen uppfyller de krav 

som ställts på den. 

6. Kostnaderna för konstruktion och test av modellen får inte 

bli för höga. En begränsad summa pengar står till förfogande. 

Det är svårt att inbördes rangordna de olika kraven. I inled

ningsskedet av modellbyggandet har alla krav uppfattats som lika 

viktiga. När avvägningar sedan har gjorts diskuteras detta nedan. 

6.3 Några utgångspunkter vid konstruktion av den strategiska 

modellen 

Vid konstruktion av simuleringsmodellen var målsättningen den 

att den borde efterlikna kassörens egen beslutssituation i det 

nya systemet. Förutsättningarna för att modellens resultat skulle 

kunna accepteras, skulle därmed öka och validitetsproblemeiv 

skulle också lättare kunna lösas. 

Att bygga en simuleringsmodell som efterliknar kassörens egen 

beslutssituation i det nya systemet behöver inte utgöra något 
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större problem. Beslut rörande bankkassors storlek sker vid 

dagens slut och modellbyggaren får därmed en naturlig tidsför

loppsmekanism i modellen. 

Vidare simuleras nettokassautströmningen vid dessa beslutstill

fällen i modellen och beslutsalgoritmen kan därmed testas och 

resultatet avläsas medelst olika outputvariabler. Modellen 

skiljer sig därvid från verkligheten när det gäller genereringen 

av efterfrågan på kassamedel på så sätt att efterfrågan genereras 

vid en enda tidpunkt under dagen. I ett senare avsnitt skall 

dock modellen utvidgas i så motto att efterfrågan på kassamedel 

även simuleras när kassan är som lägst under dagen(som i detta 

fall inte är vid slutet av dagen)och dels simulera, nettokassa

utströmningen vid slutet av dagen. Även i detta fall blir dock 

förenklingen gentemot verkligheten betydande. 

Ett av kraven var också att kostnaderna för konstruktion av 

modellen inte fick bli för höga. En preliminär uppskattning 

visade att programmering och test skulle belöpa sig på cirka 

8 000 kr. 

En lätthanterlig modell var också ett av kraven. Det kräver 

att prognosvärden och parametervärden skall kunna matas in i 

modellen på enklast möjliga sätt. Utskriften av resultatet bör 

också kunna ske på ett klart och överskådligt sätt. Eftersom 

outputvariablerna är stokastiska har det befunnits angeläget 

att även undersöka variabelfördelningarna. 

En god regel är vidare att börja med en relativt enkel och 

lätthanterlig modell, för att sedan efter hand bygga ut och 

förfina denna, om det skulle visa sig önskvärt. En enkel modell 

kan dock bli orealistisk om det system den skall avbilda är 

komplext. Det kan därför ofta vara svårt att finna en lämplig 

avvägning mellan realism och enkelhet i modellbyggandet. 

Körningskostnaden för modellen spelar också en stor roll i 

detta sammanhang. 

En av de första begränningarna som gjordes, var att studera 
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systemets beteende under endast en månad trots att det 

skulle vara intressant att studera detta beteende under en 

längre tidsperiod. Avgränsningen gjordes dock främst av eko

nomiska skäl och det bedömdes inte som någon större nackdel 

att begränsa studien till endast den tidsperioden. Under en må

nads tid inträffar ju de flesta av de tänkbara variationerna 

i efterfrågan på kassamedel, som kunnat påvisas i kapitel 4. 

En annan avgränsning, som gjordes var att begränsa experimenten 

till kontor belägna utanför orter med riksbankskontor. Anled

ningen till detta var främst den begränsade budgeten, men 

också det faktum att en betryggande majoritet av kontoren inom 

banken var belägna på sådana orter. Inom Stockholmsområdet 

råder dessutom speciella förhållanden, när det gäller leveranser 

av kassamedel, speciellt då för kontoren i innerstaden. Detta 

har tidigare berörts i kapitel 2.5. 

Vidare borde prognosvärdena som används i experimenten vara 

realistiska, d v s de skall visa de variationer i kassaefter

frågan som kunnat analyseras och påvisas i kapitel 4. Data från 

en av de tidigare körningarna av prognosmodellen har därför 

använts och det bedömdes att dessa tillfredsställde ovanstående 

krav. Prognosvärdena finns återgivna i bilaga 

Det bör påpekas att en simuleringsmodell av den typ som konstru

erats här är mycket flexibel, och att man genom att ändra på olika 

faktorer i modellen kan utföra många experiment. Problemet ligger 

snarare i att begränsa antalet test. Hur många test som får 

göras får då bedömas utifrån en begränsad budget och utifrån de 

krav som ställs på kassaplaneringssystemet. 

En annan mycket viktig förutsättning för experimenten är att 

testen av beslutsalgoritm och simuleringsmodell begränsats till 

det fall där kassan är approximativt lägst vid dagens slut. Se 

tidigare diskussion i kap 4. 

Det viktigaste skälet till att specialfallet med kassan approxi

mativt lägst vid dagens slut har valts är att jag ville arbeta 

med en något enklare modell. I en sådan modell är det lättare att 

upptäckta eventuella fel och körkostnaden på dator blir också 
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mindre. Det sista kan vara betydelsefullt om många experiment 

skall göras. 

Är kassan inte approximativt lägst vid dagens slut behövs en 

buffertkassa. En omdelbar effekt är då att kassabehovet som 

beräknas för en eller flera dagar framåt, måste utökas med 

buffertkassan för den första dagen. 

Buffertkassan blir sedan endast aktuell i samband med beräk

ning av antalet brister och det skulle behövas en extra stick

provsdragning i modellen av värden ur den fördelning för den 

stokastiska variabel som utgör summan av de stokastiska variab

lerna över nettokassautströmningen och variabeln som anger 

skillnaden mellan kassans slutsaldo och kassans lägsta värde 

under dagen. Kassans storlek vid dagens slut måste ändå beräknas 

på det sätt som beskrivs i ett senare avsnitt. 

Simuleringsmodellen kommer emellertid att utvidgas till att 

även innefatta försök med buffertkassa. Dessa försök skall 

senare redovisas i avsnitt 6.10. 

6.H Beskrivning av simuleringsmodell för test av beslutsalgoritm 

och beslutsregler 

Modellen kommer att presenteras tämligen ingående. Det är 

nödvändigt eftersom utvärderingen av beslutsalgoritmen är in

timt förknippad med modellkonstruktionen. 

Vidare kommer simuleringsmodellen att efterlikna ett komplext 

system, och det kan därför vara svårt att beskriva modellen 

på ett enkelt sätt i text. En taxonomi finns dock utarbetad 

för beskrivning av simuleringsmodeller och det finns här anled

ning att utnyttja denna (Naylor 1968, p 10). För den som speciellt 

vill studera modellens uppbyggnad finns flödesplaner^variabélbe-

skrivning och program att tillgå. 
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Numeriska simuleringsmodeller består enligt Naylor m fl (1968) 

av fyra olika element: komponenter, variabler, parametrar 

och funktionella samband. Den komponent som ingår i modellen är 

kontantkassan vid ett affärsbankskontor. 

Variabler i en simuleringsmodell kan indelas i exogena variab

ler, statusvariabler och endogena variabler. Exogena variabler 

är oberoende eller inputvariabler och är förutbestämda eller 

givna i modellen. Exogen variabel i modellen är den stokastiska 

variabeln nettokassautströmningen. I ett senare skede införs 

även variabeln som mäter skillnaden mellan kassans slutsaldo och 

kassans lägsta värde under dagen som en exogen variabel. 

Statusvariabler beskriver tillståndet hos en modell, eller 

någon del därav vid en viss tidpunkt. Dessa variabler påverkas 

både av exogena och endogena variabler i enlighet med de funk

tionella samband som finns. Statusvariabel i modellen är kassa

storleken för en viss bankdag. Endogena variabler är beroende 

eller outputvariabler i modellen och genereras genom interaktion 

mellan modellens statusvariabel och exogena variabler i enlig

het med de funktionella samband som finns här bl a i form av 

beslutsalgoritmen. Endogena variabler i modellen är kostnads

variablerna, den variabel som anger hur många gånger kassan 

töms på pengar och antalet remisser och rekvisitioner. De kost-

nadsvariabeler som är intressanta är remisskostnader, rekvisi

tionskostnader, eventuella bristkostnader, räntekostnader och 

summan av dessa kostnader. 

Parametrar i modellen kan på liknande sätt indelas i exogena 

och endogena. De sistnämnda kostnadsvariablerna kommer att 

presenteras i form av frekvensfördelningar med parametrar i form 

av medelvärden och standardavvikelser. Dessa parametrar kommer 

att studeras ingående och jämförelser kommer att göras utifrån 

förändringar i de exogena parametrarna. 

De exogena parametrarna i modellen är följande (ytterligare en 

parameter omnämns i ett senare avsnitt). 
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a. räntesats efter vilken räntekostnaden beräknas 

b. fast kostnad för rekvisition 

c. assuranskostnad per 1 000 kr 

d. standardavvikelse i fördelningen för variabeln nettokassa-

utströmning 

e. prognosvärden för nettokassautströmningen 

f. bristkostnad 

g. ingående kassa vid simuleringens början 

h. minsta rekvisition 

i. minsta remiss 

j. antal dagar framåt som beslutsalgoritmen skall beräkna 

behovet av kassamedel vid rekvisition 

k. antal dagar framåt som beslutsalgoritmen skall beräkna 

behovet av kassamedel vid remiss 

1. säkerhetsfaktor 

m. antal särredovisningar (anger hur många simulerade månaders 

värden på kassastorlek, rekvisitionskostnad, remisskostnad 

och brister för varje dag som skall skrivas ut). 

n. tracekort (medger utskrift av vissa beräkningsresultat), 

o. antal dagar i den sekvens som skall simuleras 

p. antal simulerade tidsperioder 

q. standardavvikelse i fördelningen för variabeln som anger 

skillnaden mellan kassans slutsaldo och kassans lägsta värde 

r. medelvärdet i denna fördelning 

s. buffertkassans storlek 

Parametrarna a, b, c och eventuellt f utgör kostnadsparametrar. 

Dessa kan då åsättas olika värden beroende på syftet med experi

mentet. Parametern d och prognoserna är viktiga parametrar vars 

värden det ofta finns anledning att variera vid operativt bruk 

av modellen. Ingående kassa vid simuleringens början är i och 

för sig ingen speciellt intressant parameter, men det bör dock 

finnas möjlighet att ändra denna och avläsa resultaten. 

Effekterna av förändringar i parametrarna"minsta rekvisition" 

och"remiss" kan vara intressant att studera, inte minst ur arbets-

synpunkt och kostnadssynpunkt för ett enskilt affärsbankskontor. 

Parametrarna j och k har diskuterats i ett tidigare avsnitt 

och parametrarna q och r blir först aktuella i ett senare av

snitt. 
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Säkerhetsfaktorn är den faktor standardavvikelsen multiplicerats 

med för att den kassa skall kunna beräknas som måste hållas i 

reserv (säkerhetskassan). Ingående analyser finns t ex i Brown 

(19 59, p 10 5-127), om hur denna faktor skall bestämmas. I det 

här fallet räcker det med att bestämma denna med hjälp av 

simuleringsmodellen. 

I simuleringsmodellen finns alltså möjlighet att studera de 

konsekvenser som förändringar i ovanstående uppräknade parametrar 

medför. Därigenom ges också möjlighet att skaffa sig kunskap 

om hur kassaplaneringssystemet fungerar under olika förutsätt

ningar. Effekterna av små förändringar i parametrarna kan även 

studeras och olika former av sensitivitetsanalys kan genomföras. 

Funktionella samband beskriver interaktionen mellan variabler 

och komponent och är av två slag, dels operationskaraktäristiska 

egenskaper och dels identitetsrelationer. Modellens operations-

karaktäristika beskrivs på följande sätt. 

Variabeln för nettokassautströmningen antas vara approximativt 

normalfördelad. Detta framgick av kapitel H. Denna fördelning 

vars medelvärde varierar över olika bankdagar men vars varians är 

konstant i modellen utnyttjas sedan vid generering av stickprovs

värden över nettokassautströmningen. Den slumptalsgenerator 

som utnyttjas vid denna slumptalsgenerering presenteras i fotnot 

6.2 i bilaga 2. I ett senare avsnitt beskrivs också generering 

av stickprovsvärden ur den fördelning för den stokastiska 

variabel som utgör summan av variabeln nettokassautströmningen 

och variabeln som anger skillnaden mellan kassans slutsaldo och 

kassans lägsta värde under dagen. 

Identitetsrelationer i modellen har beskrivits i samband med 

diskussionen om kostnader och beslutsalgoritmens funktion. De 

uppkommer också vid summeringar av kostnader och antal remisser 

och antal brister. 
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6.5 Programmeringsspråk 

Ett flertal programmeringsspråk för simulering finns beskrivna 

i litteraturen (i t ex Naylor 1968, p 239-309, Andersin och 

Sulonen 197 2, p 117-269). Hit hör språk som DYNAMO, GPSS, 

SIMSCRIPT och SIMULA. I detta fall hade det sista språket varit 

ett tänkbart alternativ eftersom det finns tillgängligt på den 

dator som utnyttjas. (Controll-Data 3 3 00). 

Av följande skäl valdes dock FORTRAN som programmeringsspråk. 

1. Någon erfarenhet av SIMULA fanns inte vid den avdelning jag 

arbetade. Däremot var FORTRAN ett känt och utnyttjat program

meringsspråk . 

2. Den modell som konstruerades skulle förhoppningsvis kunna ut

nyttjas även på andra datorer. Väljs då ett speciellt simu

leringsspråk finns risk att modellen inte kan utnyttjas vid 

andra maskiner eftersom simuleringsspråken ofta ej är till

gängliga på alla datorer. 

3. Om upprepade körningar skall göras som i detta fall, kan det 

ibland bli billigare att programmera modellen i FORTRAN efter

som simuleringsspråken ofta utnyttjar större minne och arbetar 

långsammare än de probiemorienterade språken som t ex FORTRAN. 

4. Jag hade själv elementära kunskaper i FORTRAN. Däremot kände 

jag inte alls till SIMULA, eller ALGOL varur simulerings

språket SIMULA har utvecklats. 

6.6 Programmets uppbyggnad. 

Programmet innehåller ett huvudprogram BANKSIM, 10 stycken 

SUBROUTINE - subprogram och 4 stycken FUNCTION - subprogram.^^ 
2 ) 

Dessutom utnyttjas ett biblioteksprogram RAND. Skillnaden mellan 

olika typer av subprogram är av datateknisk natur och behöver 

inte beskrivas här (Kallin 1969, p 88-105). 



- 16Ù -

Programmets uppbyggnad kan åskådliggöras med följande figur. 

Figur 8. Huvudprogrammet BANKSIM kopplat till olika subprogram. 

.-'1 H-ISTO 

HUVUDPROGRAM 

BANKSIM -jGENHISTO 

INHISTO INDATA INDATA 2 SIM 

REKVIS REMISS KSIM BEHOV 

RAND 

i R AENTA 

.LOENSAM II ; LOENSAM I 

LOENSAM 

Subprogrammen INHISTO, INDATA, INDATA 2, GENIHISTO och HISTO 

har rent administrativa uppgifter av typen inläsning och utskrift 

av data, presentation av data i form av histogram m m. SIM är 

beteckningen på det program som har hand om simulering av besluts-



- 16 5 -

processen. Till detta program är knutet KSIM som genererar slump

tal, subprogrammet BEHOV som beräknas kassabehovet N dagar framåt, 

REKVIS som beräknar det belopp som skall rekvireras och REMISS 

det som eventuellt skall skickas iväg. Till subprogrammen BEHOV, 

REKVIS och REMISS är sedan kopplade ett antal funktioner som 

gör lönsamhetsanalyser och beräknar räntekostnader. Subprogrammen 

SIM, REKVIS och REMISS finns presenterade i form av flödesplaner. 

Dessa planer återger då den utvidgade versionen med beräkning 

av buffertkassa. 

I programmet finns inlagda administrativa rutiner (tracekort och 

särredovisningar) för utskrift av diverse data. Dessa data är 

nödvändiga för kontroll av att programmet som helhet fungerar 

på avsett sätt. 

6.7 Simuleringsprogrammets funktion 

Programmet är skrivet så att en sekvens av instruktioner utförs 

för varje tidsökning, dvs varje dag. En del av dessa instruk

tioner består av den beslutsalgoritm som tidigare beskrivits i 

kapitel 5. 

Ingångskassan för den dag simuleringen startar är en exogen para

meter och bestäms således utanför modellen. Det första steget 

blir sedan att generera ett stickprovsvärde på nettokassaut-

strömningen vilket sker med hjälp av särskilt biblioteksprogram 

som kallas för RAND. Hur detta program fungerar och hur stickprovs-

värdena genereras framgår av fotnot 6.2 i bilaga2. 

Statusvariabeln KASSA minskas sedan med detta belopp och kassans 

värde vid slutet av dagen kan bestämmas. Uppstår brist antas 

bristen kunna täckas med lån från något närbeläget bankkontor. 

Kassans värde åsättes då ett värde = 0. Detta värde kan dock 

väljas godtyckligt >0. Det uppdaterade värdet på variabeln KASSA 
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utgör nu tillsammans med prognosvärdena utgångspunkt för följande 

alternativa beslut. 

a. rekvisition av pengar och i så fall till vilket belopp. 

b. remiss av pengar och i så fall till vilket belopp 

c. ingen åtgärd alls. 

Beslutsalgoritmen har beskrivits i föregående kapitel och den 

skall därför inte återges här. 

Efter respektive dag uppdateras statusvariabeln KASSA (even

tuell remiss frånräknas). Antalet brister och antalet remisser 

och rekvisitioner summeras. Vidare summeras även ränte-, rekvi

sitions-, remiss- och totalkostnaderna. När en månad simulerats 

på detta sätt, skrivs värdet av kostnadsvariablerna ut och 

summorna lagras. Programmet genomlöper sedan på liknande sätt 

denna månad 200 gånger i "normalfallet". Kostnadsvariablernas 

fördelningar presenteras i histogram och medelvärde och standard

avvikelse beräknas. 

6.8 Problem vid bedömning av resultat genererade av en simu

leringsmodell 

Outputvariablerna är stokastiska variabler. Av intresse är då 

givetvis att veta, hur dessa variablers fördelningar ser ut och 

hur säkra och relevanta bedömningar som kan göras utifrån jäm

förelser av t ex medelvärden i de olika fördelningarna för output-

variablerna. 

I det här fallet torde man inte kunna räkna med att fördelningarna 

är approximativt normalfördelade. Fördelningarna har uppritats 

och de flesta visar den typiska "klockformen" för en normalför

delning. Detta_ gäller dock med undantag av vissa extremvärden på 

vissa parametrar som t ex när standardavvikelsen för nettokassa-

utströmningen börjar närma sig 0. I ett par fall visar fördel

ningarna större "ojämnheter" och i några fall har också fördel

ningarna varit skeva. Detta bör dock inte utgöra något större 

problem vid de jämförelser som senare skall göras av medelvärden 

för de olika outputvariablerna. Stickprovets storlek är med ut
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gångspunkt från centrala gränsvärdessatsen betryggande för be

räkning av konfidensintervall (Merrill^Fox 1970 p 233) och 

antalet "abnorma" fördelningar är relativt få för att 

omöjliggöra jämförelser mellan aritmetiska medelvärden. 

Ett annat problem som berörs i litteraturen om simulering är 

frågor rörande den s k transienten. Vill man simulera ett 

dynamiskt system så beror självfallet resultatet av det valda 

initialtillståndet hos detta system. Detta inflytande minskar 

emellertid med simuleringens längd och blir efter hand i prak

tiken försumbart. Speciellt i kösystem kan denna svårighet med 

att bedöma initialtillståndets påverkan vara ett stort problem, 

eftersom man ofta vill göra observationer av t ex medelvärden 

när modellen befinner sig i ett jämviktstillstånd. 

Ernshoff, J R och Sisson, R L (197 0, p 19 2) framhåller emeller

tid att det i lagermodeller kan vara av intresse att ta med den 

s k transientperioden. I detta fall torde det vara av ännu större 

värde eftersom beslutsàlgoritmen är så utformad att kassan 

direkt anpassas till behovet utifrån servicenivå och ekonomiska 

överväganden. Transientperioden blir därigenom också mycket 

kort och modellens initialtillstånd bör spela en mycket liten 

roll vid analys av t ex medelvärden. Utifrån bägge dessa över

väganden beslöts att några observationer inte skulle uteslutas 

vid transientperiodens början. 

Med hjälp av simuleringsmodellen gjordes en enkel känslighets

analys av hur olika initialtillstånd kan tänkas påverka output-

variablerna. Se tabell 16. Precisionen i skattningarna av medel

värdena för kostnadsvariablerna skall diskuteras senare i detta 

avsnitt. Alla värden på kostnadsvariablerna som ingår i tabellerna 

är genomsnittsvärden (medelvärden för undersökningsmånaden). Det 

gäller även måttet på servicenivån, dvs det genomsnittliga an-

tålet brister. De värden på de exogena parametrarna som utnyttjas 

är s k normalvärden. De finns återgivna i bilaga 4. 
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Tabell 16 Samband ingående kassa och olika resultatvariabler 

Ingående Rekvisitions- Remiss- Ränte- Total- Antal 
kassa kostnad kostnad kostnad kostnad brister 

10.000 72,37 46,23 214,37 333,96 0,13 

12.000 72,90 45,24 213,26 331,40 0,17 

14.000 71,00 44,71 214,17 329,88 0 ,16 

16.000 66,42 46,73 215,12 328,27 0,13 

18.000 71,27 43,57 214 ,07 328,91 0,17 

20.000 68,33 45,74 216,67 330,74 0,13 

Resultatet innebär att de endogena variablerna tydligen är 

relativt okänsliga av det valda initialtillståndet hos kassan 

inom de nivåer som ovan preciserats. Väsentligt är dock att man 

använder samma initialtillstånd vid varje experiment så att inte 

andra jämförelser störs. 

Initialtillståndet vid experimentet har satts till 20.000 kr. 

Detta värde valdes i viss mån godtyckligt.Värdet kan dock 

inte bedömmas som orealistiskt. 

Bedömningen av de resultat som ovan angivits i tabellen måste 

dock bli av ringa värde om inte ett konfidensintervall kan 

anges för medelvärdena. För att kunna göra denna beräkning måste 

variansen bestämmas för de skattade medelvärdena. Denna varians 

kan då beräknas med följande formel. 

Var (X) = rf1 Var (X) 

Formeln förutsätter oberoende observationer. Eftersom det inte 

finns anledning att misstänka att beroendeförhållanden föreligger 

här, kan formeln motiveras. 

Konfidensintervallen kan göras olika stora genom att körnings-

längden varieras. En analys gjordes därför där antalet simule-
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ringar per körning varierades. Se tabell 17. Ett 95% konfidensinter-

vall beräknades med hjälp av formel I. X anger medelvärdet för 

totalkostnaden. 

Tabell 17. Samband antal simuleringar - totalkostnaden angiven 

i form av ett medelvärde för undersökningsmånaden. 

Antal simu- Total kost- Spridning Konfidensintervall 
leringar nad totalkostnad 

100 328,46 23,88 323,80 X 333,12 

200 330,48 22,71 327,34 X 333 ,62 

300 331,56 23,49 328,89 X 328,89 

400 330,28 23,79 327 ,95 X 332,61 

500 329,06 23,72 326 ,98 X 331,14 

600 330,67 23,54 328,79 X 332,55 

I experimenten har det bedömts lämpligt att göra 2 00 simuleringar 

per körning. Anledningen till detta är främst att det ger rimliga 

konfidensintervall utifrån de krav som kan ställas. Ytterligare 

utökning av antalet simuleringar skulle endast öka kostnaden 

utan att nämnvärt kunna påverka slutsatsen av experimenten. 

Motsvarande konfidensintervall för andra medelvärden för de en

dogena variablerna blir då: 

Antal brister 0,11 X ^ 0,19 

Räntekostnad 216,07 ^ X4 219,41 

Rekvisitionskostnad 62,7 ^ X<^ 67,36 

Remisskostnad 43,66 é: X 46,02 

Detta gäller under förutsättning att s k normalvärden används 

på de ingående exogena parametrarna. 
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I de experiment som genomförs i detta kapitel har konfidens-

intervall ej angetts. Anledningen till detta är främst ut

rymmesskäl, men också det faktum att intresset främst koncen

treras till trender och utvecklingsmönster, än av exaktheten 

i de faktiska resultaten som sådana. I de flesta fall är dock 

variationerna i storleken"på konf"idensintervallen mycket~småi 

6»ff' Validering av beslutsalgoritmen med hjälp av simulerings

modellen 

Som framgår av kapitel 5 avsnitt 14 går det inte f n att på 

analytisk väg bevisa att algoritmen ger optimala lösningar. 

Beslutssituationen är alltför komplex för att medge detta. 

Detta gäller såväl bevis som att (S-s) strategin leder till 

optimala lösningar samt att den valda algoritmen är optimal. 

De analytiska bevis som finns berördes i kapitel 3. Det finns 

dock möjlighet att använda ett annat angreppssätt som förekom

mer ibland i lager- och kassadimensioneringssammanhang. Det 

går ut på att man genomför: olika känslighetsanalyser utifrån 

parameterförändringar i modellen. Se t ex Eppen och Fama (1968), 

Wagner O^Hagan och Lund (1965) och Starr och Miller (197 2 p 

227-258). Kännetecknande för sådana studier brukar vara att 

man gör ett mycket stort antal experiment för att få insikt om 

hur modellen fungerar. I föreliggande fall har det gjorts 202 

körningar med modellen och effekterna av parameterförändringar 

hos 14 parametrar har studerats. 

Det första som befunnits intressant att studera är hur service

nivå och totalkostnader ändras när man övergår från t ex 

en tvåperiodsmodell (leveranstid 1 dag + inspektionstid 1 dag) 

till en modell för flera perioder. Detta kan studeras genom 

att parametrarna NMAXREK och NMAXREM förändras. Dessa paramet

rar mäter hur stort antal dagar framåt som behovsberäk

ningen skall utföras. Resultatet framgår av tabell 18. 
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Tabell 18 Resultat av förändringar i antalet dagar för behovs-

beräkning. Resultatvariablerna angivna i form av 

medelvärden för undersökningsmånaden 

NMAX Rekvisi- Remiss- Ränte- Total Antal Antal Antal 
REK tions- kostn kostn kostn brister rekvi remis

kostn sitio ser 
NMAX ner 
REK 

2 135,98 86,53 128,68 351,19 0,48 8 ,85 11,84 

3 101,05 65,88 167 ,43 334,35 0 ,24 5 ,38 10,65 

4 82,11 52,04 191,70 325,84 0 ,20 3 ,90 10 ,11 

5 77,86 46 ,47 199,77 324,09 0,20 3,72 10,63 

6 68,00 44 ,58 212,52 325,10 0,14 3,35 11,21 

7 69,80 46,27 214 ,00 330,07 0,19 3,33 11,54 

8 66,95 46,02 216,91 329,87 0,10 3,18 11,51 

9 68,81 45,16 215,42 329 ,40 0,15 3,32 11,32 

10 68,50 44 ,65 215,59 328,73 0,15 3,23 11,31 

11 64,92 46,74 216 ,36 328,03 0,11 3,07 11,55 

12 70,55 47,68 214,47 328 ,70 0,17 3,39 11,38 

13 71,90 43,79 212,64 328 ,33 0,13 3,38 11,26 

14 71,36 46,58 214,75 332,69 0,18 3,35 11,64 

15 70,33 45,36 215,31 331,20 0,13 3,34 11,26 

Intressant att notera här är att värdena 4, 5 och 6 på NMAXREK 

och NMAXREM tydligen leder till lägre genomsnittliga totalkost

nader än vid högre värden på dessa parametrar. Jag beslöt där

för att speciellt undersöka resultatet för genomsnittlig total

kostnad och antal brister för värdet 5 och jämföra detta med 

r e s u l t a t e t  f ö r  v ä r d e t  1 5  p å  d e s s a  p a r a m e t r a r .  H Q  h y p o t e s e n  d v s  

att det inte förelåg någon skillnad mellan medelvärdena för

kastades på 5% signifikansnivå i båda fallen. 

Resultatet innebär att en flerperiodsmodell av den typ som 

föreslagits leder till sänkta kostnader och en högre service

nivå än om planeringsperioden bara skulle vara två eller tre 

dagar. Vid fyra dagar och flera får man visserligen skillnader 

gentemot t ex 15 dagar men dessa beror snarare på det samband 
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som finns mellan servicenivå och totalkostnad och som kommer 

att analyseras senare. 

Om den nu föreslagna beslutsalgoritmen inte skulle vara ekonomiskt 

optimal måste det finnas en annan lösning där man får lägre 

totalkostnad till en given servicenivå. Det skulle då innebära 

att rekvisitioner och remisser ändras ifråga om storlek och 

när de tidsmässigt inträffar. Det kan givetvis tänkas att den 

föreslagna algoritmen kan avvika från en sådan optimal lösning. 

Från lagerteorin och kvadratrotsformeln vet man dock att total

kostnaden är relativt okänslig för variationer i orderstorleken 

omkring den optimala orderkvantiteten (Rollof 1965 p 26). Frågan 

är nu om det kan misstänkas att samma förhållande gäller här och 

då även för remisser. Det skulle då innebära att eventuella av

vikelser från en optimal lösning i praktiken skulle kunna vara 

försumbar. 

Mycket talar för detta. Av kapitel 5 avsnitt 14 framgick att 

det finns många principiella likheter mellan Wagner-Whittin-

algoritmen och den nu föreslagna algoritmen samt även mellan 

den förra och kvadratrotsformeln. Problemet är då hur man skall 

kunna testa denna intressanta hypotes. Ett sätt att göra detta 

på är att införa spärrar av olika storlek för minsta rekvisition 

och remiss i simuleringsmodellen och därigenom få större eller 

mindre värden på genomsnittlig rekvisitions- och remisstorlek. 

Sedan studeras variablerna genomsnittlig totalkostnad och genom

snittligt antal brister (servicenivå). 

Först skall visas vad som händer om spärren för minsta rekvi

sition ökas. Minsta remiss sätts till 1.000 kr. Anledningen 

till detta kommer att kommenteras senare. Testet görs utifrån 

s k normalvärden på parametrarna. "Normalvärdena" finns återgivna 

i bilaga H. 
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Tabell19* Resultat av ökning av spärr för minsta rekvisition. 

Resultatvariablerna är angivna i form av medelvärden 

för undersökningsmånaden 

Spärr Rekvisi
tions
kostnad 

Remiss
kostnad 

Ränte
kostnad 

Total
kostnad 

Antal 
brister 

0 73,36 43,76 212,82 329 ,95 0,13 

5.000 62,13 43,97 214 ,87 320,97 0,15 

10.000 55,39 44,05 212,65 312,08 0,22 

15.000 45,15 43,32 215,07 303 ,54 0,18 

20.000 39,36 41,63 210,95 291,93 0,17 

25.000 37,90 39,52 206,61 286,63 0,26 

30.000 33,83 37,59 205,88 277 ,30 0,36 

Antalet brister i genomsnitt ökar, vilket var väntat, övriga 

kostnadsslag minskar också, däribland även den genomsnittliga 

remisskostnaden. 

Experimentet belyser de problem som är förknippade med test 

av det här slaget eftersom servicenivån också varierar. Skulle 

emellertid hypotesen stämma borde man genom att försöka konstant-

hålla servicenivån få samma resultat. Det kan ske,som senare 

skall visas, genom att säkerhetsfaktorn varierar. Vid en säkerhets

faktor på 2,4 erhölls värdena 0,12 för genomsnittligt antal 

brister och 3 27,7 0 för genomsnittlig totalkostnad. 

På samma sätt studerades vad som händer om spärren för minsta 

remiss ökas. Minsta rekvisition sätts till 1.000 kr. 
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Tabell 20 . Resultat av ökning av spärr för minsta remiss. 

Resultatvariablerna angivna i form av medelvärden 

för undersökningsmånaden 

Spärr Rekvisi
tions-
kostnad 

Remiss
kostnad 

Ränte
kostnad 

Total
kostnad 

Antal 
brister 

0 70,36 45,42 215 ,41 331,20 0,13 

5.000 68 ,54 45,31 217 ,67 331,52 0 ,17 

10.000 63 ,84 43,23 223,62 330 ,68 0 ,11 

15.000 

C
T
)
 

O
 

00
 

00
 

39 ,62 231,34 331,84 0 ,13 

20.000 56 ,39 34 ,55 237,74 328 ,68 0 ,13 

25.000 51,53 3 5,38 249,10 336 ,01 0 ,13 

30.000 54,32 32 ,70 251,20 339 ,26 0 ,11 

Det kan här observeras hur relativt liten effekt en spärr för 

minsta remiss kan få på totalkostnader och antal brister i ge

nomsnitt. Den större kassan som innebär höjda genomsnittliga 

räntekostnader uppvägs av lägre remiss- och rekvisitionskostnader 

i genomsnitt. 

Till sist studerades även vad som händer om man samtidigt ökar 

spärren för minsta rekvisition och remiss. Se tabell 21.. 

Tabell 21 . Resultat av ökning av spärr för minsta rekvisition 

och remiss. Resultatvariablerna angivna i form av 

medelvärden för undersökningsmånaden 

Spärr Rekvisi
tions
kostnad 

1.000 70,33 

5.000 61,85 

10.000 48,88 

15.000 39,23 

20.000 33,06 

25.000 29,75 

30.000 25,87 

Remiss- Ränte
kostnad kostnad 

45,36 215,31 

43,96 216,53 

42,73 224,18 

36,70 228,68 

30,40 231,43 

29,08 238,40 

26,13 241,79 

Total- Antal 
kostnad brister 

331,20 0,13 

322,33 0,13 

315,76 0,13 

304,60 0,18 

294,79 0,16 

297,23 0,28 

293,79 0,26 
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Som framgår av tabellen ökar antalet brister även här. Det be

fanns därför intressant att studera vad som händer om man för

söker öka säkerhetsfaktorn vid en spärr för minsta rekvisition 

och remiss på förslagsvis 25.000 kr. Resultatet framgår av tabell 

22 .  

Tabell 22.. Resultat av ökning av säkerhetsfaktornvid en spärr för 

minsta rekvisition och remiss på 25.000 kr. Resultat

variablerna angivna i form av medelvärden för under

sökningsmånaden. 

Säkerhets-
faktor 

Rekvisi
tions
kostnad 

Remiss
kostnad 

Ränte
kostnad 

Total
kostnad 

Antal 
brister 

o
 

c
m
 

30,02 31,52 237,42 298 ,96 0,26 

2,1 26,86 27,99 253 ,23 308,09 0,18 

2,2 32,11 27 ,60 263 ,41 323,12 0,17 

2,3 35,10 27,25 269 ,28 331,64 0 ,15 

2,4 30,28 26,95 286,30 343 ,53 0 ,09 

Vid en säkerhetsfaktor på 2,3 erhålls i det närmaste identiska 

siffror på totalkostnad och servicenivå som vid en spärr på 

1.00 0 kr och en säkerhetsfaktor på 2,0. Den låga remiss- och 

rekvisitionskostnaden uppvägs av en hög räntekostnad. 

Med hjälp av förändringar i säkerhetsfaktorn kan alltså service

nivån hållas konstant och förändringarna i totalkostnaden för 

olika storlek på spärrar för minsta rekvisition och remiss stu

deras. De försök som gjorts visar att totalkostnaden är relativt 

okänslig för en ökning av spärrarna och därmed den genomsnittliga 

remiss- och rekvisitionsstorleken vid given servicenivå. Vid en 

spärr på 1.000 kr för minsta rekvisition och remiss blev denna 

86.800 kr respektive 29.000 kr och vid en spärr på 25.000 kr 

blev motsvarande värden 129.924 kr och 65.300 kr. 

De experiment som gjorts har tydligt påvisat att totalkostnaden 

vid given servicenivå är relativt okänslig för eventuella av
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vikelser från en ekonomiskt optimal lösning. Denna lösning är ej 

känd, men eftersom beslutsalgoritmen bygger på existerande 

lagerteori (Wagner-Whitinalgoritmen) torde eventuella fel på 

grund av de approximationer som gjorts vara relativt små. Be

slutsalgoritmen torde därför väl kunna motsvara de krav som kan 

ställas på den för praktiskt bruk och utifrån de krav som ställ

des i kapitel fem. 

6.10 Simuleringsmodellen utnyttjad i explorativt strategiskt syfte 

Simuleringsmodellen kan användas även för undersökningar av 

strategisk natur. Syftet kan då t ex vara att studera vad som 

händer om portokostnaden eller räntekostnaden stiger och vilka 

effekter detta får på kassaplaneringen. Till att börja med 

studeras effekterna av förändringar i räntesatsen. 

Räntekostnader ingår i rekvisitions- och remisskostnaden och 

räntekostnaden beräknas också för kassan (alternativkostnaden). 

Det första som undersöktes blev då sambandet mellan genomsnitts

kassans storlek och räntekostnaden (se diagram 11 ^ Av diagrammet 

framgår hur mycket kassan minskar när räntesatsen ökar. Besluts

algoritmen leder alltså till att den fasta rekvisitionskostnaden 

minskar i betydelse relativt räntekostnaden för att ha pengar 

kvar i kassan och systemet medför sålunda minskade kassor. Risken 

för brist ökar också något. 

Intressant att notera är också att kassan minskar relativt mycket 

när räntesatsen stiger inom intervallet 1-6%. När räntesatsen 

börjar närma sig 10% blir minskningarna i kassastorleken rela

tivt små. 
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Diagram 11 , Samband ränteförändringar - genomsnittlig kasssa-

storlek för undersökningsmånaden. 

Genomsnittlig 
kassastorlek 

70* 

68 1  

66 1 

64' 

62 1  

60 1 

58 * 

56 1 

5i+1 

52 1 

50 1 

48f 

10 11 

Ränte-
^ : ^ sats 

12 13 m 15 i % 

Det bör även vara intressant att studera vad som händer om man 

ökar den fasta rekvisitionskostnaden. Kommer kassan att öka 

och i så fall med hur mycket? Resultatet av körningarna av 

simuleringsmodellen framgår av diagram 12 . 
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Diagram 12. Samband fast rekvisitionskostnad och genomsnitt

lig kassastorlek för undersökningsmånaden 

Kassan ökar alltså i storlek när den fasta rekvisitions

kostnaden ökar. En motsatt tendens till vad som händer vid 

ökning av räntekostnaden kan alltså observeras. 

Resultatet står helt i överensstämmelse med de resultat som 

presenterades i kapitel 3 beträffande vissa kassadimensionerings-

modeller. 

Frågan är nu vad som händer om man får relativt stora för

ändringar i den fasta rekvisitionskostnaden. Se tabell 23. 
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Tabell 25 Samband fast rekvisitionskostnad - olika resultat

variabler angivna i form av medelvärden 

Fast 
rekv 
kost
nad 

Kassa
storlek 

Antal 
bris
ter 

Total 
kostn 

Antal 
rekvisi
tioner 

Antal 
remis
ser 

Rekvisi
tions
kostnad 

Remiss
kostnad 

0 45,715 0,22 268 5,27 8,69 28,99 48 ,27 

5 49,363 0,19 300 4 ,06 10,31 53,11 41,58 

10 52,548 0,11 336 3,11 11,78 72 ,42 45,92 

15 53,425 0,10 354 2,84 12,28 84,40 47,54 

20 53,954 0,14 376 2,85 12,52 102,35 49 ,45 

25 54,629 0,10 395 2,72 12 ,71 114,45 53,32 

30 56,777 0 ,08 410 2,46 13,42 119,63 53,52 

35 58,349 0,12 427 2,38 13,63 132,18 51,47 

40 59,482 0,09 44 5 2,32 14 ,11 144 ,22 52,55 

«45 61,337 0,12 463 2,23 14,39 151,71 55,51 

50 63,250 0,12 476 2,15 14 ,70 158,07 54,45 

100 64,030 0,06 573 1,99 14 ,98 249 ,75 56 ,09 

Kassan verkar öka mest i början. Efter en rekvisitionskostnad 

på 10 kr blir dock ökningarna relativt små. Antalet brister 

minskar kraftigt, dock mest i början. Totalkostnaden ökar, fram

för allt beroende på att rekvisitions- och räntekostnaderna för 

kassan stiger. Antalet rekvisitioner minskar när den fasta rek

visitionskostnaden ökar, vilket verkar rimligt. Remisskostnaden 

minskar i början för att sedan stiga. Vad detta beror på är oklart 

men detta torde, möjligen bero på prognosvärdena. Antalet remisser 

och rekvisitioner verkar dock påverkas relativt litet av för

ändringar i de fasta rekvisitionskostnaderna. Slutsatsen av 

detta är att det inte kanske spelar så stor roll för antalet 

remisser och rekvisitioner om portokostnaden stiger på grund av 

av att man t ex beställer mynt samtidigt med sedlar. Detta överens

stämmer med resultat erhållna från andra modeller och som sam

manfattades i kapitel 3. 
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En annan slutsats är att eventuella felaktigheter vid skatt

ningar av den fasta rekvisitionskostnaden inte behöver få så 

allvarliga konsekvenser för själva besluten. 

Av kapitel 3 framgick att flera modeller var relativt känsliga 

för förändringar i frekvensfördelningen över nettokassautflödet. 

Det finns därför anledning att undersöka om samma förhållanden 

gäller för denna modell och studera hur totalkostnaden står i 

relation till förändringar i spridningen i fördelningen över 

nettokassautströmningen. Se diagram 13. 

Diagram 13 » Samband s pridning för nettokassautströmningen-

genomsnittlig totalkostnad mätt i kr för under

sökningsmånaden. 

Genomsnittlig total
kostnad 

500 

4 50 

400 

350 

300 

250 

200 ! 

150 i 

100 ̂  

50 „ 

0 

10 1 15 1 201 2 5 1 

Standardav
vikelsen 
mätt i kr 

30 1 35' 

Som framgår av diagrammet är totalkostnaden mycket beroende av 

spridningens storlek. Samma resultat har som tidigare påpekats 

i kapitel 3 påvisats inom lagerteorin. Det kan även vara intres

sant att undersöka hur kassans genomsnittliga storlek står i 
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relation till standardavvikelsen. 

Diagram 14. Samband spridning i prognosen - kassans genom

snittliga storlek för undersökningsmånaden. 

Som framgår av diagrammet råder tydligen ett nära nog linjärt 

förhållande mellan kassans genomsnittliga storlek och sprid

ningen för nettokassautströmningen. 

Om standardavvikelsen i fördelningen för nettokassautströmningen 

är 0 får man det deterministiska fallet. Det kan vara intressant 

att se vilka resultat som erhållits i detta fall. Dessa resul

tat bör då ställas i relation till vad som händer i det stokas-

tiska fallet. 

Rekvisitionskostnad = 0 kr 

Antal rekvisitioner = 0 st 

Remisskostnad = 18,0 5 kr 

Antal remisser = 6 st 

Antal brister = 0 st 

Räntekostnad för kassan = 45,10 kr 

Totalkostnad = 63,15 kr 

Spridningen för rekvisitions-, remiss-, ränte- och totalkostnad 

är 0. 
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Iriga brister har registrerats vilket tyder på att algoritmen 

fungerar på avsett sätt. Rekvisitionerna har helt uteblivit. 

Algoritmen fungerar i detta fall ungefär så att överskotten 

på måndag fördelas på bankdagarna i veckan så att kassan tar 

slut på fredag, överskjutande medel på måndag skickas i väg. 

Effekter av förändringar i assuranskostnaderna studerades också. 

Resultatet framgår av tabell 24. 

Assurans
kostnad 
per 10 0 kr 

Rekvisi
tions
kostnad 

Remiss
kostnad 

Ränte
kostnad 

Total
kostnad 

Antal 
brister 

LO 1—1 O
 6 8,94 45,50 216 ,04 330,48 0,13 

0,20 73,36 43,93 218,07 335,36 0,13 

LO CSI
-

CD 

78,09 44 ,52 218 ,07 341,08 0,15 

0,30 77 ,45 37,33 338,11 342,92 0,14 

Tabell 24 Samband assuranskostnad - olika resultatvariablers 

medelvärden angivna för undersökningsmånaden. 

Inte helt oväntat stiger rekvisitions- och räntekostnaderna. Re

misskostnaden minskar vilket tyder på färre remisser. I lönsam

hetsberäkningen vid remiss ingår ju rekvisitionskostnaden som en 

komponent. Stiger denna bör detta normalt leda till färre remisser. 

Simuleringsmodellen kan även användas för att analysera andra 

viktiga aspekter av algoritmens funktion. Det gäller t ex för

delningen för antalet brister och effekter av buffertkassan. 

Servicenivån mätt i antal brister har angetts i form av ett me

delvärde. Fördelningen för denna variabel bör ju också vara intres

sant att studera. En stor spridning skulle t ex kunna leda till 

ett minskat förtroende för systemet från kassapersonalens sida. 

Från en godtyckligt vald körning av modellen erhölls följande 

fördelning. Se diagram 15 . 
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Relativ frekvens 
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Diagram 15. Relativ frekvens av antal brister per månad. 

Av figuren framgår att antalet brister per månad är få och 

aldrig större än 2. Detta bör leda till att kassapersonalen 

bör få förtroende för systemets resultat. 

Som framgick av kapitel 4 får man räkna med att de prognos

värden över nettokassautströmningen som regressionsmodellen 

genererar med tiden kommer att avvika mer eller mindre från 

de "sanna" värdena. Ju längre tid som förflyter mellan tidpunk

ten för körningen av prognosmodellen och den dag nettokassaut

strömningen skall prognosticeras ju större kan det felet tän

kas bli. Simuleringsmodellen kan här ge vissa möjligheter till 

en analys av vad som händer om sådana felaktigheter uppstår. 

Därmed finns också möjligheter att bedöma hur ofta körningar skall 

utföras. 

Experimentet genomfördes så att till varje stickprovsvärde, som 

genererats ur fördelningen över kassautströmningen läggs ett posi

tivt eller negativt tal. Detta tal är konstant under experimen

tet och innebär i realiteten att medelvärdet i fördelningen för

skjuts med det konstanta värdet. Algoritmen fungerar i övrigt som 

om prognosvärdena var riktiga vid beräkningen av behovet av kassa

medel. Försöket innebär givetvis en förenkling av vad som kan 

tänkas inträffa i verkligenheten. Det har emellertid en viss rele-
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vans om man t ex tänker sig att ett konkurrerande bankkontor 

börjar ta kunder från ett kontor eller att ombyggnader av 

lokaler eller gatuomläggningar orsakar färre kundbesök vid 

kontoret. 

På ovan angivna sätt genomfördes så experimentet. Jag börjar 

med positiva värden på ovannämnda konstant. 

Tabell 25. Resultat av experiment för mindre positiva värden 

på konstanten. Resultatvariablerna angivna i form av 

medelvärden för undersökningsmånaden. 

Konstant Rekvi
sitions 
kostnad 

Remiss
kostnad 

Ränte-
kostn 

Total-
kostn 

Antal 
bris
ter 

Antal 
rekvi
sitio
ner 

Antal 
remis
ser 

500 64,65 48,91 219 ,74 333 ,11 0 ,15 3 ,03 11,84 

1. 000 65,43 49,07 219,02 333,53 0,11 3,09 11,92 

1. 500 60,43 49,18 221,65 331,26 0,11 2,91 11,90 

2. 000 57,91 49,98 224,68 332 ,58 0,09 2,79 12,28 

2. 500 55,21 51,61 227,19 334,01 0 ,09 2,67 12,52 

3. 000 49 ,97 55,07 229,26 334 ,29 0,06 2,41 12,92 

3. 500 50,31 53,20 229,06 332,57 0,11 2,44 12,88 

4. 000 50,63 54,95 229 ,82 335 ,41 0 ,06 2,45 13,02 

4. 500 46,95 58,97 233,32 339 ,24 0,06 2,27 13,42 

5. 000 43,08 59,39 236 ,74 339 ,21 0,04 2,11 13,57 

Som framgår av ovanstående tabell minskar antalet brister och 

rekvisitioner medan antalet remisser ökar. Kassan ökar också 

och därmed räntekostnaderna. Totalkostnaderna ökar något. 

Totalkostnaden och antalet brister är de viktigaste variab

lerna i detta sammanhang och det bör därför vara intressant att 

studera vad som händerom konstanten ges ett större värde. 
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Tabell 26. Resultat av experiment för större positivasvärtea på kon

stanten. Resultatvariablerna angivna i form av 

medelvärden för undersökningsmånaden. 

Konstant Rekvi Remiss Ränte- Total- Antal Antal Antal 
sitions kostnad kostn kostn bris rekvi remis
kostnad ter sitio ser 

ner 

10.000 23,60 77 ,38 2 54 ,66 355,64 0 ,01 1,2 15,57 

15.000 15,67 96,02 266,07 377 ,76 0,00 0,83 17 ,36 

20.000 7,07 120,57 277,14 404,77 0,00 0 ,38 18,95 

25.000 3,81 144,55 285,17 433,53 0,00 0,20 17,79 

Av tabellen framgår att antalet brister fortsätter att minska 

kraftigt och att totalkostnaderna ökar kraftigt. Minskningen av 

rekvisitionskostnaden kompenseras endast till viss del av ök

ning i remiss- och räntekostnader. 

Följande slutsatser kan dras av ovanstående experiment. Små 

positiva förändringar på t ex högst 5.000 kr i genomsnitt spelar 

en mycket liten roll. Totalkostnaderna ökar visserligen, men 

ändock relativt måttligt. Det är endast vid större förändringar 

(upptill 10.000 kr och högre) som man får en påtaglig ökning 

i kostnaderna. Antalet bristsituationer blir då också mycket få. 

Motsatsen borde då inträffa om man får negativa förändringar. 

Se tabell 27. 
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Tabell ZI. Resulta t av experiment för mindre negativa värden 
på konstanten. Resultatvariablerna angivna i form av 

medelvärden för undersökningsmånaden. 

Konstant Rekvi Remiss Ränte- Total- Antal Antal Antal 
sitions kostnad kostn kostn bris rekvi remis
kostnad ter sitio ser 

ner 

- 500 70,60 45,25 213,57 329 ,42 0,22 3 ,34 11,19 

-1. 000 76,67 43,39 210 ,59 330,64 0,18 3 ,51 11,16 

-1. 500 78,80 42,13 208 ,44 329,37 0 ,21 3 ,64 10 ,73 

-2. 000 80,02 40 ,09 207 ,44 327 ,54 0 ,20 3 ,90 10 ,64 

-2. 500 84,67 39,62 204 ,87 329 ,16 0,20 3 ,90 10,64 

-3. 000 85,83 37,38 202,71 325,91 0 ,24 3,96 10,01 

-3. 500 88,72 38 ,13 199,54 326 ,39 0 ,26 4,00 10 ,20 

-4. •000 94,60 37 ,42 198 ,24 330,26 0^32 4,35 10 ,02 

-4 . 500 97,39 35,02 195,05 327 ,46 0,32 4 ,39 9 ,41 

-5. 000 98,78 33 ,16 193 ,72 325,64 0,29 4 ,46 9 ,41 

Inte helt oväntat ökar antalet brister men dock relativt litet. 

Antalet rekvisitioner tenderar att öka och antalet remisser 

minskar. Kassan minskar också vilket framgår av räntekostnaden. 

Man kan då fråga sig vad som händer vid större negativa värden på 

konstanten. Se tabell 28. 

Tabell 28. Resultat av experiment för större negativa värden på 

konstanten. Resultatvariablerna angivna i form av 

medelvärden för undersökningsmånaden 

Konstant Rekvi- Remiss- Ränte- Total- Antal Antal Antal 
sitions kostnad kostn kostn bris- rekvi- remis
kostnad ter sitio- ser 

ner 

o
 

f—
i i 000 134,20 24 ,26 171 

c
o
 l
o
 

330 ,04 0,77 5 00
 

-
p
 

7 ,62 

-15. 000 175,49 17 ,85 147 ,08 340 ,H2 

c
o
 c

o
 1—1 

7 ,31 6 

c
d
 c

m
 

0
 

c
m
 1 000 212,78 12 ,98 123 ,81 349 ,57 2,27 8 j 94 4 ,74 

1 ro
 

cn
 

000 253,01 8 ,54 104 ,46 366 ,62 3,35 10 ,11 3 ,55 
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Antalet brister och rekvisitioner ökar kraftigt medan antalet 

remisser minskar. Totalkostnaden ökar nu trots att en liten 

nedgång i förra tabellen kunde noteras. 

De slutsatser man kan dra av dessa tabeller är att små negativa 

värden på konstanten inte spelar någon avgörande roll även om 

systemets mål ej helt uppfylls. Det gäller främst avvikelser inom 

-5.000 kronors intervallet. Börjar man närma sig -10.000 kr och 

högre, uppstår så många brister att kassaplaneringssystemet ej 

kan sägas uppfylla målet för systemet. Totalkostnaden stiger 

också, vilket inte var väntat. 

I den simuleringsmodell som hittills presenterats finns ingen 

buffertkassa. Motiven till detta är, som tidigare påpekats, främst 

att jag vill ha en enklare modell att arbeta med från början och 

att denna också blev billigare att använda. När så de flesta 

körningar gjorts, byggdes modellen om för att även medge ana

lyser av den inverkan en buffertkassa skulle få på resultat

variablerna. 

Det förutsätts då att variabeln för skillnaden mellan kassans 

slutsaldo och kassans lägsta värde är normalfördelad. Vidare 

förutsätts att det inte finns ett beroendeförhållande mellan 

denna variabel och nettokassautströmningen. Realismen i dessa 

antaganden har tidigare diskuterats. Buffertkassan beräknas 

sedan på det sätt som angetts i kapitel 5 avsnitt 6. 

I modellen simuleras först kassans lägsta värde för dagen. Detta 

sker på så sätt att ett stickprovsvärde genereras ur den nya 

variabelfördelning som erhålls när man summerar den stokastiska 

variabeln nettokassautströmningen och variabeln;som mäter skill

naden mellan kassans slutsaldo för dagen och kassans lägsta 

värde för dagen. Samma slumptalsgenerator som tidigare använts 

utnyttjas här. Statusvariabeln KASSA i modellen minskas sedan 

med detta värde och programmet ger då uppgift om kassans lägsta 

värde för dagen. Statusvariabeln KASSA uppdateras dock inte. Upp

står brist antas bristen kunna täckas med lån från något när

beläget bank- eller postkontor. Variabeln som mäter antal brister 

uppdateras. 



- 188 -

Därefter genereras ett stickprovsvärde på nettokassautström-

ningen vid dagens slut. Detta sker på samma sätt som tidigare 

med det undantaget att eventuella brister ej summeras och att 

variabeln KASSA sättes = 0 vid brist. Bristerna beräknas 

definitionsmässigt endast vid den tidpunkt kassan är lägst. 

Vilka effekter på modellnivå medför då en buffertkassa på re

sultatvariablerna totalkostnader och servicenivå mätt i antal 

brister? 

Inledningsvis gjordes ett antal mindre lika stora förändringar 

av medelvärde och spridning i fördelningen för skillnaden mellan 

kassans slutsaldoloch kassans lägsta viircl-mà~r dagen. Resultatet franar 

av tabell 29 . 

Tabell 29. Buffertkassans inverkan på vissa resultatvariabler 

presenterade i form av genomsnittsvärden för under

sökningsmånaden. Mindre förändringar i buffertkas

sans storlek. 

Medelvärde, Buffert- Total Antal Antal Antal 
spridning kassa kostnad brister remisser rekvisispridning 

tioner 

0 0 330,48 0,15 11,73 3 ,10 

500 511 331, 0H 0,15 11,36 3 ,30 

1.000 l,0i+5 3 30,54 0 ,09 11,49 3 ,13 

1.500 1,602 333 ,21 0 ,15 11,66 3 ,09 

2.000 2,182 336,93 0,10 11,28 3 ,41 

Av tabellen framgår att små buffertkassor inte påverkar resul

tatet dvs totalkostnaden och servicenivån särskilt mycket. 

Effekterna av större värden på medelvärde och spridning stude

rades på samma sätt som ovan. Se tabell 30 . 
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Tabell 50. Buffertkassans inverkan på vissa resultatvariabler 

presenterade i form av genomsnittsvärden för under

sökningsmånaden. Större förändringar i buffertkassans 

storlek. 

Medelvärde, 
spridning 

Buffert
kassa 

Total
kostnad 

Antal 
brister 

Antal 
remisser 

Antal 
rekvisi
tioner 

0 330,48 0,15 11,70 3 ,10 

5.000 6,125 349 ,76 0 ,10 11,39 3 ,27 

10.000 14,34 5 375,74 0,08 11,69 3,28 

15.000 24,278 405,04 0 ,04 11,72 3,12 

12.000 35.500 440 ,59 0,01 11,58 3,35 

Totalkostnaden ökar kraftigt vilket också var väntat. Antalet 

brister minskar och leder till en hög servicenivå på modellnivå 

vid stor buffertkassa. 

Detta kan enkelt korrigeras med ett något lägre värde på säker

hetsfaktorn. Det kommer att beröras i nästa avsnitt. 

De antaganden som ovanstående diskussion bygger på kanske ej 

alltid är uppfyllda. Det gäller t ex möjligheten av att det 

finns ett beroendeförhållande mellan variabeln nettokassaut-

strömning' och variabeln som anger skillnaden mellan kassans 

slutsaldo och kassans lägsta värde. Är kovariansen stor kanske 

inte målsättningen för systemet uppfylls. 

Det finns dock möjlighet att testa detta med hjälp av simulerings-

modellen. För detta krävs bara en mindre ändring i programmet 

samt att SUBROUTINE INDATA 2 utökas med ytterligare en exogen 

parameter som anger kovariansens storlek. Testet skulle sedan 

kunna utföras på principiellt samma sätt som tidigare i detta 

avsnitt. 

Om det kan antas att fördelningen för skillnaden mellan kassans 

slutsaldo och kassans lägsta värde ej kan approximeras med en 

normalfördelning uppstår problem, som kan vara svårare att lösa. 
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Ett alternativ är då att använda sig av simuleringsmodellen un

der antagande som ovan angivits, dvs att fördelningen för 

skillnaden mellan kassans slutsaldo och kassans lägsta värde 

är normalfördelad och sedan göra en körning för en längre tids

period t ex ett år. Det resultat man sedan får skall då jäm

föras med en manuell genomräkning med hjälp av beslutsalgoritmen 

och jämförelse kan göras utifrån antalet bristsituationer i 

genomsnitt/månad. Avviker antalet brister mycket från det medel

värde man får vid körningen av simuleringsmodellen bör säker

h e t  s f a k t o r n  k o r r i g e r a s y v a r e f t e r  e n  n y  b e r ä k n i n g  g e n o m f ö r s  o s v .  

6.11 Si muleringsmodellen för operativt bruk 

Som framgick av tidigare avsnitt i detta kapitel kan det vara 

lämpligt med spärrar som förhindrar att alltför små summor skickas 

iväg eller rekvireras. I många av de tidigare nämnda experimen

ten har denna minimisumma satts till 1.000 kr. Det finns dock 

naturliga spärrar i systemet. I de beräkningar algoritmen gör 

finns en fast rekvisitionskostnad och den får bl a till konse

kvens att antalet rekvisitioner och remisser bör minska. Detta 

gäller dock inte i samtliga fall. Rekvisitioner sker ju alltid 

om dagsbehovet för två dagar inte är fyllt och remisser kan 

ske om kassabehovet fram till den N:te dagen är fyllt. Införs 

spärrar ingriper man i detta system som strävar att anpassa 

kassans storlek efter behovet utifrån den målsättning som finns 

för systemet. 

Spärrar kan emellertid försvaras utifrån arbetsmotivationssyn

punkt. Som tidigare påpekats har inte arbetskostnaden tagits med 

explicit i beräkningarna, beroende på att ledig kapacitet finns 

på grund av det nya on-line-systemet. Bankpersonalen torde dock 

inte uppfatta sitt arbete som en fri resurs i detta avseende. 

Alltför små rekvisitioner och remisser skulle kunna uppfattas 

som direkt onödiga och irriterande. I experimenten har därför en 

spärr satts vid 1.000 kr. Ett annat skäl till att en spärr av 

den storleksordningen är lämplig är de avrundningsfel som kan upp

stå när en prognos görs över nettokassautströmningen. Se kapi

tel H. 



- 191 -

Spärren kan emellertid göras större och simuleringsmodellen 

kan då användas för att analysera effekterna av en sådan spärr. 

Än viktigare torde det vara att analysera effekterna av olika 

värden på den s k säkerhetsfaktorn. 

Denna faktor är den konstant, som standardavvikelsen multipli

ceras med för att beakta osäkerheten i prognosen. Ju större 

denna konstant är ju större blir kassan genomsnittligt sett och 

ju färre torde antalet brister bli. Antalet brister i genomsnitt 

är måttet på servicenivån och i målsättningen för systemet finns 

kravet preciserat för denna. Med hjälp av simuleringsmodellen 

ges möjlighet att tilldela säkerhetsfaktorn ett värde som mot

svarar denna målsättning. 

Resultatet av experimentet framgår av nedanstående tabell. Para

metrarna har åsatts "normalvärden" förutom säkerhetsfaktorn. 

Tabell 51 Resultat av experiment med variationer i säkerhets

faktor. Resultatvariablerna angivna i form av medel

värden för undersökningsmånaden. 

Säker Ränte Rekvi- Remiss- Total Antal Antal Antal Kassa
hets- kost sitions- kostn kostn bris- rekvi remis stor
faktor nad kostn sitio ser lek 

ner 

1,0 108,34 60,47 49 ,70 218 ,51 1,44 3 ,41 11,96 26.002 

1,5 159,11 67 ,40 47,15 273,66 0 ,46 3,50 11,63 38.186 

2,0 215,48 68,85 45,11 329 ,44 0,15 3,32 11,30 51,715 

2,5 271,34 68,15 41,81 381,30 0,03 3,17 10,98 65,122 

o
 

ro 

325,40 70,33 35,87 430,60 0,01 3,35 10 ,25 78,096 

Av tabellen framgår att säkerhetsfaktorn mycket starkt inverkar 

på kassaplaneringssystemets resultat mätt såväl i antalet brister 

som totalkostnader. Kassans genomsnittliga storlek är också som 

väntat mycket beroende av säkerhetsfaktorns storlek. 
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Förändringarna i totalkostnaden beror i första hand på för

ändringar i räntekostnaden som i sin tur är direkt proportionell 

mot kassans genomsnittliga storlek. För att närmare studera be

roendet mellan räntekostnad och servicenivå gjordes ett antal 

körningar. Resultatet framgår av diagram 16 . 

Ränte
kostnad 

260 î \ 
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200 

190 
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\ 
\ 
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0,1 
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0,2 0,3 0,4 0,5 

Diagram 16 . Samband räntekostnad - genomsnittligt antal brister 

Av diagrammet framgår klart det samband som finns mellan de 

två variablerna. 

Bankledningen har alltså här till sitt förfogande en parameter 

med vars hjälp den kan variera servicenivån om målsättningen 

för systemet skulle ändras i detta avseende. Genom upprepade 

körningar med modellen finns möjlighet att undersöka hur känslig 

totalkostnaderna är för olika servicenivåer. Olika kontor tor

de också kräva olika värden på säkerhetsfaktorn. Simulerings

modellen kan här bli nödvändig för att kunna åsätta ett riktigt 

värde på denna parameter utifrån målsättningen för systemet. 
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Av tabell 21 kan man också få en uppfattning om vad olika service

nivåer kostar. En minskning av antalet brister från 0,15 till 

0,04 st/mån ökar totalkostnaden med 51,86 kr/mån. Räknat per år 

innebär detta att om genomsnittligt antal brister minskar med 

en enhet år skulle detta innebära en merkostnad med H71 kr/år. 

A.vtal mellan olika bankkontor om att bisträcka varandra vid 

uppkommen brist kan alltså vara lönsamt om man samtidigt till

låter att antalet brister ökar. 

6»12 Validering av simuleringsmodellen 

Validering av beslutsalgoritmen har redan skett och skall därför 

inte upprepas här. Här skall i stället diskuteras modellens 

avbildning av det verkliga systemet och sambandet mellan model

lens resultat och de resultat som kan förväntas i det verkliga 

systemet. Vägledande vid denna analys har varit resultat presen

terade av Arwidi (1974 p 228-234). 

Simuleringsmodellen har i detta kapitel utnyttjats för att göra 

experiment i valideringssyfte av i första hand explorativ 

karaktär och av strategisk betydelse. Frågan är då hur stort 

förtroende man kan ha för modellens resultat och om resultaten 

gäller även för det reella systemet. 

Ett problem är därvid att modellen avbildar ett i dagsläget icke 

existerande system. Det gör det därför omöjligt att göra en 

direkt jämförande analys av resultat generade av modellen och 

av resultat generade av det verkliga systemet. 

Validering av denna modell har dock skett allteftersom modellen 

konstruerats. Diskussioner har skett av modellens struktur 

gentemot de krav som uppställts och där detta har varit möjligt 

gentemot det nu existerande systemet. Det sista gäller t ex 

valet av tidsintervall i modellen och beräkning av kostnader 

(kostnaderna berördes i kapitel 5). 

Några av de ytterligare problem som uppstått vid valideringen 

skall beröras. Det gäller då generingen av efterfrågan på kassa
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medel i modellen och bestämningen av buffertkassans storlek. 

Eventuella brister uppmäts t ex en gång per dag definitions-

mässigt när kassan är lägst. I verkligheten kan man givetvis 

hypotetiskt tänka sig att brist uppstår flera gånger per dag. 

Det har emellertid förutsatts att kassan fylls på vid brist så 

att den risken är minimal. Eftersom brist inträffar så sällan 

har inte rekvisitioner på grund av brist beaktats vid beräkning 

av antalet rekvisitioner. 

De analyser som gjorts vid bestämning av buffertkassan har 

tidigare berörts. Vid analys av effekter av buffertkassan för

utsattes att denna var konstant under månaden. Exponentiell ut

jämning som prognosteknik medger dock att fluktuationer slår 

igenom. Dessutom skulle måndagar och löneutbetalningsdagar be

handlas särskilt. Dessa dagar skulle buffertkassan ev kunna ute

slutas. De tester som gjorts med spärrar för minsta remiss visar 

dock att mycket små vinster står att vinna vid remisser om 

dessa är relativt små (upptill 25.000 kr). Det skulle således 

knappast löna sig att skicka iväg buffertkassan för enstaka 

dagar. Löneutbetalningsdagen föregås ofta av rekvisitioner. 

Dessa skulle då bli mindre eftersom buffertkassa ej behövs den 

dagen. Den behövs emellertid för nästkommande dagar om dessa 

ej är löneutbetalningsdagar eller måndag och rekvisitionen torde 

alltså utökas med buffertkassan även i detta fall. 

Sammanfattningsvis vågar jag påstå att betydande ansträngningar 

gjorts för att bygga en modell vars resultat är valida. En slut

lig validering kan dock göras först när kassaplaneringssystemet 

är i drift. 

6.15 Slutsatser 

Simuleringsmodellen har använts för att studera beslutsalgoritmens 

funktion. Speciellt intresse har ägnats problemet med att vali

dera algoritmen. 

Först konstaterades att en flerperiodisk modell av det slag som 

utvecklats är effektivare än en tvåperiodsmodell. Det lönar sig 

alltså att planera för flera perioder än två, vilket annars är 

det minsta antal perioder som kan tänkas förekomma. 
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En annan viktig slutsats är att beslutsalgoritmen visade sig 

ha flera principiella likheter med modeller inom lagerteori 

och med kassadimensioneringsmodeller. Det visade sig bl att 

totalkostnaden vid given servicenivå är relativt okänslig för 

en ökning av den genomsnittliga rekvisitions- och remisstor

leken åtminstone vid spärrar för mindre remiss och rekvisition 

upp till 25.000 kr. Detta har sin betydelße för valideringen 

av beslutsalgoritmen eftersom de fel som kan antas finnas på 

grund av de approximationer som gjorts ändå kan antas vara re

lativt små när det gäller bestämning av storleken för rekvisi

tion och remiss. Detta torde även gälla bestämning av tidpunkt 

genomförandet av dessa transfereringar. 

En annan intressant iakttagelse var att antalet rekvisitioner 

och remisser var relativt okänsliga för mindre förändringar 

av den fasta rekvisitionskostnaden. Vidare visade sig totalkost

naden vara starkt beroende av förändringar i spridningen i för

delningen över nettokassautströmningen. Dessa två iakttagelser 

stämmer också överens med resultat genererade av vissa kassadi

mensioneringsmodeller och lagermodeller. 

De likheter som relaterats är mycket anmärk-ningsvärda med tanke 

på att den beslutsalgoritm som utvecklats bygger på en helt 

annan teknik än t ex Eppen och Fama (1968) och Miller och Orr 

(1966). Beslutsalgoritmen får därför ses som ytterligare ett 

intressant bidrag till den kunskap som genererats om kassadimen

sioneringsmodeller och deras funktion. 

En del andra försök gjordes också. Bl a studerades effekten av 

olika värden på säkerhetsfaktorn. Vidare studerades vad som 

händer om prognosvärdena för nettokassautströmningen avviker 

mer eller mindre från de "sanna" värdena. 

Avslutningsvis diskuterades vilken tilltro man kunde ställa till 

de resultat som presenterats. Det betonades då att modellen av

bildar ett hypotetiskt system och att valideringen därför är 

svår. Ett betydande arbete har dock ägnats åt valideringen och 

modellens resultat bör därför kunna ge en god bild av hur kassa

planeringssystemet kommer att fungera i verkligheten. 
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7 AVSLUTNING 

7.1 Vidare forskning 

Redan i inledningen påpekades att forskningen rörande kassa-

dimensioneringsmodeller och kassaplaneringssystem var brist

fällig. Det kan exemplifieras med, att de modeller som hittills 

utvecklats, ofta varitoanvändbara på grund av de starkt förenk

lade antaganden som ligger till grund för modellerna. Detta 

påpekas t ex av Sprenkle (1956 , p 2*+l-247) och Van Horne 

(19 72, p 435). Modellerna har dock haft sitt värde genom att 

de gett ytterligare insikter om de faktorer som påverkar valet 

av en viss kassastorlek. 

Ytterligare arbete bör därför läggas ner på grundforskningen 

på detta område, trots att resultaten inte är direkt praktiskt 

användbara. Hochstädters analys skulle där kanske kunna utvid

gas, och studier skulle säkert kunna göras även för andra typer 

av fördelningar t ex när nettokassautflödet är normaIfördelat 

och där medelvärdet i fördelningen varierar. 

Inom den mer normativt inriktade forskningen finns fortfarande 

många problem olösta. Några har påpekats i denna studie. Det 

gäller t ex valideringen av beslutsalgoritmen utifrån teoretisk 

synvinkel. Någon teoretisk bevisning att den uppfyller mål

sättningen på ett optimalt sätt kunde inte ges. Ytterligare 

grundforskning om lager- och kassadimensioneringsmodeller 

kanske kan lösa detta problem. Ett sätt kan kanske också vara 

att utnyttja någon ny teknik, t ex chance-constrained program

mering . 

Speciellt intressant bedömer jag dock utvecklandet av nya 

kassaplaneringssystem även för andra typer av företag än banker 

Det skulle då ske med utnyttjande av modern datateknik och med 

den typ av modeller som här utvecklats. En förutsättning torde 

dock vara att företagen är stora så att man får den typ av 

kassaflöden som här relaterats. Det bör då påpekas att inbetal-

ningssströmmen i företag ibland kan betraktas som en stokastisk 

variabel medan utbetalningsströmmen kan påverkas av besluts
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fattaren på olika sätt. Remisser och rekvisitioner ersätts med 

överföringar från t ex räntelösa postgirokonton eller check

räkningar till räntebärande räkningar eller till inköp av 

värdepapper. Insättningar på räntebärande räkning valuteras 

dagen efter insättningsdagen vilket ger samma ränteeffekter 

som fftr remisser i denna studie. Under förutsättning att prognos

modellen kan användas för t ex prognos av inbetalningarna bör 

de modeller som utvecklats här kunna utnyttjas och eventuellt 

vidareutvecklas. 

Vid utvecklande av prognosmodeller utnyttjades en explorativ 

enkätundersökning om allmänhetens utnyttjande av betalnings

medel vid olika tidpunkter och för olika syften. Även om denna 

undersökning givit en del bidrag är den dock inte helt till

fredsställande. Ytterligare forskning inom detta område behövs. 

Enkätundersökningen torde dock i detta avseende vara en god 

grund att stå på för fortsatta studier. Bristen på kunskaper 

rörande allmänhetens val av betalningsmedel påpekas även av 

Oxing, Lohmander (197 2, p 214). Intervjuer inom den bank jag 

arbetat vid, bekräftar och stöder min uppfattning om behovet 

av forskning på området. 
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8 SAMMANFATTNING AV STUDIEN 

Syftet med projektet kan sägas vara att utveckla ett nytt 

planeringssystem för kassahållningen vid ett svenskt affärs

bankskontor. Det valda forskningsproblemet betingades bl a av 

att forskningen inom problemområdet var av liten omfattning och 

att den hittills varit av ringa praktisk betydelse. Visser

ligen fanns ett flertal modeller och ett par kassaplanerings

system utvecklade, men dessa var behäftade med många brister 

och byggde ofta på mycket förenklade antaganden som gjorde des

sa mindre lämpade för praktiskt bruk.Problemområdet bedömdes även 

i övrigt vara av generellt intresse. 

Som studiens delsyften ingick följande 

- att skapa ett prognossystem med vars hjälp kundernas krav 

på kontanter för en viss bankdag kan uppskattas 

- att utforma en beslutsalgoritm som genererar optimala beslut 

beträffande dimensionering av kontantkassan vid ett enskilt 

affärsbankskontor 

- att utforma beslutsregler med vars hjälp beslutsfattaren kan 

dimensionera bankkassan på ett optimalt sätt utifrån de be

slutsfaktorer och det beslutsunderlag som finns för beslutet 

- att utforma en strategisk modell där beslutsregler, besluts

algoritm och kassaplaneringssystem kan testas och utvärderas. 

Vid utformning av ovanstående prognosmodell, beslutsalgoritm 

och beslutsregler förutsattes bl a följande 

1. Medel som remitteras antas kunna placeras på dagslåne-

marknaden till given räntesats. 

2. Hela bankkontorets kassa skall dimensioneras trots att kon

toret kan ha flera enskilda kassor. 
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3. Obetydligt intresse skall ägnas åt fördelningen på enskilda 

valörer. 

Vid analysen fann jag att följande komponenter borde analyseras 

1. beslutsfattare (beslutsfattarna) 

2. målet (målen) för kassahållningen 

3. beslutsfattarens (beslutsfattarnas) handlingsalternativ 

H. omgivning som påverkar utfallet av det beslut som träffas 

beträffande kassahållningen. 

Efter analys av potentiella beslutsfattare fann jag att kassören 

var den mest lämpliga personen att fatta beslut beträffande 

dimensionering av kontantkassor på grund av att denne hade den 

bSsta informationen. Den ökade kunskap som utvecklandet av 

ett kassaplaneringssystem kunde antas medföra, borde dock kunna 

ge större möjligheter för styrning och kontroll från bankled

ningens sida. 

Några klart definierade operativa mål för kassahållningen fanns 

inte så vitt jag kunde bedöma. Efter analys av verksamheten 

vid kontoren och efter kontakter med bankledningen kunde följan

de målsättning preciseras. 

De genomsnittliga kostnaderna för kassahållningen vid ett 

affärsbankskontor skall minimeras under den förutsättningen 

att kassabrist får uppstå i genomsnitt 1-2 gånger per år. 

Om denna målsättning skall uppfyllas måste de möjligheter 

beslutsfattaren har när det gäller att påverka dimensioneringen 

av bankkassan först analyseras. Vid denna analys fann jag att 

kassören i stort sett endast kunde kontrollera två variabler, 

nämligen rekvisitioner och remisser (antal, storlek och när i 

tiden de kommer). 
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I bankens målsättning ingick kostnaderna för kassahållningen. 

Det är därför av vikt att endast de kostnader som är relevanta 

för beslut rörande kassahållningen tas med och att de därvid 

mäts på ett reliabelt sätt. Rekvisitionskostnaderna visade sig 

innehålla olika komponenter, t ex räntekostnader, portokost

nader och kostnader för iförsändelser. Anskaffningskostnaderna 

var dessutom beroende av var kontoret är beläget. Remisser sked

de i detta fall normalt genom insättning på postgirokonto dock 

med undantag av det inre Stockholmsområdet där remisser skedde 

med turbil. Problem uppstod i samband med skattning av 

räntekostnad för 1 dag och för arbetskostnaden. Räntekostnad 

(alternativkostnaden) måste också beräknas för kassan för 

respektive dag och samma mätproblem uppstod givetvis här. Brist

kostnaden kunde också ingå i kassahållningskostnaden och kunde 

uppdelas i två komponenter: en för förlorad good-will och en röran

de . kostnaden för extra beställningar. Den första komponenten 

är givetvis mycket svår att beräkna,medan den andra kan vara 

något enklare att mäta. Målsättningens utformning för systemet inne

bär att båda dessa kostnader borde kunna ignoreras vid be

räkningarna eftersom brist förutsattes ske 1-2 gånger/år. 

Vid analys av olika kassaplaneringssystem måste också jämförel

ser göras av systemkostnaderna, d v s de administrativa kost

nader som olika system medför i form av investeringskostnader 

och driftskostnader. 

Analysen av de kostnader som är aktuella vid beslut rörande 

kassahållningen, utgjorde en viktig grund att stå på för det 

fortsatta utvecklingsarbetet. En annan viktig del bestod av 

analyser av hur beslutsprocessen för närvarande fungerar och 

vilka slutsatser man eventuellt kunde dra av denna analys. Jag 

fann då att vissa tumregler fanns angivna i bankens instruktions

samling till hjälp för beslutsfattandet. Dessa hade dock endast 

fått marginell betydelse. Besluten skedde också under osäker

het och denna osäkerhetssituation medförde att kassören ofta 

låg med för höga kontantkassor. Beslutssituationen kunde 

vidare karaktäriseras som mycket komplex och det var kanske 

inte förvånande att finna att kassörernas möjligheter till 

rationella beslut var begränsade. De mycket oklara målen kunde 

också ha bidragit till detta. 
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De variabler som beslutsfattaren måste ta hänsyn till vid 

beslutet är kvantitativa och eftersom beslutssituationen 

kännetecknades av stor komplexitet, föreföll ett opera-

tionsanalytiskt angreppssätt var att rekommendera. Av intres

se blev då givetvis att veta om det möjligen redan fanns 

modeller som kunde utnyttjas. 

En mycket ingående analys av den forskning som bedrivits inom 

området verkställdes. Intresset koncentrerades därvid till 

för studien användbara resultat och tekniker. Denna information 

skulle då vara till hjälp vid utveckling av egna modeller och 

även ge möjlighet till intressanta jämförelser. . 

Ett mycket stort antal kassadimensioneringsmodeller och några 

kassaplaneringssystem studerades. De flesta kassadimensione-

ringsmodellerna byggde på mycket förenklade antaganden och 

var därför endast av teoretiskt intresse. Ett fåtal kassapla

neringssystem fanns också utvecklade. Vissa brister kunde dock 

konstateras. Bland annat saknades systam där både operativa och 

strategiska problem kunde lösas. System speciellt anpassade 

till on-linesystem saknades också. 

I de kassaplaneringssystem som analyserades förekom prognos-

system och behovet av ett sådant system blev uppenbart även i 

detta fall utifrån en analys av kassautströmningen vid kon

toren. Följande krav ställdes därvid på prognossystemet. 

1. Driftskostnaderna för systemet bör vara så låga som möjligt. 

2. Systemet bör vara applicerbart på de flesta kontor inom 

banken. 

3. Systemet bör vara enkelt och lätt att förstå för berörd 

bankpersonal. 
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4. Prognossystemet bör fungera smidigt och lätt kunna anpassas 

till systematiska förändringar i nettokassautströmningen. 

5. Kontorets normala arbetsrutiner bör störas så litet som 

möjligt. 

6. Systemet skall gå att anpassa till det on-line system som 

planeras inom banken. 

7. Kostnaderna för systemkonstruktionen får inte bli för höga. 

8. Prognossystemet bör ge så säkra prognoser som möjligt. En 

så liten standardavvikelse som möjligt i prognosfelet är 

önskvärt. 

Valet av prognosmodeller blev tämligen komplicerat. 

Dels kunde ovanstående krav stå i motsatsförhållande till var

andra och dels var erfarenheterna av prognosmodeller i kassa-

planerings sammanhang ytterst begränsade. En ingående analys 

gjordes dock och jag fann att den modell som Oxing & Lohmander 

utvecklat hade väsentliga fördelar framför de andra. Den erfordrade 

bara data för ett år tillbaka. Det var lätt att i modellen 

beakta de systematiska variationer i utströmningen som fanns 

vid ett bankkontor och modellen hade prövats med gott resultat. 

Den var också relativt lätt att förstå. 

Vidare undersöktes om nettokassautströmningen under hela dagen 

eller om kassautströmningen fram till kassans lägsta värde 

under dagen, skulle predikteras av modellen. De första alternati

vet valdes. I stället måste då en särskild prognosmodell ut

vecklas för prognos av skillnaden mellan kassans slutsaldo och 

kassans lägsta värde under dagen. Som prognosteknik i detta 

fall valdes exponentiell utjämning. 

Skillnaden mellan kassans slutsaldo och kassan lägsta värde 

under dagen kan enkelt bestämmas i ett on-linesystem. Det kan 

ske genom att man gör succesiva ackumuleringar av debiteringar 

och krediteringar och sedan programmässigt beräknar 



- 203 -

skillnaden dem emellan. Där denna differens är som störst är 

kassans värde som lägst. Remisser och rekvisitioner måste 

beaktas särskilt och krediteringar måste göras före debite

ringar. 

Har man inte on-line system kan intervallsregistreringar göras 

av kassans storlek vid olika tidpunkter. Självfallet kan en 

sådan bestämning inte ge ett exakt värde p* kassans lägsta värde.En 

buffertkassa, beräknas sedan utifrån parametrar i den fördel

ning som bildas av differenserna mellan kassans slutsaldo och 

kassans lägsta värde under dagen, fördelningen över nettokassa-

utströmningen, och en särskild säkerhetsfaktor vars värde 

bestäms med hjälp av en simuleringsmodell som ingår i detta arbete. 

Den dagliga nettokassautströmningen kan predikteras med hjälp 

av den teknik som Lohmander & Oxing använt. Denna teknik 

kallas för stegvis multiple regression med dummy-variabler. De 

oberoende variablerna i denna modell är olika bankdagar som 

kännetecknas av olika karaktäristika. 

Utifrån en allmän referensram grundad på litteraturstudier, 

insamlade data, intervjuer med bankmän och en explorativ enkät

undersökning, valdes så de oberoende variablerna. Dessa tog 

hänsyn till serviceboxinbetalningar, säsongvariationer, löne

utbetalningar (veckolön, 14-dagars lön och månadslön), hyror, 

växlar, lån och pensioner. Modellen har testats på tre bank

kontor i Umeåtrakten. 

Utifrån prognoserna skall sedan beslut fattas beträffande dimen

sioneringen av kontantkassorna. Eftersom de i problemet ingående 

variablerna är kvantitativa och eftersom kassan är en form av lager 

förutsattes att lagerteoretiska tekniker skulle kunna 

användas. Valet av teknik berodde dock i mycket stor utsträck

ning på om dator kunde användas. Problemet löstes så att jag 

först utvecklade en beslutsalgoritm som genererar "optimala" be

slut och sedan utvecklade enklare beslutsregler till hjälp för 

kassören. Algoritmen var främst avsedd för att utnyttjas i 

dator. Skall on-line system användas kan algoritmen användas i 

oförändrad form och beslutsreglerna eller instruktionerna för 
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kassören blir då mycket enkla. Kan on-line system inte användas 

måste algoritmen förenklas för att kunna utnyttjas av kassören 

i form av enklare beslutsregler eller instruktioner. 

Följande krav på beslutsalgoritmen fastställdes 

1. Beslutsalgoritmen skall uppfylla de målsättningar som 

uppställts beträffande kassahållningen. 

2. Beslutsregler och algoritm är nära förknippade med varandra. 

Algoritmen bör utformas så att enkla beslutsregler utifrån 

denna kan konstrueras till hjälp för kassören. 

3. Beslut skall ske på daglig basis och ske med beaktande av 

den information kassören har vid beslutstillfället. 

4. Beslutsalgoritmen måste utformas olika beroende på var 

kontoret är beläget. 

Olika tekniker analyserades ingående utifrån de krav som upp

ställts. Lagerteoretiska tekniker, linjär programmering, dyna

misk programmering och även andra tekniker berördes. Den tek

nik som dock uppfyllde de flesta av kraven var dynamisk pro

grammering. Jag fann emellertid att tekniken måste vidareut

vecklas i detta fall. 

Grundläggande för den teknik som utvecklats är att den utgör en 

iterativ metod och att den därvid successivt söker arbeta 

sig fram till en optimal lösning. I algoritmen ingår också 

en strategi som kallas för "S-s" systemet, där beställnings

nivån "s" bestämmes utifrån efterfrågan under leveranstid och 

efterfrågan fram till nästa ordertidpunkt. Överstiger kassan 

denna beställningsnivå "s" skall ingen rekvisition ske. I så 

fall undersöker algoritmen om remiss skall ske. Därvid görs 

en beräkning av kassabehovet för ett visst antal dagar framåt 

och analyser sker samtidigt av om det är lönsamt att skicka 

iväg pengarna och beställa dessa senare. Sker å andra sidan en 

rekvisition, undersöks om det inte är lönsamt att rekvirera 
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pengar för flera dagar. Räntekostnaden för att ha pengar i 

kassa vägs då mot rekvisitionskostnaden. 

Algoritmen blir relativt komplicerad och kräver tillgång till 

dator om den skall bli operativt användbar. Skall den användas 

direkt av kassören måste olika förenklingar göras. För att 

bl a studera effekterna av dylika förenklingar utvecklades en 

simuleringsmodell för strategiskt bruk. Ett krav var , 

också att den skulle kunna användas för validering av besluts

algoritmen och att man skulle kunna göra strategiskt intressan

ta experiment som belyser hur kassaplaneringssystemet fungerar 

under olika förutsättningar. Ytterligare ett krav var att man 

med modellens hjälp skulle kunna skatta de driftskostnader som 

ett nytt kassadimensioneringssystem skulle kunna medföra. Model

len borde även vara lätthanterlig och ej för dyr att konstruera. 

Beslutsalgoritmen validerades dock först utifrån en teoretisk 

analys. Det visade sig då att det är mycket svårt att göra en 

sådan validering på analytisk väg. Vissa jämförelser med andra 

modeller kunde dock genomföras. Manuell genomräkning verkställ

des också av algoritmen och vissa smärre fel kunde rättas till. 

Experiment med simuleringsmodellen genomfördes därefter. Av

sikten med dessa var att försöka validera algoritmen och se om 

den uppfyllde målsättningen för systemet. Bl a studerades total

kostnadskurvan vid given servicenivå och det konstaterades att 

de felaktigheter som eventuellt kunde uppstå vid beslut med 

hjälp av beslutsalgoritmen torde få mycket små konsekvenser. 

Faktorförändringar vars effekter studerades var bl a variationer 

i räntesatsen. Det visade sig då att kassan minskar när ränte

kostnaden ökar. Beslutsalgoritmen leder alltså till att den 

fasta rekvisitionskostnaden minskar i betydelse rèlativt ränte

kostnaden för att ha pengar i kassan. Om den fasta rekvisitions

kostnaden stiger borde det omvända gälla. Det visade sig också 

vara fallet. Stiger den fasta rekvisitionskostnaden ökar kassor

na. Detta överensstämmer med tidigare forskningsresultat be

träffande kassadimensioneringsmodelier. 



- 206 -

Eri annan intressant jämförelse med andra kassadimensionerings-

modeller kunde göras. Totalkostnaden och kassastorleken visade 

sig vara relativt känsliga för förändringar i spridningen i 

prognosen för kassanettoutströmningen. Det visade sig också 

vara fallet här. ökar spridningen så ökar kassorna och de 

genomsnittliga totalkostnaderna. Om spridningen är noll erhålls 

det intressanta deterministiska fallet. Inga bristsituationer 

kunde då registreras vilket tyder på att algoritmen fungerar 

på avsett sätt. 

Några ytterligare strategiska experiment gjordes. Bl a studerades 

vad som händer om prognosen visar felaktiga värden utan att 

kassören vet om det eller har möjlighet att korrigera sitt be

slut. Kassabehovet beräknas alltså utifrån felaktiga värden och 

genomfördes så att prognosen "stördes" med en konstant felfak

tor vars storlek kunde varieras. Det visade sig då att felaktig

heter på några tusentals kronor inte spelade någon avgörande 

roll. Började dock felen överstiga 5.000 kr .kunde dock 

kassaplaneringssystemet inte sägas uppfylla målsättningen för 

systemet. 

Resultatet av förändringar i den s k säkerhetsfaktorn studera

des, (d v s den faktor som standardavvikelsen multipliceras med 

vid beräkning av behovet av kassamedel). Det visade sig att bank

ledningen här har ett kraftfullt medel att påverka resultatet med 

både när det gäller antalet bristsituationer och genomsnitt

liga totalkostnaden. 

Simuleringsmodellen kunde också användas till att studera 

effekterna av vad som händer om beslutsregler utformas som är 

förenklingar av algoritmen. Behovsberäkningen för kassamedel är 

ett sådant område. Det visade sig då att man troligen kunde 

förenkla dessa beräkningar väsentligt och det kanske kunde vara 

tillräckligt att göra beräkningarna för ett fåtal dagar eller 

kanske högst en vecka. Andra förenklingar som kunde göras var att 

arbeta tabeller som kassören kan använda vid de lönsamhetsbe

räkningar som måste göras. Troligtvis krävs även utbildning av 

kassörerna för att resultatet skall bli tillfredsställande. 
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Ett kontrollsystem måste också utvecklas som bl a kontrollerar 

det faktiska utfallet av kassanettoutströmningen gentemot 

prognoserna och likaså att kassören följer de förslag till 

beslut som genereras av beslutsalgoritmen. Detta gäller i 

de fall man har ett on-line system. Finns inte ett sådant 

system är kontrollerna mycket besvärligare. En liten tröst 

kan kanske vara att dessa kontor inte spelar så stor roll när 

det gäller den totala kassavolymen inom banken. 

Kassaplaneringssystemet har testats gentemot resultat hämtade 

från två kontor i Umeåtrakten. Planeringssystemet innebar i 

detta fall kraftigt sänkta kostnader 
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8.2 English Summary 

The purpose of this research project is to develop a new cash 

planning system for a branch office of a Swedish commercial 

bank. This project was motivated by the fact that research in 

this area has been unsatisfactory. Many models and some cash 

planning systems have been constructed, but these models and 

systems are very simple and often useless. Information technology 

has developed very rapidly and solutions that were presented 

earlier may now be out-of-date because they do not take advantage 

of today1 s computers. 

The following four aims were formulated for this study: 

- To construct a forcasting system for predicting daily cash-

demand at branch offices of a Swedish commercial bank; 

- To construct a decision algorithm that will generate optimal 

decisions for dimensioning cash at a branch office; 

- To formulate decision rules according to which the decision

maker can dimension cash funds in an optimal way; and 

- To construct a strategic model for testing and validating 

decision rules, the decision algorithm and the entire cash 

planning system. 

In order to attain these proposed aims, the following assumptions 

were made : 

1. Cash that is remitted is assumed to be invested 

Swedish day loan market at a given rate of interest; 

2. All cash at a branchoffice will be dimensioned; 

3. Only total cash at the office, and not every denomination, 

is to be dimensioned. 

Part of my research problem also involves transforming a prac

tical problem into a theoretical research problem. I realized 

that the following components of the problem should be analyzed: 
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1. Decision-maker(s) 

2. Objective(s) of cash management 

3. Decision-maker's (decision-makers') courses of action 

H. Environment or factors that affect the outcome of the 

decision-maker's (decision-makers') decisions. 

After analyzing the initial problem, the cashier seemed to be 

the best decision-maker mainly because he has the most rele

vant information. As far as I could discern, there were no 

subgoals for cash management. After analyzing the work performed 

at the offices and interviewing the management of the bank, I 

could then formulate the following objective for cash manage

ment of a bank office. "The average costs for cash holdings 

should be minimized under the premise that shortages of cash 

might occur only 1-2 times a year on the average." 

In order for this goal to be attined, the decision-maker's 

opportunities of affecting the dimensioning of cash at a bank 

office have to be known. I discovered that the only things the 

cashier could do were to order and remit cash. 

As indicated above, the costs of cash management are very im

portant. After a thorough analysis, I found that there were 

order costs, remittance costs, holding costs, penality costs 

and systems or administration costs. Penality costs were very 

small and may be ignored in this case. 

The decision processes at the bank offices were also analyzed. 

I found that decisions were made under uncertainty and that 

the decision situation was very complex. 

I also searched for quantitative models and techniques in the 

literature. Many models were analyzed and a few cash planning 

systems were examined. I discovered that most of the models 

were based on very simple premises and that they were only of 

theoretical interest in relation to my research problem. 
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Systems for solving operative and strategical problems were 

also lacking. 

After having collected data from bank offices it became evident 

that a forecasting system had to be incorporated into my cash 

planning system. Following requirements were set up for this 

system: 

1. Operating costs for the system should be as low as possible; 

2. The system should be applicable to most of the branches of 

the bank; 

3. The system should be simple and easily understood by the 

the bank personnel; 

4. The forecasting system should be responsive to systematic 

changes in the cash outflow; 

5. Work at the office should be subjected to as few disturbances 

as possible; 

6. It should be possible to incorporate the system into the 

on-line system for clerical data processing being developed 

in the bank; 

7. Costs for model construction should be as low as possible; 

and 

8. The forecasting system should give forecasts with high 

accuracy. 

The choice of forecasting techniques was not eafey. The above 

demands are contradictory and forecasting models have not 

previously been used to any large extent for cash planning 

purposes. After a thorough analysis I found that the model of 

Lohmander and Oxing (197 2) contained some advantages. The model 

is easy to understand and use. It required data for only one year 

and it has also been tested with good results. 
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I then examined whether the net cash outflow for the entire day 

or the outflow up to the lowest cash level during that day 

could be predicted. The former seemed to provide the best re

sults, although cash reserve would have to be created to protect 

the cashier for defaults during the day. This cash reserve should 

then be dimensioned so that the goals of the cash planning 

system could be attained. 

Cash reserve can easily be determined through a computer-

based on-line system by accumulating debits and credits and 

determining when the difference between the two is the greatest 

for a day, This difference is then used in a forecasting 

model where the technique known as exponential smoothing is 

applied. The predicted difference can then be used to decide 

the size of the cash reserve for the next day. If the bank 

does not have an on-line system at the branch office it is 

much more difficult to construct this distribution in a simple 

way. 

The daily net cash outflow should be predicted by a stepwise 

multiple regression technique with dummy variables. The inde

pendent variables are different bank days caracterized by 

different activities, e.g. pay-roll days, rent payments and 

so on. The model has been tested in two offices with good 

results. 

The forecasts constitute one of the basic decision factors for 

dimensioning cash along with the rate of interest, remittance 

costs and order costs. Solution of the decision problem was 

shown to be very complex. I therefore decided to use operational 

research techniques for solving this problem. The choice of 

techniques also depended on whether computers could be used. 

I decided to develop a decision algorithm using a technique 

known as dynamic programmning. This algorithm can be used 

if the bank has an on-line system because it is in 

the computer. If the branch office does not have such a 

system, this algorithm has to be simplified so that the 

cashier himself can use it to obtain decision rules- or in

structions . 
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The following requirements were formulated for this decision 

algorithm: 

1. The decision algorithm should attain the goals for this 

office's cash management; 

2. Decision rules and the algorithm are very closely related. 

The algorithm should be formed so that simple decision rules 

can be constructed; 

3. Decisions should be made on a daily basis; and 

The decision algorithm should be constructed differently 

for different offices because of e.g. their locations. 

Many techniques were analyzed very thoroughly. Inventory 

control techniques, linear programming, dynamic programming 

and other techniques were examined. I found that dynamic pro

gramming fulfilled most of the requirements set up for my 

decision algorithm. Furthermore this technique had to be deve

loped for this special case. 

The technique is an iterative method and involves searching for 

an optimal solution. This algorithm also contains a strategy 

called the "S-s" strategy where the order point "s" is deter

mined from the demand over time for delivery and time up to 

the next order point. If cash funds exceed this re-order-

point "s" then no order should be placed. In this case the 

algorithm examines whether a remittance might be called for. 

The need for cash is then calculated for some days ahead and 

the algorithm also examines whether it is profitable to remit 

the money and order it later. If there is an order, the 

algorithm examines whether it is profitable to order money for 

more days. 
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The algorithm is complicated and the bank would require a 

computer in order to use it easily. If no computer is available, 

the cashier himself has to use the algorithm as decision rules. 

In this case, it has to be simplified. A simulation model was 

constructed in order to study the results of different simpli

fying premises. This model could also be used for validation 

purposes and for interesting experiments with the cash planning 

system. The operating costs for a new system could also be 

analyzed. 

The decision algorithm was validated, although validation from 

theoretical points of view was very difficult. Some compari

sons with other models could be made, but not much more. 

Manual calculations using the algorithm were also performed. 

Some interesting experiments were made using the simulation 

model. The first factor studied was variations in the rate of 

interest. Cash funds were reduced when the rate of interest 

was increased. If the order cost was increased, then cash 

funds also increased. This is in line with results from other 

cash management models. 

The models also indicated that the costs and size of cash 

funds were very sensitive to the accuracy of forecasts. If 

the standard deviation increased the costs and size of cash 

funds were also increased. Even in this case my model was in 

line with other cash management models. The interesting deter

ministic case arises when the standard deviation is zero. As 

expected, no defaults were detected here. 

Some strategic experiments using the model were also performed. 

I wanted to find out what might happen if the forecasts turned 

out to be wrong on the average and the cashier did not know it. 

The need for cash would then be calculated on the basis of 

erroneous forecasts. I detected that incorrect values averaging 

approximately a few thousand Sw. Cr. were of very little importance, 

If the errors were above 5.000 Sw. Cr., on the average, the goals 

of the cash planning system would not be attained; 
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Results of changes in the security factor were also studied. 

It was shown that in this respect the management of the bank 

had a powerful means of influencing the outcome of the cash 

planning system. 

I also tested what might happen if stop values were set for the 

slightest order and remittance amounts. I discovered that these 

stop values were of little importance for the outcome of the 

cash planning system as long as they remained small. 

I then studied what might happen if my algorithm were simpli-

filed. The calculations for cash requirements constituted such 

simplification. I discovered that simplifications could be 

made with good results and that the cashier could use the 

algorithm as decision rules if bank did not have an on-line 

system. 

The cash planning system has been tested and comparisons have 

been made with two branch offices in the Umeå area. The 

planning system was very effective and reduced costs for about 

H0%. 
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Enkätundersökning rörande allmänhetens utnyttjande av betal

ningsmedel 

Mycket litet finns beskrivet i litteraturen om hur allmänheten 

utnyttjar olika betalningsmedel. Med allmänhet avses då hushåll, 

företag och offentlig sektor. 

Det beslöts därför att en förutsättningslös intervju- och 

enkätundersökning skulle göras. Med hjälp av 2 6 st studenter 

fördelade på H arbetsgrupper gjordes en stickprovsundersökning. 

Två grupper fick i uppgift att undersöka hushållen, en grupp 

fick ta hand om företag och banker och en grupp undersökte 

kommunala och statliga myndigheter. 

Följande mål för undersökningen fastställdes: 

1. Att införskaffa information om allmänhetens utnyttjande och 

behov av olika betalningsmedel vid olika tidpunkter. 

2. Att utveckla lämpliga metoder för att införskaffa tillför

litliga data. Det gällde speciellt utformningen av ett bra 

enkätformulär. Målsättning 1 är givetvis beroende av mål

sättning 2. 

På grund av bl a ekonomiska skäl valdes Umeå stad som under

sökningsområde. Ur mantalsregistren kunde det antal hushåll 

plockas ut som vi behövde och genom att dra vart 3 5:e hushåll 

fick varje student i de två arbetsgrupperna ca 50 st hushåll 

vardera. Beträffande företagen arbetade vi på liknande sätt. 

Ur ett register som bl a ligger till grund för ATP-avgifter 

kunde vart 6:e företag plockas ut vilket gav 12 st företag per 

student. Detta register var uppdelat efter aktiebolag, bolag, 

firmor och ekonomiska föreningar. Antalet företag per student 

hölls lågt då vi räknade med minst ett personligt besök per 

företag. De olika bankkontoren besöktes i turordning (17 st). 

De myndigheter som uppsöktes var förvaltningen för Umeå stad 

regionsjukhuset i Umeå och länsbostadsnämnden i Västerbottens 

län. 
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Studien avgränsades också tidsmässigt. Det beslöts att april 

månad 197 0 skulle vara en ur arbetssynpunkt lämplig begräns

ning. Först skall svarsfrekvensen beröras. 

Del Utsända Erhållna Bortsorterade Summa 
population formulär svar svar 

Hushåll 635 351 58 293 (46%) 

Företag 156 91 - 91 (58%) 

Banker 17 14 - 14 (82%) 

Tabell32.Svarsfrekvens vid enkätundersökningen 

De fem statliga och kommunala myndigheterna kontaktades och 

svar erhölls från alla. Bortsorterade svar berodde på ofull

ständiga och orimliga svar, adressen okänd etc. 

Som framgår av tabellen var bortfallet ganska stort. Resulta

ten mellan olika delundersökningar var emellertid jämförbara 

och det var därför möjligt att få en god bild av allmänhetens 

betalningsbeteende. Resultatet beträffande den första målsätt

ningen dvs, att undersökningen skulle ge information om all

mänhetens betalningsbeteende var i stort sett positivt. Den 

andra målsättningen uppfylldes också men det visade sig mycket 

svårt att göra ett bra enkätformulär som berör så komplexa för

hållanden. Dessutom upplevdes frågorna ibland som mycket be

svärande av de inblandade, eftersom frågorna berörde ekonomiska 

förhållanden. Resultatet av undersökningen finns redovisat i 

en arbetsrapport (Larsson 1970). Ytterligare en undersökning 

har verkställts, men denna har haft en något annan inriktning. 
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Fotnoter 

Kapitel 1 

1. SPADAB är en förkortning för Sparbankernas Datacentraler AB. 

Gruppen som omnäms bildade en underavdelning inom SPADAB: 

Gruppens uppgift var att med vetenskaplig metodik utveckla 

system som skulle kunna vara till hjälp vid beslutsfattan

det inom sparbankerna. Gruppen rekryterades bland doktoran

der inom Företagsekonomiska institutionen i Lund. (Bruzelius 

1972 p 237.) 

2. Begreppet styrsystem skulle kunna vara tänkbart i samman

hanget. Styrning inom organisationer kan emellertid, dels 

tänkas bestå av en planeringsfas och dels av en kontroll

fas. Jag har dock med begreppet planeringssystem velat be

tona, att målsättningen i första hand är att utveckla ett 

system för programmering av beslutsfattandet vid dimensio

nering av kontantkassor. Kontrollen av att givna regler 

följs överlämnas åt bankens interna kontrollsystem (t ex 

revisions- och siffergranskningsavdelningar). Kontroll

aspekten kommer dock att beröras kortfattat i avhandlingen 

eftersom vissa enkla kontrollåtgärder kan ingå i kassa

planeringssystemet . 

3. Dimensioneringen av s k bankomater ingår ej i studien. 

Bankomater är ett slags automater som lämnar ut sedlar om 

kunden stoppar in ett särskilt kort i automaten. Kundens 

konto debiteras sedan på det uttagna beloppet. Anledningen 

till varför dessa automater ej tagits med i studien är 

främst att Lohmander och Oxing 197 2 behandlat detta prob

lem och att relativt få kontor inom banken har bankomater f n. 

4. Barret har i sin bok "Automatic Inventory Control Tech

niques" (1969) hävdat att införandet av automatiska lager

styrningssystem i företag kan medföra en lagerminskning 

på omkring 20-3 0%. Barret skriver vidare "It has been con

vincingly demonstrated that the advantages of an automatic 

stock-control system will usually repay handsomely the 
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initial investment in setting up such a system". 

5. Ytterligare ett skäl till varför kontor kring Umeå har 

tagits med beror på problem i samband med insamlingen av 

data. Vid kontor utanför riksbanksplats sker ibland lån 

mellan olika banker av kontanter mot en postväxel. När 

dessa postväxlar sedan har bokförts uppstår problem med 

att i efterhand särskilja sådana från vanliga postväxlar 

till kunder. Dessa problem kan medföra att datainsamlingen 

icke blir tillförlitlig. Insamlas data vid kontor i Umeå

trakten uppstår inte detta problem, eftersom pengar hämtas 

från "distriktkontoret" och riksbanken och då ej mot post

växel. 

Kapitel 2 

1. Byte av en fordran i banken mot kontanter utgör en viktig 

del av bankkontorens service. Begreppet service i samband 

med sparbankernas kassaverksamhet har ingående utretts av 

Bruzelius (1972 p 57-86). 

2. Det bör påpekas att bankledningen accepterat denna mål

sättning . 

3. Dagslånemarknaden kan sägas vara en marknad där underskott 

och överskott från bankernas dagliga transaktioner utjämnas. 

Själva dagslåneförfarandet består i att så billigt som 

möjligt låna upp de nödvändiga beloppen hos andra banker 

eller alternativt att så dyrt som möjligt låna ut över

skotten till andra banker. Transaktionerna sker via bankernas 

checkräkning i Riksbanken. 

H. Stora inbetalningar t ex över 100 000 kr kan inbetalas med 

telegram till postgirot i Stockholm varvid en dags ränta kan 

sparas. A andra sidan uttas då en avgift för telegrammet. 

5. Charnes och Thore (1966 p 656) använder begreppet "psyko

logisk kostnad" för att beskriva att en bank (sparbank) 

inte vill låna för ofta. 
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6. Lohmander och Oxing (197 2 p 87-88) har undersökt den 

totala effekt på resultatet för en sparbank som en sänk

ning av kassanivåerna skulle medföra. Undersökningen 

i g jordes med hjälp av den modell Andersson och Bjerke (1971) 

har utvecklat. Det visade sig då att medelförräntningen ökade 

kraftigt och att den betydligt översteg de uppskattningar 

bankpersonalen angett. Omplaceringar på tillgångssidan kan 

alltså ge detta resultat om bankledningen agerar optimalt 

utifrån bankens målsättning. 

Kapitel 3 

1. En något omarbetad version finns i Volume II. Computer 

Simulation versus Analytical Solutions for Business and 

Economic Models. Göteborg. Augusti 197 2. 

Kapitel H 

1. Jag förutsätter vid detta resonemang att serviceboxmedel 

tillförs kassan före öppningsdags. 

2. En stokastisk process är en mängd av tidsmässigt ordnade 

stokastiska variabler. 

3. Draper-Smith (1966) föreslår att man även plottar residu-

alterna gentemot det skattade värdet på den oberoende 

variabeln och mot respektive oberoende variabel. Detta har 

i viss utsträckning gjorts. Någon anledning att ändra de 

slutsatser som tidigare gjorts finns ej. 

Kapitel 5 

1. Skillnad mellan teknik och modell har tidigare beslyts i 

inledningen till kapitel 3. 

2. En algoritm är ett system av regler som anger hur ett 

problem skall lösas i ett ändligt antal steg. En besluts

algoritm är då motsvarande för ett beslutsproblem. 
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3. Det bör kanske påpekas att det även finns s k växlings

kontor inom banken bl a på större flygplatser. Dessa 

kontor skiljer sig dock mycket från andra kontor och 

skall ej ingå i kassaplaneringssystemet. 

H. Detta antagande är rimligt med tanke på det resultat som 

erhölls i kapitel H avsnitt 17 med hjälp av korrelations

matrisen. 

Kapitel 6 

I. Programmet som är ganska omfattande, delades upp i ett 

stort antal subprogram. Kallin (1969, p 86) anser detta 

förfaringssätt vara mycket fördelaktigt av följande or

saker. 

a) Delprogrammen blir lättare att skriva 

b) Varje delprogram kan utprovas för sig 

c) Varje delprogram är efter testning klart för användning 

d) Ändringar kan göras genom att ett enstaka subprogram 

byts ut 

e) Det går att ibland göra avsevärda vinster i minnesut

rymme 

f) Subprogram av allmän karaktär kan senare användas i 

andra sammanhang. 

2. Vid generering av slumptal används ett biblioteksprogram 

vid UMDAC (Umeå Datacentral) som kallas för RAND. Detta 

program alstrar slumptal genom anrop där det i anropet 

specifiseras inom vilket intervall slumptalen skall ligga. 

I föreliggande fall ligger slumptalen mellan 0 och 1. 12 

stycken slumptal genereras och summeras. Medelvärdet beräk

nas. Enligt centrala gränsvärdessatsen närmar sig fördel

ningen av detta medelvärde normalfördelningen om antalet tal 

växer. 

Frågan är då om tolv slumptal räcker. Enligt Naylor (1966 

p 93) rekommenderas minst ett tiotal, ökas antalet tal 
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ökar också beräkningskostnaderna. Denna nackdel får då 

vägas mot den ökade precisionen. 

Nettokassautströmningen beräknas sedan med följande formel. 

TILLS = SPRID (Q - |- ) + P (IDAG) 

TILLS betecknar nettokassautströmningen, P (IDAG) betecknar 

medelvärdet hos den normalfördelade prognosvariabeln för en 

speciell dag, SPRID betecknar spridningen och Q är summan 

av slumptal. K betecknar antalet slumptal. Formeln kan lätt 

härledas utifrån den formel som används vid omvandling av 

en godtycklig normalfördelning till dess standardform 

(Naylor 1968 p 93). Beteckningarna anknyter direkt till de 

som används i simuleringsmodellen. 

Programmet har noggrant testats av UMDAC och uppfyller alla 

krav som kan ställas på en bra slumptalsgenerator. Beträffan

de kraven se även t ex Naylor (19 66 p 46). 
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"Normalvärden" på exogena parametrar vid körning av 

simuleringsmodellen 

Ränta = 5% 

Fasta kostnader vid rekvisition = 9 kr 

Assuranskostnader per 1.000 kr = 0,15 kr 

Spridning i prognosen = 21.93 0 kr 

Ingående kassa = 2 0.000 kr 

Minsta rekvisition = 1.000 kr 

Minsta remiss = 1.000 kr 

Högsta antal dagar framåt vid beräkning av rekvisition = 

15 dagar. 

Högsta antal dagar framåt vid beräkning av remiss = 

15 dagar. 

Säkerhetsfaktor = 2 

Antal särredovisningar = 0 st 

Tracekort = 0 

Störning av prognos = 0 kr 

Medelvärde skillnad kassans slutsaldo - kassans lägsta 

värde = 0 kr 

Spridning i denna fördelning = 0 kr 

Antal simuleringar = 200 s t. 

Förutom dessa parametrar har följande prognosvärden ut

nyttjats vid testen. "Stängt" betyder antal bankdagar bank

kontoret är stängt före den aktuella dagen, vilket inträffar 

vid helger. 

STÄNGT PROGNOS DATUM 

0 37 .643,00 72-10-02 

0 4 .439,00 72-10-03 

0 5 .321,00 72-10-04 

0 1 .779,00 72-10-05 

0 -16 .101,00 72-10-06 

2 HO .929 ,00 72-10-09 

0 4 .439 ,00 

o
 

i—i i o 
rH 1 c

m
 

0 -3 .749 ,00 72-10-11 

0 11 .480,00 72-10-12 

0 -9 .406,00 72-10-13 

2 44 .969,00 72-10-16 
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0 -8. .381,00 72-10-17 

0 -5 .321,00 72-10-18 

0 1 .779,00 72-10-19 

0 -16 .101,00 72-10-20 

2 40 .929,00 72-10-23 

0 4 .439 ,00 72-10-24 

0 -7 .329,00 72-10-25 

0 -3 .700,00 72-10-26 

0 -26 .761,00 72-10-27 

2 36 .119,00 72-10-30 

0 -6 .171,00 72-10-31 

0 -7 .772,00 72-11-01 

0 -2 .564,00 72-11-02 

0 -16 .458,00 72-11-03 

2 40 .572,00 72-11-06 

0 4 .082,00 72-11-07 

0 -4 .106,00 72-11-08 

0 11 .123,00 72-11-09 

0 -9 .763,00 72-11-10 

2 40 .572,00 72-11-13 

0 4 .082,00 72-11-14 

0 -5 .678,00 72-11-15 
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