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Produktivitet' ar' ett ord som ofta
Bakom det mesta talet om produkbrukas och missbrukas i den ekono- tivitet ligger en tanke att det är en
misk-politiska debatten. Med pro- mätare av effektivitet i näringslivet
duktivitet brukar man i allmänhet eller i företaget. Det förefaller m ig
avse produktionen per arbetstimme därför som om det vore bättre att
men tänker sig samtidigt att det utgå från effektivitetsbegreppet och
ä r ett effektivitelsmått. Den upp- ' n ågot analysera det för att söka
fattningen gör sig ofta 'gällande att finna ett mått på effektivitetsutlöneutvecklfngen bö r vara ungefär vecklingen. Nu är emellertid inte
parallell med produktivitetsutveck-' 'effektiviteten heller något entydigt
!ingen i näringslivet. Från företags-begrepp . Om en viss åtgärd är efhåll brukar man då förvånat fektiv måste givetvis bero på vilken
elier milt överseende allt eftersom avsikt man haft med den. Om såsituationen kräver påpeka att lunda sta tsmakterna under en indet går 'inte alls. Om arbetslönen flationsperiod avser att minska inper timme stiger lika snabbt som vestedngsbenägenheten hos
näproduktionen per timme blir ju ringslivet och därför genomför nåden totala lönekostnaden per enhet gon kreditpolitisk åtgärd måste
oförändrad, varför inget utrymme denna naturligtvis framstå som
finns kvar för att finansiera de effektiv om den har den avsedda
invester ingar som
åstadkommit effekten. Ur näringslivets synpunkt
produktivitetshöjningen. Det måste kan samma åtgärd te sig hindrande
för övrigt vara fel , hävdas det och effektivitetssänkande.
ibland; att sträva efter en hög proBedömningen av ett industriföreduktion per arbets timme. Denna tags effektivitet kan på samma sätt
kan ju i sämsta fall åstadkommas ske ur olika synvinklar. Det är inte I
genom alltför stora investeringar säkert att därvid den samhällseko- I
som i själva verket höjer kostna- nomiska aspekten är densamma
som är chef fÖl' Jernkontorets
derna i stället för att sänka dem. som den företaget själv anlägger.
Kriteriet på en effektivare produk- Medan detta nästan alltid måste
statistiska avdelning lämnar
tion måste i stället vara sänkta se till kostnaderna som huvudsakhär en bakgrund till den
kostnader.
ligt rättesnöre, kan man från samnya skrift »Industriföretagets
Den diskuss ion som något rapso- hällets sida anlägga, sådana synproduktionseff~ktivitet, nåmra
diskt refereras här har pågått i punkter som möjligheterna att sys"'
många år utan annat resultat än selsätta ett lokalt arbetskrafts övermätmetoder» som han utarbeatt båda parter tillskrivit sig se- skott, nödvändigheten att av beredtat på uppdrag av Industriens
gern. Nagot närmande av de båda skapsskäl ha viss produktion inom
Utredningsinstitut och- ~öm
stå ndpunkterna har knappast kun- landet osv: Det är sannolikt sådana
'- - --- --- - ----- --,
utkommit
i dag' arna. Han renat förmärkas . Mitt recept för den olikheter i synpunkter på företafortsatta d iskussionen är därför: gens målsättning som har bidragit
fererar också i korthet dess
slopa produktiviteten och låt oss till den ovan refererade bristen på
innehåll och bakgrund.
tala om något annat.
förståelse när det gäller använd- ~
)
ningen av pro d uktiviteten som ett ~---------------'
effe'k tivitelsmåU. Vad som ur sam-I ,
hällets synpunkt i vissa situationer r
kan vara ett rimligt mått, framstår '
för företagen själva som orealistiskt.

Fil. dr. Erik Buist

så låga kostnader som möjligt, är
inte kostnadernas absoluta storlek RINGA INTRESSE FöR
fEtt antal större svenska före
något bra mått på effektivitets ut- BRANSCHUNDERSöKNINGAR
har känt behov av att beräkna I
got slags effektivitetsmått vid
.vecklingen. Höjda kostnader kan ju
bl.a. bero på högre priser på rå- Det sista kapitlet ger en mycket dan av de finansiella som natl
varan eller på någon annan pro- kortfattad översikt över de problem ligtvis måste vara de primä
MÅLSÄ TTNINGEN MÅSTE
duktionsfaktor. Sådana ändringar som möter vid bransch undersök- Många har därvid kommit att gt
FöRST FASTSTÄLLAS
som inte kan påverkas av företaget ningar. Det är givetvis av intresse produktivitetsberäkningar mer el
Det är sålunda väsentligt att man självt bör inte direkt inverka p'.å för varje företag att inte endast mindre regelbundet. Däremot är I
fastställer målsij.ttningen för en effektivitets mått et. Detta bör i stäl- försöka följa sin effektivitets ut- i mycket få fall som man först
viss verksamhet innan man för- let ange hur långt ifrån den för veckling utan också söka ställa sin att sammanställa förändringar
söker mäta hur effektiv den är. tillfället möjliga minimikostnaden egen effektivitet i rela,tion till bran- arbetsåtgången med exempelvis fi
Industriens Utredningsinstitut, som som företaget ligger. Denna uppgift schens övriga företag;,
ändringar i kapitalåtgång eller I
i'
19a år sysslat med frågan om är kanske svår att erhålla, men
Det är egentligen ganska märk- varuåtgång. Med de metoder s(
pr~ .. uktivitetsmätning
inom, in- principen bör ändå upprätthållas, ligt att det i Sverige hittills varit finns angivna i handbokel;L är (
dustrin, har ansett att det kup.de även om man sedan av praktiska så ringa intresse för sådana emellertid möjligt att be:' la,
"ära anledning undersöka om 'de,t skäl tvingas göra en hel del ap- I branschundersökningar. I utlandet enda mått på den teknisk" efft
gick att få fram ett effektivitets- proximationer.
! har man i många år hållit på med tiviteten genom att sammanstä:
mått för det enskilda industriföreKostnaden för en produkt be- sådana undersökningar ' av olika förändringar i alla åtgångstalen t
taget motsvarande dess egen mål- stäms av åtgången av olika produk- karaktär. I USA är det sålunda ett enda mått. Även om detta 1
sä
'ng. Resultatet av denna un- tionsfaktorer som råvaror, arbets- den statliga 8ureau of Labor 'Sta- en större osäkerhetsmarginal
deÅ _Jkning har blivit en handbok kraft, bränsle osv. och priserna på tistics som i många ' år genom di- vad en serie över enbart . låt c
som under namnet »Industriföre- dessa produktionsfaktorer. Det vi- rekta företags intervjuer skaffat säga arbetsåtgången skur' 'lä
tagets produktions effektivitet
sar sig att de producerande avdel- material till och sammanställt rap- en sådan sammanställning\ ... ( fÖl
några mätmetoder» just har kom- ningarnas totala effektivitet, pro- I porter om den genomsnittliga ar- dra eftersom man annars "lätt f
mit ut. Boken inleds med ett prin- duktionseffektiviteten, kan uppde- i betsåtgången för olika processer i en ,överdriven uppfattning av effe
cipkapitel, där olika målsättningar las i två komponenter, nämligen : skilda branscher. Ofta gör man tivitetshöjningens storlek.
för industriföretag och möjlighe- dels den tekniska effektiviteten som också ' en närmare analys " av orsaterna ,att , erhålla effektivitetsmått har att göra med åtgången per en- k~rna till skillnaderna. me'nan olika r
som motsvarar dessa diskuteras.
het av olika produktionsfaktorer, I företag.,
Det är emellertid mycket svårt dels pris effektiviteten som anger i
I Europa har ' branschundersökatt formulera en målsättning för hur väl företaget lyckats anpassa ningarna i ' allmänhet utförts av ,
ett industriföretag som kan anses sig efter de prisrelationer som rå- ' branschföreningar eller av de olika I
allmänt accepterad och som det går der för tillfället. Ju mera en pro- produktivitetscentra som upprättats
att konstruera ett effektivitetsmått duktionsfaktor stiger i pris, desto i praktiskt taget alla västeuropeiska '
för. Att maximera vinsten är ett mera lönar det sig att spara på länder. ' Verksamheten är där ofta
mångtydigt begrepp både därför att den och eventuellt ersätta den med i sammanknuten' ' med en rådgivJ
vinsten inte är entydigt definierad någon annan som är billigare eller i ningsverksamhet till de företag som
och därför att man kan anlägga inte stiger lika snabbt i pris.
visar sig ligga sämst tilL Särskilt i :
kortsiktiga eller långsiktiga aspekSådana substitutioner kan tän~as \ Frankrike, Holland o, ch Storb,r"itanJ
ter på vinstmaximeringen. Boken ske t.ex. mellan arbete och kapItal nien har en omfattande sådan verkger" sig därför heller inte i kast eller mellan arbete och råvaror. I samhet bedrivits i många år, men
med att försöka mäta effektiviteten det senare fallet är det frågan om även våra nordiska grannländer har
ho' "'iretaget som sådant utan be- en mer eller mindre noggrann be- genomfört en hel del undersökning- I
ha. .ar endast dess producerande arbetning av råvaran. En noggran- ar. I Sverige däremot föreligger '
avdelningar. Målsättningen för des- nare bearbetning kräver mera ar- såvitt bekant endast två Jndersök- ~
sa har formulerats så:
betskraft men ger mindre kassa- ningar som är värda att nämna i :
De skall till så låg kostnad som tioner eller skrotfall och därmed det här sammanhanget. Den första I
möjligt producera
kvantiteter lägre råvaruåtgång. Det visar sig I var en undersökning av den gra- ,
och kvaliteter av olika produkter att priseffektiviteten är mycket ' fiska industrin som gjordes på
SOT
"'1stställs av företagsledningen svår att beräkna för ett enstaka initiativ av Svenska Typografförellc ,örsäljningsavdelningen.
företag och att mail därför får bundet 1954. Den andra är den av
inskränka sig till den tekniska partsutredningen..för textilindustrin
effektiviteten. Denna beror på åt- utförda undersökningen av produkVAD BöR EFFEKTIVITETSgången av alla produktionsfaktorer , tivitet och kapacitetsutnyttjande i
MÅTTET ANGE?
och bokens fyra följande kapitel : svensk bomullsindustri. I båda falEn väsentlig punkt, som påpekas i behandlar i stort sett de problem ' len är det dock huvudsaklig,e n ar,boken, är att när målsättningen är som man möter när man försöker h~tsåtgångens storlek som anal~
av typen »så bra som möjligt», t.ex. beräkna denna tekniska effektivit~t. I: seras .
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