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Imdad Hussain

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

S-581 95 Linköping

Hur mäta produktivitetsförändringar inom järnvägssektom? Problemanalys och diskussion av
modellutveckling

REFERAT

Som en följd av Riksdagens trafikpolitiska beslut år 1988 har det svenska jämvägsväsendet

fått en ny organisation. Detta innebär att ansvaret för tågtrafiken och banhållningen ligger hos

skilda organisationer, tågoperatörer, främst Statens järnvägar (SJ) respektive Statens banverk

(BV). SJ behåller dock sin monopolställning inom den interregionala persontrafiken på

statliga bannätet. Godstransporterna avregleras i den mening att alla som uppfyller vissa av

staten fastställda krav får bedriva godstrafik på stomnätet. Med tanke på järnvägssektorns

nyorganisation och pågående omdaning är det både nödvändigt och värdefullt att analysera
eventuella produktivitetsförändrin gar inom sektorn.

Föreliggande notat syftar till att som ett första steg inventera möjligheter till att genomföra

studier av produktivitetsförändringen inom den svenska jämvägssektom. Först och främst

analyseras problemet med tanke på tillgänglighet och kvalitet av erforderliga data. Samtidigt
studeras förutsättningarna för att välja en lämplig teoretisk ansats. Slutligen understryks i

notatet nödvändigheten av en fortsatt satsning på metod- och modellutveckling samt
omfattande empiriska studier av produktivitetsförändringar inom transportsektorn.
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The problem of modelling and measuring productivity changes in the Swedish railway sector
- a discussion paper

ABSTRACT

The reorganisational process within the Swedish railway sector following the Transport

Policy Act of 1988, has led to a separation of train operations from track administration. For
sure, the motive behind this change is to improve the resource allocation within the sector.

However, the state owned Swedish railways (SJ) retains its monopoly over commercially

lucrative interregional passenger traffic. Freight traffic has been opened for competition,
although transport companies involved will be required to fullfil certain conditions set forth

by the government. In view of the ongoing reoganisation of the railway sector, it is both
necessary and useful to keep an account of the possible changes in the performance of the
sector.

The underlying paper discusses the possibilities of carrying out a broader and deeper study of

productivity changes in the railway sector. First of all an attempt is made to analyse the
various issues involved in the productivity measurement problem as regards the choice of a

suitable method and model. Then an overview of the relevant theoretical guidelines is made.

Furthermore, an assessment of the possibilities of reaching statistical data of good quality is

also made. Finally, some suggestions highlighting the necessity of continued work on

measuring productivity changes within the sector are made.
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SAMMANFATTNING

Sedan riksdagens trafikpolitiska beslut är 1988 har den svenska jämvägssektom varit föremål

för organisatoriska förändringar. Målet är att skapa förutsättningar för järnvägen att bli ett

konkurrenskraftigt, miljöanpassat och energisnålt transportmedel. Banverket har tagit över

ansvaret för drift och underhåll av bannätet (med undantag för stationer och vissa terminaler)

medan tågoperatörer, främst Statens järnvägar (SJ) svarar för tågtrafiken. När det gäller

persontrafiken behåller SJ dock sin monopolställning inom den kommersiellt motiverade

interregionala trafiken på stomnätet. Godstransporterna avregleras i den meningen att alla som

uppfyller vissa av staten fastställda krav kan få bedriva godstrafik på stomnätet. Med tanke på

sådana förändringar i järnvägssektoms organisation är det både motiverat och värdefullt att
analysera eventuella effekter på sektorns produktivitet.

När det gäller förutsättningar för ett effektivt utbud av tågtrafik och ett ekonomiskt

ansvarstagande tycks två bakgrundsaspekter vara väsentliga i både nationellt och

internationellt sammanhang. För det första har verksamhet inom järnvägssystem oftast drivits

under ett traditionellt statligt monopol. För det andra har järnvägstrafiken under den senaste

tiden rent allmänt befunnit sig i ett utsatt läge på grund av den hårda konkurrensen från de

övriga transportalternativen, särskilt från person- och lastbilstrafik. I en traditionell mening
brukar begreppet produktivitet definieras som prOduktion av varor och tjänster (output) per

enhet av insats (input) beaktad under en viss tidsperiod. Det är emellertid viktigt att särskilja

mellan två olika produktivitetsmått, nämligen partial faktorproduktivitet (PFP) och total
faktorproduktivitet (TFP). Total faktorproduktivitet är ett uttryck för förhållandet mellan total

produktion och total insats av produktionsfaktorer (i form av råvaror, kapital och arbete).

Mätproblemen som avser ett sådant produktivitetsmått är extra svårtacklade. Partial

faktorproduktivitet innebär att man antingen mäter total produktion per enhet av en given

produktionsfaktor eller också kan en delmängd- av den totala produktionen relateras till
insatsen av en given produktionsfaktor. '

I fallet med järnvägar försvåras produktivitetsmätningar ytterligare av det faktum att

jämvägsväsendet representerar en multiprodukt industri och att tj änsteproduktionen i form av

tågkilometer och vagnkilometer (utbudssidan) skiljer sig från den produkt som slutligen
konsumeras, dvs. personkilometer och tonkilometer (efterfrågesidan). Detta beror på att

konsumenter medverkar som faktorer i produktionen av dessa slutprodukter. Vidare är det inte
bara olika produktkategorier på efterfrågesidan = som diversifieringen gäller utan denna
diversifiering karakteriseras också av skilda egenskaper hos olika tågrelationer som
trafiksystemet bygger på. I samband med produktivitetsstudier är det vanligt att

kvantifieringen av järnvägssektoms output görs i form av utförda person- och tonkilometrar.

Dessa produktionsmått kan dock inte betraktas som fullständigt homogena produkter. En
modifiering av hur järnvägsprodukter definieras med hänsyn till skillnader i transporter
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utifrån varutyp, relevant turtäthet, transporttid, komfort och andra egenskaper hos olika

tågrelationer måste vara ett viktigt bidrag till forskningen' om järnvägssektorns produktivitet.
Förekomsten av skalekonomier, odelbarheter, prisdifferentiering och prisdiskriminering är

också välkända fenomen förknippade med jämvägssektoms verksamhet. En annan viktig

aspekt av tjänsteproduktionen inom järnvägen är att andelen fasta kostnader relativt totala

kostnader tycks vara mycket hög. Det kan därför vara problematiskt att definiera lämpliga

produktivitetsmått om man inte kan identifiera de :specifika egenskaperna hos olika kategorier
av järnvägens tjänster.

Det finns tre metoder för att angripa problemet med empiriska skattningar av
produktivitetsförändringar nämligen, (1) indexnummermetoden, (2) metoder baserade på

neoklassisk typ av kostnadsfunktioner, och (3) metoder som bygger på estimering av

produktionsfunktioner med hjälp av linjär programmering. I föreliggande studie föreslås
metoden med utgångspunkt i en flexibel kostnadsfunktion (2) som lämpad för studier inom

järnvägsområdet. Empiriska tillämpningar i samband med produktivitetsanalyser inom

järnvägssektorn av sådana kostnadsfunktioner kommer att kräva data över: (i) mängden av

olika faktorinsatser, t. ex. olika kategorier av' arbetskraft, bränsle och energi, banor och

signalsystem, bangårdar, vissa specialutrustningar, lokomOtiv och övrig rullande material, (ii)
produktionsnivåer av varje produkttyp, exempelvis, personkilometer, tonkilometer,

tågkilometer eller ett gemensamt mått uttryckt i samma enheter som tas fram genom att ge
olika produkterna lämpliga vikter och värden, (iii) koStnadselasticiteter med avseende på olika
produkter inom järnvägssektorns tjänsteproduktion, och (iv) kostnadsandelar för varje
insatsfaktor. När det gäller kostnadssidan så kan *man lära sig från vägtrafiksidan där olika
komponenter av samhällsekonomiska kostnader för trafiken internaliseras för att ta fram en

generaliserad transportkostnad.

Svårigheterna vad beträffar tillgängligheten och kvaliteten av nödvändiga data med relevans

till järnvägsforskning är välkända, men detta skulle, som tidigare påpekats, kunna förbättras

något genom personkontakter (intervjuer etc.) med relevant personal på SJ. Även Sveriges

officiella statistik över järnvägsverksamhet är nu tillgänglig på ett bättre sätt i och med att
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) ansvarar för sådan statistik. Dessutom kan

Railway Statistics som publiceras av International Union of Railways och databaserna

Railroad, Transdoc och IRRD vara källor till viktiga statistiska data inom järnvägsområdet.

Förutom de problem beträffande modellutveckling och data som diskuterats ovan

karakteriseras järnvägssektorn av skilda egenskaper vad gäller fördelning av bankapacitet i
enlighet med en på förhand bestämd tidtabell och konkurrensförhållande inom marknaden för

järnvägstjänster etc. Dessa aspekter av järnvägstrafik bör också tas hänsyn till i en eventuell

större och djupare studie av produktivitetsförändringar inom järnvägssektorn i Sverige.

Ett bra sätt att gå till väga kan vara att studera produktivitetsförändringar inom
järnvägssektorn som ett delproblem inom ramen för ett bredare tema för

produktivitetsförändringar inom transportsektorn som helhet. Det skulle då naturligtvis också
vara intressant och värdefullt att göra jämförelser av produktivitetsförändringar inom och
mellan t. ex. busstrafiken och järnvägstrafiken.



1. INLEDNING

1.1 Problem och dess bakgrund

Som ett led i strävandena efter en Ökad effektivitet inom transportsektorn i enlighet med

Riksdagens trafikpolitiska beslut år 1988 har_ en omorganisation av järnvägsväsendet

genomförts i Sverige. Den tidigare organisationen kännetecknades av ett enda företag, Statens

järnvägar, som ensamt hade ett samlat ansvar för hela järnvägssektorns verksamhet, dvs. både

tågtrafiken och järnvägsbanorna. Den nya organisationen av järnvägssektorn baseras på två

inbördes självständiga enheter: (1) det nya affärsverket, Statens järnvägar (SJ) med ansvar för

huvuddelen av tågtrafiken och (2) en separat myndighet med ansvar bansystemet, Statens

banverk (BV). En tredje enhet med ansvar för trafikledningen kommer att arbeta mer eller

mindre självständigt, men är formellt inordnad i Banverket. Det Övergripande målet för den

nya järnvägspolitiken enligt statsmakterna är att järnvägen skall ges förutsättningar att spela

en viktig roll som ett konkurrenskraftigt, miljöanpassat och energisnålt transportmedel

(jämför t. ex. Regeringens proposition 1987/88250).

Kravet om järnvägens konkurrenskraft förutsätter att SJ och andra operatörer bedriver sin

trafikverksamhet i enlighet med företagsekonomiSka principer för att systemet som helhet

skall kunna uppnåen intern effektivitet. Detta är :nödvändigt för att tågtrafiken skall gå ihop

och öka utan statlig inblandning. Sedan den 1 juli 1996 dock har ett nytt regelsystem, som

grundas på regeringens proposition l995/96:92, trätt i kraft. De nya förutsättningarna innebär

att SJ behåller sin monopolställning inom den interregionala persontrafiken på hela stomnätet.

I samband med den regionala trafiken får dock Länstrafikhuvudmännen trafikeringsrätten på

stomnätet inom egna länet. Godstrafiken avregleras i den bemärkelsen att de trafikbolag som

uppfyller av staten angivna krav får bedriva transportverksamheten på statens

spåranläggningar.

Å andra sidan förutsätts att Banverket baserar hela sin verksamhet på samhällsekonomiska

principer (kriterier). Det samhällsekonomiska synsättet implicerar, enligt teorin, att priset för

bantjänster (som i regel måste betalas av?? tågoperatörerna) sätts lika med den

samhällsekonomiska marginalkostnaden. För Banverkets del har detta dock inneburit ett

finansiellt underskott i verksamheten, vilket finansieras genom anslag från staten.

Effektivitetskraven från statens sida på SJ har inte inneburit någon styrning av tågtrafikens



utbud. Problemet med olönsam trafik får hanteras genom att SJ anmäler till Delegationen för

köp av kollektivtrafik den del av persontrafik som inte bedöms vara lönsam på kommersiella

grunder. Meningen är att sådan tågtrafik upphandlas genom öppet anbud men oftast har

tillfallit SJ.

När det gäller förutsättningar för ett effektivt utbud av tågtrafiken och ekonomiskt

ansvarstagande tycks två bakgrundsaspekter vara väsentliga i både nationellt och

internationellt sammanhang. För det första har verksamhet inom järnvägssystem oftast

bedrivits i form av ett traditionellt statligt monopol. För det andra har järnvägstrafiken under

den senare tiden rent allmänt befunnit sig i ett utsatt läge på grund av den hårda konkurrensen

från de övriga transportalternativen, särskilt person- och lastbilstrafik. I syftet att effektivisera

har därför avregleringarna av järnvägssystem varit en viktig politisk fråga i flera Europeiska

länder. Storbritannien har redan genomfört en omfattande avreglering av jämvägssektom

genom privatiseringar och utvidgad konkurrens för upphandling av järnvägstrafiken. I Sverige

har i princip all persontrafik, inklusive lokal kollektivtrafik och viss godstrafik, öppnats för

konkurrensl . Det är därför av intresse att med tanke på det svenska järnvägsväsendets

pågående omdaning utveckla lämpliga modeller och metoder för att mäta förändringar i

järnvägssektorns produktivitet. Litteraturen över: produktivitetsstudier vittnar att mycket

arbete har gjorts för att i generella termer belysa viktiga analytiska problem i samband med

produktivitetsmätningar. Utvecklingen inom nya metoder för aggregering och användning av

flexiblare kostnadsfunktioner har från estimeringssynpunkt bidragit till att kostnadssamband

nu kan specificeras på ett bättre sätt. Mer arbete bêhövs dock för att skapa möjligheten för en

utökad tillämpbarhet av dessa metoder inom järnxø'ägssektorns produktivitet.

I en traditionell mening brukar begreppet produktivitet av ett företag definieras som

produktion av varor och tjänster (output) per enhet av faktorinsats (vanligen arbetskraft),

under en viss tidsperiod. Emellertid är det viktigt att särskilja mellan två olika

produktivitetsmått, nämligen partial faktorproduktivitet (PFP) och total faktorproduktivitet

(TFP). Här är total faktorproduktivitet ett uttryck 'för förhållandet mellan total produktion och

total insats (i form av råvaror, kapital och arbete etc.). Partial faktorproduktivitet innebär att

man antingen mäter total produktion per enhet av en produktionsfaktor eller också att en

delmängd av den totala produktionen relateras till insatsen av den produktionsfaktorn

 

1 Se Ehrling och Alexandersson (1997)



(Dodgson, 1985). Det är värt att påpeka här att då begreppet produktivitet används i ett

vardagligt sammanhang så är det partial faktorproduktivitet som frågan oftast gäller. I ett

ekonomiskt perspektiv, är problemet med partial produktivitet att detta mått kan påverkas av

förändringar i relativa faktorpriser. Partial faktorproduktivitet av någon produktionsfaktor kan

alltså öka samtidigt som den kan minska med avseende på en annan produktionsfaktor.

Jämförelsevis, förväntas total faktorproduktivitet avspegla förändringar i ett företags

uppförande på ett mera heltäckande realistiskt_ sätt. Studier av total faktorproduktivitet

konfronteras dock av svåra mätproblem.

Sett ur en teoretisk synvinkel stödjer de traditionella produktivitetsmodellerna sig på den

neoklassiska ekonomiska teorin om produktions- och kostnadssamband. Enligt denna teori så

är det tre huvudsakliga faktorer som kan påverka produktivitet, nämligen: (i) ett företags inre

teknisk effektivitet och innovation, (ii) en allmän utveckling inom teknologin, och (iii) en

existens av stordriftsfördelar i produktion av varor eller tjänster. Svårighetema med att mäta

produktivitet inom ett ickevinstmaximerande företag har varit kända inom ekonomisk

vetenskap sedan länge. Komplexiteten beror till större delen på de institutionella ramar,

regelsystem, samhällsekonomiska förhållande, politiska målsättningar och topologiska och

klimatiska villkor etc., som präglar den region där företaget i fråga driver sin verksamhet.

Inom järnvägstrafik försvåras problemet ytterligare av det faktum att jämvägssektom utgör en

multi-produkt industri och att tjänsteproduktionen i form av tågkilometer och vagnkilometer

(utbudssidan) skiljer sig från den produkt som slutligen konsumeras, dvs. personkilometer och

tonkilometer (efterfrågesidan). Detta beror på att konsumenter av trafiktjänster i detta fall

medverkar också som en produktionsfaktor i slutproduktionen. Vidare det är inte bara olika

produktkategorier på efterfrågesidan som diversifierar jämvägssektoms output utan denna

diversifiering beror också på skilda egenskaper hos olika tågrelationer som utgör stommen i

tågtrafiksystem.

Det är vanligt att kvantifieringen av jämvägssektorns output baseras på utförda person- och

tonkilometer. På grund av tågrelationers varierande egenskaper kan dessa produktionsmått

inte betraktas som fullständigt homogena produkter i en ekonomisk mening. Ett viktigt bidrag



till forskningen om järnvägssektorns produktivitet vore att hitta former för en modifiering av

den relevanta begreppsapparaten med avseende på produktkategori, turtäthet, restid, komfort

och andra egenskaper som kännetecknar en given'tågrelation. Förekomsten av skalekonomier,

odelbarheter, prisdifferentiering och prisdiskriminering är också kända fenomen inom

järnvägssektorns verksamhet. En annan viktig aspekt av tjänsteproduktionen inom

järnvägssystem är att de fasta kostnademas andel relativt totala kostnaderna är mycket hög.2

Detta gör det problematiskt att definiera ett välbalanserat produktivitetsmått utan att de

specifika egenskaperna hos de olika kategorierna av järnvägens tjänster identifieras. Med

tanke på en eventuell standardisering av jämvägssektorns tjänsteproduktion är det angeläget

att utveckla lämpliga modeller och metoder för studier av produktivitet inom denna sektor.

1.2 Syftet

Detta projekt syftar till en inventering av möjligheter till att genomföra djupare analyser av

produktivitetsförändringar inom den svenska järnvägssektorn. Studien inriktar sig särskilt på

att förbereda utvecklingen av en lämplig modell för Sverige. Samtidigt undersöks möjligheter

till att få tag i nödvändiga data för en sådan modell. Vidare behandlas frågor som berör själva

teorin och de metoder som är relevanta för produktivitetsmätningar i ett allmänt sammanhang,

men som också kan tillämpas inom järnvägssektorn. Förhoppningsvis kommer detta

grundläggande arbete att skapa förutsättningar för nödvändig kunskapsuppbyggnad i samband

med fortsatt arbete med modellutveckling. Sådana kunskaper skulle också kunna användas

inom arbetet med bedömningar av transportpolitiska åtgärder, efterfrågeanalyser och effekter

av faktorsubstitutioner etc. Den kan också vara nyttig för att studera organisatoriska

förändringar och arbetsmarknadsrelaterade attityder inom järnvägssektorn.

 

2. Se Preston and Nash (1992).



2. EKONOMISK TEORI OCH_ BEGREPPET PRODUKTIVITET

2.1 Produktivitet och effektivitet

Som det inledningsvis har påpekats, avspeglar produktivitet förhållandet mellan ett företags

produktion och insats av produktionsfaktorer utifrån rådande eller givna teknologiska villkor

under en tidsperiod. Jämförelser av produktivitetsutveckling för olika tidsperioder kan ge

viktig information om ett företags möjligheter till fortlevnad och expansion. Dessutom kan en

jämförelse av produktivitetsutveckling mellan olika företag, organisationer och

industribranscher etc., indikera hur effektiva dessa organisationer är i förhållande till

varandra. Nedan följer en analys av det generella begreppet, produktivitet, i en ekonomisk-

teoretisk mening.

Definitionen ovan antyder att problemet med produktivitetsmätningar är nära anknutet till den

ekonomiska teorin om produktion- och kostnadssamband. Problemet borde därför behandlas

med hjälp av förutsättningar inom denna teori. Låt ;oss då beteckna produktionen av ett företag

med y. Vidare antar vi att företaget producerar en enda tjänst som är homogen. Företaget tar i

anspråk en uppsättning av olika produktionsfaktorer, q1,qn, vid tidpunkten t. Det

tekniska sambandet mellan företagets output? och input kan alltså presenteras av

produktionsfunktionen definierad av f.

y=f(q1,- -u,qn,t) (2.1)

Produktionsfaktorerna antas vara substituerbara, dvs. användning av den ena faktorn kan

minskas genom att öka insatsen av den andra faktorn vid oförändrad produktionsnivå.

Ekvationen ovan implicerar teknisk effektivitet i en neoklassisk tradition som innebär att varje

kombination av produktionsfaktorer enligt den valda teknologin leder till maximal output.

Effektivitet i den bemärkelsen gäller enbart den kvantitativa dimensionen av utbudssidan

eftersom den inte säger något om den kvalitativa aspekten av produktionsprocessen. I en

traditionell analys brukar man ta det för givet att inriktningen av produktionenär anpassad till

de kvalitativa krav som konsumenter ställer på varor och tjänster. Effektiviteten i produktion

kan i ett sådant fall illustreras grafiskt i figur 2.1 om vi låter antalet produktionsfaktorer

begränsas till två, kapital och arbete.
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Figur 2.1 Sambandet mellan teknisk effektivitet och ekonomisk effektivitet i produktion

enligt standard mikroekonomisk teori.

I figur 2.1 ovan, visas effektiviteten i produktion då företaget i fråga använder två

produktionsfaktorer, q1 och q2 (tex. kapital respektive arbete), för att producera en given

mängd av output, y*. Denna produktionsnivå representeras i figuren av isokvanten, y*y*.

Enligt den ekonomisk teoretiska begreppsapparaten brukar kurvan y*y* stå för tekniskt

effektiva kombinationer av kapital och arbete för att producera output, y* . Naturligtvis, beror

isokvantens utseende på särskilda egenskaper hos den bakomliggande produktionsfunktionen.

Punkterna a och b på kurvan är alltså tekniskt effektiva, medan punkt c står för en tekniskt

ineffektiv kombination av kapital och arbete, eftersom det skulle gå att producera output y*

genom relativt mindre insats av båda produktionsfaktorema, som till exempel i punkt a.

Kvoten oa/oc kan kallas en avståndsfunktion och används i princip för att avspegla teknisk

effektivitet i produktionen. Det är ganska enkelt att se att en sådan kvot definierad för punkt,

a, på isokvanten y* y*, skall vara lika med 1.
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I praktiken räcker det dock inte med bara tekniskt effektiva lösningar i produktionsprocessen

eftersom hänsyn måste tas till kostnader i samband med användning av produktionsfaktorer.

Då tillgången av olika produktionsfaktorer på kort sikt kan vara begränsad måste företaget

Välja den kombination av produktionsfaktorer som minimerar kostnaden för en bestämd

mängd av output, till givna faktorpriser. I en sådan modell kan totalkostnader för produktion

representeras av en isokostlinje. Olika isokostlinjer står här för olika totalkostnader för

produktion till givna faktorpriser. I figuren ovan, Visas två parallella isokostlinjer, wv och rs,

som står för skilda totalkostnader för att producera output y*. Isokostlinjen rs representerar

alltså en lägre totalkostnadsnivå än vad linjen wv gör. Punkt b som samtidigt ligger på

isokvant y*y* och isokostlinje WV implicerar en från teknisk synpunkt effektiv

faktorkombination i produktion av y* (på samma sätt som punkt a). Men den

faktorkombinationen är ineffektiv på grund av att den står för högre totalkostnader för att

producera output, y* . Däremot står punkt a för en; optimal faktorinsats i den bemärkelsen att

den står för en både tekniskt och allokeringsmässigt effektiv faktorkombination vid

produktion av y* .

Det har redan nämnts att begreppen (PFP) och (TFP) per definition står för två skilda

produktivitetsmått. Produktivitet av arbetskraft är ett partialt mått som ofta brukar användas i

samband med studier av produktivitetsutveckling inom företag och industribranscher. Givet

företagets produktionsbeslut i Vår enkla modell enligt punkt a, kan PFP (arbetskraft) vid en

given produktionsnivå, y)k beräknas med hjälp av kvoten, y*/q23. Ett partialt mått på

produktivitet kan dock inte avspegla produktionsförhållande på ett korrekt sätt och ger

felaktig och ofullständig information. Exempelvis tar ett mått som arbetskraftsproduktivitet

inte hänsyn till hur andra produktionsfaktorer än just arbetskraften påverkar

produktionsförhållande. Den traditionella mikroekonomiska teorin vilar huvudsakligen på

antagandet av homogenitet i produktion. Frågan. om differentiering av output (sortiment)

behandlas inom en särskild inriktning - teorin om produktdifferentiering. I praktiken har

kvalitetsaspekten även i det fallet varit svårt att hantera. Frågor kring direkta (explicita)

skattningar av produktionsfunktioner har också uppfattats som svårtacklade utifrån

3
kvalitetsaspekten . Begreppet effektivitet i produktion skulle åtminstone i ett teoretiskt

sammanhang kunna transformeras till ett mera heltäckande uttryck med hänsyn till

 

3. Se Kim, M. (1985)
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produktkvalitet. Låt oss kalla detta för total effektivitet. Detta innebär att

produktionsinriktning är helt anpassad till efterfrågesidan, dvs. till konsumenternas

preferenser. Begreppet totaleffektivitet kan illustreras som i figur 2.2 nedan.

maritim*

  

3.. Kmiiiei

 

Figur 2.2 En illustration av begreppet total effektivitet som en Överensstämmelse mellan

produktionsinriktningen och preferenserna hos konsumenter

I figuren ovan mäts produktkvalitet längs den horisontala axeln medan den vertikala axeln

visar produktionskvantitet. Kurvan yy° (transformationskurvan) kan ses som en avspegling

av produktionsmöjligheter då hänsyn tas till både kvalitet och kvantitet vid en viss insats av

produktionsfaktorer. Det antas också att både teknisk och ekonomisk effektivitet redan råder

vid den aktuella tidpunkten. Konsumentpreferenser för att kombinera kvantitet med kvalitet

av varan eller tjänsten anges av indifferenskurvan, I* I*. I punkt d Överensstämmer

konsumtionen med det som produceras vilket under teoretiskt nödvändiga

standardförutsättningar, avspeglar ett nyttomaximum. Nyttonivå i detta läge bestäms av dels

hur mycket som produceras och dels hur den efterfrågade kvantiteten anpassas till

preferenserna i kombination med produktkvalitet. Observera att indifferenskurvan 10 I0 står

för en lägre nyttonivå jämfört med den nytta som genereras genom att konsumera längs
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kurvan, I*I*. Detta betyder att varje punkt på kurvan 10 10, (inklusive punkt e som ligger i

skärningspunkten mellan transformationskurvan yyO och indifferenskurvan I0 10 ), skulle

innebära ett icke optimalt konsumtionsval med avseende på kvantitet och/eller kvalitet.

På samma sätt kan man visa hur ett partialt produktivitetsmått, som inte tar hänsyn till alla

relevanta produktionsfaktorer, kan ge missledande?" information. Låt oss nu betrakta ett sådant

exempel med hjälp av diagrammet nedan. I figur 2.3 visas totalkostnader för produktionen

inom företag 1 och företag 2 med hjälp av isokostlinjerna rs respektive wv. Olika lutningar av

rs och wv avspeglar den olikhet i faktorpriser som i det här fallet råder.

qi. (arbete)

 

  

O s _. M 1 vara? magra!)

Figur 2.3 Arbetskraftsproduktivitet, ett partialt mått som kan förmedla en missledande

information om produktions- och kostnadsförhållande i ett företag. Linjen rs avser företag 1

och linjen wv avser företag 2.

Enligt vårt tidigare resonemang står samtliga punkter på isokvant y*y* för tekniskt effektiva

lösningar i samband med produktion av output y*. Bara punkterna d och e

(tangeringspunkterna mellan isokvanten och respektive isokostlinjerna) står för en
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allokeringsmässigt effektiv faktoranvändning inom respektive företag. Man bör lägga märke

till att förhållande mellan kapital och arbete (faktorkvoten), som definieras av punkterna e och

d för företag 1 respektive företag 2, är olika i dethär fallet.

Detta innebär att även om båda företagen är tekniskt och allokeringsmässigt effektiva i

produktion av output y* , så är produktionen per enhet av sysselsatt arbetskraft lägre i företag

1 än i företag 2, eftersom 01 < ow. För att utveckla detta resonemang vidare kan det påpekas

att punkterna f och g i figur 2.3, båda står för högre arbetskraftsproduktivitet än i punkt e

inom företag 1, utan att för den skull vara tekniskt och allokeringsmässigt effektiva lösningar.

Ett liknande resonemang baserat på förändringar i relativa faktorpriser och

substitutionselasticitet mellan olika produktionsfaktorer kan också gälla i samband med

jämförelser av partial faktorproduktivitet vid olika tidpunkter, inom ett och samma företag.

Det är då naturligt att tänka sig ett produktivitetsmått där hela output och alla

produktionsfaktorer är representerade, dvs. total faktorproduktivitet. I en enkel modell kan ett

sådant mått formuleras som,

>|<

TFP = y 1 (2.2)
n

OCi (li

där, oc, står för vikterna vad gäller de olika produktionsfaktorernas andel i totalkostnaderna

för produktionen y*. Det är viktigt att påpeka här att indexnummerproblem kan uppstå i

samband med att hitta lämpliga vikter, t. ex. med tanke på faktorpriser. Som det tidigare har

nämnts kan en direkt estimering av produktionsfunktioner vara problematisk (särskilt i

samband med en multi-produkt industri som järnVägar). Kostnadseffektivitet kan därför vara

en bra utgångspunkt för att genomföra produktivitetsanalyser, utan att viktig information

förloras. En aspekt är att produktivitet och effektivitet som begrepp används ibland

omväxlande för att uttrycka samma sak, vilket kan vara missledande. Skillnaden mellan

produktivitet och effektivitet kan dock förklaras. :med att begreppet effektivitet står för ett

någorlunda abstrakt optimeringsfenomen inom ett företags verksamhet, medan produktivitet

ger uttryck för ett praktiskt mätbart mått som visar hur bra eller dåligt företagets

effektivitetssträvan har lyckats.
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Det finns alltså två alternativa analysinstrument som modeller av produktivitetsmätningar har

möjlighet att utnyttja; och dessa är produktionsfunktion och kostnadsfunktion.

Kostnadsminimering i samband med en given outputnivå vid givna faktorpriser brukar kallas

som ett dualitetsproblem till maximering av produktion, vid en viss faktorinsats och givna

faktorpriser. Betrakta en kostnadsfunktion C, sådan att,

Ctzgt(r{, .... ..,r§,,yt,Tt) (2.3)

där, rf står för priset på produktionsfaktor i, vid tidpunktt, och T, representerar en index av

produktionsteknologin vid samma tidpunkt. Egenskaper hos själva funktionssambandet

n

definieras av gt . Här ligger effektivitetsproblemet i att minimera totalkostnaden, Ct = 2 rit qit,
i=1

med avseende på insats av produktionsfaktorer qå, då output yt vid tidpunkten t ligger på en

bestämd nivå. Givet detta arrangemang kan förändringen i totalkostnader för att producera

output y, mellan tidsperioderna 0 och t, anges i form av följ ande uttryck,

A logC = log Ct - log C0 (2.4)

Innehållet i sambanden (2.3) och (2.4) ovan, kommer naturligtvis att bero på hur

kostnadsfunktionen C har specificerats. Under de två senaste decennierna har translog typ av

kostnadsfunktioner blivit vanliga analysinstrument, eftersom dessa är flexibla och

representerar, genom ett u-format utseende, en realistisk bild av kostnadsutveckling. Detta

innebär att substitutionselasticiteten för produktionsfaktorerna inte är begränsad på grund av

restriktioner som ofta impliceras av specificeringsförfarandet.4 En logaritmisk kvadratisk

kostnadsfunktion kan exempelvis användas för att'iestimera och jämföra kostnadselasticiteten

för en given produktionsmängd y liksom andelar av olika produktionsfaktorer i

totalkostnaden, och för att beräkna genomsnittliga produktionskostnader vid olika tidpunkter.

 

4. Se Guilkey, Knox-Lovell and Sickels (1983), för enjämförelse av hur en translog kostnadsfunktion och andra

funktionsformer uppför sig.
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2.2 Produktivitetsförändring inom en industri med flera produkter

Vi har hittills antagit att företaget i fråga producerar en enda vara eller tjänst Och att den är

homogen. Eftersom järnvägen är en multi-produkt verksamhet, är det nödvändigt att tillämpa

en multi-produkt kostnadsfunktion för att kunna mäta produktivitetsförändringar inom

sektorn. Följ ande beteckningarna har använts i analysen:

C = totalkostnaden av produktion

yJ. = typ av output

2 = funktionssamband

t = tidpunkt

qi = produktionsfaktorer

ri = faktorpriser

81 = faktor izs kostnadsandel

En kostnadsfunktion för multi-produkt industri kan formuleras på följ ande sätt,

C=z(y1,...,ym,r1,...,rn,t) A (2.5)

där, totalkostnaden C för att producera en bestämd uppsättning av produkterna yl, ..., ym,

implicerar teknisk- och allokeringsmässig effektivitet. Funktionssambandet definieras av Z vid

tidpunkten t, då faktorpriserna n, rn , vid rådande produktionstekniskt kunnande är givna.

Vi kan då ange förändringstakten för C över tiden på följ ande sätt,

dlnC_I:n:[ölnz dlnyj] n [ölnzbdlnri] 29an (2.6)

dt _j=1 ölnyj' dt 1:1 alnri dt at

Den första termen till höger om likhetstecknet i (2.6) ovan anger förändringen i

totalkostnaden som uppstår på grund av förändringar i produktionen. Förändringarna i

totalkostnaden hänförliga till ändrade inputpriser och möjliga skift i kostnadsfunktionen visas

av den andra respektive tredje termen i ekvationen. Tredje termen kan därför tolkas som ett

restvärde och står för själva produktivitetsförändringen. Kostnadselasticiteten med avseende
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på faktorpriset (andra termen) är analytiskt lika med kostnadsandelen för den relevanta

faktorn och därför kan ersätta elasticitetstermen i ekvation (2.6). Vi har alltså,

d ln C m

dt j=l Ö ln yj dt 1:1
(2.7)

E)an dlnY- n dlni Blnz

dt at

I ekvation (2.7) ovan, står 5, för kostnader hänförliga till produktionsfaktor i, relativt

n

totalkostnaden.5 Observera att totalkostnaden C definitionsmässigt är lika med Zriqi, och
1:1

d ln C . . . . o .
uttrycket, , efter VISsa matematiska mampulationer kan alltsa skr1vas som,

 

dlnc n dlnri dlnqi) \

dt [ö ( dt dt ] ( )

Genom att substituera (2.8) i (2.7) kan måttet på produktivitetsförändring över tiden härledas.

Vi har därför,

Ölnz m E)an (11an H dlnq.

at aln yj dt I: dt ( )

Första termen till höger om likhetsteeknet i ekvation (2.9) är en vägd summa av de

proportionella förändringarna i produktionen av m produkter, där vikterna utgörs av

kostnadselasticiteten med avseende på den ifrågatszarande produkten. På samma sätt är andra

termen till höger en vägd summa av de proportionella förändringarna i alla insatsfaktorer, där

kostnadsandelen för respektive insatsen bildar den nödvändiga vikten. Tolkningen av (2.9)

bör alltså bli att skillnaden mellan dessa två termer är lika med produktivitetsförändringen

 

5. Enligt regeln, kallad Shephard,s Lemma, kan man härleda efterfrågan på en produktionsfaktor genom att

ÖC
derivera totalkostnadsfunktionen med avseende på faktorpriset. Vi har alltså, 5" = qi . I logaritmisk form kan

ri

8C

d kr alnc C ac r* rqu 1k k d dl f fk 1man å s iva, __=_=_-_=_= ', vi et är ostna san een ör a tor i, reativt
åln r1 år, C C 1

f i

totalkostnaden C.
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(termen till vänster om likhetstecknet), vilket i. sin tur avspeglar relativförändringen i

totalkostnad som frambringas av skiftningar i produktionsfunktionen. Detta innebär att om

produktionen kännetecknas av konstant skalavkastning och marginalkostnadsprissättning,

skulle kostnadselasticiteten, som vikter för förändringarna i produktionen enligt ekvation

(2.9), kunna ersättas med intäktsandelarna för respektive produktkategori. Uppenbarligen kan

man under en sådan förutsättning inte ta hänsyn till situationer där stordriftsfördelar i

produktion av tjänster förekommer och är betydelsefulla.6

2.3 Empiriska tillämpningar och erforderliga data

Det finns tre metoder för att angripa problemet med empiriska skattningar av

produktivitetsförändringar nämligen, (l) indexnummermetoden, (2) metoder baserade på

neoklassisk typ av kostnadsfunktioner, och (3) metoder som bygger på estimering av

produktionsfunktioner med hjälp av linjär programmering. Man måste vara medveten om det

faktum att dessa metoder bygger på varierande formuleringar av de underliggande

tankegångarna och begreppen. Detta innebär en riSk för att produktivitetsmåtten tolkas på ett

inkorrekt sätt.

Ett total faktorproduktivitetsmått baserat på indeXnummermetoden kan i princip konstrueras

från direkt tillgängliga data över produktion och kostnader utan att någon kostnads- eller

produktionsfunktion behöver estimeras. Det som är avgörande för denna metod är på vilket

sätt dessa data aggregeras. Input- och outputpriser används som vikter i det avseendet. Den

enkla kvoten mellan output- och inputvärden ger det sökta produktivitetsmåttet. Metoden

baserad på optimering av produktionsfunktion genom linjär programmering är mera känd som

Data Envelopment Analysis (DEA).7 Grundtanken bakom denna approach är ett

optimeringsförfarande för att kunna ranka den relativa effektiviteten av beslutsenheter på

olika nivåer i ett företag utifrån observerade input- och outputdata för företagets verksamhet.

Här behöver man inte ha en a priori uppläggning av antaganden om produktionsteknologi.

DEA metoden kräver inte heller tillgång till data över faktor- och produktpriser i samband

med produktivitetsstudier. Den kostnadsmodell som har presenterats ovan tillhör kategori (2)

 

6. Under förutsättning att en teknisk förändring klassificeras som Hicks-neutral och att produktions- och

kostnadsfunktioner är separabla, skulle högerleden i (2.9) kunna tolkas som relativförändringar i aggregerad

output respektive input. Se Dodgson (1985) and Caves, Christensson and Swanson (1980).
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och kan klassificeras som en parametrisk faktorproduktivitetsansats. En estimeringsmodell

som bygger på en sådan formulering kan nu specificeras i det följ ande.

Empiriska tillämpningar i samband med produktivitetsanalyser inom järnvägssektorn av

sådana kostnadsfunktioner kommer att kräva data över: (i) mängden av olika faktorinsatser, t.

ex. olika kategorier av arbetskraft, bränsle och energi, banor och signalsystem, bangårdar,

vissa specialutrustningar, lokomotiv och Övrig rullande material, (ii) produktionsnivåer av

varje produkttyp, exempelvis, personkilometer, tonkilometer, tågkilometer eller ett

gemensamt mått uttryckt i samma enheter som tas fram genom att ge olika produkterna

lämpliga vikter och värden, (iii) kostnadselasticiteter med avseende på olika produkter inom

järnvägssektorns tjänsteproduktion, och (iv) kostnadsandelar för varje insatsfaktor. En

schematisk input-output modell för den svenska järnvägssektorn presenteras i en appendix på

sida 25.

När det gäller kostnadssidan så kan man lära en hel del från vägtrafiken. Till exempel, då en

väg förbättras brukar trafikantkostnadsbesparingar i form av minskad restid, minskade

fordonskostnader, ökad komfort och minskade olycksrisker tolkas som en ökning av

samhällsnytta eller också en produktivitetshöjning i samband med produktion av den

existerande trafiken på den förbättrade vägen. Externa effekter som genereras av trafiken, inte

minst i form av miljöintrång etc., måste också beaktas för att man skulle kunna få ett

heltäckande grepp om den samhällsekonomiska totalkostnaden för trafiken. Hur detta synsätt

kan överföras till järnvägssektorn för att fånga in sektorns interna och externa uppoffringar i

samband med produktion av trafiken är en fråga som kräver en både djupare och bredare

analys. Kvalitetsaspekten kan beaktas genom att'man definierar produktionsfunktion på ett

sätt som också tar hänsyn till någon formav index baserad på restid, komfort, säkerhet och

punktlighet etc. Som ett alternativ kan man försöka hitta former så att dessa variabler kan

inkluderas på kostnadssidan på samma sätt som man gör inom vägtrafiken.

Bortsett från denna typ av komplexitet kan empiriska tillämpningar bygga på modeller som

anges av ekvation (2.9). I en modell, där tiden också betraktas (som en diskret variabel) kan se

ut som i ekvation 2.10. För ett fall med bara två efterföljande tidsperioder har vi,

 

7. Se Hensher, D.A. och Waters, W.G. (1993).
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Formuleringen Ovan kan vara användbar i samband med jämförelse av

produktivitetsförändringar baserade på tvärsnittsdata, tidsserier eller en blandning av sådana

datatyper. Grunddata för en sådan heltäckande studie av total faktorproduktivitet kan

naturligtvis fortfarande vara svårt att få tag i vilket är välkänt och har påpekats i tidigare

studier av produktivitetsförändringar inom järnvägar. I en Expertrapport Infrastruktur och

produktivitet till Produktivitetsdelegationen tillsatt av den svenska regeringen, påpekar J. E.

Nilsson (1991) bristen på en lämplig begreppsapparat inom detta forskningsområde. Ett

exempel är att definiera Banverkets produktenhet på ett mera tydligt och lämpligt sätt?

Svårigheten ligger också i att det finns så många tågrelationer med olika egenskaper och att

bandelarna inte utgör homogena enheter i flera viktiga avseenden. När det gäller problemet

med en standardisering av nödvändiga definitioner .så är det viktigt med en litteraturstudie för

att försöka utveckla standardiserade begrepp och definitioner inom detta ämnesområde.

Beträffande tillgängligheten och kvaliteten av nödvändiga data (som kommersiellt sett kan

vara hemliga) så skulle detta läge kanske kunna påverkas genom personkontakter med SJ på

högnivå. Även Sveriges officiella statistik över järnvägsverksamhet är nu tillgänglig på ett

bättre sätt i och med att Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) numera svarar för

framtagandet av en sådan statistik. Dessutom kan Railway Statistics som publiceras av

International Union of Railways och databaserna Railroad, Transdoc och IRRD vara källor till

viktig statistik om järnvägarna. Detta betyder att problemet med att få tag i data av hög

kvalitet inte är oöverkomligt ifall det går att sätta in tillräckliga resurser i form av tid och

arbete.
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3 SLUTKOMMENTARER

Transportsektorn står på grund av sina välkända särdrag för i stort sett ett verksamhetsområde

där sedvanliga produktivitetsmodeller, som exempelvis används inom industriproduktion, inte

kan användas utan vidare. Det finns därför ett särskilt behov av att anpassa och vidareutveckla

dessa modeller för att kunna mäta produktivitet inom transportsektorn. Dessa modeller skall

rimligtvis baseras på teorier om produktions- och kostnadsfunktioner. På det sättet skulle

hänsyn kunna tas till det faktum att transportsektorn, särskilt järnvägar, kännetecknas av

odelbarhetsproblem inom produktion och underhåll av infrastrukturen. Att trafikanter själva

medverkar som en faktor i produktion av transporttjänster och: att sektorns verksamhet skapar

externa effekter gör att traditionella produktivitetsmodeller helt enkelt inte kan vara lämpliga

och heltäckande. Marknadsförhållandet för trafikföretagens verksamhet är en annan viktig

aspekt som måste beaktas i samband med produktivitetsmätningar.

Det är därför angeläget att göra en ordentlig satsning på ett fortsatt arbete med

modellutveckling inom detta forskningsområde med tanke på pågående förändringar inom

järnvägssektorns verksamhet. Ett bra sätt att gå till väga kan vara att studera

produktivitetsförändringar inom järnvägssektorn» som ett delproblem inom ramen för ett

bredare tema för produktivitetsförändringar inom transportsektorn som helhet. Det skulle då

naturligtvis också vara intressant och värdefullt att göra jämförelser av

produktivitetsförändringar inom och mellan busstrafiken och järnvägstrafiken, särskilt då

busstrafiken just nu befinner sig i en omfattande process av privatisering och avregleringar.

Förutom de problem beträffande modellutveckling och data som diskuterats i texten ovan

karakteriseras järnvägssektorn av skilda egenskaper vad gäller fördelning av bankapacitet i

enlighet med en på förhand bestämd tidtabell och konkurrensförhållande inom marknad för

järnvägstjänster etc. Dessa aspekter av järnvägstrafik bör också tas hänsyn till i en eventuell

större och djupare studie av produktivitetsförändringar inom järnvägssektorn i Sverige.

Som det tidigare påpekades så kan det finnas svårigheter med tillgänglighet och kvalitet av

nödvändiga data inom järnvägsforskningen, men läget kan påverkas till det bättre via

intervjuer med anställda inom SJ. Sveriges officiella statistik över järnvägsverksamhet,

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Railway Statistics publicerad av
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International Union Of Railways, och databaserna Railroad, Transdøc och IRRD kan vara

Värdefulla källor till Viktiga data om järnvägsområidet.
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Figur A1: En schematisk input-output modell för den svenska järnvägssektorn.
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