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FÖRORD
Tre kvinnor har haft avgörande betydelse för arbetets framväxt. Tanken
på en avhandling förde jag först fram till min hustru, Kersti Jobs.

En

dagboksanteckning säger att det var i mitten av maj J 984. Med intresse
och synpunkter ha r hon sedan dess följt projektets ut veck! ing.

Gun

Lindgren vid Leksands kommunbibliotek har oförtrö ttli gt skaffat den
litteratur som jag a nvänt mig av. Margareta Johnsson är sedan några l\r
ti ll baka van vid min stundom svårtydda handstil. När hor ögnat igenom
den förs l ci manusbunten fällde hon et t yttrande, som jag vilt för a vidare
ti ll även andra att hämta tröst uti: "Ja, nä'n måste ju syssla med sån't
hä r också".
Uppslaget till studien, formulerat som ett utredningsuppdrag, servera des mig i en promemoria (oktober 1983) för fattad av ordföranden vid
statens räd för byggnadsforskning, professorn Lennart Holm.

Det har

varit ett ovärderligt stöd att som utgångspunkt ha ett i sina huvuddr-1')
ge nomtä nkt undersökningsprogram. F rikostigt har Lennart Hol rn unde r
vägen delat med sig av sitL rika kunnande om och s in stora erfarenhet
av stud iefä ltet.
I a nl edning av studien ställde bygg forskn ingsrädets ve tenskar li oa näm nd
under ledning av docenten Ola Nyquist en referensgrupp på fött<:! r.
denna - som inte skall förväx las med den refe rensgrupp som t a las o:n i
kapital 4 - ingick, för utom Holm, bland andra pro fessor erna Ake Daun
och Bengt Sandkull sam t docenten Evert Vedung. Dauns a rbete n har jag
fortlöpande t agi t del av och hans ve t enskapssy n har pl\verkCJt min
a ttityd till problemstä llningen.

Mötet med Sandkulls avhand li ng om

innovativt be teende inom organi sationer var den yttersta orsaken till
a tt jag kontaktade honom för a tt diskutera möj li ghet en av att fä
disputera vid hans institution. Denna förfrågan resu lterade bland annat
i att vissa spörsmål i avhandl ingen kom att ventileras inom det högre
seminar iet vid Linköpings universitets ekonomiska institution.

Jag

känner mig hedrad av att fä lägga fram mina rön vid just denna
institution och detta unive rsitet. I mitten av 1960-talet de ltog jag i det
arbete som ledde fra m till beslutet att inrä tt a Linköoings tekniska
högskola.
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Vedung, med statsvetenskaplig skolning, och Nyquist, med juridisk samhällsvetenskaplig forskarbakgrund, har framfört synpunkter som
influerat skrivningen.

Urvalet av företag för intervjuundersökningen

har jag diskuterat med Bengt Olsson, enhetschef vid byggforskningsrädet. VD vid Inst itutet för byggdokumentation, Bengt Eresund, har
pekat pä intressanta aspekter av nyhetsspridningen och utveckli ngschefen vid samma företag, Monica Strömberg, har genomfört ett par
litteratursökningar. Figurerna och diagrammen har renritats av AnnaBritt a Engberg, Leksand, och Eva Raldow, e.r. Spräkservice, Stockholm,
har översatt sammanfattningen till c ngelcko.
Alla här nämnda tackar jag för den hj älp jag fätt.
I rapporten har jag pekat pä öppenhe ten som ett konstitutivt drag i
byggarkulturen. För en intervjuare fra mstår byggbranschens företrädare som ett synpunktsrikt s läkte.

Vära samtal förde oss ibland längt

bortom de frägor som var anledningen till sammantr äffandet.

De

intervjuade har lovats sekretess och därför nödgas jag rikta m itt tack
till en namnlös skara som ställt sin tid till förfogande.
Jag har inte haft tillfälle att fö lja universitetsundervisningen för
doktorsexamen.

Min kunskapsbas och vetenskapliga hällning, för att

uttrycka mig pret entiöst, har formats huvudsakligen genom läsning av
litteratur som fångat m itt intre sse, en brokig uppsättning Dagligt
Allehanda.

Huruvida de litterära strövtagen alltid företagits inom

gränserna för det i sig vida ämnet ekonomi har jag inte stort frägat
e fter. Innovationsproblemen kan vi närma oss frän många häll. Arbetsmetod och fr amstä llningens disposition har hämtat sina m önster ur
samma litteraturmassa.
De stunder jag suttit med pennan i hand har jag känt stor glädje. Det är
dä rför inte utan ett lä tt vemod som jag nu gär att schakta i den
kökkenmödding som en gäng var mitt arbetsrum.
Leksand och Tibble den 22 mars 1986
Sune Björklöf
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INTRODUKTION OCH SAMMANFATTNING

Vära lägenheters kvalitet, bostädernas utformning, bestämmelserna som
reglerar mitt tilltänkta fritidshusbygge, servicenäringarnas byggnader affärslokalerna, post- och bankkont oren, bensinmackarna - hus och
anläggningar för allmänna nyttigheter säsom bibliotek och skolor, vägar
och broar, reningsverk och högspänningsledningar, T - banestationer och
milsvida vattenmagasin, alla berörs vi som brukare, skattebetalar e,
upplevelsesubjekt och päverkansobjekt av byggandet och den byggda
miljön.

Et t studium av byggverksamhetens sätt att fungera och

branschens tendens att reagera pä nya signaler synes m ig därför li gga
inom ett centralt intresseomräde.
Starka, i sin begynnelse ofta oförutsebart vittpäverkande drifkrafter
kan i historisk belysning urskiljas i byggandets förä ndringsp rocess. Vi
kan nämna faktorkomplex av teknisk, politisk och e tisk a rt: nya familjeoch samlevnadsmönster, ängmaskinens, elektricitetens och automobilens inträde i samhället, sk iftesreformerna, som sprängde landsbygdens byar, omläggning av energiförsörjningspolitiken, et t ökat inslag
av invandrargrupper, som för med sig vanor och normer skiljaktiga frä n
vä ra. Sädana mäktiga strömm ar och starka imp ulser påverkar bebyggelsen i sto rt; de omvandlar städernas, landsb ygdens, uterumme t s
struktur.
Denna stud ie ligger längt frän ett sädant fäg elperspekti v i rum och tid.
Den placerar sitt öga i projektledningens sammanträdesrum, in vid den
lill a byggplatsens slamrande ce mentblandare eller bakom det stora
projektets laserbaserade avvägningsinstrument, den söker förklaringar
ti ll varför vissa innovationer vinner gehör men andra inte. Studi en är
centrerad kring tekniska innova tioner, men intresset ligger inte pä de
tekniska nyheterna som sädana utan fokuseras pä faktorer som stödjer
e ller hindrar e n nyhet att fä fäste i ett byggbranschens företag.
Nägra års egen erfarenhet av byggbranschen och utsagor av personer
som länge verkat i byggmiljön har lärt mig att det inte a lltid är
överväganden grundade på mätbara tekniska och ekonomiska kriter ier
som fäller avgörandet om acceptans eller inte-acceptans. Innovat ionsspridni ngen och informationstransaktioner är beroende av flera komponenter, av vilka nägra svårligen !äter sig inringa med hjä lp av kvantita-
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tiva data.

En undersökning, som grundas pä kvalitativ metod och som

omfattar ocksä den subkultur som karakteriserar byggbranschen, har
därför framstätt som ändamälsenlig för att nä mera inträngande
förstäelse för de mekanismer som träder i funktion vid hantering av
innovat ioner i denna bransch.

Kvalitativa metoder har använts i ett

otal studier inom det vittomfamnande ekonomiämnet under benämningar som fallstudier och intervjuundersökningar.

Den teoretiska diskus-

sionen om de kvalit ativa metodernas räckvidd och praktiska tillämpning
äterfi nnes dock företrädesvis i sociologiska och socialantropologiska
arbeten.
Jag har kallat studien Byggbranschens innovationsbenägenhet. Ett alternativ hade varit Byggbranschens innovationsberedskap. "Benägenhet"
och "bere dskap" uppfattar jag till betydelsen ligga mycket nära varandra i värt sammanhang. Bäda orden kan fänga innebörden företagens om vi är tyckmyckna, de i företagen verksamma individernas - att ityd,
den mentala inställningen, gentemot innovationer och företagens organisatoriska formering med hänsyn till uppgiften att hantera innovationsfrägor.

Avgörande för det s lut li ga rubrikvalet var att "benägenhet"

ocksä rymmer betydelseskiftningarna "tendens att .....", och "(genom
arv/tradition) disposition för ..... ". Dessa bet ydelsenyanser ger en viss
leg itim itet för intränget pä den socialantropologiska marken.
Det problem som vi har framför oss kan vi formulera i ett par frägor :
Hur är byggföretagens inställning till innovat ioner och hur är deras
beredskap att hantera nyheter? Vad är det fö r mekan ismer som träder i
funkti on inför ett avgörande om att accep tera eller avv isa en innovation?
För kunskapen om och förstäelsen av innovationshanteringen är det
vanliga, det a lldagli ga, handla nde t i lika rt ade situationer av störst
generellt intresse.

Om vi i en bransch finner nägot som systematiskt

avviker frän bet eendet i andra branscher finns det s kä l att närmare
granska förhällande t och söka förklaringar hä rtill.

Jag menar m ig ha

funnit vissa för byggbranschen unika drag som päverkar innovationshanter ingen och innovationsb enägenheten: sättet att organisera produktionen, en st ark muntlig informationstradition, kvardröjande effekter av
m iljonprogrammet, öppenheten för päverkan frän andra branscher, som
i denna bransch har en viktig försäljningsmarknad, och en intern svag
organisatorisk beredskap a tt hantera innova tions - och utvecklingsfrägor.
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F ramställningen är så disponerad att f ö r s t a k a p i t 1 e t

ger oss

en or ienteri ng om undersökningsfä ltet, den svenska byggbranschen.
Beskr ivningen har gjorts relativt fyllig i t anke att den skall kunna
vägleda ocksä den som har mindre aktue lla kunskaper om vär efterkrigsti da byggmarknad eller om byggpro cessen.

En koncentrerad

sammanfattning av inledningskapitlet fin ns i avsnittet 5.1.l.
a n d r a k a p i t 1e t

I det

preciseras studiens syfte och diskuteras närma-

r e den valda undersökningsmetoden. Mina ingängsföreställningar - den
förestä llningsram jag hade vid inledningen av studien - presen t eras och i
anslutning hä rtill de preliminära hypoteser som fötts ur föreställningarnas skum. Vissa viktigare termer och begrepp penetreras. Litteraturgenomgängen i

t r e d j e k a p i t 1e t

bildar en triptyk, vilkens

grundm önster ocksä framträde r i de fö lj ande två avsnitten. Först söker
vi informationens och innovationernas upprinningsområde.

Därefter

åt erges ett an tal studier om hur olika fakto rer i företagsmiljön influerar innovationshant eringen. Litteraturreferenserna t ar avslutningsvis
upp forskningsrön om spridning och spridningsmekanisrner. En särskild
exkurs görs om ett antal svenska unde rs ökningar.

Kapi tlet avrundas

med att förestä llningsramen stä lls mot litteraturfynden. Det f j ä r de
k a p i t 1 e t visar resultatet av en intervjuundersökning. Det f e m t e
k a p i t 1 e t ägnas ät en analys av och d iskussion omkring det redovisade materialet. För den som tidigare ä r bekant med byggbranschen och
dess villkor och som ä r införst ådd med kvalitativa me t oder , är det
t illfyllest att börja sin läsning av rapporten vid detta kapite l.
sökningens result at diskuteras i det

s j ä t te

k a p i t 1 e t.

UnderFörst

jämförs den ursprungliga referensramen och den nyvunna, varefter
nägra vikt igare faktorer uppmärksammas. Avslutningsvis gr anskas i ett
konkluderande avsn itt frägan huruvida byggbranschen är innovationsbenägen eller ej.

Den s a m m a n f a t t n i n g som nu följer åter-

finnes i engelsk version i bilaga 5.
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SAMMANFATTNING

SYFTE, VETENSKAPSSYN OCH ME TOD
Studie n har syftat till att belysa den svenska byggbranschens instä llning
t ill innovationer, branschens menta la och organisatoriska beredskap att
hantera innovationsfrågor.

Ett delmål har varit att undersöka vi lken

ro ll forsk ningsrapporter och sammanfattni ngar av kvalifi cer ade undersökningar och studier har för byggverksarnhetens utveckling.
Den vetenskapst eoretisl<a grundvalen utgörs yt t erst av t r aditionen från
den centraleuropeiska hist or iskt - kvalitativa skolan.

Utgångspunkten

fi nns eljest att söka i Max Webers fundament a la tankegångar och
Deweys och Bentleys transakt ionella kunskapsteori, innebärande att
kunskapsinnehäll och kunskapsobjekt ses som en he lhe t, introducerad i
Sverige av Hanssen under termen fä ltbegreppet. Dagens generation av
social antropologer använder he ll re uttrycket holis ti skt betraktelsesätt.
Tre undersökningsrne toder diskute r as .

Spå r ningsa nsa t s en

betyder a tt re troaktivt söka de nedslag en viss rapport fått i den
praktiska verkligheten.

En sådan infallsvi nkel visar sig vara vansk lig

att tillämpa i en marknadsm ilj ö och det är förenat med stora svårigheter att isolera komponenten forskningsrapport i innovat ionssammanhang. En annan väg a nvisar Uhlmann, nämligen en

t ypo Iog i sk

m e t o d. Även det unde rsökningssätt e t avvisas. Det befinnes vara en
omväg att nä kunskap i vårt fa ll, dä vi studerar snabba, me t amorfot iska
processer.

Den metod som väljs benämns i denna rapport

de n

k v a 1 i t a t i v a i n t e r v j u a n s a t s e n. Skälen för att närma sig
problemet kvalitativt var a tt frå gest ä llningen är sammansatt, mångfasette rad, och att det muntliga samtalet har st öd i br anschkulturen.
P rob lemen har penetrerats genom en intervj uundersökning omfattande
43 fö r etag - arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, entreprenadföretag
och byggnadsmat erialföretag - kompletterad med intervjusamtal med
e tt antal frist ående kännare av branschen. Härutöver bör nämnas att
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författaren har flera ärs erfarenhet av byggbranschen och innovationsvärdering. I anknytn ing till studien har ett antal arbeten inom omrädet
tekniska innovationer aktualiserats och särskilt sädana som behandlat
problem inom byggbranschen.
BYGGBRANSCHEN 1960-1980
Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av byggbranschens struktur
och ekonomiska villkor mellan 1960 och 1980. Under den perioden har
vi haft ett kraftigt pendelutslag frän en i det närmaste överhettad
produktionssituation, "miljonprogrammet", till en brist pä objekt "bygg krisen".

Nedgången har inte återspeglats i de stora och medelstora

företagens förmåga att förränta sitt kapital be roende på att andra
inkomstkällor som fastighetsförvaltning och finansverksamhet kunnat
kompensera minskade intäkter av byggnadsrörelsen.

I den stora

mängden av små företag har nybildningen varit omfattande och konkurserna många.
1960- talets påtagliga utveckling mot ett starkare inslag av teknik i
byggandet och prefabrikation har fortsatt, även om den ökade andelen
hantverksarbete genom reparations-, renoverings- och tillbyggnadsprogrammet (ROT) kan ge intryck av att mekaniseringstrenden bruti ts.
Även om minskningen av nybyggnadsvolymen varit drama ti sk har genom statliga åtgärder, bl a ROT-programmet - och i viss mån genom
ökat engagemang på utländska marknader, personalreduktionen ske tt
utan att branschen råkat i turbulens. Den allmänna situationen sedd ur
innovationsverksamhetens synvinkel kan inte sägas ha varit onormal.
Huruvida skeendet ökat eller mi nskat innovationsbenägenheten kan int e
avgöras på grundval av detta material.

En stimulansåtgärd som

ovedersägligen fått genomslagskraft på olika tillämpningsområden är
stödet till energibesparande lösningar.
B y g g n ad s m a t er i a l i n d u s t r i n

har genomgått en kra fti g

kontraktion som resulterat i färre företag och i några delbranscher en
mera markerad vertikal integration.

Minskad produktionsvolym har

uppvägts av prishöjningar. Den industrin skiljer sig i två avseenden frän
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byggbranschens övriga företag. Produktionen har en fast organisationsform och utvecklingsarbetet sker i princip som i andra branschers
produkt ionsföretag. Utvecklingen inom materials idan har skett i riktning fr än tunga mot lä tta och lä t thanterliga material.
Branschledets bidrag till nyori ente r ingen i byggverksa mheten är inte
ringa, men mera t orde utveck lingsarbe te inom he lt andra branscher
bet yda (kem ibranschen, kemisk-tekniska, verktygsi ndustrin).
ETT POLITISl<T INSLAG I MILJÖN - BYGGNORMERNA

Byggbranschen verkar i en blandmiljö, i en bre d zon mellan politisk
m ilj ö och fria värdemiljöer.

F ör att pejla instä llningen ti ll ett par

politiska inslag undersöktes instä llningen till byggnormerna (SBN) och
t ypgodkännandeförfarandet.

Det visade sig, tvärt emo t vad som

hävdats i den offentliga debatt en, att en alldeles övervägande del av
fö retagen inte uppfattade normerna som utvecklingsh indrande . Det
antagande som !äg till grund fö r införandet av t ypgodkännande, nämligen a tt en typgodkänd produkt spr ids snabbare ä n genoms nittet, bekrä ftader..

För fara ndets betydelse för innova tionsverksamheten kan dock

inte fasts tä llas med utgångspunkt i un dersökn ingsmat er iale t. Dä remot
synes det sannolik t att byggnormerna, som genomgäende grundas pä e tt
omfa ttande

forskn ings-

och

utvecklingsarb et e

samverkan

med

branschen, ha ft stor betydelse fö r branschens utveckling.
VÄGEN IN OCH PAVERKAN DE F AKTORER

Innovat ionens väg in i verksamheten fr amställs som en nyhe ts passage
genom tre filte r (fi gur 5:1) under päverkan av faktorer i byggverksamhetens mil jö. F i 1 t e r 1, företagsen tre n, är e tt lägaktivt, r egis tre ra nde filter, i vilket en grovsortering av innovationer och innovations ideer
sker , en gall r ing styrd av fö re t aget s poli cy och produktionsresurser.
Informat ionslagringen är i Fl osyst e matisk.

F i I ter 2

utgörs av

anbudsar betet. Det ä r ak tivt. Här m ob ilise ras lagrad information och
innovatione r prövas i en rnälinr ikt ad snabbvärdering.

F i I t e r 3,

projektentren, är aktivt och fi nmaskigt. I F3 prövas och provas
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innova tioner.

Ett väsentligt drag i detta filter är den målstyrda

anpassningen till det aktuella projekte t och att besluten ofta sker under
tids- och kostnadspress.
Tre viktig a faktorer som påverkar passagen är det papyrofobiska
inslaget i byggbranschen, old boy net work (OBN) och produktionssystemets uppbyggnad.
P a p y r o f o b i n tar sig uttryck i en a llmänt svag li tter a turorienter ing och i motstå nd mot teore ti ska spörsmål och d okument ation. 0 B N
betecknar ett informellt kommunikationsnät gamla goda vänner emellan, kurskam rater e ller tidigare arbet skamrater som man kan viinda sig
till för att ventilera e tt tekniskt problem. Om den gode vännen inte har
egen kunskap kan han i a lla händelser förmedla en vidare kontakt. En
innovationside som får stöd i OBN har stora möj li ghe t er att bli
accepterad;

en som inte får s t öd har små utsi kt er. Ett viktigt

sammanhållande kitt i nä tet är "credibility".

OBN är ett mycket

effektivt informationssystem och det fyller ocksä en soc ial funktion.
P r o duk t i o n en

sker i stä ndigt upprepade, temporära ad hoc

aggregat med varierande sammansä ttnin g, projektorganisationer. Denna
verksamhetsform skapar särsk ilda förutsättni ngar, bäde återhå llande
och stimule rande, för innovationsve rksamhe t och för sp ridning av
tekniska nyheter.

Byggp rojekten ä r vanlig en mycket självst ändiga

gentemot moderor ganisationen. De t ä r i projekten som nyheter provas.
Organisa tionen upp löses nä r den fullgj ort s in uppgift, vilket försvårar
möjligheterna a tt bygga upp en forskn ingstradition. Ett framträdande
drag är att arbetet per iodvis sker under be t ydande tids- och kostnadspress. Det är i de tidiga skedena i byggprocessen, på programst adiet ,
som de framtida nyttjarna kan vinna geh ör för sina synpunkter. Det ä r
också i inledningen som mera genomgripande innovationer kan fä en
möjlighet att tränga igenom.
ringslösningar.

Tidspressen resu lterar i tid iga satis fi e-

Den verkar både konfliktprovocerande och konflikt-

l äsande. Arbetet får inte stanna upp, en konflikt måste lösas snarast.
Misshälligheter får inte tid att ligga och gro.

I ett projekt torde

tidspressen mer än informationssystemet bidra till konfliktutj äm ning
och intressebalansering. Tid- och kostnader är det fr ämsta konkurrensmedle t.

Detta påverkar inno vationsurvalet i riktning mot typer som

verkar produktiv i tetshöjande.
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BYGGARKULTUREN
Ett avsnitt försöker fänga innehållet i "byggarkulturen". Karakteristiska drag i denna subkult ur ä r att den är utpräglat mansdominerad, med
visst undantag för arkitektkontoren.

Grundutb ildningen ordnar in de

agerande i klara yrkeska t egorier och roller.

C ivilingenjörstätheten är

lägre än för genomsnittet för alla teknikbranscher (1.3 mot 2.0%). Vissa
spänn ingar kan iakttas i förhållandet mellan arkitekter och byggnadsingenjörer av olika inriktning.

Produktionsaspekterna som fi ck en

dominerande ställning under rekordåren, lyfte fram den handlingskraftige praktikern.

Hans värderingar är professione ll a. Byggskedets pro-

blem och synp unkter är he lt dom inerande ; vad som li gger före och eft er
är av underordnad betydelse.
Informa t ionen genom old boy network sker muntligt. Det gä ll er också
informa tion som skulle kunna bedömas vara naturligt att hellre förmedla skriftligen.

Viva voce bidrar till öppenhet och direkthet i informa-

tionsförmedlingen och äsiktsutbytet.

En viva vocesituation ger inte

samma utrymme för ef tertanke, noggrann kalkylering och formulering
som den när man sitter med pennan i hand.

I lägen som kräver snara

beslut kommer e r farenheten att fä särsk ild tyngd. Det finns en styrka
hos våra byggföret ag i deras förmå ga att plane ra och inom en fas tlagd
ram kunna improvisera. Deras handlingsmönster kan emellerti d inte
frånkännas ett visst inslag av margi na lism, vil ket kan resultera i
innovat ionsfa tti gdom.
Ett ytterligare karakterist ikum för branschkul turen är idealet "den frie
företagaren", en bild som särskilt hålls uppe av branschens intresseorganisationer och som förkropps ligas av de smä företagens ledare. Entreprenörsidealet och den initiativri ke exponeras också i de stora företagens interna publikationer.

De stor a företagen ä r organiserade som

konfederationer av ett antal smä- och mindreföretag. Vi kan observera
en tydli g s ubkulturell samhörighet mellan smäföretagarna och den st ora
koncernen.
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Ett konstitutivt kulturellt drag, slutligen, i den egentliga byggindustrin
är öppenheten. Arbetet sker inför alla blickar, vissa yrkesspecialister
flyttar mellan konkurrerande företags projekt.

Nyheter sprids snabbt

till en konkurrent även om företagen skulle sträva efter att inta en
mera sluten hållning.
SPRIDNINGEN
Innovationer sprids i byggbranschen på flera sätt, men det finns ett
dominerande mönster som inte kan återfinnas i annan industri. Det
särpräglade sättet är en direkt följd av verksamhetens produktionssystem. Det är i projekten, inte i företagen, som realprövningen av
innovationerna görs. I normalfallet är det projektledaren eller projektledningsgruppen som fattar det avgörande beslutet om att acceptera
eller inte acceptera. I princip provas innovationerna i de stora projekten
och härifrån hämtas osäkerhetsreducerande information i anbudssituationer och inför beslut i andra projekt. Innovationsspridningen föregås
av allmän information om innovationen. I den spridningen har företagen
en viktigare roll än projekten.
EN NY FÖRESTÄLLNINGSRAM
Avslutningsvis sammanfogas den nya föreställningsramen :
o Det föreskriv.ande ledet, arkitekter och tekniska konsulter, har en
viktig roll både vid förmedlingen av innovationer och i informationsspridningen. När det gäller den långsiktiga förändringsprocessen torde
impulserna frän materialfurnerande företag ha större betydelse .
o Förhå llandevis få innovationer tas fram och utvecklas inom bygg branschen. De flesta kommer uti från genom invasion; de importeras till
byggbranschen från andra branscher.
o Byggandet har drivits fram mot en a llt större andel montagearbete transport och montering a.v i princip färdiga komponenter med integrerade funktioner.

Med sjunkande egeninsatser på konstruktionsområdet

har entreprenadföretagens ad hoc-organisationer för de stora projekten
fått en viktig funktion som sorteringsverk för innovationer.

- 22 -

o Det är i de stora projekten, som endast de större företagen kan
konkurrera om, som mera bet ydande innovationer provas utanför laboratoriemiljö.
o Ett drag i branschkulturen, produktionsfixeringen, ger innovationerna
inriktning mot smästegsinnovationer, som ger snabb äterbetalning och
vilkas effekter pä produktionssidan är lätt överblickbara. Innovationernas längtidseffekter utrönes i stor utsträckning (och med nödvändighet)
genom trial and error.
o Forsknings rapporter och tidskrifter läses i mycket blygsam omfattning och sädan litteratur har ringa päverkan.

Tillverkarnas och

försäljningsföretagens kataloger och informationsblad framstär som den
kanske viktigaste källan till information om innovationer i och för
byggverksamheten. Bevakningen av forskningsfä ltet, huvudsakligen en
uppgift för de stora företagen, är osystematisk.

Undersökningen

bekräftar teorin att forskning och teknisk utveckling har frän varandra
helt skilda värde- och informationssystem.
o Spridningen av information sker viva voce, ad hoc och in situ
(muntl igt, i den aktuella situationen och pä plats). Detta mönster gär
igen ocksä vid spridning av information om innovationer. I branschkulturen kan iakttas ett papyrofobiskt inslag, en aversion mot papper och
dokumentation.

Vid sökningen av teknisk information i akuta situa-

t ioner utnyttjas det tid igare beskrivna OBN.

Dess förekomst och den

för branschen kännetecknande öppenheten bidrar till att information om
innovationer - även om kunskapen i det enski lda fallet är begränsad till
e tt fätal personer - pä kort tid när det tongivande företagsskiktet.
Huvudregeln är att allmän information om innovationer i byggbranschen
sprids frän företag till företag, medan osäkerhetsreducerande information sprids frän projekt till projekt.
o Andra företags ställningstaganden, och egen observation av en innovation i praktisk funktion, är ofta avgörande för det egna beslutet.
o Tävli ngssituationen (men däremot inte byggande i egen regi) är en
gynnsam atmosfär för innovativt arbete i byggverksamheten. Mater ialföretagens utvecklingsarbete följer ett mönster som liknar andra
branschers produktionsföretag.
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o Den organisatoriska beredskapen hos byggverksamhetens företag att
bevaka och ta sig an innovationsfrägor är generellt sett !äg.

Den är

relativt sett bättre hos de stora företagen än hos de mindre. Nyhetsbevakningen är osystematisk, vä rderingarna professionella och inriktade
pä produktionsaspekter. Denna insnävning av intresseomrädet tillsammans med den påtagliga öppenheten i branschen - innefattande ocksä en
mental beredskap för innovationer, en öppenhet för tekniska nyheter ger materialföretagen och företag utanför byggbranschen stort spelrum
för introdukt ion av nya produkter och material.
o Pä lång sikt är det de gredvisa förändringarna i produkt- och
materialsortimentet som förändrar byggtekniken och byggteknologin.
Förnyelsen av sortimentet sker i andra branscher och forskning och
utveckling med sikte pä byggverksamheten sker väsentligen vid institutioner utanför branschen.

Sammantaget leder dessa observationer till

slutsatsen att byggbranschens utveckling inte ligger inom byggbranschen.
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1

BAKGRUNDSDATA

I det första av de fyra delavsnitt som samlats under rubriken Bakgrundsdata kommer översiktligt att beskrivas skeendet pä byggmarknaden under efterkrigstiden. Huvudvikten ligge r pä perioden 1960- 1980.
Därefter skall vi sä, redan i begynnelsen, beröra ett par särskiljande
kännetecken för branschen, nämligen byggföretagens produktionssätt
och produktionsorganisation, särdrag som - efter vad vi senare skall
finna - har stor betydelse för innovationsverksamheten i hela sektorn.
En komponent i branschens innovationsmiljö är den kvalificerade information som sprids i form av forskningsrapporter finansierade av statens
räd fö r byggnadsforskning.

Eftersom betydelsen av sädan

litt<~ratur

särsk ilt kommer att uppmärksammas i denna studie, ges avslutningsvis
en redogörelse för hu r rådets utbud och branschens efterfrägan ser ut.

1.1

Byggbranschens struktur och ekonomiska villkor

1.1.l

Begreppen byggbranschen och byggsektorn

Det är inte alldeles k lart vad som menas med begreppet byggbranschen.
Tidigare avsägs den del av näringslivet som idag i statens industriv e rks
u tredni ngsrapporter brukar betecknas "den egentliga byggindustrin".
Definitionen har i SIND-publikationerna vidgats betydligt ä ven orn den
inte breddats så som i IVAs meddelande 245 (!VA 1984), i vilket
branschbegre ppet - " byggnäringen" - inkluderar också betydande delar
av den mekaniska verkstadsindustrin. 1)
Innan vi gär a tt defin iera den betydelse som i denna rapport ligger i de
oli ka begreppen mä nämnas att fö rlederna byggnads- och bygg - betraktas som innehå llsligt identiska. Den senare formen ses som en kortform
av den förra och bäda formerna används omväx lande närmast för att fä
en viss var iation i ordbi lden.

I dagligt ta l används begreppen "bygg-

branschen" och "byggsektorn" i allmänhe t sorn synonyma.
framstä ll ning skall dock göras boskillnad dem e mellan.

I denna
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"Byggsek torn" uppfattas som ett i förhä llande ti ll "bygg branschen"
överordnat begrepp.

Benämningen "bransch" framstär för mig so m

knutet till produktionen av byggnader och anläggningar och t ill de
tjänster - försäljning av byggnadsmaterial och uthyrning av byggmaskiner och utrustn ing - som är fö r enade med pr oduktionen. Tjänst er
sammanhörande med det färdiga objektet - såso m förvaltning och
uthyrn ing av läge nhe ter - finner jag vara svärare att asso c iera med
uttrycket " bransch" medan de väl gär att inordna i begreppe t "byggsektorn". I min terminologi gär det en gräns mellan byggherrefunktionen
och förvaltar funktionen oavsett om samma juridiska person kan svara
för bäda uppgifterna.
I ill

byg g b ra ns che n

vill jag hänföra byggverksamheten/bygg-

industr in - de två senare synonyma begrepp i utrednings litt eraturen byggnadsmaterialindustr in med dess servicefunk tion, byggnadsmaterialhandeln och byggherrefunktionen.
Förutom dessa verksamheter ingär i b y g g se k t o r n förva ltarföretagen och vissa intresseorganisationer av typen branschföreningar.
Dä remot ingår inte int resseföreningar som ex emp elvis Sveriges Fastighetsä9 areförbund, Sver iges Allmännyttiga Bost adsföretag (SABO) och
Hyresgästernas Riksförbund.

De tillh ör bostadssekt orn.

Till sek torn

har förts bygg forskningsrådet. De nu behandlade begreppen illustreras i
figur l :l.
F igur l :l Innehå ll et i begreppen byggb ranschen och byggsektorn
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Med b y g g n a d s v e r k s a m h e t avses här schaktning och andra
grundarbeten (schaktning, sprängning, pålning, dränering etc. Också
rivningsarbeten ingå r), byggande av hus (bost äde r, industribyggnader,
skolor, sjukhus och andra byggnader), byggande av anläggningar (kraftverk, distributionsledningar, gator, broar, brunnar, bergrum, dammar
etc), byggnadshantverksarbeten (plåtslageri, VVS- och elinstallationer,
g lasmästeri, måleri, snickeri, pla ttsättning, golvläggning, ugnsmurning
mm).
Till byggnadsverksamhete n räknas samtliga arbetsmoment från planering och projektering fram till dess att byggnaden eller anläggningen
med anslutande markarbeten är fullt färdig.

Häri ingår således bl a

arkitekternas, de tekniska konsulternas och kontrollanternas insatse r.
Verksamheten omfattar nyproduktion, till - och ombyggnadsarbete n,
underhålls-, reparations- och r ivningsarbeten.
Som b y g g n ·a d s f ö r e t a g räknas det företag, vars verksamhet
huvudsakligen utgörs av byggnadsverksamhet, inkluderande företag som
till övervägande del le ver på att exempelvis hyra ut byggnads- och
anläggningsmaskiner, bygga ställningar, förs tärka grunder eller borra
brunnar.
Figur 1:2 Byggverksamhetens innehåll
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Till de tekniska konsulterna hänförs i denna rapport den relativt nya
yrkesgruppen byggkonsulter.

Dessa konsulter sysslar vanligtvis med

projekt- och byggledningsuppgifter, tids- och kostnadsplanering, kalkylering och anbudsadministration. Numerärt är det ingen stor kär, men
dess inflytande i byggprocessen är betydande.

I det efterföljande

avsn ittet, som ger vissa data om utvecklingen i branschen under
efterkrigstiden, ingär däremot inte byggkonsulterna i det statistiska
materialet.
Nägon enhetlig definition av begreppet

byggnads materia I

finns inte . Statens industriverk ringar in omrädet tämligen generöst;
även varor som har andra användningsomräden räknas in i gruppen
byggnadsmaterial. Med byggnadsmaterial menas i denna rapport sädana
varor som till huvudsaklig del används som insatsvaror i byggverksamheten.

Däremot inkluderas inte investeringsvaror i byggandet säsom

byggkranar, betongblandare rn m.

Till byggnadsmaterial räknas all a

varor som gär direkt till byggandet t ex cement, eller indirekt efter
vidareförädling, exempelvis betong.
I b y g g n a d s rn a t e r i a l i n d u s t r i n ingär tillverkare av
bygg nadsmateria l där denna produktion utgör mer än hälften av tillverkarens totala produktion.

Endast en mindre de l av den samlade

byggnadsmater ialproduktionen fa ller utanför denna avgränsning.
Andelen renodlade byggnadsmaterialföretag är liten. Med undantag för
träbranschen används i rege l blott en mindre del av produktionsresurserna för framställning av byggnadsmaterial.

Sä ledes gär exempelvis

mindre än en tredjedel av järn- och stälindustrins produktion till den
svenska byggnadsindustrin.

Vissa delbranscher bärs upp av ett fäta l

industrier, vilkas produktion är baserad pä metoder av processkaraktär,
medan andra branscher har en sammansättning av hundratals smä och
medelstora företa g med be tydande ins lag av hantve rk. Tablän l : J ger
en antydan om den produ ktb redd som representeras av begreppe t
byggmater iali ndustrin.
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Tablå 1:1 Byggmaterialindustrin indelad efter r åvarubas och delbranscher

Trähusi ndustri

Järn- oc h stå lverk

Byggnadsstenindustr i

As fal tpappindustri

Sågverk och hyvlerier

Byggme tallkon-

Tegelindustr i

Byggglasindustri

Spånskiveindustri

struktionsi ndustr i

Cement industri

Lino le um - och

Trä fiberplatteindustri

Valsverk (icke

F abriksbetongindustr i

kork industri

Byggnadssnickerier

järnmetaller)

Betongvarui ndust r i

Sprängämnesindustri

Faner- och parkett-

Järnrörsgjuteri

Gipsp la t t industri

Färg- och Jimindustri

stavsindustri

Hushållsinstalla-

Mineralullsindustr i

Asfa ltindustr i

tionsindustri

Byggporsli nsindustr i

Hiss industri

Oljeindustri

Tapetindustri

Luftkond.app.ind
Elinstalla tionsmater iali ndustri
Spikindustri
Källa: SIND 1977:5 (s 325-332) och SOU 1977:43 (s 33-60).
Byggnadsindustrin består av ett flertal små produktområden, vilkas
inbördes storlek varierar över tiden beroende på dels teknikens utveckling dels byggnadsverksamhetens sammansättning, dess "produktmix".
Ett belysande exempel (se figur 1:3) tillhandahåller byggkoncen trationsutredningen (SOU 1977:43 s 68).
Figur 1:3

Konstruktioner för industritak 1949-1974.

Den relativa

fördelningen och dess förändringar.
100
%

-.-~~~~~~~~~~~"'-~~~~~~~~~~~~

50

1950

1 Trä

2 Asbetscement

1960

3 Lättbetong

1970

4 Byggplät
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Figuren belyser utvecklingen för fem produkter som tävlat på samma
marknad, industri t ak.

Det t idigare helt dominerande trätaket, klätt

med takpapp eller t egel, fick småningom konkurrens med först asbestcementskivor (förbud dock först 1978) och sedan med lättbetongtakpannor. Vid mitten av 1960-talet börjar byggplåt av aluminium och stål
s in starka inbrytning och blir helt dom ine rande under 1970-tal et.
Generell t sett visar bilden en s uccessiv utveckling mot lättare takkonstruktioner.
l.l.2

Ut veck li ngen inom byggbranschen 1960-1980

Skeendet inom byggbranschen under tjugoärsperioden frän början av
1960-talet fram till inledningen av 1980-talet kan betecknas som
dramatisk. Flera viktiga variabler som undersökts ger bilden av en
kraftig expansion, brant stigande kurvor, ända fram ti ll och med första
delen av 1970-talet. Vid den tidpunkten inträffar en markant förändring.

Marknaden i Sverige drar sig samman.

Kurvorna faller nu mot

utgångsläget med samma lutning som de tidigare steg 2).
o Miljonprogrammet
Under e fterkrigstiden fram till mitten av 1970- talet har byggverksamheten framstått som en stark motor i den svenska ekonomin, den
främsta s ysselsättningsgeneratorn.

Miljonprogrammet medförde ett

tillskott av arbetstillfällen för mer än 50 000 personer enbart i byggbranschen mellan 1960 och 1965.
Under samma period ökade byggvolymen med genomsnittligt sex procent per är, en produktionsökning som översteg ti ll växten i samhällsekonomin. Resursall okeringen med koncentration pä byggsektorn borde
således visa sig i a tt byggandet ökade sin andel av br uttonationalprodukte n. Frän 1860 och ända fram emot 1950 varierade andelen m ellan
10 och 15 procent av BNP i vägor m ed en längd av ca 15 är.

Det

sistnämnda å ret passerades emellertid 15-procentgränsen och andelen
nädde omkring 1965 nivän 18 procent. Femton är senare skulle andelen
äter understiga 15 procent av BNP, fig ur 1:4.
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Figur 1:4 Det svenska byggandets andel av BNP under perioden
1860-1980.
%

15

10

Medelvärde f ö r 5 -å rsperiod&r
5

1860

1900

1880

1920

1940

1960

1980

Källa: !VA 1984 (s 17)
Intressan t är a tt notera, att resu rsansamlingen pä byggv erksamheten
var ma rk ant ocksä ef ter det första världskriget .

Det finns e m e llerti d

skäl att anta att den satsning som miljonpro gramme t utgjorde kommer
att framstå som en exceptionell händelse i vär byggh istoria .

Syfte t

med det stora programmet var att bygga bort den omfa ttand e bostadsbrist som rä dde under 1950-ta let orsakad av infl yttning till tä t orterna
där vidgade arbetsmöjligheter erbjöds.
Med ökad industriell verksamhet och infl yttning steg rades kraven på
offentliga investeringar i sk olor , sj ukhu s och vårdcentra le r, vägar,
vatten och avlopp.

I ans lutning ti Il de nya, ofta härt koncen trerade

bostadsområdena växte fram nya affärscentra representerande in t e
obetydliga byggvolymer. Något senare fi ck den ökande medvetenheten
om hoten mot vår miljö sitt genomslag i va ttenren ingsverk och å tgärder
i industrianläggningar. De fö lj des av ett stegrat intresse för fr itidsaktivite ter.

Ungefär samt idigt började de stora investeringarna i kärn-

krafts anläggningar .
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o Sysselsättningen
Denna i dagens ljus häpnadsväckande anspänn ing av samhället s resurse r
- parallellt med bostadsexpansionen genomfördes en genomgripande
modernisering av försv are t (bl a Viggenprojektet), förlängdes den obligat oriska skolutbildningen, breddades gymnasiet och omstöptes universiteten - tog sin början vid senare delen av 1950-talet.

1960 hade vi

307 000 sysselsatta i byggbranschen. 1969 näddes kulmen med 347 000.
1982 hade antalet sjunkit till 295 000.
Ökningen av sysselsä ttningen under 1960-talet var genomgå.ende mindre
än byggvolymens ökning, och under 1970-talet sjönk sysselsättningen
trots att byggproduktionen under samma period Jag pä en i stort sett
konstant niva.
Tablä 1:2 Sysselsättningsutvecklingen inom byggnadsverksamheten och
byggproduktionens utveckling 1960-1975
Genomsnittli g ärli ga förändri ng%
1960-65

1965-70

1970-75

Antal sysselsatta

3

0. 5

-2

Byggvolym

6

4

0

- - - ·----- -- - --

Källa: SIND 1978 (s 30)
Förklaringen till att sysselsättningen utvecklades längsammare än byggvolymen när denna ökade och minskade snabbare när byggvolymen gick
ned är att produktiviteten i branschen höjts till följd av
m ek a n is e r i n g

öka d

och bättre planeringsmetoder men ocksä därför

a tt andelen av f ö r t i 1 I v e r k a d e b y g g n a d s d e 1 a r success ivt blev större . Arbetsmoment frän byggverksamheten f lyttades över
t ill tillverkningsindustrin. Ett tecken härpa är ocksä att byggve rksarnhetens maskinkapita l växte samtidigt som antalet sysselsatta gick ned.
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e Industribyggandet och ROT-programmet
Fram t ill mitten av 1970-talet expanderade industribyggande t men
krympte sedan markant allteftersom tecknen på lågkonjunktur blev
tydligare. Åtstramningen inom den offentliga sektorn medförde också
minskade investeringar i vägar och anläggningar.

Nyproduktionen av

lägenhe ter i flerfamiljshus ebbade snabbt e fter 1971.

Detta produk -

tionsbortfall kompenserades i viss män genom e tt förhöjt s måhusbyggande. Mot s lutet av 1970-talet stagnerade även den marknaden. Inte
desto mindre låg som nämnts den totala produktionen på oförä ndrad
nivå, vi lket har sin förklaring i de omfattande insatserna på reparation
och underhåll, det s k ROT-programmet.
o Utlandsmarknaden
Nybyggnadsverksamhetens nedgång inom landet kompenserades i stor
utsträckning av en uppgäng av produktionen på utlandsmarknaden.
Produktionsvärdet av utlandsbyggandet steg i löpande priser från drygt
0.5 mdr 1973 till 5.6 mdr 1982.

Av exportprodukterna utgjordes om-

kring två tredjedelar av svenska varor.
Enli gt byggentreprenadföretagen uppgick faktureringen ti ll utlandet t ill
ca 6.5 procent 1981 och 1982 t ill 7.3 procent av företagens totala
produktionsvärde (IVA 1984 s 34).

Arbetsli vscentrum anger en lägre

andel; 1982 skulle den ha uppgätt till ca 5 procent.

0

Produktivitetsut vecklingen

Produktivitetsökningen är väl belagd, åtminstone såvitt gäller perioden
frän början av sext iot alet ti ll mitten av sjuttiotalet.

Tillgängligt

mat erial för tiden häre ft er visar en inte oväsentlig produktiv itetsnedgäng.

Utvecklingen har mätts på totala stocken av producerade

lägenheter, i vilken miljonprogrammet helt dominerade den sta tistiska
b ilden.

I takt med programmets fullbordan ändrades inte bara eft er-

fr ågans st or lek utan också produkterna.

I mätningarna fick efterhand

små projekt, mindr e hus och andra materia l större genomslagskraft.
Produktiv itetssänkningen skulle sål unda kunna förklaras i a ll t väsentligt
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vara uttryck för förändr ingar i produkti onsstockens ä ndrade sammansä ttning. ROT-programmet med s t örre inslag av hantverksmoment ger
andra mät värden ä n den kranbaserade produktionen under "rekordä ren".
o Ryggföretagens lönsamhet
Enligt SC8s och byggkostnadsutredningens berä kningar var byggföre t agens lönsamhet under 1970- t alet i s t igande fram till 1975 för att
däre fter sj unka fram t ill 1978, vare ft er kurvan äte r vä nde uppä t, t ablä
l :3-

Rä ntabilite t en pä t ot alt kapita l läg under senare hä lfte n av 1970-t a let i
stort sett pi\ samma n ivä (6.3 %) som för t illverkningsindustrin vilken
enligt SC8s beräkn ingar hade en genomsnittlig räntabili tet pä totalt
kapital under perioden 1974-1979 pä strax under 7 procent 3).
SPK (1981) r edovisar räntabili teten fö r bostadsproducerande företag för
perioden 1974-1978. De genomsnitt li ga värdena ligger pä nägo t högre
nivä än dem SCB redovisa r men kur vans profil blir den samma.
Rcsu l talet i byggför etagen omfattar inte e nbart öve rsk ott frän byggnadsverksamhet utan ocksä i växande andel överskott frän fin ans- och
fas t ighetsförva ltning.
Tablå 1:3 Avkastning pä to t alt kapita l 1970-1979 för byggföretag med
fl er iin 50 ans t ä llda enligt SCBs respekt ive SPKs beräkningar
Byggnacisf6re-tHgmeci____________ _
minst 50 anstiill da
1970 1971 1972

-

-------- --- - - - ----

Avkastning pä
totalt kapital SCB
SPK
%8
7

6

3 .7

4.3

5.9

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

6.0

7.1

7 .4

5.8

5 .6

5 .4

6.4

7 .7

8.3

6.4

6.0

6.3
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o Struktur
En uppfattning om strukturen inom branschen far vi av nedanstående
sammanställning, som ger några data om läget inom den egentliga
byggnadsindustrin 1982 (tablå 1:4).
Tablå 1:4 Antal företag, anställda och produktionsvärde, husbyggnadsoch anläggningsföretag 1982. Kä lla: SCB Bo 1984:11
Företag, en!
storleksklass
(antal anst)
0- 1

(A)

2-49

Antal företag
rel ande l
abs
%

An t a l anställda
Produkt i onsvä rde
rel
(mkr)
abs
rel
__ _"(L _ _abs_ ___ _'.'lo __

19 626

79.5

19 626

13 . 5

1 136

2.3

35 733

24 . 7

12 643

25 . 3

(B)

4 850

19.7

50-499 (C)

184

0.8

17 036

11.8

7 485

15.0

(D)

15

0.1

72 467

50 . 0

28 676

57 . 4

24 675

100 . 0

144 862

100 .0

49 940

100.0

500Summa

--------

Som vi kan se fanns 1982 i de femton största företagen hälften av
totala antalet anställda och de svarade för närmare 60 procent av det
samlade produktionsvärdet.

Företag med en anställd, som utgjorde ca
80 procent av totalantalet företag, stod för endast 2.3 procent4 ).
1.1.3

Byggnadsmaterialindustrin

e Utvecklingen 1970-1982
Byggnadsmaterialproduktionen steg frän 15. 7 mdr 1970 till 44. 7 mdr
1981 (ALC s 38). Mätt efter föräd lingsvärde i 1975 års pr iser innebär
detta emellertid en produktionsminskning.
Företagsstrukturen påverkas av den typ av byggnadsproduktion som
utgör den huvudsakliga verksamheten.

Åtskilliga projekt är så omfat-

tande att endast större företag har de ekonom iska möj lighete rna att
e ngagera sig. Vissa projekt, och de blir åtski ll iga inom ROT -verksamheten, är typiska hantverksprojekt som passar små och mycket s må
företag väl.
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Utveck lingen inom byggmaterialindustrin är nära förbunden med volym
och inriktning av lägenhetsproduktionen.

En produktionssänkning frän

110 000 lägenheter (1968-1971 75 000 i flerfamiljshus och 35 000 i
småhus) till 45 000 lägenheter (30 000 respektive 15 000 vid 1980-talets
början) - en minskning med 60 procent - och parallellt härmed en
kraftig förskjutning mot reparations- och ombyggnadsarbeten måste fä
betydande återverkn ing ar pä materialindustrin.
Förändringarna i inr iktning ledde till en betydande r e d u c e r i n g a v
a n t a Ie t
en

a r b e t s s t ä I 1 e n I p r o d u k t i o n s e n h e t e r och

ko nc e nt ra t i on

a v

t i

p ro d u k t i o n s e n h e te r.

lIve r kni n ge n

t i

1I f ä r r e

Arbetsställen med en produktions-

sammansättning där mindre än 50 procent bestod av byggnadsrnaterialtillverkning försvann nästan helt. De representerade en marknadsandel
av ca 8 procent.
Den sjunkande nyproduktionen av flerfamiljshus ledde ti ll en starkt
nedsatt efterfrågan på

t unga

b y g g n a d s m a t e r i a 1 såsom

sten, t egel, cement och betong. Antalet produktionsenheter inom dessa
delbranscher halverades me llan 1970 och 198.l. De minskade frän 737
till 354 och a nta let anställda gick ned i motsvarande proportion, frän
22 000 till 11 000.
f)e n

t rä bas e r a de

industrins produktionsenheter dec imerades

under samma period med 42 procent, frän 1690 till 984 och arbetstillfällena frän 60 000 till 42 000. P 1 a s t - fä r g- och den k e m i s k a
industrins arbetstillfällen reducerades med 26 pr ocent, frän 109 t ill 81
och anta let anst ällda med 37 procent, en nedgång från över 12 000 till
under 8 000. Däremot hävdade sig a p p a r a t - och e 1 i n s t a I 1 at ionsindus t r in

väl, en m inskning med 6 procent, och framför

allt m i n e r a 1 u 1 1 s p r o d u c e n t e r n a, ökning med 16 procent,
något som hänger samman med ROT-p ro grammet. Utvecklingen totalt
framgår av nedanstående sammanstä llni ng, Tablå 1:5.
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Tablä 1:5

Antal arbetsställen och sysselsatta inom den egentliga

byggnadsmaterialindustrin 1970, 1975 och 1981
Förändring (%)
1970
1975
1981
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1]170-J.981__
Arbetsställen

3 473

3 009

2 224

-36

156

146

122

-22

Antal sysselsatta
(1 000-tal)

Kä lla ALC, tabellerna 16 och 17
Minskningen av arbetsställen och personal innebar dock inte att produkt ionen - med undantag av de "tunga" materialen - gick ned. Tvärtom
ökade den under ären 1968-1975 med ca tvä procent per år. Förskjutningen mot ROT- aktiviteter kom att förstärka koncentrationstendensen. Denna utveckli ng har accentuerats under 1980- talet och har i vissa
delbranscher lett till att de största företagen ökat sin andel av den
tota la produktionen.

I tio av delbranscherna svarade de fyra största

företagen för mellan 50 och 100 procent av de t t otala utbudet.
SPKs undersökning om p r i s- och k o n k u r r e n s f ö r h å 1 1 a nd ena

i byggnadsmaterialindustrin 1975- 1982, en undersökning som

omfattade samtliga viktiga grupper av insatsvaror, visade bl a följande.
1982 utgjorde importen ca 16 procent av den to t a la tillförseln mot en
genomsnittlig importande l av 54 procent för samtliga industriprodukter
i landet.

Exportandelen utgjorde 27 procent av tillverkningsvärdet

mat erialindustrin men 52 procent för samtliga industrivaror.
Koncentrationsgr aden i leverantörsledet, mätt som de fyra största
företagens sammanlagda andel av försäljningen var relativt hög. Inklusive trävaror uppgick den till 64 procent, exklusive denna varugrupp till
77 procent.

Koncent rationen och förändringen me ll an 1975 och 1982

kan belysas med nedanstående sammanställning, t ablä 1:6.
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Tablä 1:6 Koncentrationsgrad 1975 och 1982. De fyra största företa gens sammanlagda marknadsandel. Bas:31 varugrupper
Marknadsandel (%) Antal varugrupper
1975

1982

80-100

17

21

60-79

11

7

60

3

3

l<älla SPK 1984
anm. Tablän skall läsas enligt följande exempel: 1975 hade de fyra
största företagen en sammanlagd marknadsandel av 80-100 procent i 17
av 31 varugrupper och 1982 i 21 av de 31 varugrupperna.
Tablån visar att koncentrationen ökade under den aktuella perioden. I
vissa grupper har vi idag en monopolsituation, i alla händelser monopolist isk, exempelv is pä cement- och betongomrädet och li kasä pä marknaden för vä rmepannor och brännare.

Samtidigt som koncentrationen

har accentuerats har eme ll ertid ocksä sävä l importen som export en
ökat. 1975 var importandelen 12 pro cent och 1982 16 procent. Motsvarande värden för e xporten var 20 respektive 27 procentandelar.
var kunskap om strukturförändringarna inom byggmaterialbranschen är
i vissa avsee nden ofullstä ndig.

SPK och byggprisutredningen har

tilthandahäll it uppg ift er som funnits att hämta i off ent ligt registrerade
handlingar.
personer.

Atsk illiga företag redovisa s där som fristäe nde j uridiska
För ändringar i ägarskapet - uppköp av en konkurrent (utan

att denne därför ändrat namn), fusioner, gemensamma försäljningsföretag etc - har dock inte allt id kunnat beaktas. Inte osannoli kt är idag i
vissa delbransch er koncentrat ionen, pä grund av mer eller mindre dolt
ägande, starkare än vad tillgängligt materia l ger vid handen. 5)
Under perioden 1975-1982 ökade byggmater i a l pr is e rna
enligt faktorprisindex med 128 procent. P risindex för samtliga tillverkade varor i landet ökade med 109 procent och ind ex för exportera de
varor med 94 procent. Byggmaterialprise rna steg säledes under den
aktuell a perioden mer än priserna pä industrivaror i a ll mänhet och
särskilt i förh ä llande till de varor som exporterades. P ris ökningarna
1975 till 1982 framg ar av fö lj ande tablä, Tab lä 1:7.
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Tablå 1:7 Prisökningen pä nägra viktigare byggnadsmate rial 1975-1982.
Index dec 1974

=100.

Kä lla SPK

Mindre ä n 121 procent

Mer än 147 procent

Trävaror
Köks- och garderobssnickerier
Fönster
Spänskivor
Radia torer
Elradiatorer
Kablar och ledningar
Sanitetsarmatur
Text ila golv
Plastgolv
Tapeter

Lättbetong
F abriksbetong
Tegel
Cement
Kalksandsten
Badkar
Diskbänkar
Oljebrännare
Byggpapp

24 varugrupper ingick i materialet. Det ovägda genomsnitte t visade en
pr isstegring med 133 procent :

här har varugrupperna delats upp pä

sädana som visade 10 procents lägre respektive 10 procents högre
pr isstegring ä n genomsnittet.
e Byggprodukt ionens fördelning pä olika produktionsled
SIND-utredni ngarna 1977 och 1978 genomförde detaljerade beräkninga r
över varu- och tjänsteflödet till det svenska byggandet. Der as kalk yler
har pä nägot lägre detaljeringsnivä upprepats av ALC för <'l r en 1980 och
1982.

I det fö ljande äterges ett a v ALCs diagram. Uppg ift erna är, i

anledning av att importen i vissa tillverkningsled inte ör fulls tändi gt
kartl agd, att betrakta som ungefärliga.
Figur 1:5 Byggprodukti onens förd e lning pä olika tillverkningsled 1982
(mdr kr, prel uppg)
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F iguren skall läsas pä följande sätt: Av den totala produktionen i det
svenska byggandet pä 90.1 mdr svarade byggnadsindustrin själv för
45.4 mdr eller 50.5 procent. Övrig svensk produkt ion t illförde byggandet ett produktionsvärde ( förädlingsvärde) av 29.4 mdr eller 32.5 procent.

Av detta förädlingsvärde skapades 17 .4 mdr i tillverkningsledet

omedelbart före byggnadsindustrin (t ex i byggnadsmaterialindustrin)
medan övriga 12.0 mdr genererades i alla tillverkningsled före detta
led.
Den totala byggproduktionen i byggandet bestar dessutom av ca
15.3 mdr, eller 17 .0 procent, importerade varor och tjänster.

Denna

import utg örs dels av den direktimport av byggnadsmat erial och varor
(t ex drivmedel) som gär direkt in i byggandet (eventuellt via något
handelsled), värd 8.7 mdr. Dels utgörs den av import för produkt ionen i
tillverkningsledet före byggandet pä ca 3.9 mdr och import till alla
övriga tillverkningsled i byggprocessen pä 2.7 mdr kr.
1.2

Byggprocessen

1.2.1

Processe ns grundelement

Byggpro cessen kan sägas vara en sammanfattande benämning för de
aktiviteter som börjar med ett beslut om att uppföra en byggnad eller
en anläggning frarn till dess att den tas i bruk. En sådan defin iti on har
en spännvidd frän jägarens konstruktion av sitt provisoriska vindskydd
till genomförandet av ett organisatoriskt och teknisk t krävande proj ekt
med insatser av resurstunga företag och avancerade specialister under
!äng tid.

I s in grundform och i sekvensföljd har processen tre

komponenter, Utredning-planering, projektering och produktion.
F igur 1:6 Byggprocessens grundelement
Förutsättningar
och funktionskrav preciseras

Tekniska möjligheter analyseras
och bestäms

En av möjligheterna materialiseras

UTREDNING
PLANERING
P ROJEK TERI NG
P RODUKTIO N
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Beroende pä projektets komplexitet och storlek förekommer ett mer
eller mindre omfattande skede som föregär det mälinr iktade utrednings- och planer ingsarbetet.

Det är den sväravgränsade period, under

vilken behov börjar göra sig gällande och vissa föreställningar växer
fram om hur de skall tillgodoses. Perioden rymmer de aktiv iteter som
brukar kallas översiktlig planering, en orientering i den geografiska och
tekniska terrängen - allt det som ingär i begreppen naturförhällanden,
infrastruktur och tillgänglig teknik - som b ildar projektets allmänna
förutsättningar.

Gränsen mot objektplanering blir efterhand allt mera

diffus och när vi sedan lägger in restriktioner i form av lagar och
bestämmelser, tillgängliga ekonomiska resurser etc, dä är vi definitivt
inne i planeringsstadiet.
I det a lldeles övervägande anta let projekt finns ett bestämt arbets mönster att följa, ett välbekant rutinschema. Det bygger pä erfarenhet
av tidigare projekt. I princip fi nns redan vid start en de skr iftliga dokument och ri tni ngar, tekniska beskrivningar och materiallistor som
behövs för att genomföra arbetet.
Vidare finns en i s ina huvuddrag bestämd roll fördelning, som motsvarar
den grundutbi ldning som rollinnehavaren har.

Ark itekt e n projekterar

husets form och volym, statikern-konstruktören ägnar sitt intresse ät
konstruktion och hållfasthet, elingenjören begränsar s ig till installationsfrägor sammanhä ngande med elförsörjningen osv. Det har ocksä
utbildats en fast prax is för vad de olika dokumenten skall inneh ålla och
terminologin ä r i all t väsentligt gemensam tvärs igenom branschen 6 ).
1.2.2

Inflytande

En a ll män iakttage lse är att projektörerna (olik a för olika funktioner//delbranscher), ofta tillsammans med byggherrens egna tekniker och
administratörer, den sk teknostrukturen, realiter är mera inflytelserik
än dem som har att träffa de s lutgilt iga avgörandena (Se exempelvis
Lundquist 1971).

Beslutsfattarnas beslut, oavsett om de är politiker

eller en organ isat ionsledning, blir av f lera orsaker fo rmella, d v s
bekräftelser pä vad som av tidsskäl eller av tekniska orsaker redan är
7
läst ). Om den iakttagelsen är riktig fram st är beslutsfattarnas vikt igaste stä llningstagande vara va let av projek t ör och entreprenör.

De

däreft er fö ljande besluten kan ses som en serie uttalanden om förtroende för de personer och företag som engagerat s.
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Plane ringsmod e ll e r har beskrivits a v bl a Björklöf (1976) och Sundsvi k
m fl (1983).

Deras beskrivningar kan sägas ta sikte pä att förklara

te rminologin och a tt lägga fast kvaliteten pä de handlingar som kr ävs
för de t stegv isa a r betet och främst att belysa hur nyttjarinflytandet
kom respektive bör komma in i ett projekt.

De t är ett pedagogiskt

tillrättalagt beskrivn ingssätt som nä ra följer a rbe t sgäng en i dess principiella utfor mning.

I praktiken kommer skedena att gä in i varandra.

Viktiga inslag är de metoder genom vilka tids- och kostnadsavstämningar sker. Förutom i de nämnda arbetena har fr ägan utförligt behandlats
av Nordqv ist (1975).
Rent generell t kan möjligheterna att päverka kostnaderna, vilka kan ses
som en kompri:nernd sammanfattning av inflytandet s resultat, beskrivas
som i f igur 1:7.
Figur 1:7 Möj ligheterna att päverka utformn ingen av ett
projekt i olika skeden och resursförbrukni ngen
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----<!BYGGHERRENS BESLUT OM UTREDNING

Kä ll a : Nordqvist 1975 (s 16)
Figuren visar hur handlingsutrymmet, med en kra ft ig inskränkning redan
vid utredningsskedets slut (punkten bygghe rrens beslut om verkställande) gradvis beg rä nsas.

Kostnadskurvan är i stort sett en spegelvänd

inflytandekurva . I början är kostnaderna blygsamma för att eft erhand
stiga, i slutfasen av projek t e t mycke t brant.
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Utrymmet att påverka projektets inriktning och utformning finns uppenbarligen i initialskede t . Vi kan förmoda att förhållandet är likartat
när vi talar om innovationer.

Mottagligheten för nya ideer och

konstruktioner bör rimligen vara större innan ett antal restriktioner
lagt betsel på planeringen.
Det allmännas inflytande i bebyggelsefrågor har alltid varit starkt i
Sverige. Detaljerade bestämmelser om var och hur den enski lde tilläts
bygga finner vi redan i landskapslagarna. Den grundläggande strukturen
i lagstiftningen härrör från byggningabalken i 1734 års lag och 1874 års
byggnadsstadga för rikets stä der, den senare med mycket detaljerade
bestämmelser om byggnadssättet. Genom efterkrigstidens omfattande
bestämmelsekomplex tillsammans med de allmänna råd, normer och
rekommendationer som är knutna till byggandet, har både det statliga
och det kommunala inflytandet stärkts.

De statliga myndigheterna

starka ställning motiveras av en strävan att slå vakt om viktiga
nationella intressen.
riksplaneringens

Uttryck för detta är exempelvis den fysiska

riktlinjer,

fornminneslagen

och

naturvårdslagen.

Kommunernas breddade handlingsutrymme vilar på uppfattningen att
byggnadsärenden bör ha ndläggas av dem som har god kännedom om
lokala förhållanden. 1947 års byggnadslag och 1959 års byggnadsstadga
reglerar bl a att all planläggning av mark skall vara en kommunal
angelägenhet.
I den procedur som gäller för hur en plan skall prövas och godkännas
finns moment som säkerställer det medborgerliga inflytandet. Det ä r
emellertid inte denna den enski lda medborgarens rätt till insyn so1 n vi
här avser när vi talar om inflytande, utan den påverkan som den
enskilde eller en intressegrupp kan utöva i ett projekt främst i kraft a v
ett speciellt kunnande eller på grund av särskilda erfarenhe ter.
Som typexempel kan nämnas det inflytande som en neurokirurg kan
utöva när en neurokirurgisk klinik skall projekteras elle r en s nabbköpskassörska när hennes arbetsplats skall utformas.

l_ä karnas starka

inflytande i planeringsprocessen har belagts i flera undersökningar,
(Coser 1958, Rhenman 1969, Borgenhamrnar 1971, Björklöf 1976). Men
vilken möjlighet har snabbköpskassörskan att göra sin r öst hörd, vilken
betydelse har organisationer som Spri och BFR för utvecklingen?

Vi

skall tills vidare lämna frågan om enskilda personers och organisationers utsikter att influera byggprocessen och innovationsverksa mhe t en och återkomma i avsnittet 5.2.2 (produktionssystemet) 8).

- 44 1.2.3

lntressent kre tsen

Byggprocessen med dess må nga aktörer kan också ses som en informationsöverföringsprocess, e tt in formationssyst em i a rbete. Mä vara att
slutprodukten redan under planeringsstadiet är tämligen väl definierad,
det hindrar inte att den kan upp fattas och vä rde ras mycket olika av
efterföljande intressenter i arbe tsk edjan. De t ta skapar spänn ing i den
projektledningsgrupp som svarar för projektet. I all mänhe t är nämligen
e n sådan grupp sammansatt sa a tt den representerar flera partsintressen.
Av dem som är d irek t involverade i det dagliga projektarbete t kommer
det egna proj ektet helt naturligt a tt fä e n sär sk ild tyngd. Omgivningens
agerande kommer att ses ur perspektivet att det egna projektet är
centrum och omg ivningen grupper ad sfäriskt dä romkring.
I tvl.ld imensionell framställning framgår detta av figur 1:8 som visar
huvudintressenterna i proje kte t Huddinge Sj ukhus 1962-1972.
Figur 1:8 lntressentkretsen i projekt e t Hudd inge Sjukhus

Sekundärmiljö

0

Intressenter
med kortsikttga mll

Intressenter
med långsiktig• mil

Källa: Björklöf 1976 (s 126)
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I centrum återfinner vi projektledningen omgiven av intressenterna,
dem med långsiktiga och dem med kortsikti ga mål.

De b ildade den

närmaste ringen kring organ isationen, dess arbetsm ilj ö. Utanför fann s
andra system med andra värderingar, sekund ärmiljön, som påverkade
intressenterna i arbetsmiljön. De större intressenternas närhet till och
kontaktyta mot projektkontoret, centrum i organisationen, antyds i
fi gur en.
1.3

Byggprojektet som organisation

Vi kan generellt definiera ett projekt som en organisation som upprättats i ett visst uttalat sy ft e, att särskilda r esurser avsatts för ändamålet och att organ isationens verksamhet är avgränsad.

När dess

program eller mål har nåtts förutsätts a tt organisationen upplöses e ller
ges andra arbetsuppgifter.

Härutöver används ibland benämningen

projekt liktydigt med objekt; tyngdpunkten ligger då på de fysiska
komponenterna. Av kontexten brukar framgå vad som avses.
Projektorganisationer är mycket kortlivade och, i förhållande till de
fl esta andra organisa tioner, exempelvis industri före t ag, sinä organ isa tione r. Följ ande illustration visar e tt par egenskaper hos ett projek t.
Figur 1:9 P rojektet och tidsaspekten

1950

1250

St o r a Kopparberg

I

Balt ic
Steel
19 75- 81

Bilde n visar hur Stora Kopparberg (äldsta handling 1288, Stadga 1347)
inledde en utre dning om ett valsverk 1975, det a ldrig reali serade Baltic
Steel norr om Gävle.

Byggst a rten beräknades ske 1979 och drifte n

komma igång 1981. Sett i det länga historiska perspekt ivet b lir så ledes
et t projekt av omfa ttningen ca 3 mdr kr inte stort mer än en punkt. 9)
Men det är en vikt ig punkt. Den ligger sist pä e n utveck lingslinj e, men
viktigare är att den samtidigt ligger närmast fr am tiden, mot hinnan av
det okända.
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Ett projekt, i synnerhet om det är kapitaltungt, kan vara av vital
betydelse för den ansvar iga organisationens fort levnad.

Det kan

bestämma en framtida verksamhetsinriktning, det brukar ingä i en
strategisk plan och utgöra en viktig komponent i ett system som avser
att fö rverkli ga vissa mäl.

En felbedömning och ut veckli ngen blir en

helt a nnan än den tänkta. I varje projekt av nägon st orleksordn ing fin ns
betydande insatser a v prestige och risktagande .
Det allra vanligaste slaget av projekt är emellertid by ggandet av
bostäder och bostadsomräden.

De är i a llmänhet finansierade med

offentliga medel. (Mella n 1973 och 1983 svaraue cJe kommunala och de
kooperativa bostadsföretagen för 86 procent av de nya lägenheterna i
fl erfam iljshus)lO).

Det ä r betydande sk illnader i värdesystemen i de e xemp lifierade
projekttyperna. Industriföretagens värderingar uttrycks med all sannolikhet direkt genom medverkan i projektgruppen, handplockad projektledare etc, medan det offentligas värderingar kommer till uttryck
genom mera av lägsna, in direkta styrmedel säsom statliga myndigheters
allmänna räd och bestämmelser.
De antydda moderorganisa ti onerna kan betraktas som intressenter med
län!Jsiktiga mäl.

Deras intressen är helt eller till övervägande delen

knutna till den färdiga anläggninge n och dess prestationer. De har
strävanden som exempel vis hög och god kvali tet pä pr oduktionen, god
arbet sm ilj ö och !äga drifts- och underhållskostnader respektive en god
boendemi ljö och stabi la hyresintäkter.

Intressenter med övervägande

kortsiktig a intressen - d v s sädana som är knutna till proj e ktet under
dess produktionstid - är de som är föremål för vär s tudie: ark itekten,
de tekniska konsulterna, materia lleverantör erna och entreprenörerna.
Den sistnämnda gruppen fär stä sorn en samli ngsbeteckning pä alla de
yrkesgrupper av olika branschtillhörighet som engageras i e tt projekts
byggskede. För dem kan det framstå som särskilt vikti gt att exempelvis kunna presentera e tt bra r eferensobjekt, a tt ges m öjlighet att pröva
ett nytt tekniskt syst em, att fä flyt i produktionen och att nä ett plus i
result atr äkningen.

- 47 -

Ad hoc- organisationen med dess mänga intressegrupperingar i sekundärmiljön och med en ledningsgrupp bestäende av personer som ofta inte
arbetat tillsammans tidigare blir lätt fylld av konflikter. Kontaktnätet
är mycket vidsträckt. Materialsortimentet är brett. De externa tjänst erna många:

transportföretag, leverantörer, kommunala och statliga

myndigheter, maskinuthyrare, tjänstemän, politiker, försäkringsbolag.
Stort och smätt blandas: städning, kost och logi, oenighet mellan eloch ventilationsingenjören, rutiner för ritnin gskopiering, tillfälliga sanitära anläggningar, kostnadskalkylering, slu tgiltigt va l av stomme,
ackordsförhandlingar, anbud pä snöröjning, avbrott i viktiga le veranser
pä grund av en tillverkares konkurs, oväntade prisökningar, arbetarskydds- och miljöfrägor, mottagning av en grupp journalister. Detaljer,
tekniska avvägningsfrägor, policybeslut och rutinärenden i en strid
ström, strukturerade och ostrukturerade problem. I bakgrunden t ickar
utan avbrott tidplanens metronom. Tidspress är en välbekant ingrediens
i arkitektens, konstruktörens, byggarens och installatörens vardag.
Så ser den ut arbetsmiljön i den organ isation inom vilkens ram byggbranschen bedriver si n produktion. Är det en innovativ miljö?
1.4

Byggforskningsrl:ldets skriftutgivning

1.4.1

Policy och budget

Enlig t BFRs instruktion syftar rådets inforrnationsverksamhet till att
"överföra FoU-resultaten i praktisk ti!Hi mpning och därvid särskilt
uppmärksamma vikten av att sammanföra kunskap för att ge överblic k
och sammanhang".
forskning till

forskningsrådsnämndens utredningsrapport Från

tillämpning (FRN 1981) sammanfattas denna typ av

kunskapsspridning i termen "nyttjarinformation", som sedan kan spaltas
upp på några undergrupper, i princip sammanfallande med den indelning
som gäller för BFRs skriftserier.
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Rådet har således a tt ansvara för både forskningsverksamheten och
resultatspridn ingen.

I informationsåtgär derna ingår - förutom skr ift-

utgivn ing - kurser och konfere nser, kampanjsatsningar och information i
egna periodiska publikationer.

En v iktig uppgift som ligger i rådets

informationsansva r är att se till att forskningsr esultate n, även sådana
som inte är dagsaktuella, lagras och finns lätt åtkomliga.

Detta sker

genom a tt rådet ger ut kataloger över pågående och avslutade forskningsprojekt11) och genom stöd till Byggdoks verksa mhet.

Vidare

stödjer rådet insatser som rör ter minologi och klassificering. Satsningen på information och dokumen tation framg år av nedanstående tablå.
Tablå 1:8

BFRs budget för information och dokumentation fö r aren

1984/85 - 1986/87 samt relativ andel av den totala omslut ningen

(Verksamhetsplanen, a lternativ 1). Mkr löpande penningvärde
---------------------1984/85

- ---------

1985/86

1986/87

Informat ion (skriftutgivning, konferenser,
periodiska publikationer)

11.3
(4%)

12 .0
(3.6)

12.7
(3.5)

Dokumenta tion och informa tionssystem
(bidrag till Byggdok, Byggstandardise r ingen BST och Tekniska nomenkla t urcentralen TNC. Köp av tj änster hos
Byggtjänst och Bygginfo)

11.l
(4%)

10 . 6
(3.2)

9.8
(2. 7 )

Totala omslutningen av rådets
verksamhet

-----------

273 . 6

334.2

359 . l

Som synes utgör de sammanlagda kostnaderna för information och
dokumentat ion ca 8-6 procent av BFRs totala omslutn ing. Den relativa
andelen förväntas sj unka, vi lket har sin förk laring i att BST beräknas fä
större andel finansierad via näringslivet och att TNCs finansier ing via
rådet a nsetts kunna begränsas i förhållande t ill fa llet i dag.
1.4.2

Skriftvolym

Byggforskningsrådet ger ut fem olika typer av skrift er: Rapporter (R),
tematiskt ordnade sammanställningar och debattskrifter (T -skrifte r), i
e ngelsk översättning benämnda documents (D). Vidare fin ner vi skrifter
med generell informat ion, som tillhandahålles kostnadsfritt (G- skrifter)
och sammanfattningar (S).

Härtill kommer rapporter frän forskn ings-

institutioner som redovisar resultat frän BFR-stödda projekt.
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Under aren 1976-1982 har

utgivits fö ljande antal rapporter och

T -skrifter
1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

R

55

94

110

150

180

150

150

T

30

32

25

37

36

38

Ar

47

--- -

Rapportutgivningen har ökat kraftigt från 1976 till 1980 för att sj unka
nagot under de tva sistnämnda åren.

Nedgången speglar en mera

restriktiv utgivningspolitik, inte en minskad forskningsvolym.
Rapporterna trycks vanligen i en upplaga av 600 exemplar, T -skrifterna
i större upplagor, oftast 1000 exemplar. De mest efterfrägade rapporterna under 1976-82 ligger inom omradena VVS-installationer, byggnadskonstruktion och kalkylering.

Gemensamt för intresset för just

dessa rapporter är inriktningen på energibesparingar. Inte mindre än 37
rapporter av de 100 mest salda kan sorteras in under rubriken Energihushållning, medan endast sju rapporter om andra typ er av ekonomise12
ring/rationalisering trängt sig in bland dessa. )
En utförligare

redogörelse

för

BFRs skriftutgivning återfinnes

bil aga 1.
1.4.3

ei

Tidskrifter

BFRs egna tidskrifter

Information om rådets verksamhet ges i ett antal tidningar och informationsblad.

BFR har två egna kanaler ut till en bredare läsekrets,

tidskriften Bygg forskning och publikationen Referat.
B y g g f o r s k n i n g presenterar aktuella händels er inom byggforskningsomrädet.

Den utges i 24 000 exemplar nio gånger per år. Under

rubriken Ny litteratur återfinnes de senast publicerade forskningsrapporterna.
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R e fe r a t, med samma upplaga och utgivningsfrekvens, återger i
sammandrag innehå ll et i fle rtalet rädsrapporter och härtill åtskilliga
institutionsrapporter.

Samtliga referat översätts till engelska och

publice ras i S y n o p s e s. Upplagan är 3 100 exemplar; den utkommer
även den nio gånger ä rlige n.
Härutöver utges ilrligen en k a t a 1 o g över pägäende projekt13).

0

Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänst AB, som ägs av e tt fy rtiotal riksorganisationer inom
byggbranschen och ett hundra tal e nsk ilda för etag och privatpersoner,
har som mäl för sin verksamhet "att arbeta för ett rationellt och
ändamälsenligt byggande genom a tt ta fram och förmedla kunskap och
information till säväl byggfackmän som lekmä n1114). Företaget omsatte
1983 närmare 60 mkr och hade dä ca 100 anställda.
Svensk Byggtjiinsts A k t u e I 1 t o m

b y g g I i t t e r a t u r utkom-

rner med sex nummer per l}r. I den anmäls bl a BFR -skrifter (R och T)
och ibland ocksä institutionsrapporter.

Härutöver har Byggtjänst ett

stort utbud av litte raturinformation, alltifrän enkla broschyrer för
lekmannen till sammanställningar omrädesvis för fackspecialisten.
Vartannat är utges B y g g 1 i t t e r a t u r k a t a I o g e n, som redovisar viktigare aktuell byggfacklitteratur. Katalogen 83/ 84 upptar ca
6 000 titlar, varav ca l 800 av dessa (30 %) utgjordes av skrifter frän
BFR, till alldeles övervägande delen forskningrapporter 15).

C9

Bygginfo

Byggtjänstföretagens Service AB, Bygginfo, ägs av tre regionala byggtjänstföretag. Det har ca 70 anstä llda och hade 1984 en omsättning av
20 mkr.
Efter att tidigare ha ägnat s ig ocksä ät utbildningsverksamhet har
företaget nu helt koncentrerat sig pä uppsökande informationsservice.
Bygginfo besöker säledes r egelbundet företag och andra organisationer
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som abonnerar på Bygginfos tjänster - konsulter, entreprenörer, förvaltare, myndigheter och skolor - fyra gånger årligen. Den besökande
konsulenten ser då över, ordnar och gallrar abonnentens bibliotek och
ger de anställda en muntlig nyhetsinformation. Den kan gälla nya
byggnormer, författningar, nyutkommen litteratur etc.

Bygginfo ser

som s in huvuduppgift att samla in material från myndigheter och
forskningsorgan samt att sortera, förenkla och sammanställa det så att
det kan vara till gagn för en bred målgrupp:

praktiskt verksamma

personer inom byggbranschen, såvä l privat- som offentliganställda.
Ämnets aktualitet är ett viktigt kriterium vid urva let till Bygginfos
kvartalsvis utkommande informationsblad A k t u e I I I i t t e r a tu r.
Däremot sker inte någon kvalitetsbedömning av det material som
distribueras.

För att få en bild av Bygginfos urval gjordes en genom-

gång av tre årgångar aktuell litteratur, 1980-82. Orsaken till att just
dessa årgångar valdes var att endast de var möjliga att jämföra med
BFRs skriftutgivning under samma period. Resultatet framgår av denna
sammanställning (Tablå 1:9).
Tablå 1:9 BFRs publikationer i Bygginfos urval 1980- 1982

Ar

Totalt
antal
titlar

BFR-skrifter

BFR-andel
av totalantalet%

1980

236

87

37

1981

327

116

35

1982

291

101

35

Summa

854

304

36

Av sammanställningen framgår att under de granskade tre åren var i
Bygginfos litteratururval mer än vart tredje arbete finansierat av
byggforskningsrådet.
rapport.

Ungefär var sjätte titel gällde en forsknings-

BFR gav under denna period ut 480 rapporter och 121

T- skrifter. Vi kan således konstatera att e n tredjedel av BFRs publicerade rapporter och tre femtedelar av T -skrifterna återfanns i Bygginfos
urval.
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2

STUDIENS SYFTE, PROBLEMAVGRÄNSNING OCH UNDERSÖK NINGSANSATS

2.1

Syfte och problemformulering

Alltsedan starten av ett statligt byggforskningsorgan - 1942 inrättades
statens kommitte för byggnadsforskning, 1953 ombildad ti ll statens
nämnd för byggnadsforskning, 1960 ny organisation med uppspaltning på
statens råd för byggnadsforskning (BFR) och statens institut för byggnadsforskning (SIB), sedan 1976 lok aliserat till Gävle - har den grundläggande frågan varit:

Hur skall den kvalificerade information som

byggforskningen tillhandahåller komma till nytta ?

1981 års byggnads-

forskningsutredning uttryckte sin ståndp unkt enligt fö lj ande:
För de sektoransvariga forskningsorganens informationsverksamhet gälle r dessutom a tt informationen skall tillgodose avnämarintresset. Den sektoriella forskningsinformationen skall således uppfylla samma kr av på "nytta"
som forskningen och skapa förutsättningar för att forskningsres ultat en kan komma till praktisk anvä ndning. Detta
förutsätter att det vid sidan av den reguljära dokumentationen av forskningsresultat skapas former för en avnämarinriktad information som kan bi dra ti ll ett nyttiggörande av forskningsresu ltat
praktisk tillämpning
(Os Bo 1982:2 s 78).
BFR har i olika sammanhang betonat vikten av att forskningsresultaten
omsätts i prakt isk tillämpning, vilket också ä r det övergripande målet
för informationsverksamheten vid råde t.

Byggforskningsutredningen

var ingalunda de n förs ta att betona avnämarintresset. Genom åren har
en rad kommitteer diskuterat informationsfr ågan utefter denna tankelinj e.
I de direktiv som initierat denna undersök ning sägs, att sä rsk ilt omsorgsfullt borde kartläggas "på vilket sätt forskn ingsresultat och anna n
syst ematiser ad erfarenhet sökts och använts i ar betet - - ". Det framhålls också att kartläggningen skall sammanfattas i en diskussion om
innovationsarbet ets karaktär (Holm 1983).
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Sävitt kan utrönas är dett a fö rsta gängen, t r ots fl er a utredningar
omkring byggforskningens verksa1nhet och organisation, som nägon pä
all var ställt frägan:

Hur behandlas de rön som forskningsrapporterna

förmedlar? Hur tar forskn inge ns målgrupper emot, h u r h a n t e r a r
d e t ä n k t a n y t t j a r n a det rikhaltiga materiale t ?
Rapporter har publicerats i över fy rtio är.

Branschen har i mänga

gänger givits t illfä lle att redovisa sina synpunkter pä informa t ionsutbudet frän BFR och SIB - och dess företrädare har inte försuttit den
möjligheten.

Det är därför r emarkabelt att ingen undersökning gjorts

om hur byggbranschen, föremå let fö r de e nträgna uppvaktningarna, tar
till s ig den spis som trakteras.

Byggforskningsutredningen framhöll i

samband med att den diskuterade r iktli njerna för sin utredning att "en
r iktig utgångspunkt inför eventuella förä ndringar av den nuvarande
byggforskningen (vore) den praktiska e ffekt hit till s framkomna FoUresultat haft i avnämarleden". Kommissionen lät emellert id saken bero
vid denna reflektion och avförde vidare akt ivitet med hänvisning t ill
den begränsade tid som stod ti ll kommitt erades förfogande.
Det är ett banalt konstaterande att det krävs en fungerande mottagarapparat, en beredskap, om man skall kunna ta emot kvalifi cerad
inform a t ion.

Aldrig sä välformulerade principuttala nden , förslag orn

strukturering av utbudet si elle r sä, förstärkni ng av enheten A ell er B,
8 ll a

~tgärder

riskerar att bli verkningslösa om den grundläggande

för utsättningen i mot t agarledet saknas.
Det framstår såle des som väsent li gt och intressant att söka ut röna
vil ken genomslagskraft BFRs insatser - budgetomslutning ca 300 mkr
per är - har i mottagarledet, vi lken effekt de ca 150 ärliga for skningsrapporterna och de omkr ing 50 s k T -skrifterna (transformerade forskningsrapporter) har i byggbranschen och dess närmaste omvärld, vilka
a t tityder det budskap möter som bärs fram i en rapport. Hur ny teknik,
nya lösningar kanaliseras in i byggverksamhetens oli ka led, h ur nytänkande sprids i för e t agsorganisatione n. Det fin ns er fa renheter frän
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andra branscher; men hur ser det ut inom byggbranschen? Det finns
vissa föreställningar om det; men hur väl belagda är de?

Insamlingen,

sovringen och tillägnelsen av information är en viktig del av beslutsprocessen.

Nya rön bär inom sig skärvor av framtiden, hur aktiv är

nyhetsbevakningen inom byggbranschen?
Härifrån är steget inte långt till att söka få en allmän överblick över
branschens innova tionsbenägenhet, dess villighet och förutsättningar att
ta emot nya impulser. Det finns en tämligen utbredd föreställning att
byggbranschen är konservativ, att den ä r sen att anpassa sig till nya
villkor, att den är trög i jämförelse med andra branscher.

Är denna

föreställning riktig? Finns det fog för en sä svepande karakteristik av
den bransch som ofta betraktas och gärna själv betraktar sig som
samhällsekonomins motor?
Litteraturen om innovationer och innovativ miljö börjar bli rikhaltig. En
mängd studier har genomförts sedan mitten av 1960-talet främst inom
engelskspråkiga områden. Den amerikanska forskaren Utterback redovisar i en uppsats 1974 att det skulle finnas över 2 000 fallstudier av
industriella utvecklings- och innovationsprojekt. Sedan dess har antalet
arbeten accelererat. Även i de Skandinaviska länderna ha r problemfältet plöjts vid flera tillfällen. En genomgång av publicerade arbeten som
belyst hithörande spörsmål visar emellertid att byggsektorn uppmärksammats föga såväl i svensk som utländsk litteratur. Det framstod som
intressant att fä underlag för en jämförelse mellan erfarenheter inom
andra företagstyper och erfarenheter frän byggverksamhetens företag.
Även mot den bakgrunden syntes det naturligt att gä igenom ett antal
relevanta arbeten. De bakomliggande frågorna vid li tteraturpenetra tionen kan formuleras sålunda: Skiljer sig innovationsverksamheten i
byggsektorn från samma aktivitet i andra branscher? Vilka forskningsresultat är generaliserbara sä långt att de kan tillämpas också pä
byggverksamhetens företag?
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I det föregäende har fra mgätt att undersökningen började med utgängspunkt i frä gan hur byggbranschen tar emot och utnyttjar forskningsresultat och annan kvali fi cerad information.

Egen erfarenhet, vilken

redan i en inledande provomgäng intervjuer klart bekräftades, sade att
forskningsrapporter läses i mycket begränsad utsträckning i byggbranschen.

Det kunde ligga nära till hands att se frägan som ett

informationstekniskt problem, som skull e kunna lösas genom mera
slagkraftig

rapportlay-out

och

en

uppsättning

promotionätgärder,

kanske organisatoriska förändringar inom rädet.
I den tidigare nämnda direktivpromemorian finns emellertid formuleringar som spränger denna begränsade frägeställning: "Det är vikt ig t
för rädet att lära känna de verkliga formerna och förlop pen i inno vationsarbetet hos olika parter" ___ "Intervjuerna bör ocksä belysa
hinder och svärighet er i denna process ___". " ___ bestämmelsesystemets äterverkan pä den tekniska utvecklingen".
Forskningen om tekniska innovationer har i betydande omfattning
ägnats innovati onsprocessen och vägarna för sp ridn ing av innovationer,
det senare huvudsakligen inom konsumentledet.

Åtskilliga arbeten

behandlar dock olika aspekter av företagens innovationshant e r ing och
spr idning mellan företag.
Denna undersökn ing är begränsad t ill byggbranschen som den defi nierat s
i det föregå.ende och den gäller nära nog uteslutande tekniska innovationer. Till tolkn ingen av begreppet t eknisk innovation skall vi äterkomma i följande avsnitt.
Även om det gär a tt peka pä fl e ra förde lar är det emellert id förbundet
med en viss r isk a tt studera en bransch som man är vä l förtrogen med;
det är lätt att stanna inför e tt antal särpräglade drag och pä den
grunden tro att branschen i si n helhet skulle vara unik. En så.dan
vanförestä ll ning kan förebyggas. Litteraturen, främst samlingsarbetena, ger oss generellt giltiga iakttagelser; härt ill kommer en a ll män
kunskap om förhä ll ande n i andra branscher och i andra subkulturer. Det
finns emell ertid, enligt min uppfattning faktorer som markerar en
sk iljelinj e mellan byggbranschen och andra branscher.

I första hand
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gäller detta sättet att organisera produktionsresurserna och den mellanställning, som branschen befinner sig i mellan politisk miljö och fria
värdemiljöer. Det synes rimligt att anta att sådana faktorer påverkar
innovationshanteringen.
Av det sagda framgår att studien har två syften.

Det första är

p r a k t i s k t. Undersökningen skall ingå som en del i ett diskussionsunderlag inför överläggningar om hur byggforskningsrädets information
om utrednings- och forskningsrön skulle kunna utformas för att effektivare kunna påverka rådets viktigaste målgrupp.

Den avser att

förmedla en bättre bild av förutsättningarna för innovationsverksarnhet
och nyhetsspridning inom byggbranschen.
Det andra syftet är att söka ge svar på några frågor, som kan ställas av
forskarsamhället, lät oss samla dem under samlingsrubriken f o r s kn i n g s f r å g a n. De är följande:

Varför accepterar eller förkastar

ett företag i byggnadsbranschen en innovation men inte en annan?
Finns det faktorer av exempelvis ekonomisk eller teknisk art e ller kan
vi urskilja mekanismer av social karaktär, som har särski ld betydelse
för innovationsverksamhe ten i vär studerade bransch?

Skiljer sig

byggbranschen frän andra branscher i sitt sökningsbeteende; sprids
information om innovationer på ett sätt som skiljer sig frän kända
mönster i andra branscher?

Oavsett hur svaren utfaller bör vi också

söka finna svaret pä frågan v a r f ö r bilden ser ut just så som den gör
inom denna bransch.
Vi kan nu allmänt formulera problemet som vi har framför oss: Vi skall
undersöka företagens inställning till innovationer och deras beredskap
att hantera innovationsfrågor. Särskilt skall vi undersöka faktorer och
mekanismer - inom företagen och i deras omvärld - som kan ge oss
förklaringar till mönster som vi fu nnit.
samma innebörd ä r:

Direktivens formulering med

Hur gär det till när företag inom byggverksarn-

heten förändrar en metod eller en produkt?
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2.2

P roblemavgränsning

O m vi ställde den fräga, som avslutar föregäende passus, till en
ar kitekt, en VVS-konsult och e n VD i ett e ntreprenörföretag skulle
dessa med all sannoli khet ripostera med repliken:

Det beror pä.

P roblemet är, annorlunda uttryck t, med en sa vid form ulering inte
hanterligt. F r ägan mäste hyfsas elle r kvalifi ce ras betydlig t för a tt bli
å tkomlig. Något språk li gt universalverktyg för att i ett e nda grepp lösa
e n sådan fråga finns inte.
Lät oss först klargöra en given om än inte utsagd förutsättning,
11äinliyen att undersökningspopulationen bör ligga inom OFRs kompet e nsområde. Det gäller den svenska byggverksamheten och med byggverksarnhet menas dä i a ll t väsentligt husbygge - bostäder, sjukvärdsbyggnader, kontorslokaler och i någon män andra anläggningar såsom
vägar och fly gfä lt men knappast gruvor och avg jort inte far tyg och
fordon .
I husbyggen är åtsk illiga typer a v företag involverade. Inte rvjuundersökningen skulle enligt direkt iven begränsa s ig till huvudgrupperna
arkitekter, tekniska konsulte r, e ntreprenörer och materialtillverkare/m aterialleverantöre r, en indelning som känns igen fr än den schablongruppering som

t illämpas

vid upphandling av

husbyggnadsprojekt.

Däremot förutsattes a tt statliga och kommunala myndigheter, trots att
st aten och kommunerna är stora användare av BFR-resultaten, inte
skull e ingå i undersökningen.
Nästa fråga som bör ringas in bättre ä r vad som här avses med att
för ändra en metod e ller en produkt.

I denna undersökning tänkes att

förändr ingen är av sådan omfattning att fö r etaget självt vill beteckna
den som en innovation och det räcker att det är e n nyhet för jus t det
företaget.
Begreppet innovation har ursprungligen skapats inom etnologisk - soci1
a lantropologisk forskning ) och används där som en generaliserande
term för föremål e ller beteendemönster som uppstår i e ll er invaderar
(oc h accept eras) - upplevs som genuint nya - i en socialt / kulturellt
avgr änsad milj ö, ett samhä lle, en reg ion.

När begreppet via all män
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sociologi och kommunikationsforskning invaderade det tekniska omrädet
uppstod vissa komplikationer med avgränsningen. Huvudfrägan som
ställts är om man skall kräva att en ny produkt eller teknik skall ha
accepterats av eller ätminstone ha lanserats pä marknaden för att den
skall inrangeras i begreppet innovation.

En annan fräga har gällt

gränsdragningen mot begreppet "uppfinning", säledes en diskussion om
innovationens originalitet.
Innovationerna inom byggnadssektorn är till alldeles övervägande andel
att karakterisera som tekniska innovationer - varmed vanligen menas
"praktiskt ianspräktagna och för användaren nya produkter, processer
e ller metoder112 ) - även om vi kan finna exempe l pä ekonomiska
(finansieringssystem) och konstnärliga innovationer (arkitekturverk).
Personligen vill jag ansluta mig till den generella definition av teknisk
innovation, som givits av Uhlmann, vilken dock bör kompletteras med
STU-kommitt~ns

resonemang om marknadslansering.

Detta utvecklas

närmare i avsnittet 2.5, Termer och begrepp.
I denna studie står inte de aktuella innovationerna i centrum för
intresset utan de
icke-acceptans.

me ka nism e r

som leder till acceptans eller

De intervjuade hade att själva exemplifiera med

innovationer som deras företag tagit upp, och i intervjusituationen har
utan invändning godtagits de intervjuades uppfattning om vad som är en
innovation.

Även om det skulle kunna hävdas, att en strängare syn pä

tolkningen av begreppet innovation borde tillämpas, finns det en aspekt
som är helt avgörande, varför vi bör godta den intervjuades mening,
nämligen upplevelseaspekten.

Om vär avsikt är att kartlä gga sociala

eller andra mekanismer, är det av mindre betydelse om den intervjuades
exempel de facto är en innovation eller ej. Det som är väsentligt är om
assimilationen u p p I e v s som en innovation. Också detta ventileras
ytterligare i termavsnittet.
Före tagen i vär aktuella bransch kan ses som ett slags förmedlare av
ideer, produkter, system, tekniker. Vidareutvecklade e ller i det skick de
tillhandahölls sä ljs de vidare till lämplig byggherre. För studiens huvudsyfte är det av underordnad betydelse om innovationen uppstätt inom
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e ller utanför företaget, om innovat ionen komm it t ill användning i ett
projekt i egen regi e ller hos en byggherre extra muras. De produkter
som byggbranschföretagen saluför är i princ ip dels ideer t ill konstruktioner i olika material (arkitekter, tekniska konsulter), dels mater ialet (materialtillverkare/leverantörer) och dels slutligen de fys iska
konstruktionerna med montering av dem (entreprenörer).
Byggnadsbeständet förändras ständigt. Nya material frambringas, ändrade sociala mönster stä ller krav pä nya lösningar, konstruktioner och
produkter.

En mängd faktorer i växelverkan skapar dynamik i bygg-

branschen.

Forskn ings- och utvecklingsarbete är nödvändiga inslag i

skeendet .

BFRs

bidrag,

dess

uppgift

enli gt

instruk t ionen

(SFS

1977:466), är att "verka för att forskning och rationa lisering i första
hand inriktas pä särskilt viktiga områden - - - ". Vad BFR ansett vara
"särskilt viktiga områden" kan endast i efterhand konstateras genom
omfånget av och kvali teten pä de resurser som under en längre
t idsperiod mobiliserats inom ett antal sektorer.
utanför denna studie.

Detta ligger helt

Det är däremot inte utan intresse att fä en

inblick i hur mottagarparten ser pä BFRs insatser, vad de av r ådet
fi nansierade forskn ingsrapporterna betyder för förändr ingarna och för
nytänkandet, vad skriftutgivn ingen betyder för det allmänna, långsikt iga kunskapsuppbyggandet inom branschföretagen.
En hel del forskn ingsuppdrag har sin utgångspunkt i önskemål frän de
statliga myndigh et erna planverket och bostadsst yre lsen, uppdrag som
ger underlag för beslut om bl a byggnormer, typgodkännanden och
boendestandard.

Ind irekt f är dessa BFR fi nansierade utredn ings- och

forskningsaktivite ter stor inverkan pä branschen. Denna sida av rådets
verksamhet med dess kontaktnät ingår inte i int ervjust udien (avsn itt 4)
och berörs i övrigt mycket flyktigt.
Efter dessa avgränsningar ser vår frågeställning ut sålunda:

Vi skall

undersöka nägra svenska företag inom byggbranschen. Företagen skall
ti ll höra sådana som rymmer kategorierna arkitekter, tekniska konsulte r,
entreprenörer och mater ialtillverkare.

Det som intresserar oss är

företagens all männa innovationsbenägenhet och särskilt hur de skaffar
sig och använder forsknings- och utveckli ngsbaserad information i
innovationsprocessen.
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Inledningsvis kan det därför vara lämpligt att vi bildar oss en uppfattning om företagens attityder till innovationer och företagens beredskap
att ta om hand kvalificerad information. Det väcker frägor som
o varför en innovation tas upp och accepteras eller avvisas,
o vilka hinder, restriktioner - "constraining circumstances" - som
möter företaget internt och externt under innovati onsp rocessen och
vilka de positiva incitamenten är, de som verkar pädrivande,
o vilken organisation byggbranschens företag har för innovationshanteringen, hur mottagarapparaten ser ut.
Vi skall ocksä söka utröna
o vilken typ av information som kommer till användning,
o vari frän informationen hämtas, hur den finner sin väg in

företaget,

och hur den sprids vidare.
2.3

Undersökningsmetod

Studieobjektets egenskaper - e lle r snarare vara bilder av dessa egenskaper - päverkar värt metodval. Redan initialt har vi vissa föreställningar om enskildheter och sammanhang om det vi skall studera, en
referensram uti frän vilken vi kan formu lera mer eller mindre intuitiva
hypoteser.
Forskarens bundenhet till sina värderingar och därmed förknippade
förestä llningar visavi det vetenskapliga kravet pä tillförlitliga verifikat
har livligt diskuterats inom samhällsvetenskaperna.

En del av denna

debatt har fokuserats till ett meningsutbyte om kvantitativa och
kvalitativa metoders räckvidd och tillförlitlighet. De bäda metoderna
avviker frän varandra i flera avseenden.

Mest i ögonenfa llande är

kanske att den kvantitativt inriktade forskaren baserar sin undersökning
pä e tt stort material som analyseras med hjälp a v statistiska metoder,
under det att den forskare som valt en kvalitativ ansats med nödvändighet kommer att arbeta med en vanli gen starkt begränsad population
som studeras mycket nära; i vissa fall lever forskaren tillsammans med
den grupp han samtidigt studerar, sk deltagande observation.
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Divergensen mellan de bäda meningsföreträdarnas representanter kan
ledas tillbaka till skiljaktligheter i vetenskapsuppfattning, mellan en
idealistiskt-historisk och en positivistiskt-kvantitativ idetradition.
I ett par vetenskapsteoretiska uppsatser behandlar ekonomihistorikern
och soc iologen Börje Hanssen frägan.

Han framhäller dä rvid, att

problemstä llning ens art, och ingenting annat, avgör metodvalet. Utgäende frän den breda historie- och kultursyn som representeras av Max
Weber och med ankny t ning ti ll Deweys och Bentleys transaktionella
kunskapsteori introducerar Hanssen

f ä 1t b e g r e p p e t

i svensk

samhällsvetenskaplig forskning, en syntes av naturvetenskapliga och
humaniotioka traditioner inom sociologin. Termen transaktionell implicerar att problemställandet och forskarens värderingar säväl som
mätningen och tolkningen inbegrips i samma situation.
uttryck för samma tanke är holistiskt synsätt.

Ett senare

De nu berörda spör s-

mälen har mera utförligt behandlats i Bilaga 3, K v a l i t a t i v o c h
k v a n t i t a t i v m e t o d.

Min tillämpade metod har i hög grad influerats av Hanssen och av en
yngre generation s venska socialantropologer-etnologer.

Sjä lv vill jag

karakterisera den kvalita tiv: den bygger i väsentliga delar pä praktisk
erfarenhet av undersökningsfälte t och pä endast i grundm önstret strukturerade intervjuer; föreställningsramen såsom den tedde sig i utgängsläget redovisas liksom de förskjutningar i den som sker under arbetets
fartgäng.

En belysning av materialet från flera infallsvinklar har

eftersträvats.
Vissa principer för presentationen av materialet och nägra tekniska
detalj er tas upp i inledningen av det fjärde kap itlet.
2.4

F öreställningsram och nägra arbetshypoteser

2.4.1

F öreställningsram

I föregäende avsnitt hävdades att vi r edan initialt har vissa förestä llningar om det föremäl och de fenomen som vi sätter oss före att
s tudera. Ca femton ärs erfare nhet av byggprojekt - byggsektorn gör att
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jag fätt en tämligen klar uppfattning om värderingar och beteenden
inom byggnadsbranschen. Erfarenheter huvudsakligen av planeringsuppg ifter och projektledning i stadierna före detaljprojekteringen har
inneburit att kontaktytorna i främsta rummet utgjorts av arkitekter,
tekniska konsulter, den breda gruppen 'sakkunniga', d v s läkare och
annan värdpersonal, processtekniker inom industri, marknadsmän, personal i administrativa funk tioner, inköpare av utrustning och materiel,
vidare politiker och representanter för skilda myndigheter och intresseorganisationer.

Egna studier och iakttagelser har till vissa delar

redovisats i arbetet Det stora projektet (1976) till vilket i några fall
hänvisats.
Den mycket mångskiftande verksamhet som brukar betecknas innovationsarbete har jag under en femårsperiod haft tillfälle att aktivt delta
i inom ramen för ett utvecklingsbolag, vilkets verksamhet analyserats
av Hägg i hans avhandling Utvecklingsbolag, uppfinningar och nyföretagande (1984).
Min anfangbild av byggbranschen kan beskrivas under några rubriker:
o Blandmiljö (inslag av både politisk och laissezfairemiljö) - Många
värderare
o Icke- konkurrensutsatt bransch - Fast struktur - Invävd i det "svenska
systemet" - Stark värdegemenskap
o Produktionsfixering
o Specifik produktionsorganisation (iterativa ad hoc-organisationer)
o Osystematisk informationsinhämtning och innovat ionsverksamhet
En organisation är alltid utsatt för värderingar av komponenter i sin
omgivning, komponenter som kan arrangeras i termer av exempelvis
intressenter såsom kunder, långivare och aktieägare.

Byggföretagens

sekundärm ilj ö kan karakteriseras som en blandmiljö, ett mellanting
mellan laissezfairemiljöer och politiska m iljöer3 ).
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Or ganisationer i en blandmiljö förväntas underkasta sig ett större
system, som är bärare av vissa överordnade värderingar, uttryckta
genom bestämmelser och riktlinjer, som fastställts av politiska församlingar. A den andra sidan finns i organisationen en stark vilja att hävda
rollen som fri företagare och de värden som hyllas i laissezfairemiljöerna - fri konkurrens, sjä lvständighet, ett minimum av bjudande
yttre normer.

Dessa värderingar upprätthå lls inte sällan främst av

starka intresseorganisationer som därmed fyller en i vid mening rituell
funktion syftande t ill medlemsföretagens uppbyggnad och sammanhållning.
Bedömningarna av organisationen, företaget, är bäde organisalionsorienterade, exempelvis vinstvolym, storlek, kapitalresurser och teknisk
nivä - och miljöorienterade - exempelvis anseende på marknaden och
förmåga att ge bidrag till lösningen av vissa samhällsproblem.
Boendesektorn är ett gott typexempel på den svenska storfamiljsmodellen med alla intressenter till förväxling och förblandning inflätade
i varandra genom representation i ämbet sverkens styre lser och expertgrupper, genom utredningsväsendet med dess referensgrupper och
hearings och genom remissförfarandet. Storfamiljsmodellen bidrar ti ll
att skapa gemensamma värderingar och den verkar konfliktutjämnande.
Den utländska konkurrensen på byggmarknaden är som framgått i
avsnittet l.1.3 helt koncentrerad t ill byggnadsmaterialindustrin och där
är den inte helle r särskilt stark.

Byggbranschen t illhör vära mest

skyddade verksamheter.
Trots att de yttre villkoren på marknaden förändrats betydligt under
sjuttiotalet ä r det i stort sett samma fö re t ag som dominerar marknaden
som gjorde det för tjugo är sedan 13). Företagsstrukturen när det gäller
de byggnadsproducerande företagen är i stort oförändrad; däremot har
skett nägra markanta förskjutningar på byggmaterialsidan. Påfallande
ä r att fä företag inom den egentliga byggnadsindustr in är r ikstäckande
samtidigt som det finns ett mycket stort antal smä före tag med en
lokalt baserad, strängt begränsad marknad.
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Oavsett storlek är hela entreprenad- och installationsbranscherna
mycket påtagligt inriktade på produktionsskedets problem och möjligheter och det så starkt att man frestas använda uttrycket produktionsfixering .
Den arbetsorganisation som växt fram med den implicita utgå ngspunkten, att varje projekt är unikt, leder fram till en organisationsform
med ständigt upprepade tillfälliga organisationer. Denna form rymmer
vissa särdrag och ger stora möjligheter till utveckling av nya ideer. Det
enskilda projektets självständighet kan ge spelrum för intressanta
initiativ men kan ocksä resultera i kostnadsbesparande och riskminimerande reproduktion av tidigare framgångsrika grepp oavsett om senare
tekniska rön skulle t ala för nya lösningar.

En grundmurad förlitan pä

gängse tillämpade metoder, ett otvetydigt drag av konservatism vi lle
jag tillskriva byggsektorn generellt.
2.4.2

Ini tioantaganden och preliminära hypoteser

Inom denna föreställningsram uppställdes ett antal detaljerade antaganden som bildade utgångspunkten för de frågor som senare diskuterades
under intervj uerna med branschföreträdare.
a nt a gande

Med termen

i n i t i o-

har jag velat framhålla antagandets pre liminära,

prövande status (lat. initium/ ineo/ ingång, början, det första /i rum och
tid/, abl. initio, _till en början) 4 ). Antagandena kunde sammanföras till
några öppna hypoteser i den mening som Hanssen (1962) lagt i begreppet
hypotes.

Han betraktar, vilket framgår av Bilaga 3 (not 4), hypotesen

som ett led mellan teori och yttre verklighet - en prelim inär utsaga
e ller antydan om de sociala relationernas beskaffenhet.
De antaganden och de hypoteser som intervjufrågorna baserades pä var
fö lj ande:
Antaganden (frågorna 1- 5 och 13)
o Företagen söker inte primärt innovationer; de söker information
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o Impulserna till att pröva nya material och metoder kommer i huvudsak via det föreskrivande ledet, d v s genom arkitekter och konsu lter,
medan entreprenörerna är om inte passiva så föga aktiva. Byggherren,
han må vara en kommun eller ett pri vat före tag, ja till och med ett
företag i byggbransc hen som bygger i egen regi, är en bromsande faktor
i syst eme t
o Tidskrifter har stor betydelse för spridn ingen av forskningsresultat
och innovationer me n spr idningsprocessen är långsam beroende på att
erfarenhe t har e tt högt vä rde i branschen.

I små och medelstora

fö re t ag utgör t idskri ftsartik lar sannolikt en mycket ringa del av inforrnationsvolymen
o Den muntliga informationsöverför ingen är helt dominerande. Konsult e rna fungerar in corpore som gatekeepers (se not 5:8) genom att de
kommer in ti digt i processen. Överförin gen sker vid byggmöte n i vilka
repres entanter ur föreskrivande och verkställande led de ltar gemensam t. Nyutexaminerande har r inga inflyt ande i innovationsfrägor, eftersom de befinner s ig långt frä n beslutscentra
(fråg orna 6-8)
o I allde les övervägande an t a le t fa ll a vgör e konomiska indika tioner om
en innovation får fotfäste. Utgående frän andra undersökningsresulta t
borde kunna förutspås att innovationer, vilkas konsekvense r är lä tt
överblickbara och som ger s nabb å t erbäring på nedlagda medel, vinner
över uppslag vilkas fö ljdverkningar är mera svårfångade
o Före tagen inom branschen har en stark självkänsla, vilket skulle t a la
fö r a tt vi skulle kunna observera en avvikelse frän vad s om vunnit
a llmän anslutning inom den generella diffus ionsteorin. Den hävdar som
bekant att en mycket s tarkt verkande faktor i spridningsprocessen ä r
(kunskap om) andra företags ställnin gstaganden
. (fr ågorna 3, 9 - 12, 14, 16 - 19 och 23)
o Kontakt e rna me llan företag och högskolor sker via FoU-funktione rna
och r elevanta institutioner.

Informationsutbyte sker också i de stor a

före tagen genom de forskare som ingår i företagens styrelser
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o De större företagen har kontinuerligt bevakning av forskningsresultatet, men det är osannolikt att medelstora och små företag bevakar
kvalificerade rapporter.

I konsultföretagen borde kunna identifieras

åtminstone någon gatekeeper.

På det hela taget är dock inte för e-

tagens informationssystem inriktat på innovationsbevakning
o Projektorganisationen är gynnsam för både uppkomst och implementering av innovationer.

Stora projekt föder, även relativt sett, flera

innovationer än små projekt.

Rena bostadsbyggnadsprojekt tillhanda-

håller ingen fertil innovationsmiljö. Generalentreprenadforrnen främjar
innovationer, vilket inte totalentreprenadformen gör
o Oberoende av företagstyp (arkitekt, teknisk konsult, entreprenör
eller materialtillverkare) sker ställningstaganden till tekniska innovationer högt upp i organisationen, något som flera undersökningar
vidimerat
o Sökningen efter information när man ställs inför ett tekniskt problem
sker via följande stationer:

1) konsu ltation med erfarna medarbetare,

ofta med specialistkunskaper, inom det egna företaget, 2) kontakt med
extern konsult - konsultföretag, 3) kontakt med forskningsinstitution
o De hinder, som främst entreprenören möter, när han vill lansera en
innovation är: marknadens tröghet/allmän konservatism (stort hinder),
osäkerhet om de ekonomiska följderna (stort hinder), byggnormerna
(måttligt hinder) och typgodkännandereglerna (litet hinder)
(frågorna 20- 22 och 24)
o Företagen gör ingen åtskillnad på byggforskningsrädet och byggforskningsinstitutet. Endast ett tunt skikt i de större företagen är orienterade om de båda institutionernas forskningsprogram och känner till deras
prestationer
o Forskningsrapporterna läses av ett mycket begränsat fåtal i ett
företag. Det vanliga sättet att fä information om forskningsresultat är
genom de korta referat som finns i facktidskrifterna. Även i spridningen av forskningsinformation har konsultledet en nyckelroll
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Dessa antaganden kunde sammanföras till nägra

pr e Iim inä ra

ö p p n a h y p o t e s e r (H).

- -- - - - - -- - -·-·- -· ·--··· .
Hl Impulser kan komma frän flera olika häll, men innovationsmotorn
ligger i det föreskrivande ledet. Entreprenörernas och byggherrarnas varvid främst avsägs kommuner och bostadsförvaltande företag - bidrag
i innovationsavseende är blygsamma e ller negativa
H2

Osofistikerade innovationer med kort återbet alningstid favoriseras.

Radikala innovationer förekommer inte i byggbranschen
H3

Det finns stora inbördes skillnader mellan företagen när det gäller

attityd till kvalificerad information och förutsättni ngar att hantera
forskningsinformation.

Generellt sett ä r branschföretagens beredskap

att bevaka och ta sig an innovat ionsfrägor !äg
H4 Innovationer, som ä r mera ä n resultatet av ordi när produktutveckling, och forskningsresultat kommer in i byggenskapen via t yngre
projekt som inte är bostadsprojekt.

Frän de stora projekten sprids de

främst genom arkitekter och konsulter i enlighet med Hl.

- ..

'. -·

2.5

-----·---

Termer och begrepp

Som en allmän princip har jag valt att i sitt sammanhang redogöra för
den innebörd som van ligen brukar läggas i en term och e tt begrepp och
särskilt för den tolkning jag sjä lv vill ge dem. Detta hindrar inte att jag
stundom underlåtit detta.

I ett par fall åter, där begreppen framstår

som centrala för denna studie, har jag ansett att termdiskussionen
borde utvidgas.

Textblocket avser att dels ge beskrivningar och

definitioner som inte finns annorstädes

texten eller att ge en

hänvisni ng till en förklarande passus, dels presentera en fylligare
begreppsdiskussion.
o Ad hoc-organisation
En organisation som skapats i ett bestämt syfte. När organisationens
mä l uppfyllts upplöses den e ller förändras. Ad hoc ä r latin och kan här
översä ttas till "för just de tta". En (bygg) projektorganisation är en ad
hoc-organisation 5 ).
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l

a Byggbranschen
0

Byggnadsmaterial

?

Se avsnitt 1.1.l

J

o Byggsektorn
o Bygghandlingar

Handlingar som ligger till grund för produktionen.

Ritningar och

beskrivningar som används vid byggande.
o Credibility
Man brukar skilja pä t vä olika 'typer' av Credibility, trovärdighet.
l) Safety credibility: Den här personen ä r tillräckligt lik mig för att vi

skall ha liknande ås ikter. Denna typ är grundläggande för peer network
- oss jämlikar emellan, och old boys ne twork - oss gamla goda vänner
eme ll an.

2) professional credibility:

Den här personen är tekniskt
kompetent. Därför vägar jag lita pä honom 6)_

o Delad entreprenad
Delad entreprenad innebär a tt byggherren/beställaren för ett objekt
träffar avtal med flera entreprenörer.
av förslagshandlingar.
produktionsfasen.

Förfrågningsunderlaget utgörs

Entreprenörernas uppdrag är begränsat till

En huvudentreprenör, som vanligen brukar bli den

som svarar för merparten av byggandet, d v s stomme och stomkomplettering, utses.

Övriga i kretsen kallas sidoentreprenörer och de

svarar för andra delar av produktionen såsom schaktning, e l- och VVSarbeten.
e Dispositionsplan
En dispositionsplan är en plan över hur en tomt eller ett område skall
utnyttjas.

CD

Föreställningsram

Innehållet i begreppet föreställningsram diskuteras i inledningen av
2.3.l.

De specifika föreställningar jag har om byggverksamheten har

jag försökt återge i 2.4.

I min ram innesluts också det som vi brukar

kalla vetenskaplig hållning och är därmed - sä som jag uppfattat det kongruent med begreppet paradigm, i e en uppsä ttning normer och
förestä llningar, medvetna och omedvetna, som i ett visst forskarsarnfund påverkar forskarens uppfattning om vad han skall ägna sin forskning ät och hur han skall göra det.
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min föreställningsram ingår uppfattning en att samhällsvetenska pli g
forskning till sin grundkaraktär bör vara historisk. Tankar och ut sagor
om fra mtiden och förslag grundade härpå synes snarast höra hemma
under rubriker som Prognoser och Program.
o F örslagshandlingar
Förslagshandlingar utgörs av ritningar, beskrivningar och kostnadsberäkningar. På grundval av dessa beslutas om inriktning och omfattning av fortsatt planering och projektering. Ett slags preliminära, icke
detaljerade bygghandlingar.

©

Gatekeeper

Se avsnittet 3.2. 7.
o Generalentreprenad
Generalentreprenad innebär att byggherren/beställaren sluter avtal med
en entreprenör (generalentreprenören) om ett uppdrag som är begränsat
till själva byggandet.

Förfrågningsunderlaget utgörs av förslagshand-

lingar. Byggherren svarar själv för proj ekteringen, d v s att huvudhandlingar och bygghandlingar upprättas.
o Generalplan
En generalplan betecknar totalsammanställningen av förutsättningarna
för ett objekt och principerna för objektets dri ftsfunktioner och tekniska organisation, dess planmäss iga utföra nde, personalbehov, kostnader
etc.

Översä ttning av satta mål för objektet i termer av siffror och

beskrivningar.
o Huvudhandlingar
Huvudhandlingar är ritningar och beskrivningar som skall utgöra underlag för detaljerad projektering och samordning av tekniska lösningar.
o Innovation (här

= teknisk

innovation)

Begreppet innovation är svårfångat. De t efterklassiska och mede ltida
"innovare" i likhet med det härur b ildade "innovation" har en tvåfaldi g
betydelse:

"att förnya" och "att åst adkomma någonting (helt) nytt".

Allt framgent kommer denna dubbeltydighet att fö lja både verbet och
substanti vet.
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En generellt väl täckande defini tian ges av U h 1 m a n n (1978 s 45).
Innovation ist der Prozess der Erforschung, Entwicklung
und Anwendung eines Wissens i.iber die Eigenschaften und
Einsatzbedingungen e iner Technik.
Utan att beröra spridning och överföringsmekanismer lyckas han fånga
in den processaspekt som vid låder redan innovationsbegreppet. (Här
menas således in te innovationsprocessen).

Vidare ryms i hans schema

den numera allmänt omfattade ståndpunkten att vetenskaplig utveckling och teknisk utveckling föga influerar varandra sett i det korta
perspektivet (figur 2:1/).
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Figur 2:1 lnnovationsbegreppet enligt Uhlmann
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Uhlmanns begreppsapparat bär spår a v ett "filosofiskt" angreppssätt.
Anglosaxiska och svenska författare däremot har merkantila utgå ngspunkter.

Schematiskt sett kan hävdas att tidigt utförda arbeten

(Schumpeter 1934, Little 1959, Enas 1962, Schmook ler 1966), utgå r fr ån
produkter som haft marknadsframgång, varmed avses att de genererat
ett intäktsöverskott. Innovationerna kan då med STU-kommi ttens uttryck betecknas som "kommersialiserade uppfinningar".

Komm itten

anför följande invändning.
Det besvärliga med denna defini tian är dock dels att
tekni ska nyhet er som inte ä r kommerciellt gångbara inte
inkluderas, dels att man i forskning om inno va tioner
kommer att studera enbart tekniska nyhe ter so m blivit
kommersiellt utnyttjade för att sedan bland dessa göra
värderingar e fter nyhetsgrader ell19r liknande. En alltför
stark betoning av kommersialiseringskriteriet utesluter
sålunda ur innovationsbegreppet sådana t ekniska nyheter
som i alla övriga avseenden visat sig fung era tekniskt och
prakt iskt för användaren samt fylla kraven på nyhetshöjd
och reproducerbarhe t.
Senare st udier (Robertson m fl 1972, All en 1966, Utterback 1971, STUkommitten 1977, Granstrand 1979,) ansluter sig visserligen till kravet
att kommers iellt utnyttjande måste komma t ill stånd, men de krä ver
in te ett ekonomiskt överskott för att ge en produkt eller en metod
bet eckningen inno vation; det räcker att den introducerats på marknaden.
Synsätt et innebär att marknaden får avgöra om produkten e ll e r processen skall uppnå definitionen för innovation. Teknisk n ivå eller tekniskt
innehå ll ges inte något överordnat värde.

Alla led, ide- utveckling -

t illverkn ing/utformning - marknadslansering, ges lika stor betydelse.
Således kan en tekniskt sett sämre lösning kompenseras av en mera
s lagkraft ig marknadsföring.

Betraktat ur denna

synvinkel är den

lyckade innovationen den som de många kunderna accepterat, den
mindre lyckade den som visserligen kommer ut men som snart tappar i
intresse.

Den miss lyckade ä r den som inte ens når marknadsintroduk-

tionen; det ärt o m tveksamt om den skall benämnas inno vation.
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Båda de refererade synsä tten, "t idiga" resp "senare" studier, fram häver
i princ ip marknadsacceptansen som det avgöra nde kriter ie t för en
innovation, men i det sena re fa lle t sätts accept a ns t röskeln lägre. Et t
väsentligt drag i det senare synsättet är att hela innovationsprocessen
beaktas. Se även avsnittet 2.2.
Uhlrnanns defin ition befinner sig pä en hög genera liseringsnivå. Den är
ti llämpbar på alla tekn iska områden och skulle med smärre justeringar
kunna vidgas så att den bleve gi ltig även för sociala innovationer. Den
företagsekonomiskt - marknadsinriktade definitionen är knuten till
företagsn ivån.

En t redje infallsvinkel finner vi om vi ut går frän

individnivå.
En innovation är generell t se t t inte en nyhet på samma sätt som en
u p p f i n n i n g och dessa två sk iljer s ig radikal t från en u p pt ä k t 8 ). En upp fi nning är en genuin innovat ion. Den kan göras i princ ip
endast en gång, vi lken omständ ighet - originaliteten - är grunden för all
patentverksamhet. F.:n administrationsanpassad definition på uppfinning
vore att uppfinn inge n är en patenterbar innovat ion, ett specialfa ll inom
kategorin innovationer. En uppfinning och en upptäkt är en uppfinning
och en upptäkt för all framt id.

En innovation däremot ä r paradoxal,

den är både av mycket begränsad livslängd och tidlös.
innovation lanserats har den som nyhet gått förlora d.

Så snart en
Samtidigt kan

spridningen pägä under mycket lång tid, hundrata ls år, och för varje
ind ivid, som för första gängen ställs inför innovationen, upplevs den som
- och är - en genuin nyhet.

Spridningen av innovationer är inte

begränsad till geografisk utbredn ing .

Varje ny generat ion översköljs

med tid igare släk tleds innovati oner.
U p p I e v e 1s e a s p e k t e n

är väsentlig när vi diskuterar innova-

tioner och spr idning av dem. Det nya har inte något eget värde, ut an
innovat ionens värde skapas nä r den konfr onteras med förestä llningsramen och den aktue ll a s it uationen. En upplevelse är en inompersonlig
process e ller händelse.

Spridningen sker genom att enskilda individer

t illskriver innova ti onen ett posit ivt a nvändningsvärde, förväntat e ller
bevisat, reell t e ller irreellt. Om vi har inten t ionen att studera fa ktorer
som påverka r ett beslut om acceptans eller icke-accept a ns ha r vi inget
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annat val än att hämta information och intryck också på individnivå.
Det finns inget skä l för att anta att bedömningen av en teknisk
innovation i det avseendet skiljer sig från bedömningen av en konsumentvara; Rogers och Shoemaker har formulerat de t så lunda: "Diffusion is the adaption - - - b y c o n s u m e r s (min kurs) wi thin social
systems - - -". (Se not 3:13).
Vår undersökning gäller branschföretagens beredskap att hantera innovationsfrågor, vissa faktorer som påverkar bedömningen av nyheter och
spridningsvägen. Den är inte inriktad på att söka precisera innebörden
av teknisk innovation i byggverksamheten.
innovation är diffus.

Gränsen mellan nyhet och

Ett försök att skapa större klarhet skulle

emellertid knappast ge bättre underlag för tolkning av resultaten.
framställningen används termerna

i n n o v a t i o n, n y h e t och n y

t e k n i k som synonyma begrepp.
För att snabbt föra in intervjupersonerna in medias res togs alltid vid
samtalets början innovationsbegreppet upp. En normalintroduktion var
denna:

Med innovation menas en ny produkt,

id~,

teknik eller system

som varit intressant för er. Innovationen kan ha utvecklats inom ditt
företag, men den kan också ha hämtats utifrån. Den kan ha funnits på
marknaden tidigare.

Det som är intressant idag ä r att ditt företag

beslutat att satsa på nyheten.

Vill du nämna några exempel på

innovationer som ni tagit upp och fört ut.
Hur har det gått? os v.

Hur kom de in i företaget?

Exemplifieringarna visade prov ocksll på

innovationer som aldrig nådde marknaden.

Alla företag som gav

exempel kunde peka på egna utvecklingsinsatser, mestadels i syfte att
fä en bättre t ekn isk lösning av e tt gammalt prob lem och att nå

kostnadsbesparingar.

Innovationshöjden,

patenterbarhet, var måttlig.

mätt som originalitet och

Allvarliga överväganden om patentan-

sökan hade endast undantagsvis förekommit.
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Alla hade en föreställning om vad e n innovation var. Beskrivningen av
den föreställningen kan hämt a inslag av de definitioner som här nämnts:
Nyheten var bärare av e tt f ö r v ä n t a n s v ä r d e - intäktsöverskott
och konkurrensfördelar - och den harmonierade med de uppfattningar
man hade om det egna företagets politi k och tekniska resurser. Exploateringen förutsatte viss t eget kompletterande utvecklingsarbete.
o Innovationsprocessen
Innovationsprocessen är den sammanfattande benämningen pä det
skeende som börj ar med e n ide och slutar med att det materialiserade
resultatet, innovatione n, tas i bruk.

Skeendet är mycket sammansatt

och !äter inte fånga sig i någon enkel modell.

I pedagogiskt syfte

brukar processen delas in i tre faser: idegenerering, utvecklingsarbete
och innovationsspridning.

Vi möter i litteraturen ocksä ut trycket

innovationskedjan, en term som emellerti d kan leda tanken in pä att
förloppet skulle ha händelser i sekvensföljd liksom länkar i en kedja. Jag
har därför undvikit den termen.
Te r me n

i d e k ä 11 a har jag belyst i avsnitte t 3.1.1. När det gäller

faserna utvecklingsarbete och spridning vill jag fr amhälla ett drag i
processen, nä mligen omto lkningen av informati on som hämtats in.
Rogers talar om

r e - i n v e n t i o n,

vard agsspråke t har ut trycket

a n p a s s n i n g.
9
Lindholm (19 79) behandlar Verstehen-Erklärendiskussionen ) och i ett

avsnitt (s 12 7- 130) r ef e rerar han till Radnitzkys utta la nde "Je des
Verstehen ist ein Besserverstehen". Li ndholm översätter: Varje fö rståe lse är en bättre förståe lse.

Härefter fortsätter han med en kortare

exeges, som är väl tillämpbar också på t ekniska innovationer och
spridningen av dem.
Om jag förstär ett r esonemang ska jag kunna omformulera
det, fr a mför a llt för att assimilera det, för att göra det
ti ll mitt eget . Jag måste ö v e r s ä t t a d e t t i 1 l
s p r ä k e t i d e n t r a d i t i o n, d ä r j a g h ö r
h e m m a (s 128 min kurs).
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o Invasion
Invasion är terminus technicus för hur en innovation från en bransch
vandrar in i en annan bransch. I allmänt språkbruk har "invasion", sett i
den invaderades perspektiv, ett innehåll av något fientligt, ett icke
önskvärt intrång.

Om vi, som i denna studie, ser informations- och

innovationsspridningen som resultatet av en aktiv handling frän den
mottagande partens sida, är termen mindre adekva t; den som accepterat en innovation har (även om undantag sä kert kan finnas, jfr begreppet kulturimperialism) sökt upp den.

Termen är inarbet ad och det är

orsaken till att jag använder den, lät vara att en term som i m p o r t
eller i n f ö r se l bättre skulle t ä cka mitt s ynsä tt.
o Old boy network (OBN)
OBN betecknar ett informellt kontaktnät gamla goda vänner/ arbetskamrater/skolkamrater/emellan (se avsnitt 5.2.2).
o Sekundärmiljö
Sekundärmiljön betecknar miljön utanför arbetsmiljön (primärmiljön)
och består av system som indirekt kan påverka en organisation. System
som ligger längre bort från organisationens centrum än arbetsmiljön (se
figur 1:8).

Någon gäng använder jag uttrycket extra muros i samma

betydelse.
e Totalentreprenad
Totalentreprenad innebär att byggherren träffar avtal med en entreprenör (totalentreprenören).

Denne svarar oftast för hela byggprojektet

inkluderande också hela eller merparten av projekteringen. I allmänhet
sker upphandlingen av totalentreprenör till fast pris.
o Typgodkännande
I syfte att dels underlätta spridningen av nya produkte r i lanseringsfasen dels främja serietillverkning och industriell produktion har staten
genom planverket åtagit sig att pröva nya produkters funktionella
egenskaper • . En produkt eller metod som godkänts förenklar byggnadsnämndernas granskning och tillsyn.
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2.6

Undersökningsansats

Målet för undersökningen har preciserats i avdelningarna 2.1 och 2.2.
Eftersom jag funnit det vara väsent ligt att orientera om den idegrund i
metodavseende som undersökningen vilar pä, har jag förhållandevis
utförligt belyst ski llnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder.
Vi har också hunnit diskutera några viktigare termer.

De t kan

emellertid, innan vi rundar av kapitlet, ha sitt intresse att något beröra
tvä andra tänkbara angreppssätt, nämligen en ansats som vi skulle
kunna benämna s p ä r n i n g s a n s a t s e n och en som vi, i enlighet
med upphovsmannens rekomme ndation, benämner

de n

t y p o 1 o-

'J i s k a a n s a t o c n.

2.6.1

Spärningsansa tse n

Detta sätt att närma sig prob lemet prövades i en förstudi e till denna
undersökninglO).
e tt givet projekt?

Den utgick frän fyra frågor:

Vilket var syftet med

Hur korresponderade projektrapporten med syftet?

Vem läste rapporten? Fick den någon effekt? En sä sammansatt frå ga
siktade in sig på såväl interna BFR-aktiviteter som akt iviteter inom
mottagarledet. I frågan !äg också en rekommendation att innovationsarbetet i brukarledet borde undersökas.

I en kortfattad diskussions-

promemoria anfördes:
Undersökningen skulle så lunda fä en "frän ax till limpa"karaktär, där vi i likhet med 1940-talets skolfilmer finge
följa en process frän forskarens rykande rågåker till det
ögonb lick när konsumenten med friska, vita tänder förnöjt
mumsade i sig den nyttiga innovationssmörgåsen.
Me toden att retroaktivt spåra e tt antal forskn ingsrapporter, i vilka
lanserades några innovationer, ä r t ill s in grundide enkel och klar. Flera
har ha ft samma tanke, bl a har den tidigare diskuterats inom byggforskningsrädet.
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Hittills har emellert id ansatsen stannat på papperet och inte utan orsak.
Den är i praktiken mycket svår att genomföra på ett trovärdigt sätt.
Det är inte omöjligt, men då måste - såvitt nu kan bedömas - sådana
villkor vara uppfyllda, att vi hamnar utanför vårt undersökningsrevir.
Spårningsansatsen utgår från en nära koppling mellan forskningsresultat
och tillämpning. Som en del i förest ä llningsramen ingår att dokument
skulle ha en central roll vid spridning av innovationer. Slutligen synes
metoden ha sin förankring i en centrum-periferimodell. Vi skall senare
mera ingående ta upp dessa föreställningar, men redan här bör nämnas
att de med tiden fått allt svagare stöd i forskningen. Spridningsprocessen är mycket komplicerad och innebär ett aktivt handlande, mycket
mera aktivt och med flera inslag av medveten förändring av de data
som hämtats in än vad centrum- periferimodellen förutsätter.
Det visar sig nära nog omöjligt att i en konkret situation kunna härleda
en innovation till en rapport eller ett forskningsprogram. Även om man
på olika grunder kan vara övertygad om idens ursprung, är det förenat
med sådana svårigheter att isolera komponenten forskningsrapport i
systemet, att man till sist hamnar i mer eller mindre sannolika
förmodanden.

Inte sällan får vi nöja oss med detta, men nyfikenheten

bjuder oss att då pröva också andra vägarll).
Som antyddes finns ett specialfall när v i skulle kunna bruka spårningsansatsen. Det är när impu lsen utgår från ett s t arkt administrat iv t
centrum som till sitt förfogande har styrmedel som lagst iftning elle r
starka ekonomiska incitament. Om lagstiftning används är vi emeller tid utanför vårt studieområde som förutsä tter marknadsm iljö. I fallet
centrum med starka ekonom iska incitament har vi framför oss en
situation som kan vara intressant att studera, men det är ett specialfall
från vilket kan vara svårt att överflytta slutsatser till fall gällande
konkurrensutsatt marknad.
statliga

En sådan ansats med utgångspunkt i det

energibesparingsprogrammet

"Ge nomförandekedjan" (1984).

har

diskuterats

av

Vedung,
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2.6.2

Den t ypologiska ansatsen

Uhlmann (1978) anför i e tt ana lysera nde om ä n nägot svepande resonem ang härd kritik mot den hittills förda innova tions forskn ingen. Han
finner den metodologiskt outveck lad och dess resultat t ill stora delar
bestående av självklarheter e ller fy llda av motsägelser, inte otänkbart
till fö ljd av för tid ig teoribildning. "___ wird die Konsequenz daraus
gezogen, dass die Innovationsforschung bisher vorschnell, d.h. ohne
ausre ichende E insicht in die Vielfalt der Reali tät generalisierende und
damit

möglicherweise irrefUhrende Schlussfolgerungen gezogen hat

(s 39)".

Han eftersträvar ordning och reda i för utsättningar och metoder.
Främst i syfte att fä jämförbarhet me llan olika undersökningsresult at,
och därmed en fastare grund fö r teor ibildningen, förordar han en
typolog isk ansa ts.

Utgående frän tjugo variabelkomplex (Merkmals-

bUndel) - fr än början en variabelkatalo g pä 274 kännetecken - kan
konstru eras aderton sinsemellan olikartade

inno vationsprocesstyper

e ll er, mera korrekt, typgrupper (C luster).

Uhlmanns syfte är att

erbjuda en beskrivningsmode ll, inte att förk lara ett skeende.
forskningsprogram fotat pä den modellen sk isseras sålunda (s 40).
In dieser Studie liegt das Schwergewicht auf der Er fassung
der Merkmalsausprä gung en des Innovationsprozesses,
wobei die Merkmale (Dimensionen) durch Definitionen
festgelegt werden. Oas Ergebn is is t eine Beschreibung
empirisch vorgefundener typischer Merkmalskonstellationen, a lso von lnnovationstypen.
Aufbauend auf der Kenntn is der Merkmalsausprägungen
der häu fi ger vorkommenden Typen, die durch we itere
typologis che Forschung gewonnen werden muss und zu
e iner Morpho logie des Innovationsprozesses fUh rt, können
dann Erk lärungsversuche fUr die Merkma lsausprägu ngen
und den Grund ihres Zusamme nhangs untereinander erfolgen . Dies kann geschehen, indem man die Typen jeweils
zu e inem Modell erwe itert, zu einem System untereinander verbundener Thesen Uber den Zusammenhang der
Merkmalsausp rägungen der Typen. Dieses

Ett

- Bl System von Thesen muss dann an der Realität Liberpruft
werden. Oas Ergebnis dieser kunftigen, auf einer Typologie aufbauenden Innovationsforschu91j1 ist ein System von
Aussagen, das in der von kritischen Ober blicken uber den
Stand der heutigen Innovationsforschung geforderten
Weise differenziert und eine genugende Wirklichkeitsnähe
der Aussagen t'r möglicht. Da die Typen durch die (unter sch iedlichen:
Ausprägungen einheitlicher '"1erkmale
definiert werden, sind die Aussagen uber die einzelnen
Typen unmittelbar miteinander vergleichbar.
Utgångsmaterialet för Uhlm anns modellbygge hämtades från en omfattande undersökning -

218 innovationer i 126 företag, innovationens

betydelse (ekonomiskt, strategiskt), impulsens ursprung,

a lternativ,

beslutsprocessen, implementering, den yttre miljöns påverkan -

av

inno vationer rörande energihushällning (Energiwirtschaft) i England,
Västtyskland och Sverige (Ray 1979). De re sultat som Ray fann efter
det att hans data hade passerat Uhlmanns kvarn kan summeras i tre
punkter :
o lnnovationsprocessen följer inget fast mönster och detta beror inte
på organisationens struktur. Varje fall är unikt och ett innov3tionsupps lags öde inom ett företag kan inte förutsägas.

Möjligen kan en viss

regularitet i mönstret spåras, men detta gäller endast inom en given
organisation och mönstret kan inte deduceras ur någon t eori .
o Teori kan inte ersätta eller ens i s t örre utsträckning stödja ledarförmåga.
o Generella statliga insatser såsom skattelättnader, bidrag till innovationsverksamhet och ökade forsknings insatser får ski Ida effekter på
olika typer av innovationer och kommer att gagna några innovatörer
men inte andra.
Slutsatserna är knappast hisnande och avgjort inte nya.

Ansatsen är

ambitiös, men, bl a mot bakgrunden av det magra utfallet av eng agerade resurser, kan ställas frågan om metoden är särskilt fruktbar.

Den

str ikta klassificeringen, först som resultat av en analys och därefter ett
hjälpmedel vid fortsatta undersökningar, kunde synas ligga väl till för
innovationsstudier i Linnes och Berzelii hemland. (Författaren inleder
för övrigt typologiavsnittet med en reverens för den förre) .
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Uhlmanns program kan sägas uttrycka ett utrerat positivistiskt angreppssätt:

distinkt a utgängsföreställningar, en omfattande enkät-

undersökning och ett uppbäd av sofistikerade analysmetode r (faktoroch variansanalys).

Det finns en konsekvens och klarhet i Uh lmanns

resonemang som ä r tilltalande och det är inte det positivistiska i
ansatsen som utgör min huvudinvändn ing.

Det avgörande för min

kritiska hällning till en typologisk me tod ä r a tt vi inte kan bortse frän
den fundamentala skillnaden mellan att klassificera växter och mineral
på den ena sidan och komplicerade, snabba metamorfotiska processer pä
den andra .
Linnes sexualsystem har varit en utgängspunkt för en rad andra
forskningsinsatser.

sa till exempel är, enligt vad jag inhämtat av

fackmän, i vissa ekologiska arbeten artbestämningen fixpunkter för
vidare kartering av den biologiska t errängen.

Det ä r emellertid svart

att se att en innovationernas insortering i klasser och familjer skulle
kunna leda vidare annat än till en fö rfining av klassifikationsmodellen.
2.6."3

Den kvalita tiv a inter vju ansatsen

Under undersökningens gäng, och särskilt vid sammanställningen av och
reflekte randet över materialet, har jag känt mig stä i ett st illa korsdrag
mellan tre traditioner.
Studiens huvuduppläggnin g - uppfattningen av problemet och valet av
mede l för att analyse ra det - ansluter sig ytterst till den idealistiskthistoriska traditionen me d sina rött er i centraleuropeiska kulturströmningar.
Terminologin däremot har färgats av organisationsteoretiska och företagsekonomiska arbet en av allmän

karakt?~r,

som är a ngloamer ikanska

e lle r som alldeles uppenbart hämtat sin inspiration frän engelskspräkiga
ekonomi er.
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Bakgrundsbeskrivningen bygger i stor utsträckning pä svenskt offentli gt
utredningsmaterial.

Den svenska utredningstraditionen med sin lugna

saklighet och sitt klara och rediga framställningssätt presterar i sina
deskriptiva inslag och analyser inte sällan imponerande resultat. Några
är i statlig förvaltning och därefter löpande kontakter med den speciella litteraturart som kallas betänkanden sätter rimligtvis sina spär pä
gott och ont.

Det finns dock en viktig principiell skillnad mellan en

offentlig utredning och denna studie. En utredning avslutas regelmässigt sin diskussion med en normativ ex post-bedömning; det ä r den
bedömningen som motiverat dess tillkomst. Min studie innehåller ingen
förslagsdel.

När historikern (i vilkens släkt jag vill räkna in samhälls-

vetarna) lämnar den av det trygga imperfektum indikativ fyllda studiekammaren och gär ut pä sin balkong för att presentera ett förslag blir
han en orator. Han talar dä i futurum och konjunktiv - det kan bli bäde
irrealis och optativ. Den politiska aktiviteten är värd respekt, men det
finns skäl att uppmärksamma spräkgränsen mellan vetenskap och budskap. Det senare utmärkes av de modala "bör" och "skall 1112>.
Jag har funnit att ett studium av forskningsrapporter och sammanfattande arbeten inom omrädet tekniska innovationer i kombination med
en intervjuundersökning vara det bästa sättet att nä klarhet om de
frågor som vi ställt oss. Ansatsen är i metodavseende kvalitativ.
Valet stod mellan en skriftlig enkät, som kunde ge ett brett underlag
och ett begränsat antal intervjuer, som skulle ge tillfälle att gä djupare
in i frägorna. Tre skäl vill jag anföra varför jag valt den nu aktuella
uppläggningen.
1 P robIe me t

som !äg framför var sammansatt och syntes svår-

fångat genom ett batteri enkätfrägor. Nägra upplysningar borde följas
av ett "hur" eller "varför".
2 Även om jag tyckte mig kunna sä mycket om branschen, att det hade
varit möjligt att formulera relevanta, verklighetsnära e n k ä t f r ägor

bedömde jag att det skulle bli svårt att begränsa frågorna och

samtidigt komma ät väsent lig information.
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3 Metoden i form a v ett samtal

direkt personkontakt har s t ö d

i n t e r v j u p o p u 1 a t i o n e n.
Tidiga re återgavs e tt uttalande att närheten till studieobjektet skulle
vara den kvalitativa forsknings a nsatsens styrka och dess gar anti för
forskningens relevans (B il aga 3 s 7). Vi borde kunna instämma m en dock
under vissa premisser.
Till att börja med bör vi vara ense om, att varje forskningsstrategi
baserad på kvalitativ ansats förutsätter e tt förarbete, som skulle kunna
sägas vara en identifikation av hur de egna föreställningssys t emen ter
s ig och e n orientering i tidigare fors kning pä omrädet. Vidare bör vi,
innan vi sätter ut, söka formu lera vissa arbets hypoteser.
Ansatsen förutsätter medvetenhet om metodens inneboende risker och
svårighe ter - sannolik obalans i urvalet, stark knytning till en viss
situation eller process under en viss tid och ett myller av data av olika
kategori er att sortera.
Vi bör också vara medvetna om a tt vär trohet mot de preliminära
hypoteserna - må vara att de hjälper oss att gallra intryck och utsagor i
hanterbara kategorie r - inte får bli så or ubblig, att vi inte förmår a tt
ändra dem om t eori och emp iri skulle råka i konfli kt. Beredskap att
ompröva även betydelsefull a delar av föreställningsramen hör till den
kvalitativa m etodens U lla Katekes.
Som ett tillägg till dessa utgångspunkter kan vi formulera följ ande
satser: Om vi accepterar det synsätt som kristalliserat sig i fältbegreppet, bör vi betrakta indi viden och m iljön som olika uttrycksformer för
den samverkande helhet som en viss kultur eller subkult ur utgör. Det är
inte möjligt att bortse frän miljöfaktorerna nä r vi analyserar individens
beteende och samverkan med andra individer.
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3

LITTERA TURÖVERSIKT

Vi skall nu ägna oss ät e tt antal arbeten av varie rande vetenskaplig
ambitionsnivå och skrivna med olika syft en: kvali ficerade utredningar
och forskningsrapporter, a rbe t en som bli vit klassiker inom detta förhållandevis unga forskningsomräde, nybörjarprov, översikter och specialrapporter.

Generellt har eftersträvats att mera fu llständigt täcka in

s tudier som berör byggverksamheten och särskilt sådana som handlar
om svenska förhållanden.
Inledningsv is skall sum meras ett anta l mera a llmänt kända arbe t en inom
den forskning som rör tekniska innovationer.

Därvid kommer jag

särskilt att uppehålla mig vid studi er som har betydelse för den
e fterföljande diskussionen (kapitlen 5 och 6). Vissa andra r apporter som
påver kat mitt t änkande, me n som inte behandlas i detta avsn itt,
återfinns som r efer enser annorstädes i t ext en.
Framställninge n gruppe ras i e tt m önst e r som

sina huvuddrag skall

återupprepas i analys- och diskussionsavsnitte t : ld{!källor och impulser,
företagsm ilj öns betydelse för innovationsprocessen sam t drivkra ft er och
bromsande fak torer i spridningsförloppet.
Med rätta kan anmärkas att litter aturvalet är koncentrera t till a nglosaxisk litteratur.

Det har sin na tur li ga förklaring.

For skningen om

tekniska innovationer bedrivs till alldeles övervä gande del i USA,
England och Sverige.

F lera s venska a rbet en f inns endas t i e ngelsk

version.
Innov ationsforskningen i Tyskland synes av en litteratursökning att
döma ha s in tyngdp unkt i st ora soc ia la system och ofta basera sig pä
allmän sociologisk teori.

Ett stör re forskn ingsprojekt om industriella

innovationsprocesser (Uhlmann och Ray) som berörts i det fö regående
har s ignifikativt nog utförts i samarbet e med engelska och svenska
forskar e. Vid en sökning som riktade s ig mot s t udier pä tysk botten om
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innovationer i byggsektom fann vi ett par dels tatliga kommitterapporte r sorn diskuterade finans ie ringsstöd till energisparande uppfinningar
och en hand full tidnings a rtiklar av allmän natur.
En motsvarande sökning gällande fransk forskning resu lterade i ett
antal tidskriftsartiklar som be rä ttade om innovationer särsk ilt inom
solener giornräde t samt i ett par arbeten om kreativitet och kreativ
rnilji:i. Intresset för frägestä llningar av den art som här b ehandlas synes
vara ringa i Fra nkri ke.
3.1

Idekbillor och imp ulser

3.1.1

Termen källa

Som en standa rd ingress i fra'Tlstä lln ingar som behandlar idegenere ringsfasen bruk ar framhä llas det vansk liga och fåfänga i a tt söka ange en
enskild kä lla till en innovation, detta i all synnerhet som vi nästan
e nba rt har ti ll gång till retrospektiva studie r av förloppen.

I senar e

arbeten kan också iaktt as en tendens att se innovationsprocessens
ursprung inte som en punktue ll företeelse, en källa, utan - för a tt bygga
vidare pä den frän naturen hämt ade bilden - snara re som e tt upprinninrJsomr!lde med mera svårbestämbara ti llflöden. I termfrägan vill jag
ansluta mig till Granstrand (1979 s 299).
In t h is context s o u r c e pertains ta a location in a s t age af
an in forma tion tr ansfer pro cess, a stag e tha t sig nifi cant ly
c hanges the informat ion content. It is far from clear cut
how to identify a source, and networks of sources without
beginn ings and ends are possible to consider.
Usually,
however , there is in a given contex t a consensus about
where ta "stop" in the ide ntification af sources.
3.1.2

Idegenerering och problemlösning

Övers iktli gt kan nuvara nde forskningsläge sammanfattas
punkter.

fö ljande
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o De flesta innovationsideer emanerar ur en miljö där man konstaterat
ett b e h o v,

pä en marknad eller i produktionssammanhang och som

resulterat i sökande efter tekn iska möjligheter att möta behovet. Den
andra huvudgeneratorn för nya ideer är
n i n g ar

n y a

t e k n i s k a 1 ö s-

till följd av ett t eknologiskt genombrott, radikala innova-

tioner, eller till följd av en fusion mellan tvä teknologier.

Denna

intressanta process har behandlats av Kodarna (1974), vars arbete
sammanfattas i avsnittet 3.2.2.

Tablä 3:1, som är hämtad ur STU-

utredningens betänkande, bygger pä undersökningar, vi lka alla (med
undantag av Saker m fl ) granskat innovationer som varit framgångsrika.
Urvalet av projektideerna har sa ledes inte skett slumpvis.
Tablä 3:1 Innovationernas ursprung (Kä lla STU 1977 s 121)
Andel innovationer
Undersökni ng
StickprÖvsmed ursprung i
storlek
marknadens
tekn möjbehov
_!_ig.._h_e_t_e_r_ _·----- - - --------·---77 %
23 %
303*
Saker et al
1967

73 %

27 %

69

31

137

Carter & William

1957

108

Goldhar

1970

61 %

34 %

710*•

Sherwin & Isenson

1966

66 %

34 ~'cJ
22 %

Lan grish

1971

439

Myers & Marquis

1969

10

Tannebaum e t al

32

Utterback!)

1966
1969

~'cJ

78 %
90 %
75 %

O/o

10 %
25 O/o

84

- - -- - --------·- - ----- --------------

*

ideer

**

kritiska händelser i utveckling av 20 innovationer (Hindsight)

Som fra mgär av tablän visar dessa studier att lyckade innovationer
oftare leder sitt ursprung till identifierade marknads- eller produk tionsbehov än till nya tekniska lösningar som möjliggjort sökande efter
tillämpningar.

- 88 -

o Inf o r ma t io ne n

o m

e t t

b e h o v synes ofta komma frän

nägon annan än den som utvecklar innovationsiden, medan
t i vet

till

en

kontakt

oftast tas av idegivaren själv.

o m

en

teknisk

i n i t i alösning

Konsultmiljön med dess variationsrike-

dom pä arbetsuppgif ter fr amstår som produktiv när det gäller genereringen av framgängsr ika innovationer (Baker m fl 1967, Myers och
Marquis 1969, Langrish 1971, Utterback 1971, Granstrand 1979).
o I n f o r m e 1 I a och m u n t I i g a k ä I I o r stär för en stor del
av nyckelinformationen bäde i fräga om behov och tekniska möjlighe ter.
Utterback (1971) anger a t t muntliga källor stod för 45 procent av
informationen under idefasen och 32 procent under problem lösningsfasen. Informella källor stod för merparten av ingängsinformationen
under problem lösningsarbetet medan information frän primära källor,
a nal yser och experiment, ökade sin andel fr än 22 procent under ideskapandet till 52 procent under problem lösningen.
o Under problem lösningsskedet är, som vi kunde förvä nta,
m a t io ns s ökn in ge n

i n f o r-

bättre strukturerad och målinriktad, och

huvuddelen av informationen hämtas dä i n i f r ä n företaget.
o

Under 1982 publicerades en studie av hur ledn ingen i 60 svenska

mekaniska tillverkningsföre tag sökte sin information (Leonard-Barton
och Utterback) 2).

Den gav stöd ät andra, tidigare genomförda under-

sökning ar, som visat att d i r e k ta p e r son kon t a k t e r för att
inhämta ideer och räd föredras framför formella källor. De företagare
som hade r ikliga e x t e r n a k o n t a k t e r var i allmänhet mera
framgängs rika medan de m ed utpräglad sjii lvtillit (och till en del därför
isolerade) i alla avseenden var mera konservativa än genomsnitte t och
deras företag visade längsammare tillväxt.
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o Utvecklingen av en innovationside beskriver e tt mycket sammansatt
och varierande skeende. Visualiseringen av

p r o c e s s e n som en

linje eller en kedja brukar därför i a ll mänhet numera omges med
reservationerna att det sker i pedagogiskt syfte.

På samma grund

märks en tveksamhet att dela upp förloppe t i klart avgränsade stadier.
Tro ts detta möter oss ändå dessa bildframställningar beroende på att vi
inte har någon bättre beskrivningsmodell. En illustrativ sk ildring av e n
författares vånda finner vi i Vedin (1982 s 66).
o En tidigare utbredd föreställning om en nära koppling mellan naturvetenskap lig /teknisk forskning och teknisk industrie ll utveckling ha r
träng ts ut av uppfattningen att forskning föder forskning och utveckling
utveckling. F o r s k n i n g e n s p å v e r k a n a nses ske indirekt
genom a tt den ackumulerade kunskap, som byggs upp genom fors kningsaktivi teterna, dels via utb ildningen vid högskolorna tränger in i
tekniskt innovations- och utvecklingsarbete, dels sprids på annat sätt
såsom via tidskrifte r, handböcker och personliga kontakter (de S Price
1973, Johnston och Gibbons 1975, Haeffner 1972).
n Pub licerade

s k r i f t e r

har en mycket underordnad be t ydelse i

ideskapandet om de inte "översä tts" och utvecklas till s itt innehåll vid
personliga kontakter (Johnston och G ibb ons 1975). I stora, sp ektakulä ra
projekt (exempelvis Concorde) och i radikala projekt (s!lso m vid basutvecklingen av laserteknologien) används i stor uts träckning vetenskaplig
information förmed lad genom litte raturstudier och direktkontakter med
högskolor.

Forskn ingen bidrar till a tt lösa problem som uppstår och

ve ten sk a p 1 i g a

in s t i tu t i o n e r

kan tillhandahålla mät-

metoder och transkriber ing av vetenskaplig li tteratur till tekniskt språk
(Myers och Marquis 1969, de S Pr ice 1973, Granstrand 1979).
o

I diskussionen om den grund läggande ,

i c k e

m ä l s t y r d a

f o r s k n i n g e n s b e t y d e I s e för teknisk t utvecklingsarbe te har
i synnerhet två projekt åberopats, nämlige n Hindsight och TRACCS "3).
Den förra und ersökningen ger bidragsinsatsen (mä tt som "events,"
kr itiska händelser) värdena:

icke må lsty rd forsknin g 0.3 %, t illä mpad

forskning 7 . 7 %, te kno log i 92 % (Isen son s 165 avrundade värden). Den
senare : ic ke målstyrd for sknin g 70 % , måls t yrd forskning 20 % samt
utveckling och t illämpade prov 10 %.
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Resultaten 0.3 respektive 70 procents influens är onekligen klart mo tsägelsefulla.

Rothwell och Robertson (1973 s 208) anför en plausibel

förkla r ing. Den mycket ringa roll som icke målstyrd forskning tillde lats
i Hindsight kan huvudsakligen hänföras till det enkla faktum att
undersökningen startade 1940 och uppenbarligen förbisåg a tt undersöka
den grundkunskap (pool of basic knowledge) som fanns lagr ad dessförinnan. Att det var fråga om förbiseend e eller underlåtenhet bekrä ftas,
menar dessa kritiker, av att resultaten från TRACES visade att
grundläggande fo r skningsresultat som utgjorde förutsättning för en
innovation var minst tio ä r gamla.
Av TRACES-rapporten kan dras den a llmänna slutsatsen att innovationer för nästa generation beror på dagens grundforskning och a t t
dagens tekniska innovationer inte sällan har sin upprinnelse i vetenskapliga upptäckter gjorda för tio till femton är sedan.
3.1.3
o

Patent

Flera undersökningar har gjorts, i nestorn Schmooklers eft e rföljd,

grundade pä sökta och bevi ljade patent.

Enligt STU- komm itte n, som

penetre rat både utländsk och sv ensk li tteratur på området, t yder
resultaten genomgäende på att me llan hä lfte n och två tredjedelar av
uppfinningarna t as fram av ensk ilda personer och små företag.
o Pä svensk botten finner vi Lindström (1972), som undersökt ca 2 400
patentansökn ingar ingivna 1965-1966. Syftet var a tt fä en uppfa ttning
om graden av samvari ation mellan antal patentansökningar, sökande
före tags storlek och geografiska belägenhet.
Han fann därvid att sa m b a n d e t m e I 1 a n s t o r 1 e k, uttryck t
i antal anstä llda, o c h a n t a I e t p a t e n t a n s ö k n i n g a r
kunde beskrivas av en linjär ekvation.

Mindre avvikelser här ifrån

noterades för kem isk och kemisk-teknisk industri, som uppvisade ett
svagt progressivt växande antal patentansökningar med ökande före t agsstorlek, medan det motsatta förhållandet konstaterades för me tallmanufaktur, jord- och s t enindustri samt för gummivaruindustri och
mekanisk verkstadsindustri (ss 36 och 37).
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När det gäller den geografiska variabe ln visade resultaten att företag
och enskilda personer i st ockholmsre gionen (och B-län) hade en högre
uppfinningsaktivitet än vad fallet var i övriga delar av landet.

I

Stockholmsområdet lämnades 0.7 ansökningar per 1000 invånare

in

under perioden medan siffran för övriga län inte översteg 0.32 (s 64).
Motsvarande relationstal uttryckta i inlämnade patentansökningar per
100 industrianstä lida b lev O. 76 resp 0.27 (s 66).

Skillnaderna mellan

länen (utanför A- och B-länen vilka lindström undantar) var srnå,
varför författaren ställer sig skeptisk till tesen om de inform::itionstä t a
regionernas ö verlägsna forsknings- eller uppfinnarklimat.
Ett tredje rön som Lindström framhålle r ä r att mindre och medelstora
företag

- undersökningsmaterialet baserades

pil

ansökningar

från

180 företag med mer än 500 anställda - ofta synes vara mycket
beroende av en gynnsam industriell miljö.

Medelstora företag i

Stockholmsregionen visade nämligen ofta långt fl er patentansökningar
per anställd ä n vad fallet var för motsvarande e ller större företag i
andra dela r av lande t.
3.2

Innovationer och företagsmiljön

3.2 .l

Influenser frä n sekundärmiljön

Hur påverkas företagen av den omgivande miljön?

Vad betyder

företagens organisation och dess traditioner för innovationsklimatet, de
personliga relationerna?
En rad undersökningar visar som tidigare framgått att det främst är
m a r k n a d s-

oc h

t ill innovationerna.

pr oduk t ions be hov

som g ivit upphov

Andelen med detta ursprung uppgår till mellan 60

och 80 procent och resterande 20 procent härrör från n y a v e t e ns k a p 1i g a

e 1l e r

t e k n i s k a f r a m s t e g o c h m ö j I i g-

h e t e r. Undersökningarna har utförts i England och USA och resultaten stämmer slående väl överens med varand ra. Langrish m fl (1972),
som b l a följt innovationer som vunnit de t engelska uppfinnarpriset
Queens Award 1966 och 1967, gör generaliseringen att de stora,
banbrytande innovationerna har baserats på tekniska möjligheter medan
de många små innovationerna skulle vara behovsgrundade.
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Innovationsverksa mhet stimule ras av
n a d e r och vid

ö ka de

ex p and e r an de

k os t n a de r

för

m a r k-

insa t s v a r or

(inputs); dvs mottagligheten blir större för innovationer som är a lternativ till de dyrare insatsvarorna (Schmook ler 1966, Enas 1962). Vidare
har innovationer större utsikter att nä framgä ng som uppfyller k I a r a,
kor t s ikt i ga

l ö n s a m h e tsk r i t er i e r. Åtskilliga fram-

gängsrika innovationer är av lägkostnadstyp som har bedömts kunna öka
l önsamheten och är vanlig en resulta tet av fo r tlöpande utv eck lingsarbete.
E fte rsom i de flesta fall inget ensk il t företag har resurser att sjä lvt
söka tillgodose mer än en ringa de l av de behov som de identifierat e ller
problem de ställ ts inför, är det föga överraskande att

de

ide er, som utveck lats och marknadsförs av företag,

f l e st a
h ä rrö r

f r ä n i n i t i a t i v u t i f r ä n.
3.2 .2

Den tekno logiska fusionsinnovationen

I ans lutning härtill mä nämnas japa nen Fumio Kodama som i en uppsats
(1984) lämnar ett bidrag till innovationernas historia och visar pä en
utveck lingslinje som kan f ä stor betydelse för byggindustrin.
Genom a tt kombinera begreppen "mec hanics" och "electronics" skapade
japanerna 1975 ett nytt begrepp, "m echatronics", vi lket står för tvä
olika kategorier av produkt er.

Den ena, säger Kodarna, är bröll opet

me llan e lektronisk och m ekan isk t eknologi vars frukt b li r en ser ie högt
utveck lade produkter.
industrirobotar.

Typexempel är verktyg till NC -maskine r och

Den a ndra kategorin bestär av mekaniska produkter

som till en del e ller helt och hä lle t ersätts av elek tronik, exempe lvis
digitalur och e lektron iska kalky latorer.

Denna sammansmältning eller

f usio n a v t vä

t e k n o l o g i e r, som är grund läggande för den

m e ka t ron iska

r e v o I u t i o n e n, ser Kodarna som ett uni kt

japanskt bidrag i innovationernas utveckling och det fö rutsätter ett
lagarbete mellan flera industrier.
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Generellt, hävdar han, kan innovationerna delas in i tvä huvudtyper.
Den ena ä r den tekniska genombrottstypen - eller med en annan vanlig
t er m, den radikala - som är västerlandets innovationsbidrag, exempelvis
transistorn. Den andra är den japanska fusionstypen.
Tre drag kännetecknar den teknologiska fusionsinnovationen som kan
ställas mot tre karakteristika fö r genombrottsinno vationen.
Tabl ä 3:2

Kännetecken pä innovationer av fusionstyp

respek tive

genombrottstyp en ligt Kodarna (1984).

l

Den är resulta tet av en gemensam
satsning av flera olika industrier

1

Den är result a t e t av en dominerande
ledning av en speciell industri

2

Den bidrar till e n gradvist ökande
tillväxt av en mängd företag
eller en hel bransch

2

Den medför e n markant tillväxt
av e tt begränsat antal företag

3

Den kan drivas fram genom
industripoli t ik

3

Den har ankny~1ing till (na tione ll)
försvarspoli tik

Innovationsprocessen, baserad pa teknologisk fusion, börjar med ett
industr iföretags intresse för produkter u t an f ö r
sortiment.

dess huvudsakliga

Forsknings- och utvecklingsarbete inom de t egna området

syftar endera till att förbättra redan bef intli ga produkte r e ller till att
söka na ett tekniskt genombrott, medan F oU utanför de egna produktslagen inriktas mot att astadkomma teknologisk fusion. 1982 uppgick
den japanska industrins kostnader för utanförliggande produktomräden
till 34 procent (l 067 mdr yen) a v de sammanlagda FoU-kostnaderna.
E tt omfattande datamaterial visar att nära nog all FoU utanför
ordinarie produktprogram är undersökningar och prov och a tt ytterst få
produkter överle ve r _provfasen och blir föremå l för avancera t industriellt utvec kli ngsarbe te .
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De teknolog iska fusionsinnovati onerna grupperade sig förs t omkring t re
branscher, den mekaniska maskinindustrin, den elektriska maskinindustrin och den industrikemiska (material) industrin. Den snabba utveckli ngen be lyses av följande data •
.l 960

hade ingen t eknologisk fus ion ägt rum

1970

e nstaka fusionsexempel

1971

började teknologiska fusioner

uppstå mellan den mekaniska

maskinindustrin och den e lek triska maskinindus t ri n
1973

mot svarande närmande mellan den mekaniska maskinindustr in
och kommuni kationsu trustni ngs-/ ele ktroniska apparatindust r in

1976

fast e t ablerade kontakter mella n den mekaniska maskin(tillverknings)- industr in

-

precisionsinstrumentindustrin

elek trisk a

maskinindustrin - e lektroniska utrustningsindustrin
Den mekatroniska revolutionen var så ledes i dessa bra nscher ett fak tum
i mitten av 1970-talet.

Sena re har liknande utveckling äg t rum i

samarbete mellan tvä eller flera andra branscher.

Teknologiska

fusione r fö rvänt as komma t ill stånd mellan mat erialindustr in och tillverknings-(fabricat ion) industrier under 1980-talet.
3.2.3
Den
och

För e t agsstorlek och innovativitet
mycket

omfattande

in no va t ivi t e t

diskussionen om f ö r e t a g s s t o r 1 e k
(bl a Little 1959, Myers & Marquis 1969,

Jewkes rn fl 1969, Lindström 1972) har inte givit något entydigt svar på
frägan om storlekens betydelse för idegener er ing.
STU-kommitten (1979) som, i likhe t med Vedi n (1982), i detta fa ll in t e
gör nägon boskillnad m ellan uppfinning och (radikal) innov at ion fö r ett
resonemang som kan sammanfattas sålunda :

Även om smä företag

skulle svara för en proportionellt stor ande l uppfinningar är det inte
säkert att de är e ffektivare än större enheter i senare led av innova-
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tionsprocessen. En rad enskilda innovatörers uppfinningar har de facto
utvecklats och marknadsförts av stora företag.

Möjligen kan mindre

organisationer ha vissa fördelar i ett tidigt stadium och när det gäller
mera radikala innovationer, som inte är kostnadskrävande. Större
företag skulle däremot ha försteg i senare skeden. Det är emellertid
tillrädligt att inte vara alltför kategorisk; skillnaderna mellan branscherna är betydande.
Freeman (1971), som studerat srnäföretag och innovationer i Storbritannien under efterkrigstiden, fann att de mindre företagens andel av
innovationer varierade mycket starkt mellan olika branscher och att i
kapitalintensiva branscher stora företag stod för nära nog alla processoch produkt innovationer.

Det samma gällde även för mindre kapital-

intensiva industrier där tröskelkostnaden för en innovation är hög.
Smäföretag svarade för en större andel innovationer inom främst
maskin- och instrumentindustrin, som vanligtvis har lägre krav pä kapital och utvecklingsresurser.
Vedin (aa) hävdar med hänvisning till en sammanställning (s 48) att "en
rad studier visar att smä företag och uppfinnare fortfarande är en
förbluffande central källa till radikala innovationer".

En närmare

granskning av hans underlag ger emellertid vid handen, att data om de
smä företagens framträdande position i innovationshänseende härrör sig
frän studier i vilka jämförs mindre industriföretag med förhållandena i
storskaliga processindustrier inom branscher som man brukar benämna
"mogna" (petrokemi, stäl, aluminium).

Studier som omfattar produk-

tionsföretag i tillverkningsindustrier ger inte klart utslag ät nägondera
hället.
Uhlmann (1978) gör inom ramen för den allmänt kr itiska genomgäng av
innovationsforskningens metoder och result at, som berörts i det föregående, följande uttalande (s 32):
Die Frage, ob grosse oder kleine Unternehmen fUr die
technische Entwicklung in der Wirtschaft gUnstiger sind,
wurde hartnäckig in einer unUbersehbaren Anzahl von
Untersuchungen gestellt. Sie ist jedoch in dieser Form
wenig fruchtbar und fUrte deshalb auch zu widersprUchlichen Antworten.
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3.2.4

Invasion

Litt le (1959 och 1963) hävdar att utvecklingen inom "mogna" industrier
(han nämner textil- , maskinverktygs- och byggnadsind ustrin), päverkas
kraftigt av

i n v as i o n;

innovationer och kunskaper frän andra

branscher tränger in i, invade rar den "mogna", trögare branschen (se
även not6:1 ).
3.2 .5

Hinder

I en NSF-studie Little (1963) och Parker (1971) nä mns följande förhä llanden, som utgör h i n d e r

för innov ationer i

nys~

nämnda industri-

grena r.
r,

Industr istrukturen . För mänga och smä e nheter för att de skall kunna

bedriva systematiskt innovations- och u tvecklingsarbete
n Uppsplittring i för ä dlin gskedj an. Inget företag har översikt över hela
utvecklings- och förädlingsskeendet, vi lket kan avskärma frän rnarknadss ignale r /behovss ignaler
n Fokusering på produktionsfrägor . P roduktionsförhällandena har varit
sä stabi la a tt nya tekn iska möjligheter och ändrade funktio nskrav inte
observeras
o Rr ist pä entreprenörer i bet yde lsen nydanare och kompetenta företagsledare. Härm ed menas brist på ambition att utveckla verksamheten
och oför måga att uppfatta marknadsmöjligheter
o Det sociala system et:

Läg förändr in gsbenägenhet och traditione lla

bet eenden, vilka fak torer leder t ill motvilja a tt pröva nya idee r
En senare NSF-studi e (1973), som byggde pä intervjuer med företagsledare i bäde stora och små företag, visade a tt de största hindren
utgjordes av i c k e - t ek n i s k a

f a k t o r e r.

Svårighe t e r att

finna vetenskapli g och teknisk informa tion, osäkerhet om ma te ri al och
syst e mlösningar, bekymmer i prototypsta diet etc reste

visserligen

hinder som ib land kunde vara svårforcerade , men de avgörande hämmande faktorern a återfanns pä omrädena marknadsföring, fin ansiering
och organ is ation.
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o Marknadsre laterade hinder: Otillräcklig information i form av marknadsdata som storlek, behovsbild och långsiktiga trender. l<ostnad för
att fä fäste på marknaden, d v s för att en produkt, metod e ller process
skall accepteras och nä tillräcklig marknadsandel
o Organisationsrelaterade hinder:

Den personliga risken att driva ett

utvec klingsprojekt i ett större företag
o Finansieringsrelaterade hinder:

Svårigheter att fä startkapital för

dem som vill starta företag baserade på produktinnovationer
3.2.6

Framgänasfaktorer

Även de faktorer som leder till

f r a mg

ang

kan rubriceras

marknads- och organisationsrela t erade fastän med omvända förtecken .
Ett företag, som ä r väl orienterat i den t ekniska utveck lingen och som
har ett lyhört förhållande till sina kunder, fångar tidigare upp rnarknadssignaler och har större förutsättningar att upptäcka tekniska möjligheter och nya kombinationer.

Den ofta refererade Sapphoundersök-

ningen - en ser ie brittiska innovationsstudier med huvudsyftet att söka
svaret på frågan varför vissa innovat ioner lyckas och andra inte (R obertson m fl 1972) hävdar att en avgörande faktor är
av

i ns i kt

oc h

fö r ståe l se

för

g r a de n

a n vändarnas

b e ho v. J u st örre kunskap om och känsla för vad kunden söker desto
bättre är utsikterna a tt innovationen blir framgångsrik.
Behovs ident ifier ingen är emellertid in te t ill räck ligt. En varak t ig framgå ng kräver att marknadslanseraren också föru tsett vilka (tek niska)
p r ob lem som kunden kan drabbas av i samband med introduktionen av en
ny produkt eller process. En god s e r v i c e o r g a n i s a t i o n och
u t b i 1d n i n g s i n s a t s e r

har stor betydelse för att överv inna

marknadsmot s t ånd . Om innovationen innebä r att kunden måste ändra pä
arbetsmet oder och rutiner är risken mycket st or för ett misslyckande. I
Sapphoprojektet kunde påvisas ett k lart samband mellan

res u r s-

in sa t s, såväl pekuniärt som kvalitetsmässigt, och framgång. Några
unde rsökni ngar frän 1960- talets början 5) och Kodarna (1984) har påvisat
tr öskelvä rden för vissa typer av innovationer.
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3.2. 7

F öretagsstruktur och enskilda personer

F ö r e t a g e t s i n t e r n a
informella organisationen - oc h

s t r u k t u r

- den formella och

r e 1a t i o n e r n a

mellan olika

företagsenheter, avdelningar och personer influerar det informationsflö de och de prestationer som är relaterade t ill inno vat ionsv erksamheten pä samma sätt som sådana faktore r påverkar andra aktivitet e r i en organisation. Ma rquis (1969) har funnit a tt för innovationsprojekt gäller - med sa mma gi lt ighet som för andra t yper av projekt med
flera intressenter involverade - att kostnads- och tidsplane r hålls bättre
om det finns ett visst slack i organisationen, men härutöver också att
detta förefaller ge en bä ttre t ekn isk kvalitet på produkterna. Utte rbac k
(1973) framhåller att Marquis rön vidimerar den a llmänna iakttagelsen
att samma tekniska prestation kostar bety dli g t mera om den skall
utföras pö en kort t id än om den skall åst adkommas under en läng re
u t rlragen per iod 6 ).
För att en innovation överhuvudtaget skall nå fram till marknadslansering krävs ett hårdare engagemang av vissa e n s k i 1 d a p e r s o n e r
i'in av ett tänkbart genomsnitt av övriga or ganisationsmedlemmar.
Mönstret för hur ett uppslag kommer in i en organ isation och hur detta
utvecklas inom organisat ionen var ierar från fall till fall.

Innovations-

li tte raturen har skapat fem stående figure r - ak t örer är en vanlig

benämning - som brukar få framträ da på scenen:

0

innovatören: upp finnare e ller idegivare oftast helt koncentrerad pä

den t e kniska ide n och/eller (princ ip)l ösnin gen
n grindvakten, "the (technical) gatekeeper": mannen med kontro ll över
kontaktnätet, med ögon och öron öppna för vad som rör sig i omg ivningen; sannolikt e n av de första som hörde t alas om innovatörens projekt
ri

entreprenöre n, inom ramen för stö rre föret ag också kallad affärs-

innovatören e ller projekt ledaren: den som har (åtminstone) det formella ansvare t för att förbere da och ibland genomföra ut vecklin gen och
exp loate ri ngen av innovatörens ide
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o projektpädrivaren, "the product champion":

personen som ombedd

eller oombedd engagerar sig fullt och helt i projektet, sorn med sin
ent usiasm och envishet överbryggar även kritiska skeden
o företagsledaren: den som genom si tt intresse stödjer projekte t eller
genom s itt ointresse kan bli ett knarr igt hinder som projektgruppen
försöker gä runt.
De oli ka rollerna kan exekveras av samma person; smäföre tagaren kan
förena alla karaktärerna.

Uppgiften som entreprenör kan fördelas pä

två; i det inledande skedet svarar en tekniker för projektledni ngen, i
marknadssk edet en affärsman.
Termen "gatekeeper" (utförlig t behandlad av Allen 1966) har givits den
svenska benämningen grindvakt, vi lket ger en något negativ laddning av
begreppet, en custos som inte gärna sliipper en innova tion över bron.
Rogers och Agarwa la- Rogers (1976) framhåller också egenskapen hos
grindvakten att vara en sluss till organ isatione ns omgivande mi ljö; han
brukar dä kallas "cosmopo li tan 117 >. Flera förfa ttare (bl a Allen 1970,
Batelle 1973, R ubenstein m fl 1974) vill betona att projektpådrivaren
och grindvakten inte skall förväxlas. Skä let härtill ä r som STUkommi tten uttrycker det att "grindvakten upprä tthäller mer rollen som
kunskapskälla än som projektpådrivare", dvs han hänförs till informat ionssystemet inte till det tekniska eller det administrativa systemet.
Betydelsen av product champions har omfattande stöd i ett stort antal
st udier i flera länder.
3.2 .8

Granstrand (1979)

Granstrand (1979) har ingående und ersökt FoU-arbetet och innovationsaktiviteterna inom åtta mu ltinationella svenska industr iföretag i olika
branscher. Av sä rskilt intresse för oss är de avsnitt i vilka behandlas
FoU och företagets ledning och organisation, t e knologiska förändringar
vis a vi interna och externa värderingar, konflikter som är hänförliga
ti ll FoU och innovationer samt idekä llor och hinder för innovationer i
stora före tag (kapitlen 9-15 ),
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I stark sa mman fattning kan framhä llas hans tva huvudiakttagelser. Den
första är att

I e d n i n g e n

(management fac to r) bör granskas

parallellt med studiet av t eknologiska förändringar.

Granstrand menar

att tekniska och teknologiska faktorer fa tt för stor vikt i studier av
FoU i förhållande till den betydelse ledning och ledarskap har i
innovat ionsarbete t.
Den andra är hans modifiering och

kva Ii f ic e r i ng

a v W i I-

l i a m s o n s h y p o t e s - av Granstrand form ule rad sä: "--management and interna! organization are superior to mar ket organization"
(s 358) - genom iakttagelsen a lt uryanisationer, som är halv- e ller
delintegrerade i det stora företaget (exempelv is kon traktsbaserat samarbete e ller halvautonoma innovationsföretag), u tgör en mycket fruktbar jordmän för tekniskt innovationsarbete.
Empirica l as we ll as analyt ical ev idence indicates th e
emer gence of quasi- integrated forms in connection with
R&D and innovation, such as externa! R&D cooperation,
reliance upOfl innovation takeover, and semi- autonomous
innovation c ompani es.
Regressions t o org ani zational
forms intermed ia te to interna! organi za tion and market
organization indicate the existence of quasi-integrated
forms, which are the mast condu cive to technological
innovation (s 371).
Andra fynd, som vi skall ll terkomma t ill

vär diskuss ion, mä nämnas,

nämligen:
o Sty r e I s er n a spelade ingen roll i FoU-arbetet och de möjligheter högsta ledn ingen hade att utöva inflytande utnyttjades pä det hela
taget föga. Om en VD gjorde en "djupdykning" i org anisationen (mot ett
FoU-projekt) var det huvudsakligen mot iverat av att han ville hälla sig
oriente rad; allmänt, även i de fall agerandet kunde vara inadekvat,
ve rkade dylika "djupdykningar" emellertid pådrivande.
o Forsknings- och utveck lingschefer betonade inte en treprenörsele menten i s in leda rro ll, vilket G ranstrand antar berodde pä den r i s k för
ett avb räck i k arriären som i stora företag är förknippad med ett
misslyckande.
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o FoU-organisationen i de undersökta företagen kunde inte sägas vara
resulta tet av företagets generella strategi. Större ändringar i organisationsavseende föreföll snarast vara resultatet av allmänna -importerades) - organisationsideer som företagsledningen tillägnat sig i kombination med en bestämd uppfattning om enhetens bemanning.

1J

Granstrand understryker sambandet mellan

f ö r ä nd r inga r

och de rådande

t e k n o I o g i sk a

vä r de r in ga r na

hos de

anställda, bä de deras allmänna och deras yrkesinfluerade referensramar
- "subcultures" med Granstrands terminologi, "arbetsmiljöns vilrdesyst em" enligt Rhenmans fatabur (1969). Han hävdar att det i:ir

fP.l~ktigt

att behandla teknisk förändring som en oberoende variabel i förhållande
till kulturella förskjutningar.
0

Konf Ii kt e r

av varierande slag är vanliga i FoU- och inno va-

tionsmiljöer. Drivna långt bli r de destruktiva inslag i verksamheten;
hållna under kontroll och betraktade som naturliga spänningar under
fö rändrin gsprocesser kan de också ses som positiva faktorer.
3.2.9

Sandkull (1970)

Sandkull (1970) har utvecklat en förklaringsmodell för ett fö retags
beredskap och förmåga a t t frambringa nya produkter.

hans studie

markeras särskilt initialskedet, dä ett projekt (för det mottagande
företaget) representerar ett öppet system i den betydelsen att det är
helt fritt frän engagemang, utan de bindningar som gradvis kommer att
begränsa öppenheten.

Just denna projekt ets jungfrulighet för läner

initialsituationen en särskild betydelse.
o Två faktorer kommer att påtagligt influera den fortsatta processen,
f ö r e t a g e t s b e r e d s k a p - genom dess lagrade erfarenhet - för

nya projekt och

f ö re t a ge t s

r e Ia t io n e r

t i II

omgi va nde m i I j ön främst via informationss ystemet.

de n
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ö v e r e n s s t ä m m e I s e (compatibili ty)9) är ett nyckelbegrepp

r,

hos Sandkull som appliceras pa olika skeden i innovationsprocessen och
pa olika organ isati onsn ivåer.
För fra mga ngsr ikt agerande är övere nsstämmelse mellan ledningens
s trä vanden och den in formation, som kana liseras in i före taget, nödvändig ; det mäste finnas korrespondens mella n ledn ing och (infor mationssyst emet i) den omg iv ande miljön (informat ion environment).
Det som avgör om ett pro jekt skall nä intern acceptans eller ej, är
g r a d en av överensstämmelse mellan pä den ena sidan miljön/klimatet i företagets organisat ion och de produktionsres urser som stär till
förfogande och pä den andra ledningens mal och inställning (ambitions)
t ill nya produktcr 10 ).
3.3

Spridning

3.3 .1

Spridning av en innovation

Undersij kningHr om spridning och spridn ingsförlopp är med nödvändighet
gr unda de pä erfarenheter frän lyckade innovat ioner, d v s sädana som
haft framgäng pä marknaden. Spridningsförlo ppet vis ar en S-kurva som
om den i ett stort material transformeras till att gä lla accepterare per
tidsenhet en ligt den klassiska diffusionsteor in kommer att fä klockform.
Figur 3:1 Spr idningskurva för en innovation och fö rde lning per t idsenhet (i ett stort material), ur Rogers och Shoemaker 1971(s177)
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Det som bestämmer S- formens utseende ä r e tt stort antal faktorer,
som kan grupperas under fem rubriker enligt t ablå 3:3. Mitt utgängsmaterial för tablän har varit Rogers och Schoemakers Diffusion of
Innova tions (1 971 ) som sammanfattar den dä varande kunskapen om
diffusionsprocesser. Deras sammanställning har kompletterats m ed
senare forskningsrön.
Tablå 3:3 Faktorer som påverkar adopti onstakten
1

Uppfattade egenskaper hos innova tionen

1.1 R e 1 a t i v a f ö r d e I a r o c h r i s k e r säsom den potentielle
an vändaren (en enskild person eller en organisation) uppfattar de m.
Dessa kan vara av exempelvis ekonomisk och funktione ll art; de kan
grundas på obser vationer av ökad eller minskad förs äljning och ökade
e ller minskade marknadsandelar. Hit hör ocksä den absoluta kostnadens
storlek fö r investeringen, möjligheten att bära en fel satsn ing.
1.2 ti v e r e n s s t ä m m e 1 s e
och förenl ighet med mottagarens
vär demi ljö, dvs organisationens 'settings' (not 3: 10), dess värderingar,
traditioner och policy.
1.3 Innovationens komp 1 e x i te t, vilket är ett rela tivt begrepp.
"Komplex it e t" sammanhänger med användar ens förmä ga och beredskap
a tt förstå innebörden av nyhete rna och resurser att handskas med den.
God och tidig förstäelse för be t ydelsen av en innovation ökar spridningshast igheten och vice versa.
Komplexiteten ä r re lativ ocksä med hänsyn till befi ntlig produktionsapparat.
1.4 P röv bar het (T r iala bility) . Möj ligheten a tt i praktiska prov i
begränsad skala gö ra sig en fö restä llning om innovatione n, en funkti onell aspekt.
1.5 0 b server bar het elle r synlighet. Faktorn riktar in sig pä de
effekter av inno vationen som kunnat observeras. Synligheten fö rutsätter, att innova tionen fä tt en viss spridning - exempe lvis hos konkurrenter. Posit iva registreringar förstärker mot ivationen att acceptera en
innovat ion, negativa försvagar den .
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2

Beslutsprocessen

2.1
sat
sin
till

A u k t o r i t e t s b e s I u t. Besluten fatt as i ett mycket begräntoppskikt, ibla nd av en enda person, inom en orga nisation. I kraft av
for mella, ofta även informella, status b idrar ett auktori tetsbeslut
s nabbare spridning än normalt.

2.2 K o 11 e k t i v a
b e s I u t.
F3eslutstypen före kommer inte i
indu str iella innovationssammanhang. Atski lli ga studier har genomförts
orn diffusion av sociala innovationer och om politiska maktstruk turer.
Genomföra nde t av en nyhet eller en systemförändring fö rutsä tter
consensus av en majoritet. En avgörande fakto r i processen är den
ständpunkt som e n relativt begränsad grupp, "bes lutsfatta re'', inta r.
2.3 l n d i v i d u e 11 a b e s I u t. E tt stort antal beslutsfattare, i
princip oberoende av varandra, ger en längsammare diffusion än vid
auktori tetsbeslut.
3

Spridningssätte t

Den fakto r som ursprungligen avsägs var valet av k o m m u n i k at i o n s m ed e I, massmedia contra perso nlig bearbe tning. I senare
forskning har ocksä understrukits bet ydelsen av vem det ii r som sprider
innovationsbudskapet, vem de t är som ger innovationen legitimitet; ett
nyckelbegrepp i sammanha nget är trovärdighet, "credibili ty" (se avsnit t
2.5).
4

Det sociala syst e met

Hä r avses det n ä t a v r e I a t i o n e r, och den uppsättning av
värderingar som finns i den sociala struktur, den kultur i vilken innovationen skall sp ri das. Denna faktor är knu ten till s a rn h ä I I s n i v ä,
medan i princ ip sa mma faktor knu t en ti ll individn ivä sort e rats in under
1.2.
5

Innovatörens insats

Innova tör skall h ä r uppfattas i vid bemärkelse. Det kan avse säväl en
upp f i n n a r e I i deg i v a r e som ett f ö r e t a g. En innovatör,
som a rbetar aktiv t pä att ge sin nyhet sp ridning, när erfarenhetsmäss igt
s törre spridningsomräde snabbare än en mindre ak tiv.

3.3.2

Spridning av informa tion om innovationer

En mo tsv arande avs tämning fokuserad pä be tydelsen av
t io n

oc h

ko m m un ik a t io n

i n f o r m a-

har gjorts av Rothwell och

Roberts on (1973). I sammandrag anför de i sin rapport.
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o Goda kommunikationer är högst väsentligt, en nyckelfaktor för att nä
framgäng med en teknisk innovation
o Den personliga kontakten framstär som den viktigaste kanalen vid
överföringen av den information som krävs
o Bibliotek och databanker är i allmänhet till hjälp endast när informa tionssökaren noga kan ange vad han söker. Formella informa tionskanaler presenterar endast de data som begärs och erbjuder inte nägot
försök till interpretation
o Vid den personliga kon t akten (med den vä li nformerade) tillrättaläggs
informationen, den sovras och analyseras. Informanten kan ge svar pä
just det som den frågande vill vet a och kan komplettera omedelbart
In short, informal information retrieval is inherently mor e
efficient than forma! information systems (s 223).
3.3.3

Den horisontella eller decentraliserade spridningsmodellen

Dorothy Leonard-Barton och E M Rogers har stude rat spridningsprocesser inom stora system (1981).

Inledningsvis skisseras den klassiska

spridningsmodellen: En innovation föds och legit imeras av en expertis
av

n~got

slag.

Den sprids i en re la tivt enhetl ig utformning till

potentiella mottagare, som accepterar eller förkastar nyheten .
Modellen har vunnit anklang ge nom erfarenheter frän lyckade marknadslanseringar. Strateg ie r uppl agda enligt detta mönster har ocksä
vunnit insteg i den offentliga sektorn: familjeplanering, användning av
säkerhet sbä lten, energibesparing.

Denna kl assiska eller centrum -

periferimodellen som den ocksä kommit att benämnas har krit iserats av
flera forskare. Schon (1969) använder argumenten att den inte fängar in
förändr ingar i den sociala milj ön där innovationer uppstår, att innov ationernas källor är flera och att innovationerna förändras under spridningsprocessen.

von Hippe! (1976) har gjort iakttagelsen att i flera

branscher det var brukarna som uppfann den produkt eller den process

- 106 -

som de behövde, varefter de vände sig till en tillverkare eller leverantiir för att fä fabr ikation ti ll st änd. Rogers (1977) har präglat uttrycket
" re-invention".
Kritiken har riktat in sig pä att centrum-periferimodellen int e alls eller
allt för li tet uppmi:irksammat den

f ö r ä n d r i n g

och den

a n p a s s n i n g t i 1 1 n y t t j a r e n s b e h o v som sker under
diffusionen. Spridningsprocessen bör

s~ledes,

enligt Leonard-Barton och

Rogers, ses som ett mycket mer aktivt skeende, en mera pätaglig
växelverkan mellan innovatör och marknad än vad den konsumentvarubaserade diffusionsmodellen uttrycker.
Den rikliga användningen av t ermen "networks" i USA speglar en annan
upptäckt, n8 ml igen att betydande prestationer kan utföras av tämligen
ostrukturerade grupper, som hä lls samman av ett gemensamt intresse,
ofta en spec ifi k politisk, social eller ekonomisk fräga. Ett annat kännetecken på dessa grupper,

"c I u s t e r s",

är att individerna som

konst ituerar dem stödjer varandra genom en spontant skapad organisation. Gerlach (19 79) har kondenserat dessa gruppers och rörelsers
karakteristika i akronymen SPIN (segmentary, polycentric, integrated in
networks).
Dessa observat ioner, menar Leonard-Barton och Rogers, ger underlag
för ett alternativt beskrivningsmönster, den
(horizontal)

e 11e r

m o d e 1 1 e n.

h o r i s o n t e 1 I a

d e c e n t r a I i s e r a d e (decentralized)

Det mest ut märkande för de n är att i den ryms flera

innovat ionskällor och att i n n o v a t i o n s s p r i d n i n g e n v i a
upphovsm ä nn e n

sker

genom

grupper

med

s a m m a n f a 1 I a n d e i n t r e s s e n, j ä m I i k a r (p e e r s).
We define ( the alternative system or mode!) as a diffusion
system characterized by multip le innovation sources and
diffusion of innovations by the ir orig inators through peer
ne tworks (s 4).
Horiz ontal diffusion can be viewed as the forma lized use
of peer networks to disseminate innovations (s 19).
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3.4

Några svenska byggbranschstudier

3.4.l

Redin och Agren (1966)

Redin och Agren genomförde und er 1966 en kvantitativt anlagd undersökning om innovationsbenägenheten hos sjutton byggföretag i stockholmsområdet med ett produktionsvärde från 25 till 1 700 mkr det
aktuella året 11 >.
Tyngdpunkten låg på en enkätundersökning om sp ri dning och spri dningshastighet av ett antal a d m i n i s t r a t i v a i n s t r u m

P.

n t (bl

::i

normalkontoplan, checklön, ADB och nätverksplanering), några hjälpmedel i kontorsarbetet (elektrisk skrivmaskin, torrkopiering, dikteringsapparat, frankeringsmaskin) och vissa
d u k te r

f ö r t i 1 I v er k a d e

p r a-

(såsom köksskåp, trappor, fasade lem en t, plåtformar och

fönster). Den sistnämnda ind ikator gruppen omfattade dock end ast åtta
företag.

Främst i anledning av ett tunt sta tistiskt underlag nödgas

författarna formulera sina resultat och konklusioner förhållandevis
allmänt:
o lnnovationsbenägenheten syntes vara ett genomgående drag för ett
byggföret ags olika verksamhetsområden, vilket förmodades vara bestående över tiden.

Förfa ttarnas utsaga torde kunna tolkas sä att

innovationsbenägenheten betingas av en varaktig attityd som har betydelse vid bedömning av innovationer generellt; det interna innovationsklimatet är olika i olika företag.
o Stora företag adopterade nyheter på ett tidigare stadium än små.
De tta kunde, enligt författarna, förklaras med att stora företag i
genomsnitt har större resurser i absolut mening (för FoU-arbete,
vidareutbildning av personal, flera fackavde ln ingar, flera ut ländska
tidskrifter) att reducera och handskas med osäkerheten hos innovationer
samt flera tillfällen till kontakter med innovati oner.
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3.4.2

Nabseth (1971)

Nabseth (1971) har i en studie om innovationsspridning inom svensk
industri studerat införande av ny teknik i sex processer i massa- och
12
pappersindustrin och i tegelti llverkande företag ). Han formulerade
fyra hypoteser och testade dem i de aktuella fallen.
Hans första hypotes var att ju tidigare en beslutsfattande enhet fi ck
information om en ny process och ju större enhetens förmäga var att
utvärdera informationen, desto snabbare anammades nyheten. Hypotes 1 bekräftades.
Den andra hypotesen var att ju lönsammare tillämpningen bedömdes
vara, desto tidigare togs processen eller komponenten upp.

Parallell-

antagandet var att utsikterna ti ll god lönsamhet skulle väga upp
riskerna med ett tidigt införande. Ocksä hypotes 2 bekräftades.
En tredje hypotes gick ut pä att ju större de interna med len var i
förhållande till investeringsutläggen, des to lätt are hade det varit att
finansiera investeringar i ny tekn ik, och desto tidigare borde sådan
teknik ha introduce rats. Denna hypotes bekrä ftades inte.
Den fjärde hypotesen var att atti tydskillnader kunde på verka spridningstakten. Hypotesen bekräftades och författaren konklude ra de att
"en allmän positiv benägenhet påverkade innovationsklimatet över
huvud taget". I anslutning härtill understryk er Nabseth, att innovationsbenägna företagsledares företag inte behöver vara mera framgängsrika
än företag som leds av chefer som är sena accepterare.
3.4.3

Druse och Sandlund (1972)

Utgående från en klassifikationsmodell för innovationer baserad på
nyhetsg rad genomförde Druse och Sandlund en studie 1972, varvid ett
an t al arkitekter intervj uades.

Sy fte t var att undersöka hur en bygg-

mater ia ltillverl<are - med hjälp av olika typer av infor mation - skulle
kunna reducera den osiikerhet en arkitekt kan uppleva inför stä llningstagande till en ny produkt.
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I stort kan sägas att den mycket begränsade studien bekräftade att
värdering och beslut om ett nytt material eller en produkt sker
oformaliserat, pä ofta svärbedömbara grunder och att referensobjekt
har stor genomslagskraft.
Den av författarna konstruerade klassifikationsmodellen visade sig va ra
förknippad med betydande svärighete r att omsätta i praktiken.
3.4.4

Hammarkvist (1973)

I sin studie Lansering och spridning av nya produkter pä byggmarknaden
(1973) har Hammarkvist dels visat ett sätt att applicera Rogers och

Shoemakers variant av diffusionsteorin pä spridningen av ett ant al
byggprodukter, dels redovisat vissa iakttagelser när det gäller adop.
h os t1.d.1ga och sena accepterare l 3 ) .
t1onsprocessen
Studien bestar av en diskussion om diffusionsteorins tillämpl ighet på
p ro du c e n t v a r o r

i n o m b y g g m a r k n a d e n - teorin är

e lj es t knuten t ill konsumentvaror - och av en enkätundersökning omfattande fyra produkter (Mexi kalksandsten, Dobel byggplät, plastommantlad dörrkarm och SH- plattan hä ldäckse le ment) förde lade pä 32 byggpr ojekt.

De vik tigast e fynden och slutsatserna kan sammanfattas enlig t

följande fyra teoretiska och fyra praktiska result a t.

o Projektgruppen, där medlemmarna är fö retag och gruppen inte stab il
över tiden, kan inte betraktas som den accepterande enheten; denna
utgörs av varje ensk ilt fö re tag i gruppen.

'.J

Vid definition av acceptans är det inte tillräck ligt att konstatera att

produkten de facto använts; man mäste utröna ocksä varför. Därv id
kommer inflytandeförhä llanden att spe la en central roll för de fi nitionen.
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o Alla potent ie lla accepterare har inte behov av en ny produkt samtidigt, sä rsk ilt int e om dess användn ingso mräde är s nävt.

De tt a

förMllande gör det t veksamt att dela in populationen i mer eller mindr e
innovativa (i Hammarkvis t s termino logi = innovationsbenägna) fö retag.
".)' ':"länsyn mäste ocksä tas till ski llnader i behov (mätt som tex anta l
projekt per Or).

1

Fabrikant erna

kan,

genom

selektiva

konkurrensmedels insatser,

"vö lja" de fö retag so•n blir t idiga accepterare.

Om man vill isolera

innovativite tskarakt eristika mäst e så ledes hänsyn t as till sk illnader i
·den marknadsbea rb etning för e t agen har utsatts för.

•J

Produktvalets reversibilitet - produkten lätt att inordna i tidigare

system, lätt att äter gä till förut använda produkter - verkade som e n
riskre ducerande fakto r.
o Ju mer den nya produktens relativa förde l gentemot substituten
över ensstämde med det må l, som vanl igen s tyrde valet av produkter
inom den akt uella materia lgruppen, och ju bredare användningsomrädet
var, desto oft a re kom den att användas (av ett givet företag).
o Den horisontella informationsspridningen, mellan exempelvis olika
entreprenör föret ag, fung e ra de dä l igt.
o Instä llningen t ill nya produkter präglades av rest r iktiv itet som ibland
överg ick till negativism.
3.4.5

Dahl man och Gärdborn (1975)

Dahlman och Gärdborn har i sitt avhandlingsarbete " Ut vecklingsproblem
i Sverige" (1975) gjort en ana lys av byggsekto rns totalmiljö. Deras syn
pä byggsektorn är pess imistisk och kr itisk. Ex isteran de prob le m finner
de vara resultatet av dynamisk konservatism, "en tendens att kämpa för
att förbli oförändrad" (Rhenman), revirt änkande och läst a maktpos itioner (kap XII ). 1 rigida, petrifierade syst em som innefattar sta rka
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status-quokrafter är vanligtvis mekanismerna för nyorientering föga
utvecklade" (Sammanfattningen s 16). Mänga av problemen, hävdar de,
är en funktion av systemet som sädant; ätgärder som vidtas riskerar att
förvärra problemen i stället för att lösa dem beroende pä bristande
samstämmighet mellan byggsystemet och omgivningen.
Dahlman och Gärdborn kretsar kring ett mörkt och dystert centrum som
de kallar "utvecklingsproblem", "det problematiska Bygg- Sverige", "en
rad svär lösta problem".

Problemet för läsaren är emellertid att

byggsektorns bekymmer aldrig klart konkretiseras i

avhandlingen.

Intresset fokuseras pä företeelser som skulle orsaka dessa icke närmare
angivna svär igheter. Frånvaron av handfasta exemp lifi eringar gör det
vanskligt att bedöma analysens giltighet.
För denna studie har emellertid deras lätt diatribiska skildring av
byggsektorn och byggbranschen stort intresse, eftersom den bild de
förmedlar inte är ovanlig: En stelnad jätteorganisation oförmögen att
förnya sig, inringad av ett antal maktapparater, so1n en gäng skapades
som verktyg för att åstadkomma förändring och efter fullgjord uppgift
lever vidare, och vilkas huvudsakliga intresse nu är att bibehålla status
quo.
En av huvudförklaringarn a till den nuvarande strukturen har de funnit
vara teknologiska drivkrafter.

Omkring olika material, produktions-

metoder och roller i byggnadsprocessen har en mängd professionella
grupper, industrier, regelsystem och institutioner vuxit upp. Parallell t
och invävt i denna struktur finns en annan struktur sorn en gäng
baserade sin verksamhet pä ett socialt program (social housing policy)
som i stort sett är förverkligat och som är den andra viktiga delkomponenten 1. mega l"1tsystemet14) •
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3.4 .6

Broden (1976)

Broden (Turbulence and Organizational Change, 1976) visar i en teoretisk modell hur förändr inga r i den politiska miljön kan orsaka sådana
förskjutningar i den kommers iella miljön att en aktör kan tvångsförsä ttas i en t ot a:

beroendeställning.

Studiens fokus ligger i sju företag,

tillverkare :iv prefabricerade småhus för grupphusbeby ggelse under
miljonprogrammets år 1965-1974.

Prefabföretagen var beroende av

s amarbete med stora entreprenadföretag samtidigt som deras produkter
konkurrerade med dessa företags platsbyggda hus.
Den empiriska delen av undersökningen ägnas de sju företagens agerande i den sammansatta och i snabb förändring stadda kommersiella
miljön. Företagen stod i sitt strategival vid ett vägskilje; endera kunde
de vä lja a tt aktivt verka för ett beroendeförhållande, att inta en positiv
samarbetsattityd gente mot den starke entrepre nören (som kan vara en
konstellation av flera företag) e ller kunde de söka behålla s in tidigare
rörelsefrihet på marknaden och sitt oberoende.
Det visade sig att - i en turbulent s ituation med plötslig t ändrade
maktcentra - den förra st rategin var mera framgångsrik; företag som
va lde underkastelse k larade s ig bä ttre på marknade n.

Orsaken härtill

var, en li gt Broden, att de samarbetspositiva härigenom kom a tt befinna
s ig i ett b ä t t r e t o t a 1 t

i n f o r m a t i o n s s a m m a n h a n g.

De fick bättre inform a tion om ä ndringar i spelreg lerna.
I maintain that in the process of stra tegy making t he
information context inta which the individual prefab firm
ha s come is of decis iv e importance (s 126).
3.4. 7

Ben ton (1983)

Li! Benton (198 3) har studerat fö rekomsten av
b o s ta d s byggande t

n y

t e k n i k

grundat på produktionen under åren 1971-

1980 i e lva Skånekommuner, ca 60 000 läge nheter med en sam mansä tt-

ning av 45 % småhu s och 55 % övriga hu s (lamell, bank, servicehus,
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punkthus, fritidsanläggning). Ny teknik anges i hennes studie som "det
som bygg herren anser vara nytt för före taget eller hans byggentreprenör och som inte föranletts av ändrade normer eller regler" (s 21). 78 %
av produktionen var statligt lånefinansierad.
Undersökningen resulterade i bl a följande
o 12 % av lägenheterna innehöll ny teknik

o Större projekt (= stort antal lägenheter) tenderade att ha störr e
inslag av ny teknik än genomsnittet.
o Några skillnader i ny-teknikavseende mellan stora och små produk15
tions företag kunde inte utläsas ur materialet ).
o Inslaget av ny teknik (projekt med ny teknik relaterat till producerade projekt med statliga lån) var för de olika byggherrekategorierna
följande:

kommun 4 %, allmännyttiga företag 18 %, kooperativa före16
).

tag 12 %, enskilda företag 4 %

o Samtliga ny-teknikprojekt var endera generalentreprenader eller
totalentreprenader.
o Bland projekt med anbudsformen förhandling fanns inget med ny
teknik.
o Projekten med ny teknik återfanns i tävlingssammanhang, öppen ell er
inbjuden anbudsinfordran.
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3.5

Förestä llningsramen och Ji tteraturgenomgängen

F öreställningsrarnen och de ini tioantaganden den genererat (avsnittet
2.4) ä r till större delen resultatet av direkta egna e rfare nheter.
Litteraturstudierna har främst givit begreppsliga verktyg, insikt

i

teoribildningen omkring tekniska innovationer.
Redan e tt begr änsat urval av innovationsstudier ger belägg för att det
finns åtsk illiga bäde främjande och återhåll ande faktore r i innovationsprocessen, som är gemensamma för flera teknikbranscher och gilti ga
för säväl process- som produktinnovationer.
Uhlmann (avsnitt 2.6.2) har ifrågasatt
h e t;

t eor i e r n as

h ä 11 b ar-

det empiriska under laget är enligt hans uppfattning ofta alltf ör

begränsat. Hans kritik har visst fog för sig i så mätto att inte sällan
saknas en redogörelse för undersökningarnas utgängspunkter och för
t eoriernas fundament; likaså synes e rfarenhe tsunderlaget i vissa fall
vara väl tunt i fö rhällande ti ll den teoreti ska päbyggnaden.

P ä den

andra sidan har därmed inte visats att de genere lla föreställningarna,
som vi har om skeenden och handlingsmönster i innovationshanteringen,
skulle vara felak ti ga e ller osannolika . De t torde vara svärt att gendriva
g ilti ghe t en av exempe lvis de faktorer som påverkar adoptionstakten
(tablå 3:3).

Undersökningarna som utgör basen fö r vad som allmänt

accepterats ä r många (se till exempel litteraturförteckningarna i
Rogers och Shoemaker 1971 och Gruber och Marquis 1969), studierna är
genomförda under en lång period och det alldeles övervägande antale t
har ocksä s in egen r ef ere ns, dvs de bygger inte uteslutande pä data frän
andras under sökningar. Vi skall i det följande lä t a litteraturbeläggen ge
relief ät de preliminära hypoteserna och de ini t ioantaganden som ligger
bakom dem.
Den

f ör st a

pr e Iim inä r a

hypo t e se n

(H 1) försöke r

sammanfatt a ett antal fak tor er av betydelse i innovationshanteringens
inledningsskede . Föreställningen a tt det föreskrivande ledet - ark itekter
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och tekniska konsulter - skulle vara en innovationsmotor får stöd s å
långt att flera forskare (avsnitt 3.1.2) hävdar, att konsultmiljön är en
idegenerativ miljö. Samtidigt bör emellertid beaktas att det finns en
viss skillnad mellan konsulter i byggbranschen, särskilt om vi i den
gruppen räknar in arkitekterna,och konsulter i andPa branscher. I vår
aktuella bransch har de oftast att formulera grundläggande föruts ä ttningar och lösningar; de ingår i produktionsprocessen som ett självständigt led.

I andra branscher däremot tillkallas de merendels i sin

egenskap av specialister för att utföra en begränsad, i princip väl
definierad, uppgift, ett moment i ett skede e ller en del av en konstruktion i ett totalintegrerat sammanhang.
Entreprenörsledets förhållningssätt har, såvitt jag kunnat finna, berörts
endast av Hammarkvist (avsnitte t 3.4.4) som hävdar att den horisontella
informationsspridningen mellan entreprenadföretagen fungerar dåligt
och att inställningen till nya produkter är restriktiv till negativ. Mot
bakgrunden av det kraftiga flödet a v nya material och tekniker som
introducerats på marknaden under de senaste årtiondena s ynes det in t e
berättigat a tt utan reservationer instämma i hans påstående .

Spörs-

målet om den horisontella spridningen skall vi senare ägna inte obet ydlig uppmärksamhet.
Litteraturgenomgången s t ärkte också ant agandena att informella och
muntliga källor står för en stor de l av nyckelinformationen och att
forskningens påverkan är in direkt och sker med avsevärd t idsfördröjning.
I de grundläggande antagandena har, av andra studier att döma (avsni ttet 3.1.2), tidskrifternas roll i spridningen av forskn ingsresultat överskattats.

Detta skulle komma a tt ytterligare bekräftas i de följande

intervjuerna.
Den

a nd ra

h y po t es e n

(H 2) riktar in sig på innovationernas

karaktär. Det är allmänt vedertaget (Myers och Marquis 1969 och
Utterback 197417) att de många små innov ationerna och appliceringen
av befintlig teknik i nya sammanhang lämnar t otalt sett s t örre bidrag
till förändringarna och den ekonomiska tillväxten ä n de mera uppmärksammade genombr ottsi nnovationerna; de är ju mångfal t vanli gare.
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H 2 kan därför uppfattas som en dete rminativ hypotes (not 2:5). Som en
utgängspunkt för e n diskussion med byggbranschföretagen om den egna
innova tionsbenägenheten finner jag dock H 2 försvarbar. Kunskap om
inno vationernas art och teknikhöjd bidrar till attt bestämma bra nschens
innovationsbenägenhet och i viss män ocksä utvecklingens r iktning.
Referatet av Kodamas arbete om den teknologiska fusionsinnovationen
(avsnittet 3.2.2) skall ses i det sammanhanget.

Enas (1962) och

Schmookler (1966) har visat pä de relativa kostnadernas betydelse,
nägot som är en viktig aspekt ocksä för oss när vi skall bel ysa
värderingarna inom produktionsledet.
Litteraturgenomgängen gjorde mig successivt betydl igt mera uppmärksam pä betydelsen av de teknologiska drivkrafterna utanför byggnadsbranschen och branschföretagens interna och externa relat ioner, det
totala informationssammanhanget med Broden.; term (avsnitt 3.4.6). Vi
har därmed kommit in pä den
t es e n

t r e dje

p r e 1 i m i n ä r a h y p o-

(H 3). Den säger i likhet med den övervägande delen av

referenslitteraturen a t t nägot före ligger - e xempelvis att publicerade
skr ifter har en mycket underordnad betydelse. Vi förses genom sädana
utsa gor med ett ramverk av kunskap av mer e ller mindr e generell natur,
en kunskap som till övervägande del har s in utgängspunkt i kvantitativa
data. Särskilt ä r det utmärkande för de omfattande brittiska arbetena,
medan vi kan finna mjukdataresonemang även r elativt tidigt i amerikansk litteratur (Allen och Rogers) och i svensk (Rhenman, Sandkull,
Dahlman och Gärdborn och senare hos Granstrand) .
Däremot saknas i de refere rade undersökningarna vanligen svar pä
frågorna hur och varför. Hur söker företagen sin information inför ett
akut problem? Varför ti ll delas kvalificerade undersökningsrapport e r e n
sä blygsam r oll? Vi är väl medvetna om att det interrogativa varför är
en lökskalare; under e t t skal finns yt terli gare ett. Nägon kärna, ett allt
t äckande svar pä varför, finner vi inte, men ett skal djupare kan lägga
nägon ytterli gare kunskap till den vi har tidigare. Häri ligger som nyss
berörts den kvalitati va metodens styrka.
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Frågorna hur och varför inriktar uppmärksamheten mot påverkansmekanismerna och mot det sociala mönstrets betydelse i beslutssituationen.
Den f j ä r d e

h y p o te sen , H 4 , sammanfattar ett antal initio-

antaganden som siktar in sig pä innovationshanteringen - hinder och
positiva incitament - i företagen och på inslag i miljön och den uttalar
sig också om spridningsvägen.
Det vore att pressa litteraturmaterialet alltför mycket att söka stöd
eller gensagor i de redovisade studierna för de antaganden som ingär i
underlaget för H 4.

Mina erfarenheter har lett till ett i några

avseenden mera differentierat synsätt på byggbranschen än det som
framträder i de refererade undersökningarna.

Säledes synes inte ha

uppmärksammats vikten av att skilja på byggsektorn och byggbranschen
i den meningen att här gär en gräns!inje mellan två olika värdesystem.
För bedömningen av innovationshanteringen och nyhetsspridningen är
det än viktigare att skilja också pä företag och projekt. Produktionssystemets avgörande roll i innovationsprocessen är uppenbar.
Hammarkvist (avsnitt 3.4.4) och Larsson (avsnitt 3.4.8) har

sina

respektive arbeten pekat pä viktiga faktore r vid innovationsspridningen
i branschen säsom produktvalets reversibilitet och platschefens centrala
ställning i sammanhanget. De förbiser emellertid, enligt min uppfattning, branschens unika sätt att organisera produktionsresurserna. Den
förre tangerar frågan till vi lken vi skall återkomma.
Härti ll finner vi inslag i den svenska miljön som är mindre utpräglade i
andra länder och som i vissa hänseenden kan försvåra relevanta
jämförelser med internationella byggbranschstudier.

Påtagliga sådana

exempel är Svensk byggnorm och miljonprogrammet.

Attit yderna till

normerna och det historiskt sett exceptionella 60-talet li gger inbäddade
i värdesystemet.

Detta gör att undersökningar om den svenska bygg-

branschen fär särskild vikt.
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F öretagsstorlekens be tydelse för innovationsgenereringen har diskuterats i flera a rbeten.

På svensk botten har Redin och Agren (3.4.l)

funnit a tt stora fö retag adopterade nyheter tidigare än små. Bland de
utländska studierna finns ingen som behandlar innovationsbenägenhet
visavi storlek hos byggbra nschföret ag.

Den i andra industrimiljöer så

omstridda frågan är i vår bransch inte svårbesvarad.

I avsnittet 5.3.l

skall vi äter t a upp disk uss ione n.
Innovationernas spridn ingssätt och sökningen ef ter information ä r e n
central fråga i forskningen om innova tioner. Det allmänna mönstret för
informations- respektive innovationssprldningen har belysts ingäende i
avsnittet 3.3.

En generell slutsats som vi kan dra av de många

undersökningar som sammanfattats i Rot hwell och Robertson (1973) är
a tt information i utvecklingssamrnanhang inte är någonting man fa r
ut an mäste skaffa sig.

Det framstod som nödvändigt, eftersom det

gä llde att finna intressant a mekanismer i överföringsprocessen, att
mera detaljerat undersöka hur sökningsproceduren säg ut.

Här fanns

ingen t idigare undersökning a tt fa lla tillbaka pä, utan init ioa ntagandet
om de tre stegen l) egna företage t 2) konsult 3) forskningsinstitution
byggde pä erfarenheter frän ett par stora projekt.

Frågan skulle

oväntat komma att leda ti ll identifieringen av ett starkt informellt
kontaktnät , med en term som jag funnit hos Leonard-Barton och
Utterback (1982), old boy ne t work.

Den skulle ocksä bidra t ill att

förändra den ursprung li ga fö rest ällningsramen.
I analysavsnit t en skall vi vidga synfäl tet nägo t och föra in även andra
arbeten i diskussionen.
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4

INTERVJUUNDERSÖKNINGEN

4.1

Intervjuernas uppläggning och genomförande

Intervjuerna förlades, med några fä undantag, till den intervjuades
arbetsplats och till en tid som hade överenskommits i förväg per
telefon.

Redan i telefonsamtalet gavs en kort beskrivning av bak-

grunden till och syftet med intervjun. Inte i något fall har ett företag
eller en person nekat till att medverka. Om en uppringd haft förhind er
att själv delta, vilket inträffat vid ett par tillfällen, har en ersättare
skaffats.

I 7 fall av de 51 genomförda samtalen har den kontaktade

vidtalat en eller flera medarbetare att delta vid sammanträfranc.JeL.
I intervjuserien, med början i december 1983 och slutförd i januari 1985,
har ingått 60 män och 2 kvinnor. Informanterna har intervjuats endast
en gäng.
Den genomsnittliga tiden för ett samtal har legat på ca två timmar med
en spridning på minus en halv till plus en timme.

Intervjupersonerna

visade ett påtagligt intresse för det ämnesområde som aktualiserades;
intervjutiden överskreds nära nog alltid kraftigt den beräknade, mera
beroende pä den intervjuades informationsvillighet än på den fr ägandes
sävlighet.

Samtalet inle ddes regelmässigt med att undersökningsupp-

draget beskrevs - bakgrund, syfte och inte rvjuare ns roll i sammanhanget
- varefter den intervjuade redogjorde för det egna företaget eller
institutionen, dess uppgifter, organisation och, i några fall, viktigare
historiska data. Vanligen hade tidigare grundläggande uppgifter om den
intervjuades företag inhämtats, varför oftast introduktionen kunde
inskränkas till kompletterande information.
Den intervjuade upplystes alltid under sammanträffandet om att de
enskilda svaren och synpunkterna skulle komma att behandlas konfidentiellt, att inte ens uppdragsg ivaren skulle få ta del av individuella
intervjuer.
Vid intervjun eftersträvades samtalskaraktär.

F r ågor och svar fi ck

bölja fritt fram och tillbaka, relativt associativt. Frågeformuläret låg
till grund för intervjuinnehället, men frågornas ordningsföljd kunde
kastas om efter samtalets utv eckling. Inte sä llan kunde utflykter göras
till angränsande områden, vilket ofta gav relief ät svaren.
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Endast i e tt fall var frågorna i formuläret bekanta för den intervjuade i
förväg; en VD ville förbereda sig genom att först diskutera med några
avdelnings- och områdeschefer.

Orsaken till a tt informanterna inte

fi ck formuläret före intervjun var att flera med ingående erfarenhet av
byggbranschen hade bedömt det vara onödigt e ller t o m olämpligt; de
ansäg att frågorna var av den art en att de kunde besvaras direkt och att
attityden till skriftliga enkäter inte var särskilt positiv.

En annan

orsak, var som nämnts, att en samtalssituation eftersträvades, var för
det kunde anses vara mindre adekvat att skicka ett formulär inför
sammanträffand et.

Vid intervjuerna fördes a nteckningar, som förtyd-

ligades e ller renskre vs samma dag som intervjudagen.

I ett fatal fall

har kompletteringar inhämtats via t e lefon.
Intervjupersonerna hade uttagits pä sa sätt a tt förslag pä vissa företag
hade e rhålli ts av personer inom byggforskningsrädet (9 st), nägra företag (32) och referensgruppen av inte rvjuaren. Tvä företag hade under
resans gäng föres lagits av ett par int ervjuade. I intervjuundersökningen
ingick följande företagskategorier och antal företag (Tablä 4:1, se även
bilaga .l). Likaså framgår r e ferensgruppens samma nsättning.
Tablä 4:1 Typ av företag och antal
·-Ä--~T
--=-==_-M_-_ _E___
S_a_ _
R_ _ _ __

Företagskarakteristika
I

I I

III

Rikstäckande s tort före tag
med regionala kontor. Uppdrag i Sverige och flerstädes utomlands

2

4

Rikst äckande företag med
ti ll alldeles övervägande
del uppdrag i Sverige

4

6

Huvudsakligen regionalt/
lokalt verkande företag

2

4

4

10

l (T)

8

4

22

2 (T)

l

3

10

IV Uni vers i tetsinsti tution,

kommunalt organ,
enskild person

l

l

Summa

- - -9

A arkitektföretag

M materia ltillverkare
och/eller material
leverantör

T

teknisk konsult/
inst allatör

14

9

43

11

E

5 (2 T +3A)

8

entreprenör
(byggare)

R referensgrupp
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Av bilagan 2 kan utläsas att det genomgäende varit personer i ledand e
ställning som intervjuats. Det kan vara befogat att fräga, varför inte
samtal förts ocksä med kollektivanställda och tjänstemän i handläggarfunktion.

Orsaken härtill är att studien inte inriktats pä en bred

kartläggning av innovationsprocessen utan, vilket tidigare framhällits,
pä vissa mekanismer av betydelse för besluten. Jag gjorde bedömningen
att relevant information bäst skulle kunna inhämtas genom personer
som hade policyansvar i innovationsärenden.
Intervjuerna har genomförts i Stockholms och Göteborgsregionerna
samt i Kopparbergs, Gävleborgs, Östergötlands och Malmöhus län.
Urvalet av företag är inte slumpmässigt och fördelningen av företagsstorlekar är inte representativ. De stora och medelstora företagen är
kraftigt överrepresenterade.

All erfarenhet av byggbranschen säger

dock att detta är oundvikligt om vi föresätter oss att studera dess FoUaktiviteter. Det är i de större företagen vi kan förvänta oss att finna
spjutspetsarna.

Som framgätt i kapitel 2 är syftet inte att ge en

rikstäckande bild av de svenska byggföretagens innovationsbenägenhet
utan att grundligt och frän olika infallsvinklar

pe ne t re r a

f r ä-

g a n om företage ns innovationsberedskap.
För att komplettera bilden av mater ialinsamlingen bör inte undanhäll as,
att jag inte dragit mig för att när ti ll fä lle givits mera obundet intervjua
byggfolk om hithörande frägor. Det längsta och ett av de mest
minnesvärda samtalen kom sä till ständ med en smäbyggmästare en
hästnatt i en sovkupe mellan Dalarna och Skäne.

Han gav en mälerisk

skildring av en byggares vedermödor och glädjeämnen.

I takt med att

färdkosten minskade ökade färginsatsen. Han hade aldrig hört talas om
byggforskningsrädet, Bygg AMA kände han till genom hörsägen och
frägan om byggnadslov var mestadels förhandlingsbar.

Han var en

driftig man och problem var till för att lösas praktiskt.
Data frän sädana samtal ingär inte i resultatredovisningen, men de lär
oss att branschen inte är till monotoni homogen. Det ä r stor amplitud
mellan företag och företag. Till karaktären var vär byggmästare en god
exponent för branschkulturen. Vi skall inte tappa kontakten med honom
utan senare ä terknyta var bekantskap.
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I inledningsskedet fanns tanken att kommunerna i sin egenskap av
byggherrar och avnämare till BFR-skrifter skulle vara representerade
som en egen grupp. Av olika skäl - gruppen är lätt avgränsbar, den har
fatt ökad betydelse pä senare är, den rymmer mycken erfarenhet -valde
jag att intervjua ett antal byggnadsinspektörer.

Eft erhand växte

eme llert id en annan möjlighet fr am nämli gen att inspektörerna - som i
sitt dagliga arbete som inspektörer är fristäende frän men som rädgivare involverade i byggprocessen - skulle kunna kompletteras med andra
personer som hade insikter i byggverksarnhet en. Pä sä sätt tillkom en
referensgrupp, ett antal personer som var väl or ienterade i branschens
villkor och problem men som samtidigt hade viss distans till anbudshetsens miljö.

redovisningen ingär inte denna grupp i intervju-

populat ionen. För t ydlighets skull bör nämnas att "referensgruppen" är
fi kt iv, en konstruktion; medlemmarna i den hade inte kännedom om att
de skulle hänföras till nägon särskild konste llation och den enskilde i
gruppen vet inte vilka de övriga medlemmarna var.
4.2

Resultat

4.2.1.

Principer för redovisning av svar en

Resultatet av intervjuerna återges i fyra huvudavsnitt. I det första
anges nägra idekällor, hur information om nyheter kommer in i företagen och hur den spr ids, i det andra skall vi ta del av företagens egen
uppfattning om sin innovationsbenägenhet, i det tredje avsn ittet fär vi
en uppfattning om hur företagen organiserat s ina resurser för att
hantera innovationer, hur de skaffar s ig information externt och hur de
upplevt ett par viktiga statliga styrmedel och klimatet pä marknaden.
Avslutningsvis redogörs för företagens kännedom om och inställn ing till
byggforskningsrädets verksamhet.
Varje avsnitt inleds med att intervjufrägorna i formuläret äterges in
extenso, grupperade sä att svaren belyser de spörsmål som nyss
angivits. I början av respektive avsnitt anges numret pä den fräga som
behandlas.
Svaren har sammanfattats tämligen starkt och direktc itat har ofta
kondenserats till nyckelorden.
delbransch

den

intervjuade

Vid nägot längre citat anges den
tillhör

M materialtillverkare, E entreprenör).
grupp.

(A ark itek t,

T teknisk konsult,

Bokstaven R stär för referen<i-
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I nägra fall har svarsfördelningen redovisats i tabläform. Redovisningen
fär därmed en formell likhet med hur kvantitativt anlagda undersökningar brukar redovisas.

En fräga som kan ställas är om det är

tillrädligt att visa siffror som inte är representativa.

De kan ge ett

vilseledande sken av nedbruten struktur (ja- och nej- kategorier) och
direkt generaliserbarhet som materialet inte äger.
Till detta kan sägas att kvalitativ metod inte är liktydigt med aversion
mot siffror. Om det är görligt och ändamälsenligt att i tabläform visa
hur ett antal intervjuade svarat pä en fräga, finns det ingenting i
metodavseende som skulle tala emot det.

Anknytande till Hanssens

jämförelse (bilaga 3 s 6) mellan dikesgrävning och meto dval kan hävdas,
att vi inte bör hindra en dikesgrävare att använda sin spade i situationer
när spade är det bästa redskapet.

4.2.2

Informationens väg in i företagen

Fräga

l

Hur kommer innovationer in i företaget/organisationen / verksamheten?

2

Söker företaget aktivt efter innovationer? Via tidningar,
tidskrifter, meddelanden; utställningar; kurser?

3

Vem tar del av nya meddelanden och forskningsrapporter?

4

Diskuteras tidningsartiklar etc? När?

5

Hur mycket information förs över muntligt till och inom
företaget (motsv)?
Följs den upp? Pä vilket sätt? Vem gör det?

13 Vad betyder nyutexaminerade för innovationsverksamheten?
15 Brukar ni skicka folk pä kurser som gäller nya metoder,
produkter, system?
o ldekällor och impulser
(1)

Flera framhöll spontant, att frägan var svär att besvara; det

var ett växlande och komplicerat mönster.

Det kunde uttryckas sä:

"Svärt att veta", "vi har ögon och öron öppna", "det sker pä olika
vägar".

De flesta innovationerna kom fram - snarare lanserades - i

samband med tävlingar, anbudssituationer; man stod inför ett proble m.
Inom en begränsad tid skulle företaget lämna ett förslag till lösning.
Projektorganisationen i kombination me d tävlingsmomentet bedömdes
vara en god miljö för att odla innovationer inom byggverksamheten
(17 st).
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Manga (16 st) exemp lifierade med upps lag som komm it frä n intressentkretsen:

till ver kare , kunder, konkurrenter. Ett pa r (E) hade etablerat

samarbe te med fö retag som inte direkt bruka r förknippas med byggsektorn och ett par entr epre nöre r nämnde särsk ilt a t t fle ra impulser
kommit frä n e t t ark itekt fö retag och frän en t ekn isk konsult.

Tvä

ma teria ltill ver kare framh öll i sammanh anget, a tt vik t ig t för fr amgäng
var "t imingen", a t t komma med en produkt v id rätt t idpunkt.
Tio angav som idekällor "t idskr ifter", "broschyre r", "reklam", "li tteratur".

Nägra strö röst er näm nde "forskare", "eget tä nkande", "egna

företaget", "Bygginfo", "en inno vatö r", "Qenom vä r patentbevakning"
och " BFR -kontakter".

En entr epre nör redo vis ade sin personliga erfa-

renhet, att det i st or utst räckning sk ull e vara verkmästarna och
arbetarna som spred nyhe t erna me llan företagen: "Va fan, de där är ju
stenäldern", säjer dom, "pä mi tt fö rra jobb gjor de vi sa här".
(3) (4)

Av sär ski lt int resse för denna s t udie var att kar tlägga hu r

i m p u l s e r v i a l i t t e r a t u r kana liserades in i en organisation
och hur dessa fo r tplantades.
Företagens or ganisation för att hantera sk ri f t lig information redovisas i
avsni ttet 4.2.4. Här skall endast nämnas att e tt fatal - de kan räknas
pä ena handens fing rar - kunde an ge en

f o r sk n i n g s r a p p o r t

som de s tuderat eller ögnat igenom under det senaste kva rtalet. "Efter
rnänga är i game t vägar jag pasta, a t t in te läser ä t minstone nägra av
ma t er ialbransche ns handelsföret ag nägra forsk ni ngsrapporter inte, och
det är no g klent inom andra led i byggsektorn ocksä", vidimerade en av
de intervjuade.

Det hörde t ill täm ligen sällsynta undantag att en

t i d sk r i f t s a r t i k e 1,

som hade karaktär av forskn ingsredovis -

ning, togs upp till diskussion i 'or dnade' forme r.

Om en fackartikel

berördes skedde det i nägra repli ker över kaff ekoppen. ra samma sätt
br ukade arti klar i d a g s p res s en kommenteras, men nästan endast
i den män de berörde ett eget objekt e ller e tt generell t prob lem inom
branschen; mögelhusen i Falun nämndes i flera samtal.
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Nägra större företag hade en egen personaltidning med en aktualitetsspalt, som kunde ta upp bestämmelser och tekniska nyheter, även om de
dä mestadels brukade röra det egna företagets prestationer.

Enligt

flera utsagor hade dessa t idningar hög läsfrekvens inom respektive
företag.
"Genomsnittsingenjören söker inte innovationer, han söker information"
(R) och "Som informationsman är jag en seismograf som registrerar
s ignaler frän fältet" (T) var uttalanden som ganska vä l fån gar in synen
pä den information, som kommer in i olika branschled via tidningar och
tidskrifter.
Sam tliga tillfrägade "tittade" eller "bläddrade i" någon eller några av de
tidskrifter som var vanli gast i branschen.

Flera förk larade a tt detta

inte var liktydigt med att läsa; ett par använde uttrycket "scannar
igenom" (scan, "glance at quickly but not very thoroughl y", Oxford
Dic tionary, 1974). "Vissa fynd lagras i bakhuvudet, med förhoppningen
att man ska hitta igen fyndplatsen nä'n gäng i framtide n" (A).

Några

framhöll att den orientering som skedde pä detta sätt ägde rum utanför
ordinarie arbetstid och i hemmet. Ibland stannade tidskr iftsbunten ett
par dagar i portföljens dunkel för att sedan med ett kryss pä ci rkulationslistan lämpas över till nästa skrivbord.
Personer i företagsledande ställning läste ekonomiska t idskr ifter och
branschöver gripande artiklar, medan de som stod närmare den praktiska
processen - oavsett fack - var inriktade pä branschspecifi ka tidningar.
Valet av t idskrifter fö r prenumeration var i de större fö retagen
genomgående delegerat till de regionala enheterna och gjordes där av
respektive fackenhet.
De tre mest frekvent nämnda branschtidningarna var Byggnadsindustrin,
Byggnadstidningen och VVS-Tidningen. Arkitekter och tekniska konsulter hade ett bredare sortiment än entreprenörerna och de hade
allmänhet (undantag var ett par mindre distriktskontor) även ut ländska
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facktidskrifter. Oavsett branschgren föredrogs engelskspräkiga t idningar framför tyska och franska pub li kationer. Ti dningar pä and ra spräk ital ienska, danska, norska, finska - förekom i de större företagen men
hade mycket läg användningsfrekvens.

Allmänt spridd och läst inom

branschen var Dagens Industri. BFRs egen tidning, Byggforskn ingen,
nämndes av sju intervjuade, av vilka fyr a hade anknytning pä ett ell er
annat sätt till rädet.
(2)

Av intervjusvaren att döma finns föga i inno va t ionshänseende

a tt hämta pä b y g g- o c h bo m ä s s o r. Inställn ingen till mässor
var med undanta!] för materialföretagen genomgäende sval, en hä llning
som accentue rats under de senaste tre ären. Sju intervjuade fann dem
givande, femt on uttalade sig skep tiskt om mässors vä rde överhuvud
taget även om de besök te dem, e tt par framhöll de ras sociala funktion.
Tvä stora företags representanter angav, att de sällan fann nägra
nyhe t er pä mässorna men att de pliktskyldigast själva deltog som
utställare. Femt on ansäg att frä ga n för dem var irrelevant eftersom de
sä gott som aldrig besökte en utstä llning.

Nägra av dem fann

mässbesök vara en omväg för a tt nä information , andra uppgav tidsbrist
som huvudanle dnin g.
(2) (15) Genomgäende framhöll de intervjuade företagsrepresentanterna
att det skett en ändring i företagens policy nä r det gä llde k u rs e r, en
försk jutn ing frän externa till interna. De inte rna var mera specialiserade, fackinriktade, och kunde i betydande utsträckning bemannas med
lärare ur de egna företagen. Inom ark itektkon tore n och de tekniska
konsultföretagen uppm untrades lä rarins ats er .
Ett kursinslag som nä mndes av f le ra före t ag var Bygginfos kva rtalsorien teringar om nyutk ommen !i ttera tur i samband med att före t agsbib li oteket sägs över.

I de fa ll företagen sän de personer t ill externa

kurser gä llde de t nästan alltid teknisk information av typen Nytt i nya
AMA e ller u tbildning pä det adm inistra tiva omrädet, exempelvis da toriser ade rutiner och nya bestämmelser.

Fyra företag (2A och 2T) hade

förlagt s ina kurs er t ill kvä lls tid. Deltagarna samlades specialistvis
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omkring ett aktuellt tema. Även om deltagandet var frivilligt var oftast
uppslutningen god.

Utbudet kan betecknas som kvalificerad aktuell

teknisk information eller orientering.

Däremot går det knappast att

hävda att orienteringarna var innovationsinriktade.
(5)

Tre intervjusvar speglar vä l det generella läget när det gällde

avvägningen

mellan

skr if tl i g

i n f o r m a t i o n s ö v e r f ö r i n g:

och

muntlig

"Överenskommelser, dom t ar vi

naturligtvis skriftligt, men allt annat tar vi muntligt" (E) och "Folk är
inte läskunniga.
att reagera.

Det måsta till e n Kalle Anka-variant för att fä dom

Vi måste köra muntligt" (E), "Priser mäste meddelas

skriftligt men annars försöker vi ge information till våra säljare
muntligt så l ångt det går" (M).
Muntlig informa tionsöverföring var helt dom inerande oavsett företagst yp. "Avtal och laboratorieprotokoll och ritningar och sånt dokumenterar vi, men annars får det inte bli för mycke' papper" (M).

Även i

sådana fall då det kunde synas mera rationellt att formulera ett
s kriftligt meddelande föredrog man att ge spridning åt sit t budskap
muntligen. Ett par fra mhöll vik t en av den personliga kontakte n.
(1 3)

Till frågan om

nyut e xa m ine r ade

t ions ve r ksa mhe t en

och

i n n o v a-

kan redov isas att påfallande många, 28

av 43, hade den erfarenheten att det e ndast var i undant agsfa ll som
nyutexamine rade kunde bidra med något i innovationshänseende.

De

hade svårt att hävda sig i systemet. Tvärtom gällde de t för företagen
att anpassa dem till företagets policy och att ge dem intern vidareutbildning i vissa tekniska specialiteter.
Med en viss förenkling kan sägas att konsultföretagen och särskilt
inspektörsrepresentanterna i re ferensgruppe n gärna säg att de fi ck in
ingenjörer i s in organisation med några års erfarenhet.

Nio av de

intervjuade företage n framhöll a tt de inte hade någon fastlagd anställningspolitik. Atta sade att deras respektive före t ag i princip försökte
anställa några nyutexaminerade varje år - "en kontinuerlig föryngrings
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procedur är nödvänd ig" (A) - men att andra överväganden och brist pä
kompetenta sökande inte s1i llan tvingade till avsteg frän principen.
Nära nog genomgäende omvittnades att vad den yngre gene rationen
behärskade, till skillnad frän deras egen, var datorspråk och "datatänkande".
4.2.3

Innovationsbenägenhet - företagens egen uppfattning

· - -- -- - -- -------------...
Fräga

6

Vilka innovationer har förts in senast?
Varifrän kom impulsen?
Varför tog Ditt företag upp just den innovationen?

7

Exempel pä en innovation där Ditt företag var först eller
tidigare än andra.

Syftet med frägorna var inte i första hand att fä konkreta exempel utan
att fä en utgängspunkt för ett meningsutbyte om det aktuella före t agets innovationsbenä genhet. Exemp li fieringen har eme llertid också sitt
eget intresse, eftersom den speglade företagets syn pä vad de menade
med en innovation.
Det är, ä ven i ett kort historiskt perspektiv, mycket vanskligt att söka
ange en innovations vadan och varthän. Ibland uttrycks det så att ide n
"läg i luften" eller "man märker en trend"; iden kan ha uppstå tt på ett
par, tre hä ll samtid igt med små variationer, den kan ha blivit till so m
ett resultat av samarbete mellan två eller flera parter; impu lsen kan ha
kommit frän marknaden, frän försökslaboratoriet, runnit upp i en
enski lds huvud.

Den kan ha haft lån g groningstid för att, när andra

nödvändiga förutsättningar före legat, plöts ligt skjuta skott. Mönstre t är
väx lande och komplicerat, individu e ll t för varje särskilt fall .

Vi får

därför nöj a oss med de inte sällan svävande beskeden på våra frågor om
innovationens ägg.

Svararens osäkerhet visar indirekt hans trovärdig-

het. Han konstrue rar inte en genesis, han tillst å r att han inte vet. Vi
stod däremot pä fastare mark när vi diskuterade varför iden eller
konstrukt ionen vann anklang i den intervjuades organisation.
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(6) (7)

Av 57 exempel på inno vationer nämndes en och samma (CAD)

av tre företag, en och samma byggnadskonstruktion av två företag som
samarbetat i utvecklingsarbe tet (A+E) och en innovation inom området
anläggningsteknik togs upp också av två entreprenörföretag som i vissa
delar haft kontakt med varandra.

Tillsammans blir således antale t

objekt 53. Om vi gör en indelning efter fackspec ialitet får vi ett utfall
enligt följande.
Tablå 4:2 Femtiotre innovationers fördel ning på fackspecialitet l).
Fack/Specialitet

Antal
Företagsob jekt __t..._y"""p__

Anläggningsteknik

10

Konstruktionsteknik/stati k

21

A T

lnstallationsteknik

10

A

Proj ekter ingsteknik

2

Materialteknik

3

Finansiering

1

E

Övrigt

6

T E

T E

E

T

Anm
Av de 53 obj e kten
hade sju anknytning
till energibesparing

M
M

A T E
M

53
Elva projekt bestod av en för före t aget

n y

m e t o d.

Övriga

innovationsexempel - med t yngdpunkten i områdena anläggnings-, kons truktions- och installationst e knik - gav prov på f y s i s k a o b j e k t :
anläggningskonstruktioner, byggnadselement, en sanit etsprodukt, fäst detaljer och en mätare för luftfukti ghet som var under utveckling. Inte
någon av innovationerna, möjligen med undantag av den sistnämnda
mätaren, kan sägas representera "hög innovationshöjd".
genomgående på sedan länge känd och ti ll ämpad teknik.

De byggde
Endast i tre

fall hade det varit aktuellt att patentsöka innovationen, varav ett fall
ledde till en patentstrid med en konkurrent . Man skulle kunna karakterisera lösni ngarna som hederliga hantverksprodukter, en halvindustriell
förlängning av god byggmästartradition.
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Våra sagesmän och deras företag uppfattade uppenbarligen begreppet
innovation i första hand som ett nytt fysiskt objekt: en appara t, ett
e lement, en konstr uktion, i nägot fa ll ett system. Samtidigt bör noteras
att int e mindre än elva innovationer utgjordes av nya eller nyinförda
metoder.
Några berättade vid samtalen att det varit mödosamt och tag it !äng tid
att fä a c c e p t a n s pä innovationen ino:n det egna företaget.

Den

gruppen t illhörde de jämförelsevis mera kvalificerade nyheterna. Andra
äter som exemp lifierat med begränsade, överblickbara, ofta klart
produktionsfrärnjande produkter, kunde rapportera tidiga positiva atti-

tyder hos dem som hade att bes luta om medel för projektet.
De tekniska konsulterna kommer ofta i kontakt med produktuppslag.
Mänga förk larade, att deras huvuduppgift var att sälja idee r även om de
kontinuerligt kom att delta i utvecklingsarbete.
[ n intervjuad (M) kunde luta sig mot intern statistik som visade att de
senaste fem ären inte lanserats en enda ny produkt inom företag et
medan samtidigt ca 70 - varav några belastade med inte obetydliga
utvecklingskostnader - lagts ned.
Pä frågan varifrån

impulse n

fö ljande ursprung.
Visste inte alls

20

E get uppslag, internt

11

Marknadskrav, - önskemål

12

Konsult, annat före t ag

5

Utlandsresa

4

Kurs ______ .______ _!
Summa

53

till de 53 projekten kom angavs
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De intervjuade fann - i nägra fall med reservation för minnesfel de kunde ange ursprunget i 33 fall av de 53.

att

Av dessa härrörde en

tredjedel frän interna källor och lika stor andel frän marknaden. Fe m
projekt hade haft sin upprinnelse i ett samarbete med ett annat företag
och fyra i utlandsresor (England, Norge, Belgien, USA). Projekten med
direkt utländsk påverkan var genomgåend e att hänföra till marknadsinfluenser.
Vad var dä
t a de a t t

a nIe dn i ng e n t iI1 a t t
t a

upp

f ö r e t a g e t

i n n o v a t i o n e n?

b e s 1 u-

Tvä övergripande skäl

var helt dominerande. Nära nog hälften (17 av 36) ;mgav marknadsekonomiska orsaker: "Ger förspräng pä marknaden", "det bedömdes som
en dörröppnare", "kunderna vill spara material och därmed pengar",
"intressant för marknaden", "kan säljas pä services idan".
Det andra mest frekvent anförda skälet (14 st) var baserat pä en teknisk
argumentation:

"Gav en bättre planlösning", "Är en bättre metod",

"intressant problem, gäller att komma med en bra lösning", "aktuellt
problem", "vi hade baskunnandet".
Tre innovationer angavs vara frukten av "myndighetskrav" (planverket)
och en solitär mot iverade företagets relativt stora satsning pä ett
specialomräde med att det var "ett personligt intresse". Den intervjuade hade själv byggt upp det framgängsrika företaget.
(8)

När det gällde det e g n a f ö r e t a g e t s i n n o v a t i o n s-

b en ä gen het

klargjordes, att prestationerna skull e relateras till

vad andra, konkurrerande, företag hade åstadkommit i innovationsväg.
Osökt tenderade samtalet efterhand att orientera s ig mot en bedömning
av branschens innovativitet versus dess konservatism generellt.
Asiktsvidden var betydande. En teknisk konsult uttryckte det sa: "En
mycket konservativ bransch. Dom ä r sa helvetes konservativa att det
är svart att finna ord".

Pä den andra ytt e rflyg eln finner vi en

representant för entreprenörerna som hävdade att byggverksamheten
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spridas för snabbt" och att branschen allt id visat smidig anpassning till
nya signaler.
En intressant iakttagelse under intervjuerna kunde göras, nämligen att
det spontana svaret på spörsmålet om branschens allmänna innovationsberedskap var att byggverksamheten var konservativ. Sä reagerade den
a llde les övervägande delen av de intervjuade. Efter några kompletterande frågor och önskemål om exemplifiering och preciseringar kunde
hos åtskilliga märkas en viss förskjutn ing i attityden. När de svarande
tvingades till närmare e ftertanke mod ifierades - i flera fall - deras
instä llning. De b lev mindre kategor iska i s itt hävdande av branschens
konservatism.
En annan iakttagelse var att de flesta betraktade det egna företaget
som innovativt, i alla händelser mera progressivt och innovationsbenäget ä n vad andra företag var i branschen.

Två av tre som to g

stä llning i frågan ansäg att det egna företaget var innovationsbenäget
medan övriga ansåg att

s~

inte var fallet.

Ett par intervjuade gjorde,

utan att vi lja ha en bes t ämd uppfattning, bedömningen att deras företag
var "ett mede lvärde" respektive "som dom andra ungefä r". De m otiveringar som anfördes ti Il stöd för respektive ståndpunkt sammanfattas
fö lj ande tablå med de va nligaste argumenten överst.
Ja, det egna företaget är innovationsbenäget (2/3 av före t agen, 27 st)

Vi le ver på att vara iderika. Det är nödvändigt att ligga fö rst. Vi
mäste utveck la oss för att inte tappa produkter pä marknaden
Företaget har ett särsk ilt utvecklingsbolag/forsknings- och utvecklingsorgan isation/särskilt anslag för utv eckling i budgeten
En enhet inom företaget har varit myc ket framgångsr ik
I jä mföre lse med branschen totalt men knappast i relation till andra
branscher
Företaget har k larat svackorna genom åren
Snabb anpassning till nya signaler
Före t aget har varit framgångsrikt i tävlingar
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13 st)
Motivering
Ingen innovativ bransch. Inte värt företag heller
Kunden bestämmer. Vi måste satsa på säkra lösningar
Svag lönsamhet hämmar innovativi tet
Företaget var tidigare framåt; nu viloperiod/omorganisation/mera
"ekonomiskt" inriktad ledning
Full sysselsättning ger inte tid för utvecklingsarbete
Billiga/enkla lösningar få r gehör. Ledningen förstår inte värdet av
riktiga innovationer

- -- - -- ----------·- ---------------------- ··---

,-4.2.4

Inforrnationshan teringen

-· ··-·-·

Fråga

3

Vem tar del av meddelanden och forskningsrapporter?

9

Hur kollas/testas en innovations bärighet inom Ditt före tag?

10

Kontaktas någon gäng författaren till en rapport eller
tidningsartikel?

11

Checkas utländska tidskrifter?

12

Har ni kon ta kt med högskolorna - enskilda forskare, högskolornas publikationer?

14

Är någon person eller avdelning speciellt inriktad pä innovationsbevakning?

16

Finns någon (utpräglad) gatekeeper inom företaget/organisationen?

17

Vem/vilka beslutar om att en innovation skall tas upp i
företagets sortiment av produkter, metoder, marknadsföring?

18

Företaget stöter på ett (kvali ficerat) tekniskt problem och
ytt erligare information/know-how måst e inhämtas. Vart
vänder ni er då?

19

När sker aktiv informationssökning - när ni behöver ny
information, - kontinuerligt?

23

Vilka hinder är mest besvärande när företaget p lanerat att
ta upp en innovation respektive a tt föra ut den pä marknaden, SBN? Typgodkännande? Tröghet hos byggherren/marknaden? Ekonomiska risker?

- - - -- - -- -----

---~---·--··

--------

.J
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Cil

Företagens organisation för att hantera innovationer

(3)

I de större företagen låg b e v a k n i n g e n a v t e k n i s k a

n y h e te r, nya bestämmelser frän verk och mynd igheter och även
kvalifi cerad teknisk informati1Jn på lokala elle r regionala enheter. I ett
fatal företag, a lla konsu lter, gjordes en systematisk penetration av
rnynd ighetsmeddelanden och an passn ing t ill egna informationssyste m.
Ett mindre antal företag hade ingen organ iserad bevakning a lls utan de
litade pä att t eknikerna och försäljarna följde utvecklingen.
:O: t t litet företa<:) h::ir!P. ut,5ett ett anta l "lektörer" med uppgift en att följa
hände lser och bevaka produkter inom företagets specialområde. Lektörerna gav ett kort omdöme om en rapport eller t idskriftsart ikel,
varefter det aktuella dokumentet sändes pä cirkulation.

Tre företag

hade infört s k trendbevakning, ett abonnerade pä ett urval av riksdagstrycket och vissa offentliga publikationer, e tt annat prenumererade pä
tidningsklipp av denna karakti3r, sammanstä llda av ett

informations-

företag.
Konsultföretagen i undersökningen ski lde sig fr än de övriga företagen
det att de var mera systematiska i s in dokumentation och arkivering.
Bortsett frän ett par större konsultföretag, som hade en särskild enhet
för sortering, granskning och distribution av systematiserad information, var o r g a n i s a t i o n e n f ö r t i d s k r i f t s b e v a k n i n g
inom de undersökta företagen mycket informe ll och enkel.

Vanligen

hade någon ansvarig uts etts - ibland var det en intresserad medarbetare
som frivilligt hade åtagit sig en extrauppgift - som svarade för att
materi al som bedömts sk ull e sparas för framtiden sorte rades in i en
bokhy ll a. Övrig t, huvudsak li gen tidskrif ter, sändes ut pä cirkulation.
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11

Externa kontakte r

(10)

K o n t a k ter

me d

f ö r f a t t a r e

tidningsartiklar har mycke t låg frekvens.

till rapporter eller

Utfallet av den frågan som

ställdes till 38 personer ble v följande:

Nej, aldrig

7

Ja, men sällan, någon gäng

20

Ja, ofta

3

Vet ej, kanske någon handläggare i företaget gör det,

har inte anledning att göra det sjä lv

8
38

(11)

Frågan om företaget orient e rar sig i u t 1 ä n d sk a

t i d-

s k r i f t e r togs upp med 37 av de intervjuade med följande resultat:

Nej

8

Ja, bläddrar, bildtexter
Ja

8
13

Vet ej (se fråga 10)

8
37

(12)

K o n tak ter n a

m e d

fors k a r e vid de tekniska hög-

skolorna (i syfte att fä synpunkter på ett problem eller i en bedömningsfråga) och med h ö g s k o 1 e i n s t i t u t i o n e r n a s

p u b 1 i k a-

t i o n er framgår av denna sammanställning.
E-nskilda
forskare

Publikatiöii'Br-

- - ----

Nej, aldrig

13

27

Ja, ibland, någon gäng

17

7

Ja, regelbundet

7

2

Vet ej (Se fråga 10)

3

4

40

--------- -40
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Regelbundna kont akter hade endast de stora företagen. Knappt hä lften
sade sig "ib land " eller "någon gäng" ha kontakter med ensk ilda forskare
vid de tekniska högskolorna. Andra universite ts institutioner synes öve r
huvudtaget int e vara aktuella. Kontakterna var of tast etable rade med
någon som vederbörande kände vä l frän tidigare sammanha ng. I e tt par
fall satt forskarna ifråga i företagets styre lse.
"aldrig" kontakt med någon högsko la.

En tred jedel hade

De t ta mot iv e rades med att

högskolorna var "för teoretiska" e ller att de "var för längt frän de
praktiska problemen". Sex företag kunde inte ange skälen närmare än i
ordalagen:

"Det känns li te för högtidligt", "Vet inte r ikt igt, det blir

aldrig av" och "Har a ldrig haft behov av det".
När det gällde h ö g sk o 1 e i n s t i tu t i o n e r n a s p u b 1 i k at i o n er kan konstateras att tre fj ärdedelar "aldrig" tog del av vad
som producerades där och var sjätte tillfrågad svarade "ibland", "någon
gäng", "det händer". Endast tvä hade regelbunden kontakt med ett par
tre institutioners litte raturut bud.

Den alldeles övervägande delen av

informationsutbytet skedde i form av konsultationer per telefon. Institutionernas forskningsrappo r ter när inte ut ti ll företagen.
I anslutning till vad nu redovisats bör nämnas a tt tvä företag (T och M)
hade e tablerat samarbete med var sitt forsknings laboratorium i ett
annat europeiskt land,

vilket samarbete ingick också utbyte av

tekniska FoU-rapporter. F le ra av företagen hade anställda som anlitades av högskolorna som lärare pä assistenttimmar för något avgränsat
kursavsn itt. Det föreföll dock som om detta förhållande inte ökade
informationen frän högskolorna till fö re tagen; boskill nad hölls mellan
yrkesuppgift och bisyss la.
(14)

Frågan om inom fö retagen fanns ett uttalat ansvar för in n a-

v a t i o n s b ev a k n i n g

knutet till någon person e ller avde lning

disk ute rades med 38 företagsrepresentante r.
Hälften gav ett jakande svar. De hänvisade till a tt det fanns en särski ld
utveck lingsgrupp eller enhet, att ansvaret låg pä den tekniske chefen
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eller pa särski Ida "omrädesansvariga" (s tomfrägor, golvbeläggn ingar,
brand m m). Den andra hälften, som svarade nej, anförde att det vilade
pä var och en att följa med sin tid eller att företaget hade informations-, men inte innovationsbevakning.

Tvä företag var i färd med att

omorganisera denna bevakningsverksamhet. Det ena skulle lösa upp en
permanent grupp för att istället arbeta med ad hoc grupper; det andra
skulle lä mna en områdes- eller systemgrundad bevakning (trafik, ener gi,
datafrågor etc) och i stället tillämpa en objektsbaserad indelning (tak,
dörrar, värmepumpar, utvecklingen av CAD).

Ansvaret skulle vara

knutet till bestämda personer, inte till funktioner eller (permanenta)
grupper.
De tekniska konsulterna skilde sig med ett undantag från övriga företag
genom sin högre beredskap och en mera aktiv mottagarapparat.
(16)

sammanhanget aktualiserades begreppet g a t e k e e p e r

(översatt till tekniska gri ndvakter eller informationskällor) - en person
som är en informell informationscentr a l med rikliga kontakter bäde
internt och externt, en som man ringer till och som, om han inte kan stl\
för know-how själv, ofta kan ge tips om know-where. Det visade sig i
vissa fall vara svårt att beskriva fantomen tillräckligt tydligt för den
intervjuade, varför endast 33 st kommentarer var relevanta. Hälften av
dem menade att inom den egna organisationen fanns en eller flera
gatekeepers; nägra av de intervjuade upplevde sig sjiilva i den rollen.
Den andra hälften kunde inte identifiera nägon sädan informe ll funktion
inom sitt företag.
(9)

Basen för u t v ä r d e r i n g var den erfarenhet och kunskap

som fanns inom det egna företaget. När man ville vidga referensramen
fungerade old boy

network-modellen. Telefonsamtal utväxlades med

gamla kontakter. För större innovationer tillsattes ad hoc-grupper, inte
sällan med deltagare som hämtades utifrän, specialister utanför den
dagliga arbetskretsen.

Dessa grupper sysslade enbart med tekniska

bedömningar; ekonomiska kalkyler i anslutning till ett projekt gjordes
internt inom företagets ordinarie organisation.
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Efter en erfarenhetsbedömning skedde praktiska prov först i liten skala,
i princ ip la borator ieprov, och därefter fullt ut. Fyra företag nämnde
exempel pä hur de tillsammans med byggherren (i samtliga fall kommuner) genomfört nya lösningar parall ellt med traditionella.

I ett antal

fa ll (enbart E och M) följ des den första frågan av en följdfråga:
händer orn ett praktisk t prov miss lyckas?

Vad

Ett oförb lommerat svar

sammanfattar tämligen väl den allmänna reaktionen. "Om nä'nting gär
;')t

helvete fär man hälla tyst; om det gär bra är det ju bara att gä

vidare".
Materialföretagen skilde s ig frän de övriga pä sä sä tt att de t illämpade
en mera genomarbetad utvärderingsprocess: 1) egna, ofta omfattande,
labora tor ieprover

2) marknadsundersökningar - vilket generellt sett

inte alls var brukligt hos övriga intervjuföretag

3) praktiska prov

4) utvärdering och beslut.
Endast fem företag (2T, E, 2M) nämnde att de under utvärderingen
konsulterade skriftliga kä llor.
(17)

Företagets beslutstradition, inno vationens karaktär, kraven pä

utvecklingsresurser och marknadsföringsinsa tser bestämde generellt
bes lutsnivän. Som framhållits i anslutning till frågorna 6 och 7 var de
innovationer som aktua liserades inte av sär ski lt hög sofistikeringsgrad
och de gjorde med nägot undantag inte anspråk pä stora medelsinsatser.
De flesta b e s 1 u t e n i de här aktuella fallen hade tagits av VD e ller
chefen för den tekniska avdelningen ell er marknadschefen (ett M-före tag) i den män besluten skulle fatt as centralt.

Oftare beslutade en

region- eller förvaltningschef i en innovationsfräga. Produktionspäverkande innovationer beslutades och infördes i regel av den projekt- eller
platsansvarige inom entr eprenadföretagen.

I fem fall fra mhöll s a tt

ree llt fattades besluten i en ledningsgrupp e ller produktkomm itte även
om VD forme llt hade ansvaret. Vanligen var styrelsen inte alls involverad, men det kunde inträffa att tid ans logs för orientering i efterhand
om en eller annan mera intressant innovation som lanserats.
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(18)
nä r

Ett syfte med frågan om v a r t f ö r e t a g e n v ä n d e s i g
de

st ö t t e på

e t t

a ku t

t e k n i s k t p r o b l e m var

att undersöka om, när och hur skriftliga källor kom till användning.
Redan under de första intervjuerna framträdde i anslutning till denna
fråga emellertid ett mönster som jag vid planeringen av intervjuundersökningen inte hade förväntat mig.
stött på uttrycket old boy

Jag hade under litteraturstudier

network och visst e av F.?rfarenhet att

kontakterna mellan företagen var jämförelsevis öppnp, men jag hade
inte insett styrkan i detta informella kontaktnät. När jag väl hade
identifierat mönstre t prövade jag antagandet om dess existens i varje
intervju.
Sökningen efter en uppslagsända startade nämligen regelmässigt med
frågan V e m vet och kan någonting om det här? - inte V a r kan jag
finna något om detta? Sökningen var från början personcentrerad och
mycket ofta hamnade man i något led hos en före detta kurs- eller
arbetskamrat.
Sökningsprocessen säg generellt ut

s~:

1) Problemet aktualiserades

inom den egna avdelningen eller det egna kontoret.

2) Om svaret dä

inte var tillfredsställande vände man sig till expertis inom den centrala
enhet en, d v s huvudkontorets tekniska stab e ller en specialistfunktion
inom företaget, eller också kontaktades en god vän utanför den egna
organisationen. 3) Om den hänvändelsen blev resultatlös sökte man fatt
på en konsult och helst en som man kände tidigare. 4) Om ä ven detta
blev resultatlöst började man fråga sig om det kunde finnas någonting
skrivet om problemet och då kunde också en högskoleinstitution och
Byggdok bli kontaktade.
Denna sökningsgång föreföll vara giltig för arkitekter och entreprenörer
(och för kommunalt anstä lida tekniker), medan tekniska konsulter och
ma ter ialtill verkare - här avses i bå da fallen större före t ag - syntes ha
större benägenhet att vända sig tidigare t ill skriftli ga källor. Ett par
materialtillverkande företag framhöll bestämt a tt mellan M- företagen
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inte skedde informationsutbyte e nligt old boy networkmönstret. Några
informanter hävdade också att yngre tekniker hade större benägenhet
än ä ldre att konsultera litteratur- och datorbaserade söks ystem.
Kon t akterna togs genomgäende muntlig t , telefonledes e ller genom
personliga sammanträ ffanden.
(19)

Frågan om nä r

f ö r e t a g en

a k t iv t

s ökt e

ny

i n f o r m a t i o n, kontinuerligt eller när de hade ett mer eller mindre
trängande behov, kan synas oproblematisk. Alternativen utesluter inte
varandra och det är naturligt ott sökn ingen blir mera aktiv i en uttalad
behovssituation.

lnformationssökningen blir dä ocksä mera preciserad.

Perceptionspsykologin har lä rt oss att informationsurvalet selekteras
mycket distinkt med hänsyn till vad vi söker, vi begränsar synfältet. A
den andra sidan publiceras bestämmelser, föreskrifter, provserieresultat
och lanseras nya mater ial och te kniker tämligen jämnt utspritt över
aret. Även orn ett företag stär i begrepp att lämna e tt anbud e lle r ett
täv lings förslag mäste den kontinuer li ga informationen på nägot sätt tas
om hand. Den mäste so rteras oc h lagras för att vid e tt visst tillfälle, i
en viss situation, aktiveras.
Av 43 företag som ställdes inför frägan svarade 31 att de sökte
information "vid behov" och resterande 12 svarade "både-och" e ller
"kontinuer Jig t" .

Den senare gruppen utgjordes av en arkitekt, fyra

tekniska konsu lter och sju materialti Il verkande företag.
En mycket stor majorite t sökte ny information nästan uteslutande i
samband med projektstarte r, i anbuds- och tävlingssammanhang och vid
produktförändringar. En intervjuad uttryckte s itt företags kriterier för
informa tionssökning pä ett sätt som kan sammanfatta det vanliga
mönstret.

"Vi brukar säga a tt den ska vara produkt- , projekt- och

prob lemstyrd".
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Tidsaspekten kom väl t ill uttryck i de halvt skämtsamma svaren:

"!

sista ögonblicket" och "När vi sitter pä pottkanten". Tvä företag
motiverade svaret "bäde-och" med att de ansträngde sig att bevaka
nyheter kontinuerligt av den anledningen att de ville ha en god
beredskap inför akutsituati oner.

Lösningar fr amtagna under härd

tidspress tenderade enligt dem att bli traditionella och nya uppslag
mindre väl genomtänkta.
Tvä företag (T och M) sökte kontinuerli gt , vi lket hade sin förklaring i
att de verkade inom mycket specialiserade sektorer och hade kapacitet
att fortl öpande bevaka sina specialomräden. Företrädarna för byggmaterialindustrin bedrev sin produktutveckling utan de aktivitetstoppar
som karakteriserade de andra berörda företagst yperna, varför de inte
kunde peka pä sa markanta sökningsmoment som de övriga.

De ras

aktivitetscykler i utvecklingshä nseende framstod som mera längvä giga
än de andra företagens.
m Faktor er i närmiljön

(23)

F rägan om

b y g g n o r m e r n a

(SBN) och - i mindre

omfattning - t y p g o d k ä n n a n d e r e g l e r n a
fällen debatterats offentligt.

har vid flera till-

I diskuss ionen har bl a framförts att

normerna skulle vara utvecklingshä mmande och verka fördyrande i
byggprocessen, de skulle verka hindrande fö r e tt rationellt byggande.
Konkreta inlägg frän entreprenörshäll i diskussionen är det s k fri bygget
i kvarteret Djäknen och bebyggelsen i Sävja-omrädet båda i Uppsala 2).
För att fä en uppfattning om branschens inställning idag till SBN och
t ypgodkännandet togs problemet upp och det sattes i relation till hur
företagen upplevde marknaden beskriven i termer som tröghet, riskbenägenhet och konservatism - progress i vitet.
Med hänsyn till den genomslagskra ft som kritiken fätt mot byggnorrnerna och, tidigare, mot typgodkännandesystemet blev resultatet öve rraskande (Tablä 4:3).
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Tablä 4:3 Upp levelse av hinder för innovation
- - - - - - - - - - - - Svensk byggnorm Typgodkännande Troghet ("konservatism")
(SBN) med tillämpEkonomisk osäkerhet
______________ _nin_sisb':~t:_ämm~l ser ______________ _(_'.'risk") ____
Betydande hinder

2

6

37

E tt visst hinder

5

5

2

Inget hinder alls
eller mkt obetydligt

33

21

4

Frägan inte relevant
för företaget enligt
den intervjuade

3

11

43

43

- - - ------ - - -Antal svar

43

Det visade sig säledes att en mycket stor majoritet förkla rade att
b y g g n o r m e r n a inte upplevdes som hindrande för utveckl ingen av
verksamheten. Nägra framhöll att ett fätal ytterlighetsfall blåsts upp
till orimliga proportioner och att den kr itik som under lång tid förts
f ram av en centra l branschorganisation hade föga stöd i de aktiva
företagen.

Fyra anfö rde synpunkten att r eg lerna vid några tillfällen

varit till hinders, dock inte beroende pä reglerna ut an pä de tolkningar
av de m som vissa tjänstemän på beställarsidan gjort. De två (E och T),
som hävdade att SBN var utve2klingshindrande, anförde kontradiktoriska argument; den ene fann a tt reg lerna var fö rdyr ande och
hindrade exper iment, den andre att entreprenörerna tog reglerna som
motivering för att lägga sig på lägsta möj liga standard, vi lket ledde till
"stagnation i tänkandet, en natione ll brain-drain".

Svaren på frågorna om t y p g o d k ä n n a n d e f ö r f a r a n d e t gav
vid handen att av de 32 före t ag i mitt material, för vilka frägan var
rele vant, den allde les övervägande delen inte a lls säg typgodkän nandet
som ett hinder.

Nägra framhöll att e t t godkännande tvärtom var till

hjälp särskilt i öve rläggningarna med kommunerna.

De sex som säg

typgodkännandet som ett betydande och utvecklingshämmande hinder
(1 T och SM) riktade främst sin kritik mot kommunerna som de menade
mänga gänger av försiktighet k röp bakom en bestämmelse hellre än a tt
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väga pröva en ny produkt.

Tre företag pekade ocksä pä den ofta

utdragna behandlingstiden inom planverket och provningsans talten och
de med proceduren förknippade kostnaderna, faktorer som enligt deras
uppfattning gynnade de stora företagen.
Statens a vsikt med typgodkännande förfarand e t var, när det infördes i
m itten av 1970-talet, att "underlätta utveck ling och användande av nya
produkter och metoder samt att fr ämja serietillverkning och industriell
produktion. Genom typgodkännandeverksamheten - - - underlättas byggnadsnämndernas granskning och tillsyn- - - 113).
Undersökningsresulta tet t yder på att företagen generellt upplevde att
ett typgodkännande främj ade en snabba re produktspr idning.

Nägra

bedömde systemet vara konserverande. Enligt dem hade ätskilliga
bes tällare den mer eller m indre uttalade uppfattningen att e tt godkännande skulle vara liktydigt med en VON- märkning, vilket emellertid
inte alls var it avsik ten med förfarandet.
Det verkliga hindret som företagen hade att överv inna , nägot som
accentuerats de senaste fem ären, var den låga r i s k b e n ä g e nh e t en med å tföljande tröghet på marknaden. Den försiktiga inställningen fanns inte endast hos kundkretsen utan också i entreprenörsledet
när företage n själva fungerade som byggherrar e ller som totalentreprenörer.

De förklaringar härtill som fördes fram var att "nu sopas

60-talet upp" - d v s reaktionen på fuktskador, mögelangrepp, otillräckligt provade material etc - "mättnad pä bost adsmarknaden" och "indus t rins uteblivna investeringa r" .
De tekniska konsulterna och en arkitekt fann frägan om marknadens
riskbenägenhet inte vara relevant för dem, e ft ersom de vanligtv is inte
mötte byggherren direkt utan fick sina uppdrag via entreprenöre n. Den
generellt omvittnade trögheten hade de emellertid haft känning av även
om det senaste året (1983/84) präglats av ökande optimism och bät tre
uppdragsbe läggning. Marknadsmotständet uppfattades inte negativt av
alla. Fyra föret ag (3E och M) säg det som något sunt att marknaden var
motsträvig och kritisk till nya produkter.
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4.2.5

r.:-·-Fråga

.

l

Före tagens kunskap om och inst ä llni ng till BFR
20 Är BFRs verksamhet och rapporter kända ino m

företage~?

21 Nämn någon rapport som varit uppe till diskussion mo m
för e t aget.
22 Kan man sk ilja pä BFRs och SIBs verksamhet/publikationer?
24 Är publikationerna frän BFR och SIB begripliga?

I
I
I

I

25 Vore muntlig komp letterin g, exempelvis i form av seminarier , önskvä rd?
26 Nägot område som vore angeläget att fä nä rmare belyst
genom forsknin g/kvalificerad information?
27 Borde stöd frän BFR, i innovationsfrärnj ande syfte, kunna
utgå till annan verksamhet än forskning?
____ _ _ j

.

I

"'---- · ·

Syft et med detta block av frågor var t våfaldigt, dels kunde det ha si t t
intresse att undersöka företagens kunskap om och attityder gentemot
forskni ngsrådet och institutet i Gäv le, dels syn tes det angeläget att fä
kä nnedom om vilken inr iktn ing av forskningen en viktig avnämare av
resultaten skulle vilja se.
o Verks amhet en
(20)

Kä nn e do m e n

o m

f o rsk n in gs rä d e t s

v e r k-

s a m h e t kan kondenseras t ill denna tablå.

Väl känd

11

Någorlunda kä nd (åtm instone av någon ell er några fä i fö retaget)

17

Dåligt eller inte alls känd
Total t an täfs v ä r - - - - -- - - - - -- - - - -- - -- --

15
- - - 43-

Va r fjärde av de int ervjuade ansåg a tt BFR inom respekt ive företag var
vä l känt. F lera av dem hade mycket god insyn i a ktu ella frågor.

De

del tog i tekniska grupper och refe rensfora, der as företag hade ett eller
f le ra pågående forsknings- och utvecklingsproj ekt som till avsevärd del
finansierades av BFR , de orienterade sig i rådets översik tlig a publikationer och deras företag - som genere llt sett tillh ör de de större i
undersökningspopulationen - prenumererade pä vissa serier av räde ts
rapporter.
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En tredjedel kände inte alls till e ller hade mycket oklara föreställningar
om vad byggforskningsrädet var eller vad det sysslade med och en
mellangrupp (17 st) gjorde bedömningen att en mindre krets i deras
före tag var förhällandevis väl insatt.
En minoritet uttalade sig klart positivt om verks a m hete n.

De

fann det rimligt och nödvändigt att forskningsprogrammen var breda
och tog hänsyn till hela byggprocessen frän samhällsplaneringen i stort
över byggaktiviteterna och hela nyttjandetiden. De säg det ocksä vara
naturligt att ett organ med så vid intressentkrets mötte kritik frän
något hå ll.
Nägot mer än en tredjedel, hade inte några preciserade synpunkter pä
verksamheten eller vi lle inte uttala sig eftersom de menade sig ha för
dålig insikt i skeendet.
En kritisk inställning till rädets sätt att fungera var stark hos den
återstäende delen av de intervjuade. De hävdade att ärendebehandlingen var trög, att de t var svårt att få information orn hur längt en
ansökan komm it i beredningsgängen, ett par menade att rådet präglades
av konser vatism, fyra höll före att de ledande personerna var "alltför
vänsterinriktade", att "det var för mycket sociologi och beteendevetenskap", att "BFR skulle greppa över för mycket" - de ansåg att r!ldet
borde ägna sig mera ät byggtekniska problem, "egentliga byggfrågor"
som ett par uttryckte det. Ett par utrerade yttranden i den riktningen
var fö ljande: "BF R producerar bara papper; dom måste engage ra sig
mera i branschen" och "Hela det sociala köret har bara relevans för
kommunalgubbar".

En annan invändning som anfördes var att "man

forskar för mycket om normer och bestämmelser".

Även bland de

positiva anförde ett par, att vissa BFR-projekt upplevdes som perifera.
(21)

Tjugotvä uppgav att de "nägon gäng", även om det varit mycket

länge sedan,

d i s k u t e r a t e n B F R - r a p p o r t, men nära nog

genomgående gä llde det dä en rapport som före t aget självt var it med
om att utarbe ta. Resterande angav att, sävitt de kände till, aldrig en
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forskningsrapport eller ett referat av en rapport tagits upp ti ll diskussion inom företaget.

Endast fyra intervjuade kunde ange en rapport

som de läst - i s in helhet eller i sammanfattning kvartalet.

det senaste

F lera nämnde att rapporter eller byggforskningsrädets

sammanfattande "Referat" sändes pä cirkulation.
(22)

För branschen är det oväsentligt vilket organ som ger ut en

publikation; BFR, SIF3, planverket, byggstandardiseringen m fl sorteras
in i en tämligen diffust avgränsad sfär som kallas "staten". Ett arbetes
innehåll noteras och författaren - under förutsättning att han är känd.
I flera fall kunde märkas att den intervjuades engagemang ökade, när
verksamheten vid s t a t e n s

ins t it u t

f ör

b y g g n a d s-

f o r sk n i n g (SJF3) fördes pä tal. Sammanfattningsvis utföll svaren,
som belyser attityden till institutet, sä:

Negativ

26

Positiv

4

Ingen uppfattning

8

Ej tillfrägade

5

Totalt

43

De fyra positiva kände väl till S!Bs verksamhet och tvä av dem framhöll
att "det hörde till" i byggbranschen att vara negativ ti ll institutet.
Av de 26 negativa var det fyra som gav den mättekniska enheten och
klimatgruppen ett erkännande m en ställde sig kritiska till den samlade
verksamheten. De negativas argument var i huvudsak fö ljande : "Forskningen vid SIB är inte relevant för branschens behov", "institutet är sig
selv nok", "dom är samhä llsvetare, inte tekniker", "boendevanor",
"inomvetenskapligt", "i nte praktiskt inriktat".
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Sammanfattningsvis kan man säga att förståelsen för samhällsvetenskapligt inriktad byggnadsforskning - d v s boendeförhållanden och
bostadsplanering, bostadsmarknad och bostadspolitik, bebyggelse och
bosättning, kommunal planering och styrmedel i byggandet 4) - var ringa
eller obefi ntlig.
Som en kommentar till tablån bör nämnas, att bland kritikerna fanns
fem för vilka SIB var helt okänt och fyra som sade sig ha mycket
diffusa begrepp om institutets verksamhet men att de kände ti ll att
"branschen" var negativ.

Endast fyra av de negativa företagen hade

haft närmare kontakt med SIB i form av projektsamarbete och då med
dess tekniska sida, som de var nöjda med.

Ett par intervj uade angav

båda samma faktor som orsak t ill SIBs dåliga

renomm~:

"Man känner

inte t ill dom egentligen, dom är dåliga på att markna dsföra sig själva"
(E). De å tta som inte hade någon uppfattning hade ingen e ller mycket
ringa kunskap om insti tutet.
De två följande frågorna syftade till att få svar på om rapporterna
upplevdes svårtillgängliga och om en munt lig komp lettering skulle
frä m ja intresset för och kunskapen om aktuella forskningsresultat.
(24)

Frågan om

b e g r i p 1i g h e t e n

t ogs upp med 41 inter-

vjuade.
En tredjedel av de tillfrågade kunde inte uttala sig därför att de inte
läste några BFR publikationer.
En t redjedel hävdade att utbudet var "för teoretiskt", att "ingenj ör
Svensson måste första; floskler och främmande ord ska bort" (T), att
"rapporterna är för tunga, det räcker med sammanfattningarna" (A, E)
a tt de var "alltför mycket soc iala aspekt e r" (E), att det borde vara
"hårdare selektering" (A, T, E) att "titlarna ofta inte stämmer överens
med innehållet; folk bli r besvikna" (E, M).
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Den återstående tredjedelen fann utbudet på det hela taget tillfredsställande även om de ansåg att kvaliteten var ojämn. De uttalade bl a
att "det inte går att popularisera bort ansträngningen" (M), a tt "det är
fördummande att bara läsa sammanfattningar; man måste fä vet a
'varför' (A), "de som ska begr ipa begrip er och alla behöver inte begripa
allt ing" (M). En liknande tanke uttrycks i följande: "För den som vill
jobba in sig i en fråga är nog det mesta begripligt" (T).
Atskilliga bland både de positiva och bland kritikerna poängterade, att
det var väsent ligt med sammanfattningar och att rapporterna och
T-skrifte rna borde innehålla rekommendationer, "tala om vad som
gä ller". F lera förordade restriktivitet med tryckning av hela rapporten;
det borde ofta kunna räcka med en genomarbetad, gärna rikt illust rerad, sammanfattning som kunde publiceras i någon av byggbranschens
tidningar. Det samlade materialet borde enligt dem förvaras i stenc ilform hos BFR eller Byggdok.
(25 )

Tank en på en seminariedag eller annan

m u n t 1i g

k om-

p I e t t e r i n g de lade de intervjuade i två läger.
Tretton ställde s ig tveksamma e ller helt avvisande. De anförde att det
skulle bli svårt att samla folk och att utbudet vid ett sådant tillfälle
måste vara aktuellt, d v s före t agen måste behöva just den infor mationen just då.

Det syntes någ ra att det var vikt igare att fä ut bro

tidskrif tsartik lar, varför det borde ligga på författar en att ta fram
åtminstone e tt kortfattat underlag för en tidningspublicering av resultaten.

Ett ant al pekade på att Bygginfo hade god kontakt med fä ltet

och hade lagt sig på rätt informationsnivå.
!? land dem som fann att tanken på en seminariedag eller motsvarande
borde vidareutveck las, 18 stycken, fanns ett par som säg en förebild i
de ä rliga läkarstämmorna och i de sk stålbyggnadsdagarna.

Ett par

drog paralleller med de tidigare ark itek tdagarna i SARs regi.

De

menade att "folk tycker det ä r fö r jobbigt att läsa" och att "något

- 149 -

mäste göras för att ocksä fä ut resultaten".

En förutsättning skulle

vara att intresset ägnades ett fatal viktiga rapporter, och att inbjudan
skulle vara riktad med hänsyn till ämnesomrädet.
Nio hade pä grund av bristande insikt ingen uppfattning alls i frågan.
o F orskningsinriktningen

Tvä avslutande frägor avsäg att ge de intervjuade möjlighet att ge sin
syn pä forskningsuppgifter som läg i deras företags intresse, områden
som kanske var försummade eller kunde ges mera framträdande plats i
rädets program. Nu aktualiserades också spörsmå let om det fanns skäl
att vidga rädets kompetensomräde.

Frågan gällde om

BFI~

skulle - i

innovationsfrämjande syfte - stödja ocksä annan verksamhe t än forskning.
(26)

De förslag om forskningsuppgifter och allmänna synpunkter som

fördes fram anges i den följande tablån (Tab lä 4:4) och motiver ingarna
härför sammanfattas i anslutning till varje förslag.
Tablå 4:4 Företagens förslag till forskningsuppgifter
Förslag till forskningsornräde7forskningsuppgift

-

Förslagsställarensmotiv-erm_g_____ -- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------- _

A Datafrågor, särskilt utveckling
av CAD-baserade system (A)

Utvecklingen av CAD-systern inne i sin andra
fas, då systemen anpassas till mikrodato rµ,r . BFR
har inte följt med i utvecklingen, varför ett
projekt sorn det rubrice rade skulle vara lärorikt
för både branschen och rådet.

B Byggnorrn och verklighet (T )

En konsultgrupp borde ges uppdrag att ji;imföra
och dokumentera vissa projekt a vseende föreskrifter i 513N och verkligt utförande.

C Arbetsprocessen; Kopplingen
mellan projektering och genomförande. En historisk genomlysning (A)

Projekten har blivit mindre och tyngdpunkten
kommer under lång tid framät att liggR pil
ROT-sidan. Nuvarande organisationsmodeller för
att driva projekt är inte tilllärnpliga. Gränser
måste överskridas. Kanske vi kan lära oss av
exempelvis 1920 -talets arbe tsmetoder och
arbetsorganisation.
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branschen - äterverkan pä
byggprojekten (E)

Entreprenörerna har pä senare är breddat sina
åtaganden i byggprojekten. De tillhandahåller,
förutom projektering och sedvanligt byggande,
tjänster som finansiering och förvaltning. Detta
borde återverka pä projektens utformning och
styrning.

E

Inneklimat och välbefinnande (T)

Vi har idag otillräckliga kunskaper om vad lu f t_v äx lingarna be t yder för vä lbefinnandet. SBNs
mätt (0.5 växlingar per tim) är grovt tillyxat.

F

Hantverkskunnande - gamla fackkunskaper (T)

ROT-programmet har avslöjat att kunskaperna
om gamla hantverk är bristfälliga. Utbildning
behövs för att återuppliva gamla fackkunskaper.
Först måste forskning ti 11 för att fä kunskap om
vad som skall göras och hur. En handbok skulle
behövas.

G Klimatskärmen (T)

En restaurering av ett gammalt hus måst e innefatta en helhetssyn pä bl a klimatskärmen - tak,
ytterväggar, grunden. En modell för ett restaureringsp rogram borde utarbetas utgående frän en
helhetssyn.

H Icke-Skandinaviskt berg (E)

Ökade kunskaper om byggande i och pä ickeSkandinaviskt berg skulle öka exportmöjligheterna för svensk byggindustri.

J

Fuktproblem (A och 3E)

Fukthandbok efterlyses.

K

Rum ptl hotell (E)

Ett antal ombyggnadsprojekt, som rör hote ll och
även några nya objekt har aktualiserats.

L

Kollektivt boende och tomma
lägenheter ([)

Tomma lägenheter - som byggts med utgångspunkt i kärnfamiljens behov - skulle e fte r ombyggnad kunna utnyttjas av ungdomar som vill bo
kollektivt. Hur formuleras kraven? Vad säger
länebestämmelser etc?

M Mjukvara för CAD (E)

Se A.

N Superisolerade hus
- ett hälsoproblem (E)

Hur kommer de nya "superisolerade" husen att
påverka de boendes hälsa. Riskerna för mögel
och röta.

0

lsoler ingsnormer för ljud (T)

P Det lyckade huset (A)
Q

AMA i funkt ionella termer (T)

- - ---·- ------·- -----

Reglerna i SBN, som gäller för ljudisolering,
borde ses över. Nya rön om ljud och vibrationer
mot iverar en översy n.
Beskriv några hus som brukarna anser fungerar
bra och redovisa varför huset upplevs som bra.
Inför nästa revidering av Bygg-AMA borde
undersökas möj ligheten att skriva AMA i funktionella termer. Nuvarande beskrivningssätt verkar utvecklingshämmande, e f tersom ingen behöver tänka sjä lv; lösningen är i princip ser verad i
AMA.
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Utöver dessa konkreta uppslag till ämnen för undersökn ingar anfördes
en ra d mera allmä nna synpunkter.
Ett entreprenö r företag framhöll a tt rädet borde öka andelen produktions inriktad forskni ng.

Sä ledes borde fl era projekt vid de tekniska

högskolorna finansieras med and ra medel än dem via BFR. Rädet sk ull e
dä fä större ekonomiskt utrymme för tillämpad forskn ing, vi lket skulle
gynna exporten. Också en teknisk konsult förespråkade starkare betoning av tillämpad forskning

"inte filosofiska saker". En representant

för ett materialförsä ljnin gsfö retag ansäg att BFR också borde ha i
åtanke de merkantilt inriktade enheterna: " Ny teknik är ju inte bara
nä't för teknikerna".
Tre intervjuade (E och T) menade att det fanns gott om forsk ningsresultat, och att det var viktigare att fä ut den kunskapen t ill branschen än
att starta vissa nya projekt.

Ett par framh öll vikten av att ha god

kvalitet pä forskningssekreterarna vid BFR. En entreprenör redovisade
sin erfarenh et att det var vanli gare att företagen iakttog konkurrenternas agerande än att grunda beslut på forskningsresulta t.
Två företagsrepresentanter (E) förordad e en bättre samordning mellan
likartade projekt inom STU, BFR och SIB och en en treprenör menade
att verksamheten vid Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF,
inst iftad 1983) borde kopplas samman med rå dets. Hans motivering var
att vetenskaplig kompetens saknades i fonden och att inriktningen
gjorde att projekten skulle bli ointressanta, "forskning om spadens
utseende", som han uttryckte det.

Ocksä en annan inte r vj uad (T )

uttryckte skepsis beträffande SBUF.
Tre (E, T och M) kommenterade rädets "Verksamhe tsp lan 1984- 1987"
och "Byggsektorn 1990". De tvä förstnämnda fann det positivt a tt

sn~

sökt gruppera projekt i större övergripande program med utgångspunkt i
uttalade samhäll eliga mål.

Den tredje däremot fann denna utgängs-

punkt felaktig; enlig t honom borde verksamhetsplanen baseras pä vad
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som var intressant frän svensk teknologisk synpunkt.

"Strävan måste

vara att vi ska vara bäst i världen på några områden. Sedan kan vi
exportera både objekt och teknologi. Vi ska arbeta t yst och försiktigt.
Som det nu är, har vi blivit en servicestation för andra länders
byggindustri. Det i:ir bara att komma och hämta utvecklingsresultaten.
Staten och industrin ska dela pä risken". De fl esta hävdade emell ertid
att före t agen sjä lva borde svara för och bekosta de delar som var att
hänföra till exp loaterin g och kommersialisering av en tekn ik e ller en
produkt.

BFR borde hälla s ig till sin läst; handlingsutrymmet för

insatser var tillräckligt.

Ett par av dem som principiellt sade nej

menade att de möjligen kunde tänka sig stöd ti Il material- och
metodtestningar i andra länder med starkt skiljaktigt klim at i förhå llande till de nordiska länderna. En av dem kunde härutöver tänka sig att
BFR skulle kunna stödja mindre företag när det gällde kvalificerade
kurser utomlands.
En teknisk konsult och en arkitekt hävdade att BFR skull e vinna på att
"lägga en s lant på marknadsföring av egna produkter", att "rådet skulle
se till att informationen om vad man gör bleve mera proffsigt". Samma
synpunkt utgjorde motiveringen för en av de fem som inte hade nägot
att er inra mot en vidgning av kompetensomrädet. Ett annat skäl som
anfördes för denna ståndpunkt var att särskilda medel borde avsättas
för dokumentation av erfarenheter frän genomförda projekt och byggen.
(27)

F är att kunna svara pä frågan om BFR borde vidga sitt

k om p e t ens o m r ä d e

gällde förutsättningen att den nuvarande

ve rksamheten var väl känd. Eftersom detta villkor i många fall inte var
uppfyllt avstod ätsk illiga från kommentarer.
Femton svarade ett otvetydigt nej, fyra var allmänt t veksamma men
kunde tänka sig stöd till vissa typer av utb ildning, f em fann tanken värd
att pröva.

Även de positiva menade emellertid att BFR borde vara

försiktigt med en utvidgning, ett par av de negativa förordade t o m en
insnävning av bidrags- och stödbredden. För marknadsföring av ny
teknik, nya produkter ell er för testning fanns mede l att fä hos andra
institut såsom banker, STU och venture capitalför etag.
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5

ANALYS OCH DISKUSSION

De tidigare deskriptiva kapitlen om byggbranschen, genomgången av
den litteratur som påverkat min studie och redogörelsen för intervjuundersökningens resultat har syfta t till att ge en bild av undersökningsområdet. Redovisningen av utgångsläget - föreställningsramen och de
preliminära hypoteserna - ger infallsvinkeln på frågeställningarna.
I detta kapitel skall vi inledningsvis erinra om vissa data av särskild
betydelse för analysen.

I anslutning härtill görs en värdering av

bakgrundsmaterialets tillförlitlighet.

Analysen tar sin utgångspunkt i

en min egen modell som visar hur information om en innovation finner
sin väg in i och genom ett företag och hur informationen gradvis
omvandlas till en innovation. Diskussionen om det allmänna spridningsmönstret för information respektive innovationer i byggbranschen
utmynnar i en andra generaliserande modell .
Nästa huvudavsnitt diskuterar vissa för byggbranschen utmärkande
drag, byggarkulturen.
5.1

Analysens fö rutsä ttningar och utgångspunkter

5.1.1

Bakgrundsmaterialet

o de litterä ra källorna
I bakgrundsteckningen (kapi tel 1) har jag förlitat mig på material från
o f fen t 1 i g a ut r e d n i n g a r,
t u t i o n e r, s t a t I i g a
o r g a n.

ve ten sk a p 1 i g a

my nd ig he t e r

och

i n s t i-

b r a n s c h-

Syftet har varit att ge en snabbskiss av ett skeende under

huvudsakligen de senaste tjugo åren.
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Den o f f i c i e l I a s t a t i s t i k e n kan av den som är in tresserad
av vissa omräden eller av uppgifte r grupperade pä visst sätt upplevas ha
sina brister. Säledes tycks det som om anläggningssidan, och det gä ller
bäde byggnader och t ekniska anläggningar, är betydligt säm re statistiskt belyst än bostadssektorn.

För mitt ändamäl har det tillgängliga

materialet emellertid varit tillfyllest ut an all tför omfa ttande bearbetning.
Br a nsc ho rga nisa t ione r na
nomgående

v~r it

och

f ör e t a ge n

har ge-

öppna vid vära diskussioner och försett m ig ocksä med

den skriftli ga information jag begärt.

Det förekommer knappast att

nägra väsentliga uppgifter om byggprojekt sekretessbeläggs.
o de muntliga källorna
Frägorna som ställ ts till för etagen har till övervägande del berört
sakförhållanden. Det gällde att redogöra för en företeelse i det egna
företage t eller för ett agerande i en give n situation.

De intervjuade

personerna har oftast tillhört företagsledn ingen e ller varit ansvariga för
FoU- verksamhe t en. har de haft god insyn i och överblick över företagets FoU-policy och utveckli ngsaktiviteter.
Det är inte alldeles korrekt att hävda att en persons eller en mindre
grupps uppfattning - bortsett fr än att den av olika skäl kan vara
snedvriden - är ekvivalent med företagets.
Mitt första argument till försvar för schematiseringen är att jag mäste
utgä frän att personer som varit med om att forma företagets utvecklingspolitik rimligen känner lojalitet mot och i intervjus ituationen säg
s ig som representanter för sit t före t ag, uttalade s ig 'ä vägnar'. Det
andra försvarsargumentet jag kan mobilise ra är att denna typ av grova
approxima ti oner ofta och med nödvändighet vidläder undersökningar pä
organ isationsniv ä. I värt fall är alltsä skrivningen "företaget anser" lika
med "e n elle r flera (representativa) personer i företaget anser".

Vid

nägra intervjut ill fä lle n för ekom att min sagesman beskrev de verkliga
förhå llandena men samtidig t tillade nägra ord om hur det borde vara.
de fallen har jag sök t ä t erge den faktiska bilden.

- 155 Den nyss ber örda s ituationen nä r samtalspartnern uppleve r sig som
'repr esent an t för ' kan inge betänk ligheter. Det kan finnas en mer eller
mindre medveten eller omedveten vilja a tt frams t ä ll a situationen på ett
sätt som är mera fördelakt ig för företaget (e ller den intervjuade) än i
verkligheten. Misslyckanden kan förtigas, framgångar förstoras och det
är lättförståeligt om en minnesbild bleks och allmänt ljusnar med tiden.
En given utgångspunkt vid dylika intervjuer är tilltro till den man
samtalar med.

Skulle vi inte a priori ha den inställningen bleve en

intervju helt kaotisk.
Utan tvivel var det en fördel att kunna hänvisa till egen tidigare
erfarenhet av byggbranschen. På så sätt trädde det s k peer-systeme t i
funktion - intervjun blev ett samtal rnt:dlan personer med s t or gemensam bas (peer = jämlike). Härutöver klargjordes, som tidigare nämnts,
att samtalet skulle i redovisningen avpersonifieras avseende både intervjuad och företag.

Missuppfattningar och övertolkningar kan alltid

uppstå under ett samtal. A den andra sidan behandlade vår diskussion
inte subtiliteter med krav på precision i uttryckssätt utan förhållandevis konkreta ting.
5.1.2

Branschkarakteristika

Under materialinsamlandet har intresset i allt väsentligt koncentrerats
på byggbr anschen så som den definierats i avsnittet 1 (se figur 1:1).
Byggsektorn, betraktad som ett vidare begrepp, har endast berörts
översikt ligt.
Utvecklingen under efterkrigstiden har präg lats av en kraftig e x p a ns i o n av nybyggnadsverksamheten under en tioårsperiod frän omkring
1960 och därefter av en lika påtaglig

r e t a r da t io n

under de

nästföljande tio åren. Miljonprogrammet för bostadsbyggandet utgör en
viktig del av förklaringen, men samtidigt är vi klara över att detta
endast var en del i den starka vidgning av den svenska ekonomin som
inleddes vid början av 1950- talet.

Vi bör också lägga märke till att,

trots en markant nedgång i nyproduktionen frän början av 1970-talet,
investeringarna legat på ungefär samma internationellt sett höga nivå
beroende på offentlig st yrni ng av resurserna mot
o c h r e p a r a t i o ner.

ombygg na d
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Lönsamheten - räknad s om avkas tning på totalt kapital - har frän 1973
oc h in på 1980- t ale t varit på det hela taget oförändrad fö r byggföre t ag
med fl er ä n femtio anst ällda (Tablä 1:3). I sammanhange t bör emellert id beak t as a tt i de st ör re företagen en stigande andel av vi nsterna
ema nerat frän

f as t ighe t s f ör va It ning

och

f i n a n s-

v er k sa m h e t.
1960- talet s mar kerade utveckling mo t e t t s t arkare inslag p.v t e k n i k
i bygga nde t

och

p r e f a b r i k a t i o n - det som mähända

nägot oegentli gt brukar benämnas byggandets industrialisering - har
fortsa tt även om den ökade andelen hantverksarbete genom ROTpruyrammet ger sken av att mekaniseringstrenden brutits 1).
S t r u k t u r e n av den egentliga byggnadsindust rin har oaktat betydande marknadsförskj utni ngar, som det för efaller, förbli vit t ä m I ig e n o p ä v e r k a d.

Pä det hela taget dom ineras byggmarknaden

a lltfort av samma grupp företag som för ett par decenn ie r sedan (not
2:18). Sit uat ionen i början av 1980-talet belyses i tablä 1:4.
har betydande

Däremot

ä n d r i n g a r skett i ä g a r f ö r h ä I I a n d e n a .

Flera av de ursprungligen byggcentrerade före t agen har genomfört
omfattande uppköp av företag i angränsande delbranscher. Fastighetsförvaltning är idag ett iögone nfa llande inslag i ätskilliga av de stora och
medelstor a före tagens aktiv iteter.

I de mycket s t ora företagen intar

rörelsegrenen fi nansverksamhet en betydelsefull plats som resultatgenerator och finansiering är ett viktigt konkurrensmedel. Till följd av
ROT-programmet har åtsk ill iga en- och fåmansföretag bildats baserade
pä grundarens hant verkskunnande.
I m a t e r i a I b r a n s c h e n har under den s tuderade perioden skett
s t o r a s t r u k t ur f ö r ä n d r i n g ar. Ant a le t produktionsenhe t er
har reducerat s mycket kra ft igt. De stora före t agen har öka t sin andel
av den samla de pr odukt ionen. 1982 hade de f yr a största fö retagen i en
de lbransch m ell an 80 och 100 procent av marknaden i 21 av 31
nyckelgrupper.

I flera produktgrupper räder m o n o p o I- e 1 1 er

m o n o p o I i s t i sk s i t u a t i o n

(tablå 1:6 och not 1:5).

Ägar-

mässigt har nägra storkoncerner stärkt sitt grepp över vissa materia lsekt orer, i a ndr a har kapitaltunga för etag med endast ringa branschankny t ning gjort en tre med b e t y d a n d e f ö r e t a g s u p p k ö p.
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De tekniska konsultföretagen och arkitektkontoren har inte redovisats
lika ingående som entreprenadbranschen och materialtillverkarna i vad
avser strukturförändringar. Rena konsultföretag (inkluderande arkit ekterna) - varmed avses konsultfirmor som inte är lierade med installationsföretag utan som lever på ofta mycket specialiserat kunnande - är
i jämförelse med entreprenadföretagen inga stora enheter.

Bortsett

fr än ett tiotal företag med ett antal anställda som kan räknas i
hundraden är genomgående dessa företag mycket smä.

Storlek och

kapitalresurser är i konsultbranschen inte något framträdande marknadsargument. Det främsta konkurrensmedlet är just den unika kompetensen inom ett område.

I den egentliga byggnadsindustrin och i byggrnaterialindustrin är den
u t 1 ä n d s k a k o n k u r r e n s e n m y c k e t o b e t y d 1 i g.

Ett viktigt inslag i byggbranschen, som skiljer den från andra är att
produktionen sker i ständigt upprepade temporära aggregat med varierande

sammansättning,

p ro j e k t o r g a n i sa t i o n e r.

Denna

verksamhetsform skapar särskilda förutsättningar - bäde äterhällande
och stimulerande - för innovat ionsverksamhet och för spridning av
tekniska nyheter.

Även om nedgången på nybyggnadssidan varit dramatisk har genom
statliga åtgärder bl a genom ROT-programmet och i viss mån genom
ökat engagemang på utländska marknader neddragning av personal
kunnat ske utan att marknaden råkat i turbulens.

Den allmänna

situationen i byggbranschen sedd ur innovationsverksamhetens syn vinkel
kan inte sägas ha varit onormal.

Huruvida det konjunkturbetingade

skeendet ökat eller minskat innovatio nsbenägenheten kan inte avgöras.
En offentlig stimulansåtgärd som ovedersägligen fätt genomslagskraft
är stödet till energ ibesparande lösningar på olika tekniska omräden.
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5.1.3

Forskningsrapporter m m

En viktig infallsvinke l vid studiet av innovationsverksamheten har varit
influenserna av kvalificerad information av vetenskaplig karakt är. Rent
konkret ha r detta kommit till uttryck i en undersökni ng av hur
forskn in gsrapporter av den typ som fin ansieras av statens räd för
byggnadsforskning kommer t ill för etagens kännedom och

vilken män

rapporterna (eller sammanfattningar av dem) utnyttjas

företagens

utvecklingsarbete.

Varje är publi ceras ca 150

f o r sk n i n g s r a p p o r te r

och 35

T -s k r i f t e r (Bilag a 1) väsentligen (ca 90%) behandlande ämnen inom
trad itionella byggområden. Informationen sprids, som vi s ett, genom
BFRs egna

t i d s k r i f t e r och via ett par i n f o r m a t i o n s-

f ö re t a g

förutom att flera b r a n s c h t i d n i n g a r

uppmärk-

sammar aktuella forskningsrön. Vi har sälunda funnit att inform ationen
ti ll alldeles övervägand e del är skriftlig, mä vara att rådet vid några
tillfällen anordnat konferenser och diskussionsseminarier.

Vi fann vid genomgånge n av utbude t att de mest e ft erfrägade rapporterna under perioden 1975-1982 !äg inom områdena VVS- instal!a ti oner,
byggnadskonstrukt ion och kalkylering. Gemensamt för dessa rapporter
var att de hade anknytn ing t ill energibesparing. Te ndensen var densamma när det gä ll de de mera lä ttillgäng ligt utformade sk T - skrift erna.
Läg läsfrekvens hade, som vi kunde förvänta oss, rapporter inom
mycket specialiserade, "smala", ämnesomräden.
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5.2

Fr än information till innovation

Vi har tidigare ingående diskuterat innovationsbegreppet oc'i skall här
inte ytterligare uppehållas vid detta.

I den nedanstående modellen är

förenklingen så långt driven, att det i utgångsläget inte har någon
betydelse på vi lket stadium innovationen befinner sig;

det kan vara

information om en ide eller en färdig innovation. Typfallet i byggnadsindustrin är en innovation sä utvecklad att endast viss anpassning
behövs.

Någonstans på vägen omvandlas information till innovation.

Var i processen denna transsubstan ti ation äger rum är i detta sammanhang också m indre viktigt.

Som star tpunkt för var analys skall vi

studera figuren 5:1.
Figur 5:1 Innovationens väg in i verksamheten

\
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5.2. l

Tre filter

Figuren vill beskriva följande:

Företagen omges av ett informations-

hölj e. Ett stratum i denna at mosfär är information om innovationer.
Informationen kan vara skriftlig eller muntlig och den kanaliseras in i
företaget (här benämnt A) pä olika sätt.
Informationen har att passera ett fi lter, Fl, och lagras i företaget A. 3)
Företaget, som verkar inom den egentliga byggnadsindustrin, skall en
dag lämna in ett anbud och i den lagrade informationen finns en
innovation som vore möjlig att göra bruk av i det sammanhanget. Efter
en utredning beslutar sig företaget att lansera iden i sitt anbud.
Innovationen har passera t filter nr F2.
Företaget A vinner denna anbudstävlan och riggar därefter sitt sjätte
projekt det äret (därav beteckningen A6) med en teknisk/administrativ
organisation. Prövningen av innovationsiden var under den ganska snäla
anbudstiden inte särskilt omfattande och den nytillsatte projektledaren
var inte med i anbudsarbetet. Det gäller att vinna honom för iden.
Projektledaren är visserligen ans varig för att budgeten skall hälla - och
innovationen lov ar lägre kostnad än standardförfarandet - men han är
ocksä ansvarig för att de tekniska lösningarna blir solida.

Efter

överväganden och externa kontakter beslutar sig projektledningen för
A6 att prova innovationen i sitt projekt.

Vär innovation har klarat

ocksä filtre t F3.
Det skulle visa sig att innovationslanseringen var framgängsrik och
informationen om den lyckade lösningen börjar tydligen sippra ut i
branschen för nu ringer den tekniske chefen i företag B till projektledaren för att fä närmare information.

De skall just börja med

anbudsarbetet ti ll sitt förväntade projekt B4.

En tid senare blir var

projektledare bjuden pä lunch av s in kollega, projektledaren för byggena
C2 och CS, som ocksä vill höra mera om innovationen.

- 161 -

Vi skall nu i det följande granska sannolikheten i denna berättelse och vi
gör det mot bakgrunden av dels vad vi inhämtat om innovationsprocesser, dels vad vi känner till om byggbranschen i allmänhet och dels vad vi
fätt fr am i vär intervjustudie. Granskningen sker inom ramen för vad
som händer vid innovati onens passage genom de tre filtren.
e "filter"
Termen "filter" innebär för mig nägonting aktiv t. Det är flera faktorer
som har betydelse för vad som tilläts passera in i en organ isation och
ytterligare villkor mäste vara uppfyllda för att en innovation skall fä
fäste.

Svärfängade entiteter som brukar gä under benämningar som

'företagsklimat', organisationens 'interna miljö', 'företagstraditionen'
etc i kombination med resurser som produktionsapparat och kunnande
("settings, se not 3:10) utgör en generell bas för selekteringen.
Graden av framgäng med en innovation säväl internt i utvecklingsarbetet som vid den externa lanseringen bestäms ytterst av ö v e r e n ss t ä m m e I s e mellan företagets strävanden och omgivningens förväntni ngar, compatibility.

(Sandkull, se avsnitt 3.2.9, Rhenman 1969,

March & Si mon 1958). Ett affärsspräkets uttryck, som ocksä ett par av
mina informanter använde, för samma iakttagelse är t i m i n g.

B

Fl

Ak tivitetsgraden vid filtret (Fl) är i vära undersökta företag förhällandevis !äg.
Dag liga tidningar ger signaler om vad som händer i
4
företagets omvärld ). Branschtidskrifter cirkulerar och i vissa av
företagen arkiveras denna information systematiskt.
utställningar.

Några besöker

Även om de hemvändande be rättar att besöket inte gav

särskilt mycket, har det ändå fy llt funktionen att de fätt känna av
miljön; de har träffat kolleger och stämt av den tekniska utvecklingen.

- 162 -

Nägra är engagerade i branschföreningar, nägra deltar i kurser.
företagets brevläda faller ocksä ned ärsredogörelser, statliga bestämmelser, byggkataloger, reklamblad, inbjudn ingar till invigningar av olika
anläggningar och - hos de större företagen - en och annan forskningsrapport.
Filtret Fl är glesmaskigt.

lnforrnationslagringen är inte systematisk

och informationen är spr idd pä mänga händer.

Grovsorteringen har

princ ip en bredd och inriktning som svarar mot företagets plats
branschen.

I sammanhanget skall vi dock erinra oss att de stora

företagen inte fungerar som en totalitet utan varje regionkontor
motsvarar ett medelstort företag och ett lokalt platskontor ett mindre.
e F2
Filtret F2 representera r en helt annan aktivitetsnivä: Ett entreprenadföretag stär inför att lämna ett anbud elle r ett arkitektkontor att
presentera ett tävlingsförslag.
Därmed har vi fått tvä drivkrafter i processen, tidspress och rnä linriktning. Ur en annan synvinkel framstär dessa fakto rer som restriktioner.
De limi terar ambit ionsnivän och sätter en ekonomisk ram. Kontakterna
är till alldeles övervägande del interna.

Nu kan lagrad information,

såväl egna ideer som uppslag utifrän, aktiveras. Kalk ylernas tumr egler
bildar ett restriktivt signalsystem. Data frän externa källor äter finns i
mater ia lkataloger och underlag frän underentreprenörer in spe. I detta
moment träder ocksä det kommunikationssystem i funktion som vi
kallar old boy network.
o F3

F iltret F3 är svärforcerat. Skillnaden mellan F2 och F3 är bl a att nu
prövas innovationen inte enbart intellektuellt utan i praxis, tekn isk t och
ekonomiskt.
betydligt.

En principlösning mäste a npassas och kanske modifieras
Vi kan här knyta an till Rogers term "re-invention".

Även

om innovationen kalfatrats i laboratorier är e tt fullskaleprov ett trialand -errorförfarande och utrymmet för experiment är begr änsat.
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Som vi säg i avsnittet 1.2.3 kan organisationen rymma inflytande fr än
manga grupperingar; i den finns inbyggda spänningar.

Ett av syftena

med att skapa en särskild projektorganisation är att hälla konflikterna
utanför moderföretaget.

Nu blir informationsinsamlingen, för att

citera ett intervjusvar, helt projekt-, prob le m- och produktstyrd. Tidsoch kostnadspress är väl belagda inslag i byggprojektens arbetsmiljö.
Om en innovation skall vinna gehör i F3 krävs att vissa bestämda vi llkor
uppfylls.
De tre filtrens kännetecken kan vi sammanfatta i tablå 5:1.
Tablå 5:1 Kännetecken på t re filter som en teknisk innovation har att
passera före lansering i ett byggnads- och anläggningsobjekt.
(Fl)

(F 2)

(F3)

F öret agsentren

Anbudsarbetet

Projekt entren

- lågakt ivt

- aktivt

- aktivt och finmaskigt

- registrerar signaler
från omvärlden

- aktiverar intern och
extern informat ion

- hårt projektinriktat

- registrerar
innovationer

- prövar innovationer
(målinriktad
snabbvärdering)

- grovsortering styrd
av företagets art
och policy
- lagringen
osystematisk

- lättare omtolkning

- prövar och provar
innovationer
- prövningen sker
under tids- och
kostnadspress
- anpassning
("re-i nvention")

anm. Tablån är applicerbar i första hand pä entreprenadför etag (bygg,
el, VVS).

För att vara giltig för arkitektföretagen bör filtret F2

benämnas Tävlingsarbetet och kännetecknet "lättare omtolkning" utgå.
I tävlingsarbetet avgörs en byggnads ges t altning, vilket kan innebära
radikala omtolkningar av en eller flera tekniska innovationer.
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5.2.2

Faktorer som påverkar passage

I det följande skall vi diskutera och bedöma de faktorer som bestämmer
om en innovation skall lyckas komma ige nom fil t ren i systemet. Att
komma igenom betyder inte a tt de n passerat utan förändrin g, men vi
fö rutsätter att den grundläggande iden, konstruktionen, finns kvar.

©

papyrofobisk miljö

Informationsinsamlingen till och lagringen i företagen sker osystemat iskt och särskilt om vi utgår från skriftligt material - t idningar,
tidskrifter, meddelanden etc - får vi ett intryck av ihålighet, bristande
täckning av det egna området.
riktig bild.

F rågan gäller dock om detta ger e n

Det ligg er en fara i a tt koncentrera sig på det skr if tliga

materialet, något som kan ligga nära till hands eftersom det är
jämförelsevis lä tt att mä ta.
Inställninge n till skriftlig dokumenta tion och litterä ra källor hos tekn iker har pä e tt släende sätt belysts i e n e ngelsk studie (Lant z 1981) 5 ).
London University's Central Infor mation Serv ice (LUCIS) lä t genomföra
en studie om dern som anlitade LU CIS för dokumentsökning under
februari mänad 1975 .

Antalet sökningar fördelade sig pä fö ljande

omräden och ändamål.
Tablä 5:2 LUCIS undersökn ing om dokumentsökningar
Fördelni ng (%) pä områden och ändamäl (N = 2380)
Omräde

Ändamäl

medicin

27.0

soc veto ek

21.8

biologi

20.2

mat o fys

12. 5

teknik

9.8

övr

8. 7

F ors kning

Undervisning

Adm inistra t ion

78 . 3

12.5

9. 2

1

J
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Två frågor, som ställdes i undersökningen och som angår oss, rörde
antalet framplockade dokument som var relevanta för användaren och
antalet dokument av dessa som beställaren sedan läste6 >.
Det finns alldeles uppenbart en mättnadsgräns för hur mycket information en individ kan konsumera under en begränsad period. Som vi kunde
förvänta oss framkom stora individuella variationer, men det som är av
intresse för oss är att undersökarna fann att mättnadsgränsen låg oli ka
högt för olika ämnesgrupper.
Figur 5:2 Antal lästa dokument i förhållande till antalet framplockade
dokument. Genomsnittsvärden för fem grupper och för hela urvalet.

Antal
lästa dokument

60
,......,.....,......

50

,......

,..... medicinare

,......

/

/

/

/

/

40

/

/
/

30 -

matematike r
__ _ ·och fysiker
____
biologer
- --- - -- --· ~ocialvetore
och eko nomer

/

/

/
/
/
/
-"
..-:--·
/ . ...-:::,.-

20

/

/

/

.

*hela urvalet

/.~--

10

ingenjöre r

,,
0 ...__ _ _...___ _

20

_ __.__ _ _.__ __ - - -' -

~

40

60

BO

100

Antal
~--~-----· ~ framplockade

120

140

160 dokum ent

Källa: Lantz (1981 s 142)
F iguren visar att medicinare som grupp tillägnar sig över 60 dokume nt
innan aptiten är mättad. Matematiker, fysiker, biologer och ekonomer
samlas omkring medelvärdet, mellan 30 och 40, medan ingenjören når
sin mättnadsgräns mycket tidigt, redan vid åtta dokument.
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I anslutning härti ll gör Lantz kommentar en: "This corresponds uncomfortab ly well with a recent comment af the Dean a f the Engineering
Faculty iri one Brit ish insti t ution a f higher education t a the effect t hat
the library was wasting money buying so many books for engineers".
I en rapport om tekniköverföring inom den kanadensiska byggnadsindustrin (Boyd och Wilson, 1974 s 80) anförs
In relation ta its size, the construction industry publishes
relatively li ttle new technical information. Few engineers
ar achitects --- ever put pen ta paper. --- This lack af
" writing down" influences the effectiveness af technology
transfe r across the functional interfaces within the industry.
--- a good deal af potentially valuable information and
experience is, therefore, re tained in people's heads or in
notes that are filed away and are not generally available .
de S Price (1969), vetenskapshis toriker vid Yaleuniversite t et, har karakteriserat teknologin (technology) som

p a p y r o p h o b i c - en verk-

samhet som skyr dokument och dokumentation - i motsats t ill vetenskapsg renar (science) som är dokument- och skrivfokuserade, p a p yr o c e n t r i c . Hans tes är a tt ve t enskapsmannen som sin främsta
dr ivfjäder har just önskan att bli p ublicerad; "this is the key ta all the
inner springs af his drive ta do science". Inom ingenjörskonsten li gger
det eme ll erti d annorlunda till:

"In technology - - - the tradition,

crudely speaking, is ta conceal in order ta have a new produc t ar a
process before others''. Den senare förklaringen är nog att förenkla problemet vä l kraftigt, men i sammanhanget redovisar han en iakttagelse
att hälla i minne.
It seems pretty clear tha t e ven though the re exists a !arge
mass af techni cal journals, the writing does not have the
same function that it does for sc ie nce. It seerns ta exist
for a newspaper-like current awareness function, for
boasting and hero ics, a nd probably, above all, as a s uitable
bur den ta carry the principal content af advert isements
which to gether wi th catalog ues af products a re the main
repositories af the s t a t e of the art for each technology.

- 167 -

Som vi säg i intervjuavsnittet var det endast ett fä t a I f ö r e ta g,
i e nägra av de stora företagens huvudkontor, s o m h a d e

o r d n a-

d e b i b 1 i o t e k o c h a c c e s s t i I 1 d a t a b a n k e r; eljest var
dokumentadministrationen mycket outvecklad.

Det är ocksä ett väl-

bekant faktum att y t t e r s t f ä p r o j e k t f i n n s s y s t e m a-

t i s k t d o k u m e n t e r a d e.
Att bygga är nägot praktiskt.

Papper - undantagandes ritningar och

kontrakt som reg lerar ekonomiska mellanhavanden - och aktiviteter av
typen samhällsplanering och boendeforskning är nägot teoretisk och har
inte samma rang pä värdeskalan som den fungerande praktiska lösningen
(frägorna 3, 4, 5, 18, 21 och 22).
Det räder en egendomlig motsägelse mellan de uttalandena om forskningen vid SIB och de förslag till forskningsuppgifter för BFR som
fördes fram av de intervjuade (frägorna 20, 22 och 26).

Pä den ena

sidan demonstrerar man stark negativism mot "hela det sociala köret";
pä den andra är det just typiska SIB-uppgifter som togs upp i inte
mindre än hälften av de framförda förslagen (förslagen B, D, E, K, L, N,
P och Q).

Till dels torde kritiken mot institutet kunna förklaras av

okunnighet om dess verksamhet, men en tänkbar delförklaring kan just
vara branschens (alldeles riktiga) upplevelse av att forskarna vid SIB
sysslar med teoretiska spörsmäl.

Vi kan komplettera det citerade

uttalandet med ett omdöme om byggforskningsrädet: "BFR producerar
bara papper; dom mäste engagera sig mera i branschen" (fräga 20).
Teori

ä r

be g r e p p e n

1i k t y d i g t
s tå r

1ä g t

m e d
i

"p a p p e r"

k u r s.

byggbranschen pä teoretiska meriter.

oc h

bä d a

Fä torde ha avancerat i

Inte osannolikt sker en utsorte-

ring inom branschen av individer som har en hög värdering av teoretiskt
inriktade aktiviteter.

De finns kvar i byggsektorn men har lämnat

branschen. I branschspräket ingär att, alltefter situationen och artikulationsvanan, yttra sig skämtsamt, ironiskt eller försmädligt om sädana
"teoretiker".
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En förk laring till läsmotständet vore den, sett över hela branschen, läga
u t b i 1 d n i n g s n i v ä n. De t var i de stora före tagens FoU-enheter
och tekniska ledning, som genomgäende har en kvalifi cerad utb ildning i
grunden, som vi fann dem som var väl orienterade o m vad som hände
vid forsknings fronte n. Samtidigt kan vi emellertid erinra oss att e ndast
4 av 43 kunde ange en forskningsrapport - oavsett o m dess ursprung
kunde härledas frän BFR e lle r inte - so m de diskuterat det senaste
kvartalet (frä ga 21). Mot det päpekandet kunde invändas, a tt det tillh ör
de t akademiska värdesyst e m et att i m innet notera rapporttite l och
författare, att för den prak ti sk t verksamme innehället ä r det väsentliga, inte dess rubrik. I vära samtal begärdes dock inte annat än att den
intervjuade i 1JrnVF1 dralJ skulle kunna ange en rapport eller ett referat
som lästs och/eller diskuterats under den sagda tidsperioden. I ätskilliga fa ll sträcktes tiden bakät ut till ett halvt är, vilket inte päverkade
resultate t;

forskningsrapporte r och mera kvalificerad li tteratur be-

fanns ha mycket !äg läsfrekvens i branschen och detta gä llde alla
före t ag s t yper.
Pä a llmänna grunde r - högre utbildning ger bättre förutsä ttningar och
sannoli kt s t örre intresse för inte llektue lla övningar - ka n vi inte bort se
frän utbildningsniväns betydelse 7 ). Det finns ocksä en annan päverkande fak tor, näm ligen

för e tag e t s

h is t o r i a.

Avers ionen mot

"papper" kan finnas att söka i t raditionen frän den gamle byggmästarns
t id.
De a llra flesta företagen är små - ca 80% är enmansfirmor eller har en
anstä lld och ca 40% av arbe tsk raften finns i företag med mindre än
50 a nstiHlda, t ablä 1:4.

De t är för et ag som bä rs upp av händigt folk

som i dubbel bemärke lse saknar högre t eknisk utbildning, vilket give tvis
fär bet ydelse. Vära s tora företag i branschen är inte ä ldre än att den
mer e ller mindre legendar iske grundarens eller expansionist ens ande
vilar över verksamheten.
under nag la rna vördas.
prakt ikern .

Minnet av den riktige Byggare n me d bruk
Det ligger i branschkulturen att framh ä va
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Inledningsvis antyddes, att vi bör undvika att fixera oss vid det
skriftliga materialet, när vi diskuterar informationsflödet i branschen.
Särskilt gäller detta mera kvalificerad information, varmed vi avser
utredningar, referat av forskningsrapporter och recensioner av fackböcker.

Som de Solla Price framhållit i det nyss anförda citatet har

tidningar i de tekniska branscherna en annan uppgift än i vetenskapliga
sammanhang och i branscher som ligger närmare grundforskningens
domäner.

De tekniska tidskrifterna, säger han - och det torde i allt

väsentligt vara giltigt också för svenska förhå llanden - fyller en funktion av nulägesorientering; de ger plats för skryt och hjältedater och
innehäller i övrigt en lagom tyngande text för att försvara det
väsentliga, nämligen annonserna som tillsammans med produktkataloger
bildar det bästa underlaget när man går att bestämma det aktuella
läget inom en teknologibaserad bransch.
Tidskr i f t e r na

fyller således, förutom att de ger signaler från

byggmaterialbranschen, och från maskintillverkarna,
f u n k t i o n;

e n

soc ia I

den knyter band me llan individer i vår mångskiftande

storfamilj - Vi i byggbranschen.
Branschens sk epsis eller aversion mot teoretiska a rbeten eller allmänt
svaga litteraturorientering är emellertid ingalunda liktydigt med kommunikationsfientlighet eller oemottaglighet för influ enser fr ån marknaden och forskningen. Kommunikationssysteme t i en papyrofobisk miljö,
det ligger i definitionen, är uppbyggt på muntliga kanaler. När och hur
det träder i funktion ska ll vi undersöka i följande av snitt.
Grovt summerat kan framhållas att intervjuundersökningen här bekrä ftade den allmänt omfattade teorin (avsn itt 3.1.2) att
e ns

på ver ka n

sk rifter

har

ä r

indir e k t

mycke t

och att

f o r sk n i n g -

p ub l ic e r a de

underordnad b e tyd e l se i

i n n o v a t i o n s p r o c e s s e n.

Samma iakttagelse redovisas i ett

par undersökningar som ligger i ett randområde till denna studie,
nämligen Andersson m fl (1980) om samhällsplanerarnas informationsmiljö och Karsten (1983) om FoU-resultat i (social) kommunal planering.
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De bäda rapporternas huvudpunkter kan sammanfattas

e tt citat ur

Karsten (s 4).
Resultat av forsknings- och utvecklingsarbete används i
mycket liten grad som underlag för planering och beslut.
Forskningsrapporter i sin helhet läses sällan, av de flesta
aldrig. Korta referat och sammanfattningar möter större
intresse, men förefaller sälla n leda till användning
samband med ett konkret problem eller en ätgärd.
I den senare studien framhävs som orsaker t ill förhällandena svagheter i
den kommunala organisationen, brist pä tid att Jäsa och en ineffektiv
förmedlingsprocess mellan forskarvärlden och dem som använder forskningsresultaten.

i;

Old boy network (OBN)

Det är inte lätt att finna en adekva t direktöversättning av begreppet
old boy network.

Old har inte betydelsen äldersstigen, även om den

egenskapen inte är utesluten; de t rör sig i normalfallet inte om en krets
ärrade geronter utan det är ett

nä t

f ör

kom m unika t io n

g a m l a v ä n n er e m e l I a n. Personer som ingär i sädana nät är
sanno likt mycket aktiva och sitte r i funkt ioner som ingär i produktionssystemet. Sädana informella kommunikationsnät finns inom alla organis a tionssystem, men det synes ha en päfallande stark position i byggbranschen, möjligen en helt nödvändig komponent i en papyrofobisk
miljö.
En intervjufrä ga (nr 18) gä llde vart företagen vände sig när de stötte pä
ett akut tekniskt problem. Det generella förfaringssättet var:
l

Sökning inom den egna arbetsenheten, dvs avdeln ingen ell er
kontoret

2

Sökning inom (det stora) företagets ram; vanligen vände man sig
dä till centralt samlad teknisk sakkunskap eller ocksä till en god
vän utanför den egna organisationen
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3

Hänvändelse till ett konsultföretag

4

Litteratursökning. Kontakt med högskoleinstitution eller Byggdok

Genomgående gällde mönstret för s a t i s f i e r i n g; om man fann en
godtagbar lösning avbröts sökandet.
Vi hade kunnat förvänta oss att det informationssökande företaget hade
kontaktat en konsult i steg 2, en specialist, men vanligen blev det en
medlem i OBN - OBN-kontakten och specialisten kan naturligtvis
sammanfalla.

I första hand är man ute efter sakupplysningar direkt,

men lyckas inte detta kan man sannolikt fä information om till v e m
(observera, inte vart) man kan gä vidare. Det avgörande för kontakten
är att man har förtroende för den man vänder sig till.
Vi ser här exempel pä tvä drivande faktorer i spridningsprocessen,
nämligen

"credibility"

och

"peer - network".

Bäda

förhållandena, att den som tar emot budskapet har tilltro till den
givandes kunskaper och omdöme och att kommunikationen äger rum
mellan jämlikar (peers), ger lösningen/innovationen

1e g i t i m i t e t

(avsnitt 3.3.2 och IVA 1967 ss 20-23).
En annan observation som är sä banal att det är lätt att förbise den är
att frågan ställs m u n t 1 i g t. Detta har sin huvudsakliga förklaring i
att informationssökningen sker under tidsbrist, men det finns ocksä
andra orsaker till att man väljer en muntlig kontakt. Faktamaterialet
selekteras, det blir direkt översatt till tekniskt spräk om det behövs,
det å tföljs av en bedömning och informationen kan omedelbart kompletteras med följdfrågor och svar.
Nätet är effektivt.

Det träder i funktion när nägon har ett

a kut

b e h o v. Problemet är väl definierat. Mellan den frågande och den
svarande räder ett förtroendefullt förhållande. Svaret ges omedelbart
eller med kort tidsutdräkt och det är anpassat till den frägandes
belägenhet.
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Det finns ocksä e n annan dimension i situati onen.

Genom samtalet

skapas en s o c i a 1 r e 1 a t i o n; man löser ett problem tillsammans,
vilke t i sin tur förstärker OBN. Vidare är det ocksä högst sannolikt a t t
annan information interfolierar tankeutbytet i sakfrågan.

De t är

naturligt att ömses idigt orientera sig om respektive före tags situation
och om branschhändelser.

Inom ramen för teorin om strävan efter

överensstämmelse p e j 1 a s d e n o m g i v a n d e m i 1 j ö n.
Vi kan fä en föreställning om styrkan i old boy netwo rk genom
iakttagelsen att vänskapsbanden kunde ta över fö retagslo jaliteten. Att
den gamla kurskamraten var anställd i ett konkurrentföretag föreföll
inte utgöra nägot hinder för förtroliga kontakter.

"Dä gäller det ju

teknik, de t är inte en affärsfräga" som en intervjuad uttryckte s ig. Ett
annat förhållande kunde ocksä bryta konkurrenssituationen. Det var nä r
e tt före tag inom sina väggar hade e n allmänt erkänd auktor ite t pä ett
visst omräde; det betraktades dä inte ogrannlaga att nägon utifrån
konsu lter ade denne. Frän PR-synpu nkt är en säd;m auktoritet av stort
värde för ett företag, va rför informella konsultationer kunde tillåtas av
det giv ande företaget.
OBN omfatt ar bindningar mellan personer i 3lla typer av fö retag inom
byggverksamheten (se 1.1.1). Kontakter av denna karaktär materia ltillver kande företa g emellan torde, av mitt material att döma, vara
mycket ovanliga. Däremot förekommer de mellan materialtillverkarna
och andra intressent er i byggbranschen.

Förekomste n av de tta starka

kommunikationsnät kan ocksä förk lara de intervjuades osäkerhet inför
frägan om gatekeeperfunktionen (se 3.2. 7 och fräga 16)8 ). I system som
är sä öppna som byggbranschen kan det vara svärt att uppt äcka nägon
som har en särst ällning i informationsspridningsprocessen.
En innovation som fätt stöd i old boy network har mycket större
möjlighete r att passera filtre n 2 och 3 än en som inte diskuterats med
nägon i detta informe lla systern.

En innovation som blivit negativt

bemött i en OBN-konsul ta tion torde ha ringa utsikter att avancera
vidare.
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•

Produktionssystemet

Det som mest påtagligt skiljer byggbranschen från andra branscher är
den organisation, inom vilken A-, T- och E-företagen samordnar och
bedriver sin produktion.

Att samla resurser från flera kompetens-

områden för en tidsbegränsad uppgift, att bilda en projektgrupp, är inte
ovanligt i någon bransch. Det egenartade hos byggbranschen ligger i att
hela verksamheten är baserad pä dessa ständigt upprepade, temporära
organisationer med växlande personalsammansättning,

it e ra t iva

a d h o c-o r g a n i s a t i o n e r.
E tt annat framträdande drag är att arbetet periodvis sker under
betydande t i d s- o c h k o s t n a d s p r e s s.
Som ett tredje kännetecken pä arbetsförhållandena är att i såvä l
arbetsmiljön som sekundärmiljön finns

mä nga

v ä r d e r a r e.

O mgivningen är att karakterisera som blandmilj ö (avsnitten 1.2 och 1.3,
not 2:8).
Beroende pä var vi lägger tidssnittet kan hävdas att det är svå rt att
föreställa sig en organisation mera öppen och mottaglig fö r impulser än
en projektorganisation lika väl som att ingen verksamhe t finns som är
mera sluten och rigid. lnitialskedets frihet, arkitektens och de tekn iska
konsulternas relativa obundenhet ställs mot byggsked e ts lästa ram ar
och stundom irrationella kostnadsjakt.
Det är i de tidiga skede na i byggprocessen,
d i e t,

so m

de

f r a m t id a

pä

nyt t j a r na

p r o g r a rn s t a ka n

vinna

g e h ö r . Brukarens uppgift därefter blir att bevaka a tt den mark han
vunnit under programarbetet inte erövras äter av teknikerna i bygg skedet.

Det är också i inledningen som arkite kterna och de t ekniska

konsulte rna har sin stora mö jlighet. Om några genomgripande tekniska
innovati oner - med vilket vi här avse r sådana som påverkar anläggningens konstruktion, struktur e ller media försörjning pä e tt avgörande sätt skall ha en möjlighet att komma in, måste genombrottet ske i systemhandlingsskedet, dvs i A- och T-företagens filter 2 (anbudssituationen).
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De framt ida brukarnas synpunkter kan i vissa fall fä genomslagskraft
även senare i byggprocessen.

Det är när brukarna kan mobi lisera

professionella argumen t som väger tyngre än de byggnadstekn iska och
ekonomiska.

.Alln som sysslat med sjukhus- och industr iprojekt ha r

erfarenhet av detta.
Generellt sett kan strävandena i ett projekt beskrivas med en bild från
den klassiska fys iken. Vi kan tänka oss en kraftparallellogram i vilken
vektorerna utgörs a v två slags pro fess ionella vä rderingar, funk t ion och
teknik. Den slutliga lösningen uppkommer som en resultant av de båda
kra fterna.

Parallellogrammen får olika utseende all tefter de profes-

sionella värderingarnas relativa genomslagskraft.
Figur 5:3 Kraftparallellogram i ett byggprojekt
Fun kt ionsori e nt e r in g
Funkti on
Tek ni kor i en ter ing

Tekni k
I ljuset av detta skall vi nu knyta an till den i avsnitt 1.2. aktualiserade
frågan om e nsk ilda personers möjligheter att göra sig gällande i sin
egenskap av brukare in spe. Grundat pä tidigare egna studier, åtsk illiga
samtal med planeringsfolk och anförda arbeten av Rhenman och Borgenhammar kan hävdas att j u m e r a s ä r p r ä g I a t / s p e c i a1 i s era t område en person i intress en t kretsen
f ö r e t r ä d e r, j u h ö g r e s t a tu s so m ä r f ö r k n i p p a d
rn e d

o m r

re r n a s

ad e

t

oc h

ju

1ä n g r e

v a r dags e r f a r e n h e t

de st o Iä t t a re vinn

P.

f r ä n

e n t r e p r e n ö-

o m rå d e t

1 i g ge r,

r i n t res sen te n g e hö r. Detta

kan förklara varför en klinisk bakteriolog till skillnad från en snabbköpskassörska får ett betydande inflytande pä utformningen av sin
arbetsplats.

Snabbköpskassörskan är kvinna, arbetar inte inom ett

professionellt högstatusområde, och hennes arbete och yrkesspräk tillhör vardagssfären.
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Det skulle kunna förväntas att mötet mellan flera yrkesspecialister i en
förhållandevis öppen situation skulle utgöra en god bas för innovativt
arbete.

Intervjuundersökningen visade (frågorna 1 och 19) att en

mycket stor andel av dem - tre av fyra - sökte ny information, dvs
information utanför det egna företaget, nära nog uteslutande i samband
med projektstarter, i anbuds- och tävlingssammanhang och vid produktförändringar. Anbuds- och tävlingssituati onens betydelse för aktivering
av innovativt t änkande har uppmärksamma ts också av Benton (avsnitt
3.4.7) och Brodin (1976 s 230). 9 )
Viktigt är a tt noter a att s ö k a n d e t i n r i k t a s p å a t t f i n n a
f ä r d i g a k o m p o n e n t e r o c h s y s t e m l ö s n i n g a r som
kan svara mot de krav som projektet reser. Tiden medger inte något
grundläggande utvecklingsarbete och i de flesta fall finns av naturliga
skäl in t e kompetens för det.

I min undersökning framstod de st ora

konsultföre tagen såsom de mest systematiska i sin infor mationsinsa m ling. Uppdrag för flera entreprenadföretag gör dem välori enterade om
den t ekniska utvecklingen i bransche n.

Detta innebär emellert id inte

att konsultföretagen skulle bära på en mängd oförlösta innovationer
färdiga att plockas fram vid rätt tidpunkt i rätt sammanhang.
En teknisk konsult arbe tar inte som en innovatör av uppfinnartyp. Han
är till sin funktion e n s y n t e t i k e r som kombinerar äldre systemkomponenter med nyare inslag.

De flest a konstruktionerna är dock

modifierade upprepn ingar av tidigare tillfredsst ällande lösningar.

De

stora projekten med en genomtänkt planeringsperiod inkluderande ett
syste mhandlingsskede är sällsynta. Normals ituationen är att konsulten
engageras av en entreprenör först i a nbudsarbetet. Han blir omedelbart
satt under ti dspress.

Tidspress är inte något uteslutande negativt.

ldeer med lång mognadst id kan behöva press för att nå konkret
utformning. Den vanligaste erfarenheten ä r emellertid att gränser na för
nytänkande t blir snävare genom tidsbristen; det är tidsknappheten som
tvingar fram de snara satisfieringslösningarna.
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5. 3

Spridningsrnönstret

5.3.1

Innovationer och företagsstorlek

Som framgått av den a llmä nna litteraturöversikten (3 .2.3) har undersökni ngar om sambandet me llan innovationer och fö retagsstorlek komm it
till vitt skilda resultat.

Uhlrnann har framhållit att frågan om

företagss t orleke ns be t ydelse för den indust riella utvecklingen är föga
fruktbar så allmänt formu le ra d. Redin och Agren fann i sin studie (se
3.4.1) om bl a vissa prefabricerade produkter att stora företag adopterade nyh eter tidigare än s mä.

Uttalanden under interv jusamtalen, tm

enstämmig referensgrupp och egna observationer talar för att den
iakttagelsen är riktig. Det är kr etsen av de stora företagen som utgör
byggbra nschens främsta innovationsförmedlare. Redin och Agren anför
som förklaringsgrund de s tora företagens större resurser absolut sett
för FOU- arbete, personalut bildning, specialiserade fackavdelningar etc.
Författarna ansluter s ig hä r til l den argument ation som van ligen brukar
anföras av dem som i innovationsavseende vela t ge de stor a företagen
den ledande r ollen.

Vikt igare torde emellertid vara att det är e n-

das t de s t or a

f ö r e t a g e n, ibland två eller flera i fö re ning,

s o m f å r d e r i k t i g t s t o r a p r o j e k t e n. Det är i de stora
projekten och inför förberedelsen av dem - i funktions- och systemplaneringen och i anbudsarbe t et - som v i, förutom de många smä, också
finner de

ut ma na nde

t e k n i s k a p r o b l e rn e n; det är i de

stora projekten som s t o r a t o t a l a r e s u r se r mobiliseras, det
ä r i dem vi finner en för innovat ivt ar be t e nödvändig

s la c k

o r g a n i s a t i o n e n och e n byggherre som har ekonomiska resurser
med i lyckliga fall goda krav form u 1 e r inga r. 10)
Hammarkvist har framhåll it ett par observanda tillämp li ga i detta fa ll,
näm ligen dels att alla företag inte har behov av en ny produkt samtidigt
(vilket gör det tveksamt att dela in fö retag i mera och mindre
innovationsbenägna), de ls att vi för en sådan klassif icerin g också måste
ta hänsyn till den marknadsbearbetning olika företag utsätts fö r av
fabrikanterna.
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I första hand är det d e s t o r a f ö r e t a g e n s o m b e a r b e t a s a v m a t e r i a I t i I 1 v e r k a r n a och av enski lda innovatörer, vilket är naturligt.

De har

må n g a

p r oj ek t

och även om

projekten är mycket självständiga är sannolikheten stor att informationen om en lyckad innovation sprider sig snabba re inom en koncern än
från en enhet inom denna till enheter utanför. Mångfalden av projekt
bjuder på många tillämpningstillfä llen.
De nämnda faktorerna leder t ill att de stora i branschen lanserar flera
och mera kvalificerade innovationer än de mindre 11 ).
5.3.2

Spridning av innovationer och information om innovationer

I det föregående har konstaterats, att de större företagen har bättre
inno vationsberedskap och att de intar en nyckelställning i innovationshanteringen genom sina stora, teknologiskt mest krävande och intressanta projekt.

En rad

tidigare innovationsundersökningar i andra

bransche r och andra samhällssektorer lär oss att högre utbildningsnivå
och stor mobilitet i det opinionsbildande skiktet - konsultkretsen främjar

spridning

av

innovationer (Rogers

och

Shoemaker

1971

s 185-212, Granstrand mi tt avsnitt 3.2.8, Leonard-Barton och Rogers
mitt avsnitt 3.3.3).

Det finns anledning att anta att dessa allmänna

observationer skulle gälla också för byggbranschen.
Även i detta avs eende bör framhållas skillnaden mellan företag och
projekt.

Den ständigt i olika kombinationer upprepade projektformen

borde leda till hög innovativitet.
sande faktorer på marknaden:

Samtidigt finns infl ytelserika brom-

Objekten är kapitalkräva nde och bruk-

ningstiden lå ng, kunden eftersträvar beprövade lösningar (fråga 8).
De stora projektens roll to gs inte explicit upp i fr ägeformuläret, men
den berördes i ett trettiotal av intervjuerna och i referensgruppen 12 ).
Det rådde enighet om att de allra flesta innovationer av produktionspåverkande byggteknisk art härrörde från avancerade stora projekt och
att de däri från spreds till mindre projekt och till små företag, där ju
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företag och projekt i personalavseende är identiska. I samband härmed
testades ocksä den spridningsmodell som (nägot modifierad) t ecknas i
figur 5:4.

Mer än hä lften ansäg s ig kunna bekräfta modellen och de

fl esta övr iga fann den "intressant" eller, med viss tvekan, plausibel ("Ja,
varför inte? I "Det har jag aldrig tänkt pä, men det verkar inte
otroligt").

Ett par ansäg det vara omöjligt at t skilja pä spridning av

innovationer och information om dem. Vi kan ocksä erinra oss uttalandet att genomsnittsingenjören inte söker innovationer utan information,
ett svar pä fräga 3.
Som svar pä frägan om hur

in nova t ione r

s pr i dni ngsm e ka n i s me n se r u

t

sprids,

hur

i byggbranschen skull e vi

inledningsvis kunna konstatera, att innovationer i vär bransch sprids pä
flera siitt, men att det finns ett dominerande mönster som inte kan
äterfinnas i annan industri. Det särpräglade spridningssä ttet är en
direkt följd av byggnadsverksamhetens produktionssystem.

Mönstret

har antytts i beskrivn ingen av en innovations passage genom de tre
filtren (figur 5:1): En innovation elle r innovationside finns lagrad i ett
företag (A, T elle r E), den aktiveras i ett anbud e lle r en tävling och
kommer i tillämpning i ett projekt.
Om innovationen lyckas, sprids informationen om den, endera av det
närmast berörda intressent före taget och/eller av den leverantör som
förme dlat innovationen.

Informationen fängas upp av e tt företag där

den lagras och kan tas i anspräk i en anbudstävling.

I en akut

problemsituation kan det inträffa att informationen om en innovation
transporteras direkt frän ett projekt ti ll ett annat.
De

s t o r a p r o j e k t e n s betyde lse för byggteknikens utveckling

vidimerades; det är här vi finner spjutspetsarna (5.3.l och 5.3. 2).
förs t one kan det synas vara ett truistiskt konstaterande att en teknisk
innovation i byggbranschen mäste fä tillämpning i ett proj ekt för a tt nä
vidare spridning.
lunda ointressant.

Vid närmare e ft ertanke är observationen dock ingaDen säger oss att nä r realbesluten om tekniska

innovationer tas, dä är företagsledningarna och företagens centrala
enheter vanligtvis föga involverade. Innovationsspridningen sker genom
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de

kortlivade,

företagsliknande,

partsammansatta

projektorganisa-

tionerna. De permanenta företagsorganisationernas roll när det gäller
den praktiska utvecklingen på fältet är blygsam. Vi är åter tillbaka till
en av huvudtankegångarna i var analys: för att förstå innovationsprocessen i byggbranschen är det nödvändigt att skilja på företag och
projekt.
Samma villkor gäller för
m öns t e r.

i n f o r m a t io ne ns

s p r i d n i n g s-

Härtill kommer att vi skall beakta skillnaden mellan

allmänt kunskapssam lande och kunskapsinsamling i osäkerhetsreducerande syfte.
Den a I l m ä n n a k u n s k a p s i n s a m 1 i n g e n - vi utgår ju från
att spridning förutsätter en aktiv sökare - i byggbranschen förefaller
inte på något uttalat vis avvika från mönstret i andra branscher.
Informationen samlas in pä många sätt genom olika kanaler.

Huvud-

strömmen går f r å n f ö r e t a g t i 1 l f ö r e t a g.
Innan en ide eller beskrivning bl ir innovation samlas ytterligare information in antingen för att finna lösningen på ett problem eller, mera
vanligt, i

osä ke rhe t sre duc e ra nde

s y f t e. I den situa-

tionen (filter F3) är emellertid inte anbudsgivaren utan projektledaren
och intressentföretagens representanter i projektet ansvariga.

De

kopplar in sig på OBN- nätet och gör avvägningar gentemot faktorerna i
t ablå 3:3.

De klaraste s ignalerna får de genom att studera ett

referensobjekt. Kommunikation etablera alltså m e 1 1 a n p r o j e k t
oc h pr oje kt
de

e 11e r

m e 1 1 a n m a t e r i a l t i 1 l v e r k a n-

I - f ö r s ä 1j a n d e f ö r e t a g o c h p r o j e k t.

När det gäller a llmän informationsinsamling (filter F 1) spelar så ledes
för e t agen en långt viktigare r oll än projekten.

De fungera r som

informationsupplag och dess tjänstemän, som inte har samma tidspress
och uppmärksamhetsavskärmande målinriktning som de projektengagerade, kan göra mera generella bedömningar (främst i filter F 2). En
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avgörande del av innovationerna kommer frän materialindustrin och då
svarar tillverkarna och säljarna för den a ll männa informationen.

Den

osäkerhetsreducerande informationen, som ofta avgör det reella beslutet om acceptans e ller icke-acceptans, införskaffas dock av projektorganisationen (filter F 3).

Sammanfattningsvis kan mönstret för
spridning av information om innovationer illustreras enligt figur 5:4 13).
Figur 5:4 Informationens spridningsväg

Övriga informationskällor
Allmän information
om tekniska nyheter

Intern kommunikation

F

Osäkerhet s reducerande
information
STADIUM

•

Färdigt objekt
Anbud

--

Projektstart

F

=företag

F

1

= företag 1

P

= projekt

P

1

=projekt 1

M

.

M

J

=materialfurnerande företag

I anslutning härtill skall vi gör a en kommentar ti ll diskussionen om hur
besluten fattas i ett projekt.

•
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Hammarkvist hävdar i sin under sökning (se mitt avsn itt 3.4.4) att
projektgruppen inte kan betraktas som den accepterande enheten utan
den skulle utgöras av respektive intressentföretag.

Sätillvida kan vi

instämma i hans synpunkt att den strikta specialiseringen pä fackomräden medför ett revirtänkande.

Elektrikerns omräde ger sig en

VVS-konsult inte utan vidare in pä och omvänt; statikern och grundläggningsspecialisterna har sina respekt ive ansvarsdomäner. Varje fackomrädes representant fär, generellt sett, inom sitt gebit en s t ark
ställning, men i en projek tgrupp mäste särintressena underordnas totallösni ngen. Härav konflikterna. Företagen bildar ad hoc organisationer
för att undvika att konflikterna dras in i företagens ordinarie organisation och varje projekt av nägon storleksordning tenderar att vilja segla
s in egen sjö. Det är pä den andra sidan naturligt, att en konsult eller en
underentreprenör diskuterar en lösning med kolleger, särskilt om den är
ny. Detta är emellertid inte det samma som att förankra lösningen i
det egna företaget.

Det torde vara mycket ovanligt att en specialist

som sitter i en projektgrupp gär till sin företagsledning för att avlasta
sig ett tekniskt eller ekonomiskt ansvar. Ett konsultföretags ekono miska risk är dessutom begränsad genom en obli gatorisk försäkring.
Normalfallet är att prövningen och a c c e p te r a n d e t I f ö r k ast a nde t

s ke r

p r o j e k t g r u p p e n,

gruppens medlemmar representerar.

inte i de fö retag som

Totalansvaret ligger emel lertid

sällan pä gruppen; formellt brukar det vila pä en huvudansvarig entreprenör, reellt pä p ro j e k t 1 e d ar e n.
5.3.3

Larsson (1985)

Larssons licentiatuppsats, Adoption av ny teknik i byggföretaget,
Hinder och incitament (1985), har jag uppmärksammats pä först efter
det att min studie genomförts. Vära studier har flera beröringspunkter,
varför det finns anledning att i ett sammanhang diskutera nägra av hans
resultat. Det är en hypotesgenererande studie, i vilken författaren
spärar fyra produkter (luftavfuktare, bygglaser, flytbetong och formsättning med aluminiumform) pä deras väg in i se x företag. Den
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t eor etiska grundv alen är Roger & Shoemakers proc essm odell, som
innebär att adoptionsprocessen klassif iceras utifrån beslutets karaktä r
(auktoritetsbeslut, självst ändiga beslut och kollektiva beslut). F ältstudiens tyngdpunkt li gger på intervjuer av 18 platschefer i Göteborgsreg ionen.

Larssons för oss viktigaste hypoteser är föl ja nde (s III-IV,

mina kursiveringar).
1

Beslut att använda en ny tekni k på arbet sp latsen fattas av
p 1 a t s c h e f e n.

Besluten är auktoritära m en har ofta

kollektiv a inslag och de styrs av k o r t s i k t i g t t ä n k a nd e.

2

I första hand är det produktens

r e 1 a t i v a f ö r d e 1 som

avgör om den komme r att anvä nd as på byggarbetsplatsen elle r
ej . I andra hand är de p r ö v bar h e t e n och v i s i b i 1 it ete n.

3

Platschefen

s ö k e r i n t e a k t i v t efter informa t ion om

t ekniska nyheter; han tar den informa tion han får.
4

Främst använder platschefen försäljarens informa t ion som riskreducerande faktor.

Därnäst till frågas kolleger e ller man

prövar pä egen hand. Interna e lle r externa experter utnyttjas i
liten omfattning.
Larssons fö rsta intervjuresultat ligger i linj e med vad jag själv fun nit.
Det bekrä ftar projektorgani sat ionens sorterande roll och projektledarens starka ställning i innovationsprocessen. Den styrker också invändningen mot Hammarkv ists tanke att de ol ika intressentföre tagen i ett
projekt skulle avgöra accept ans e ller icke-acceptans.
instämma i ha ns utsaga att

k o r t s ikt ig he t

Vi kan också

ä r utm ärkande för

handlandet om uttrycket "kortsiktigt tänkande" ges innebörden produktionsfixering.

5.4.3.

Denna fråga skall ventileras mera utförligt i avsnittet
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När det gäller hans andra hypotes kan först konstateras att betydelsen
av de nämnda faktorerna är väl belagd i flera undersökningar (se tablä
3:3).

Däremot är jag nägot tveksam till m öjligheten att verifiera

hypotesen. Huruvida teoretiskt avklarnade begrepp sä distinkt gär att
urskilja i en verklighetens ostrukturerade beslutssituation att de gär aH
rangordna torde kunna sättas ifräga.
gemensam skala.

En rangordning förutsätt e r en

"Relativ fördel" och "prövbarhet/visibilitet" är inte

kommensu rabla begrepp. Sannolikt fär vi nöja oss med beskedet att de
näm nda olika betingelserna har inverkan pä besluten, men operationen
att häri frän komma fram till en styr kegraderi ng är sannoli kt inte möjlig
att genomföra.
Larssons tredje hypotes strider mot den allmänt omfattade förestä llning en att spridning av innovationer förutsätter en aktiv sökare.

En

närmare granskning av underlaget visar sig emellertid kunna ge stöd för
en rakt motsatt tolkning än den Larsson själv ger.

Typteknikerns

mot vilja mot att läsa har vi mött i avsnittet om den papyrofobiska
m iljön.

Det förefaller mig säsom om allt för stor vikt har lagts vid

skrift lig information. Larssons egen redogörelse (ss 92-93) visar att
informationen främst inhämtades muntligt, och m ed all sannolikhet har
platschefen fätt del av den genom frägor som emanerat ur ett prob lem.
Samtidigt är det lätt att bli ense med författaren om vi med "inte
aktivt" menar att platschefen tä mligen snabbt !äter s ig nöja

sin

insamlingsverksamhet. Hans väg till satisfieringsbeslutet görs inte ett
steg längre än vad som behövs.
Vi kan ocksä finna att även informationen i osäkerhetsreducerande
syfte (fjärde hypotesen) till alldeles övervägande del införskaffades via
muntliga kanaler.
Det för oss viktigaste fynde t i Larssons unde rsökning är hans belägg för
platschefens s tarka ställning i spridningsprocessen.
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5.4

Byggarkulturen

5.4.1

Begreppet subkultur

Enklast kan vi karakterisera en subkul tur som en kultur inom en kultur.
I socialantropologisk litteratur finn er vi ätskilliga defin it ioner som har
det gemensamt att i subkulturen kan identifieras bäde drag som förenar
och drag som skiljer den frän ett omgivande, vidare kulturellt mönster.
Prefi xe t sub- har ingen hierarktiskt ordnande funk t ion utan signalerar
endast att vi nu avgränsar synfältet och studerar ett sammanhang pä
högre förs t oringsni vä.
Individerna i subkulturen har vissa gemensamma kunskaper, erfarenheter och värderingar. De har en i vid mening spräklig samhörighet och
ett sammanhälla nde tankemönster genom en fö r dem välkänd terminologi; de förstär koder och budskap; de ha r ett oft a sammanfallande
förhälln ingssätt till skeendet i omvärlden som berör deras revir.
Sammantaget är det detta som ibland betecknas kollektivt medvetande.
I en sä mängfasetterad bransch som bygg- och anläggningsbranschen gär
det att urski lja flera subkulturer, exempelvis ark itekternas, vattenrallarnas, murarnas, inspektörernas, de fackliga ombudsmännens. Den
krets som vi skall betrakta nägot närmare är huvudsakligen företagen i
ent reprenörsledet 14)·
5.4.2

Omvärlden

m blandmi ljöns villkor

Ett byggföre t ags pr estationer, värderas dels utifrän 'företagsekonomiska' kriterier säsom storlek, kapitalresurser, tekniska lösningar och
förrän tning av insatt kapita l, dels utifrän kriterier som har sina rötter i
all männa samhälleliga värderingar av miljöhänsyn, förmäga att tillfredsstä lla en varierande bost adsefterfrägan och tillförlitlighet avseende utfäst kvalitet. I det föregäe nde (avsnitt 2.4.1 och not 2:8) har dess
verksamhetsm ilj ö, med ett lä n ur Rhenm ans begreppsförräd, etiketterats som blandmiljö i kongruens med uttrycket blandekonomi.
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Vi kan tänka oss en skala mellan y tterpunkterna politisk miljö och
Jaissezfaire- miljö.

De renodlade bostadsföretagen och de delar av

byggbranschens företag som är (bostads)fastighetsförva!tare ligger t ill
större delen inom den politiska miljön, medan materialtillverkarna lever
i en förhällandevis renodlad fri värdemiljö.
I den allmänna politiska diskussionen men även inom forskningslitteraturen möter oss inte sällan bilden av byggsektorn som en stelnad
struktur, motstäende organisationer i varandra sä inflätade att varje
försök till nyorientering omintetgörs.

De tunga intressentsystemen

finner gemenskap i tyst concensus om status quo (se avsnitt 3.4.5).
Byggsektorn sä skildrad har jag benämnt megalitsystemet (se not 3:16).
Under de senaste tjugo ären har inom branschen skett en längtgäende
anpassning till den ändrade objektsammansättningen, och nya ägarkonstellationer har bildats. Inom materialindustrin har vi kunnat iaktta
betydande strukturförskjutningar.

Byggbranschen har i det avseendet

inte förblivit oberörd även om vi inte kan hävda att nägra genomgripande förä ndringar skett.

Branschen har aktiverat sig betydligt pä den

internationella marknaden och de större företagen har breddat sitt
verksamhetsomräde genom integration bäde vertikalt och horisontellt.
Med detta
Sverige

minne synes
som

e tt

be skr ivninge n
petrifierat

av

system

byggsvagt

be 1 ag d.
Ett annat inte ovanligt beskrivningssätt är att presentera en lista över
de s t a t I i g a m y n d i g h e t e r och k o m m u n a I a

o rga n

som kan vara inblandade i byggnadsärenden. Listan blir betydande och
den blir än digrare om den kompletteras med en förteckning över
br ansc ho rga nisa t io ne r

som finns i grannskapet.

Sädana

framställningar har ofta ett politiskt syfte och kan möjligen ha en
motiverande effekt.

Som beskrivningar av ett byggföretags eller ett

byggnadsprojekts upplevelse av sin kringmiljö har de begränsat värde.
Sammanställningarna frammanar intrycket av en jättelik börda som
branschen har att bära eller en tvängströja som orsakar innovativ
15).
..
an d tappa
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Sä upplevs inte omvärlden och myndigheternas regel ver k av dem som är
engagerade i ett projekt. Endast mycket stora objekt kräver skriftväxling eller direkta konsultationer med en statlig myndighet och det torde
höra till ovanligheterna att flera verk e ll er myndigheter är involverade
i själva byggprocessen.

Den länga katalogen av myndigheter och

intressentgrupper, vars verksamhet pä nägot sätt kan knytas till ett
byggobjekt och dess planerade verksamhet, ä r e tt kompilat av tänkbara
kontakter i helt olikartade projekttyper och torde snarast böra ses som
en illustrerad bekräftelse pä att en aktivitet inte är isolerad frän andra
aktiviteter; allt hänger ihop i ett samhälle.
/\tt uppmärksamma detta förhälla nde är emellert id inte att förneka att

i branschföretagens omvärld finns

m än g a

v ä r d e r a r e,

en

naturlig följd av att en byggnad och en an läggning orsakar en ändring av
den fysiska miljön och har !äng brukningstid. De kommunala byggnadsnämnderna och tvä statliga verk, planverket och bostadsstyrelsen, har
en framträdande ställning i branschföretagens arbetsmiljö. För innovationsverksamheten

har

planverket

stor

betydelse,

vilket

tidigare

behandlats. I övrigt ligger mynd ighetssfären utanför stud ien.
De riktigt starka intresseorganisationerna finns i

b o s t a d s s e k-

t o r n. Huruv ida dess intressentgrupperingar utgör ett megal itsystem
kan inte bedömas pä det underlag som denna studie baseras pä. Dock
synes det vara
analyser

v ik t ig t

hälla

a t t

sär

be s kr ivn inga r

aktiviteterna

oc h

byggande

o c h f ö r v a 1 t a n d e.
o svensk byggnorm
Högt på branschens värdeskala finner vi "den frie företagaren" som av
egen kraft kan forma sin tillvaro.

Denne möt er i sitt dagliga arbete

s ignaler frän offentliga mynd igheter som bär förestä llningar och kungör
mäl som är främmande för la issezfaire: långsiktiga planer, vissa förbud
med hänvisning ti ll all mänintresset, riktlinjer för det enskilda företagets handlande. Båda ordleden i "planverket" rymmer allusioner som
skorrar i öronen på en den fr ia marknadens aktör.
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"Byggnormer" är i byggarens ögon mycket, mycket mer än
det som är bindande föreskriftstext i Svensk Byggnorm.
Byggaren upplever egentligen alla de krav som på ena
eller andra sättet "tvingas på" ett byggnadsprojekt som
byggnorm (Byggarna 1981 s 5).
Dahlman och Gärdborn sammanfattar utvecklingen efter andra världskriget som en successivt ökande byräkratisering, vars kärna är SBN.
Since the second world war developments in Bygg-Sverige
have been characterized by increasing bureaucratization.
We distinguish a number af processes: stratification,
politicization, means-becoming-goals, the vicious circles
af bureaucratic control, a narrowing af outlooks, power
fixations, accumulation af red-tape, de-professionalization. These various processes are interwoven with one
another, reinforcing one another like a whole set af
mutually supportive vicious circles.
The c ore of
this bureaucratization appears ta be
the detailed centralized systems af
n o r m s a n d r u l e s. (Summary s 13)
För att pröva företagens inställning till detta utrerade inslag av politisk
styrning i deras verksamhet ställdes tvä frägor. En behandlade inställningen till byggnormerna och en typgodkännandeförfarandet (båda frä ga
23). En av orsakerna till att just de frägorna aktualiserades var att de
länge diskuterats i branschen ("Det normfria byggandet") och även
dryftats i rikspolitiken ("Frihetsdebatten").

De kritiska synpunkterna

har hårdast drivits av en branschorganisation, vilket är naturligt eftersom intresseföreningar i en bransch har politisk funktion.

I opinions-

bildningen har organisationen varit framgångsrik. Instämmanden har
kommit frän samtliga politiska partier.
Svaret överraskade. 33 av de 40 företag som fann frågan vara relevant
för dem, ansäg att normerna inte alls eller i mycket obetydlig grad
utgjorde nägot hinder i byggandet eller utvecklingsarbetet. Nägra fann
att ett fätal ytterlighetsfall givits för stora proportioner och att
kritiken mot normerna hade ringa stöd i de aktiva leden. Ett par
företagare med omfattande utlandsengagemang framhöll till och med
att de gärna hade sett att det funnes normer i de länder där de drev
projekt.
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Tvä förkla ringar t ill den oväntade inställn ingen är möjliga. Den ena är
a tt byggbranschen sä vant s ig vid de t byräkratiska sys t emet, att den
inte upptäckt att den blivit en del av det (Diktonius:

Den som inte

märker lukten har den i s in egen näsa). För detta skulle kunna tala att
fö retagen sjä lv a deltar i arbete t med det underlag som leder fram till
en norm.

Den andra förk lar ingen vore att de intervjuade uppfattat

byggnormerna vara t ill alldeles övervägande del ett stöd i arbetet, i allt
väsentl igt resultate t av consensus mellan branschen och den statliga
myndigheten.
Det skulle ocksä kunna anföras, att branschföretagens attityd kunde
vara betingad av ett längt drivet entreprenörskap; man har lärt sig att
ta seden dit man kommer.

Mot detta talar den etablerade marknads-

ekonom in. Ett regelsystem som till den grad hindrade utveckling, till
och med vara det nav, omkring vilket en förmen t otymplig by räkrati
skulle vrida sig, skulle int e ens en kort tid uthärda trycket frän vare s ig
de kommersiella förvän t ningarna e ller de tekniska fr amsteg en.
Vi har tidigare (avsnitte t 5.1.1) diskuterat de muntli ga källornas tillförli tl ighet.

Konklusionen blev att den enda rimliga utgängspunkten var

att de intervjuade stod för vad de uttryckte. Om 33 av 40 funnit att
byggnormerna inte varit till hinders och om nägra av de intervjuade
dessutom frarnhällit att de ger s t adga i verksamheten, är det motiverat
att dra slutsatsen att

kr it i ke n

mot

SBN

va r it

svagt

f ö r a n k r a d i b r a n s c h e n.

Svar en

pä

frägan

om t y p g o d k ä n n a n d e p r o c e d u r e n är

nägot mera svärtolkade.
De företag som ansäg förfarandet vara ett hinder var ma t er ialti llverkarna/-försäljarna, dvs de mest be rörda. I intervj uerna ä terko m ocksä
vid tre elle r fyra t illfä lle n att godkännandet var ti ll gagn främst därför
att det rensade bort "smäskuttarna" och "en del oseriösa företag".
Sädana uttalanden kan tyda pä a tt godkännandeförfarandet sägs som en
önskvärd konkurrensbegränsande, marknadssanerande, mekanism.

Av
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resultatredovisningen framgick också att tre företagsrepresentanter
hade uppfattningen att de större företagen gynnades.

Också Fred-

riksson och Lundmarks studie (1980) implicerar nödvändigheten av vissa
kapitalresurser och kapacitet för myndighetsbevakning.
För de företag som hade resurser att utveckla nya eller
att modifiera befintliga produkter och samtidigt resurser
och förmåga att följa upp myndigheternas handläggning
var åtgärdsprogrammet lyckat. Flera av dessa företag
har en betydligt bättre marknadssituation idag än vad de
hade innan de statliga åtgärderna sattes in.
De företag som saknade utvecklingsresurser eller hade
liten kunskap om myndighetsrutiner råkade d8remot i
flera fall illa ut (s 54).
I det förlopp vi studerat har vi kunnat konstatera att det
enskilda företagets förmåga att förstå hur myndigheterna
fungerar har haft stor betydelse för hur framgångsrik man
varit (s 55).

Huvuddelen av de invändningar, som de sex mest kritiska riktade mot
systemet, drabbade emellertid hanteringen i de
b y g g n a d s n ä m n d e r n a.

ko m muna la

En sämre och äldre produkt med t yp-

godkännande hade, enligt den förhärskande uppfattningen, större utsikter att konkurrera ut en ny och bättre som inte hade planverkets intyg.
Om detta ä r en riktig beskrivning av förhållandet, kan det finnas
anledning att anta att typgodkännandestämpeln kan verka konserverande. På den andra sidan kunde alla vidimera att en produkt eller ett
material som var godkänt fick snabbare spridningsförlopp vid marknadslanseringen än vad eljest hade varit fallet.
Effekterna av den forskning och det utvecklingsarbete som initierats av
statens planverk inom ramen för det omfattande bestämmelseko mplexet Svensk Byggnorm, i vilket typgodkännandeförfarandet ingår, har
inte varit föremå l för några studier.

Även

bristfälliga

på

det dock

kunskaper

uppenbart

ställningstaganden

om

att
haft

b r a n s c h e n s u t v e c k I i n g.

verkets
stor

om

vilket

V

i

har

sätt, är

insatser och

betydelse

för
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Verkets anspräk pä lösningar som fylle r viss lägsta standard och
hävdandet av god funktion gäller i princip hela det vida byggandets
omräde.

En mängd produkter och material granskas i den frivilliga

prövningen för typgodkännande. Sammantaget resulterar de två verksamheterna i en mycket hög byggnads- och boendekvalitet. Den efter
internationella mätt exceptionella nivån konstitueras emellertid inte av
nägra överkrav pä ytor eller komfort, något som har hävdats vid flera
till fä llen, utan pä standardens
beståndets status.

j ä m n h e t sett till hela byggnads-

Stor vikt har lagts vid

v a r d a g sl iv e t s

f u n k t i o n e r - där vi finner de mänga r e p e t i t i v a m o m e nt e n - och vid

h u s häl l e n s

e k o n o m i (kök, trappor, dörrar,

energisystem, klimatskä rmen).
En ny bestämmelse eller rekommendation, e n byggnorm, är slutresultatet av utredningar och forskningsinsatser, i vissa fall under flera års t id.
Ett diskussionsinlägg under Byggdok-dagen 1985 kan tjäna som en
illustration:
Lät mig ge e tt exempel frän mitt eget område som ä r
tunnpliltsomrädet. Där har det forskats väldigt my cke t
under de senaste 15- 20 å r en. Det har kommit mä ngder
med rapporter. En del entreprenörer säger att här har
kommi t rapport efter rapport som vi inte har nägon glädje
av. Vad har hänt? Jo, dessa 15- 20 rapporter har lästs av
oss som jobbar inom området. De har lästs av andra
forskare. Man har jobbat vidare. För 5 är sedan slog man
ihop all kunskap och gjorde en tunnplätsnorm. Tunnplätsnormen ä r ocksä värdelös för en treprenörerna men den
styr idag hela materialdelen inom tunnplätsomrädet.
Alla produkter som kommer ut gär efter denna tunnplätsnorm. Den bygger pä alla forskningsrapporterna. Entreprenörerna köper dessa tunnplä tsprodukter och fär pä så
sätt del av forskningen! (Hans Vinberg, FoU-avd Korrugal)
Enligt Broms 1982 (s 7) redovisar Stälbyggnadsinstitutet samma positiva
inställning till byggnormerna inom insti tutets verksamhetsfält.
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En norm ger också
m a r k n a d e n.

1e g i t i m i t e t

oc h

d r a g h j ä 1p

på

Med tunnplåtnormen etablerades tunnplåtstekniken

som vedertagen konstruktionsteknik inom byggbranschen (Se not 2:6).
Osökta paralleller, där myndighetskrav bi ldat utgångspunkt för forskning och branschutveckling, är det samarbete som genom åren bedrivits
mellan televerket och (LM) Ericsson och mellan fö rsvarets mater ielverk
(FMV) och SAAB.
o Upphandlingsformen
En vanlig uppfattning i branschen är att innovationer skulle lanseras
företrädesvis i anslutning till egen-regiprojekt.

Ett representativt

uttalande gör lngenjörsvetenskapsakademien i sin skrift 1984 om
svenskt byggande i internationell konkurrens. !VA inleder en passus om
teknisk utveckling i byggprocessen med synpunkten att prispressen leder
fram ti ll anbud som ligger på lägsta möjliga nivå, eftersom högre
kvalitet inte ger några konkurrensfördelar.
Resultatet medför ett begränsat in t resse för att genom
egen utveck ling bygga upp sitt kunnande utöver branschens genomsnittsnivå . Entreprenadföretag har däremot
gj ort betydande utvecklingsinsatser när de haft möjlighet
att påverka produktutformni ngen, t ex v i d b y g g a nd e p å e g e n m a r k (min kurs) av såväl bostäder som
all männa och kommersiella lokaler, liksom vid totalentreprenader för bl a hotell, undermarksarbeten, hamnar och
broar (!VA 1984 s 81).
"Stimulera t otalentreprenad som entreprenadform och tillät egen reg iproduktion och förhandlingsentrepre nad", begär Byggarna i sin skrivelse
till regeringen (aa 39).
Bentons undersökning (Se avsni tt 3.4. 7), som visserligen omfattade
enbart bostadsbyggen, gav oss emellertid en annan bild:
- Ny

t e k n ik

fick möjlighet att göra sig gä llande främst

bygghe r r ar na va r
r a t iva

f ö r e t a g.

a 11 m ä n n y t t i g a

e 11e r

nä r

k o o p e-

Andelen projekt med ny teknik utgjorde

18 procent i deras respektive projektstock, me dan motsvarande andel

för kommuner och enskilda företag stannade vid 4 procent på vardera
av dessa byggnerrar.
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- Nära nog samtliga projekt som innehöll ny teknik var endera generalentreprenader (17% ny teknik) e ller totalentreprenader (12% ny teknik).
P r o j e k t i e g e n r e g i f r a m b r a g t e i n g a n y h e t e r.
- Ny

t e knik

oc h

t ä v 1i n g

hör de

s a m m a n.

Anbuds-

formen förhandling resulterade inte i ett enda projekt med ny teknik.
Undersökningen visade också att företag, som återfanns i ny-teknikprojekten såsom entreprenörer i tjänst hos andra byggherrar, inte anvä nde
ny teknik i sina egen-regiprojekt (s 42).

Orsaken till detta och till

fr ånvaron av innovationer i anbudsformens förhandling vill Benton söka
i det förhållandet att kontaktnäte t minskar drastiskt. Ett egenregiprojekt är ju en helt intern fråga och ett förhandlingsanbud lämnas i
di5kussion mellan byggherren och en enda entreprenör.
Det är en tänkbar förklaring. Vi skulle också kunna uttrycka det så att
sökningen efter lösningar stannar ino m det egna kontoret och det
resul t erar i en återupprepning av t idi gare grepp. Old boy network och
andra externkällor kopplas helt ifrån när man inte står i en pressad
situation.

En kompletterande förklaring som eljest ligger närmare är

den allmängiltiga iakttagelsen att den som håller i penn ingpungen är
försiktigare än den som har idee r om hur pengarna skall användas. Det
finns

r inga

fö r e t ag

a n le dn in g
av

a t t

f ör vä nt a

a t t

utveckl i ngsaltruistiska

e t t
sk ä l

skulle ta ris ker och merkostnader om tidigar e
k ä n d te k n i k f i n n s t i l 1 h and s16).
5.4.3

Byggarkulturen

ro allmänna iakttagelser
Entreprenörsledet

och

de

tekniska

konsultföretagen

är

utpräglat

m a n s d o m i n e r a d e, medan arki tektkontoren, och särskilt inredningsarkitekternas, fatt ett med tiden ökande inslag av kvinnor.
ledningsfun ktion finns enbart män.
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Grundutbildningen ordnar från början in dem som träder ut på mar knaden i f å 1 1 o r e f t e r d e 1 b r a n s c h och det hör till undant agen
att en ingenjör byter fack.

På samma sätt är de kollekt ivanställda

indelade e fter yrke och lämnar ogärna sitt kunskapsområde.

De

högskoleutbildade fi nner vi i de större företagen och de fl esta får
relativt snabbt ledningsuppgi fter. C i v i 1 i n g e n j ö r s t ä t h e t e n
- ant a l c ivilingenjörer i relation till totalt antal anställda - ligger i
byggbranschen 1 ä g r e ä n g e n o m s n i t t e t i andra produktionsbranscher (1.3 procent mot 2.0) 17).
vissa branscher brukar kunna iaktt as

s pä nn ing a r

mellan

tekniker orsakade av fundamentalt skiljaktig syn på sättet att närma s ig
ett problemområde. Granstrand (kap 11) nä mner som exempel från de
fö r e tag han s tuderat motsättningar mellan mekanister och t ekni ker med
biologiska utgångspunkter inom skogsindustrin och mellan kemister och
biologer inom den farmaceutiska industrin.

I byggbranschen kan vi se

spår av detta i umgänget mellan arkitekter och byggnadstekniker av
olika kategorier.
Genom utveckligen mot prefabricerade element har bra nschen successivt skolats
nämnas den

s y s t e m t ä n k a n d e.

Som ett t ypexempe l kan

vissa industrigrenar svåra omstä llningen från elektro-

mekaniska till elektronikbaserade lösningar.

I byggbranschen har

t eknik- och t eknologiförändrin gen avspeglats som ut byte av en systemkomponent mot en annan.

Komponentens innehåll har betraktats som

en fråga för 'elektrikerna'.
I det följande skall vi mera ingående skärskåda tre inslag i byggarkulturen, som alla influerar företage ns hållning till innovationer, produktionsfixeringen, viva voce-traditionen och idealtypen den frie företagaren.

11

produktionsfixeringen

Alla större byggföret ag och även arkitekt- och konsultföretagen har i
s itt kollektiva minne r e m i n i s c e n ser a v 6 0 - ta 1 e t.

I alla

inter vjuer, och de motsägs inte av det sk riftliga materialet, framstår
de t å rtiondet - det har blivit e tt decenniebegrepp även om det sträck t e
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sig ett par, tre är in pä 70-talet - som en exceptionell period:
bostadsproduktion, stora projekt av andra s lag.

hög

Arkitektkontoren

spaltades upp pä specialiteter; vi fick sjukhusarkitekter, kyrkoarkitekter, skolark it ekter, arkitektföre tag som äg nade sig e nbart ät grupphusbebyggelse eller ät industrikontor. De tekniska konsu lterna genomgick
en liknande

s p e c i a 1 i s e r i n g:

kök, centrumanläggningar e t c .

sjukhus, vattenreningsverk, stor-

Härtill växt e fram företag som inte

fanns tidigare, nämligen tidplane- kostnadskontroll- och projektledningskonsult e rna. Entreprenadföre tagen formades för uppgiften att
organisera och driva stora proj ekt .
f->ä det hela tage t var det p r o d u c e n t e n s

m a r k n a d. Under

1950-talet, dä objekte n ännu var hanterliga för kommunerna, hade
utveckla t s ett visst brukarinflytande som nu sveptes bort genom den
18
sväröverbl ickbara storskaligheten ). Arkitekterna kom efter hand att
förlora i inflytande; produktionsmännen tog över - även formg ivning
och funktionsfrägor. Volymer av den storleksordningen var inte vanliga
före 1960-tale t och, vilke t är viktigt, de hade aldrig uppförts sa snabbt.
Situationen premierade den

h a n d I i n g sk r a f t i g e

p r ak t i-

k e r n som snart avancerat till en mera inflyte lserik position, vilket
ytter li gare befäste produktionssynpunkternas ställning.
Nybyggnadsinvesteringarna hade 1979 och 1980 sjunkit kraftigt och
särski lt pä industrisidan.

Branschen kände sig i kr is, vilket var

anledninge n ti ll att SBEF och Byggförbundet i oktober 1981 sände en
skr ivelse till regeringen, den tidigare nämnda Bygg Sverige ur krisen.
Det ä r ett dok ument som mycket explicit uttrycker e nt re prenadföretage ns officiella värderingar:
"- - - skapa förutsättningar för kontinuitet i produktionen,
serieeffekt skall uppnäs, nyorient ering mäste ske sa att
seri en ses frän företagens hor isont (s 9), s lopa kraven pä
minimiytor (s 10), s t adsplaneremisser alltför omfattande,
'okynnesremissande' (s 13), svärskötta 'smäsnuttar' (grönytor) skall undv ikas (s 14), r ivning och nybyggnad är
manga gänger e tt bättre a lternativ än ombyggnad, reducera antalet lekp latser och rekrea tionsytor (s 35), päverkan och ansvar skall utövas av dem som har kunskap,
skapa betingelser för god produktionsekonomi : dessutom
gälle r a tt byggbranschen int e lä ngre fär var a myndighetsstyrd uta n mäste ti ll ät as bli marknadsorienterad (s 37)".
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Tvä av 1960-talets huvudinslag, rivning och nybyggnad skall gä före
reparation och ombyggnad och de stora seriernas ekonomi, aktualiseras
äter.

Synpunkter utifrän betraktas som okynne; myndigheter och

kommuner bör lyssna pä dem som har kunskaperna och inte obehörigen
störa produktionsekonomin.
Vä r d e r i n g a r n a

ä r

u t pr ä gIa t

p r o f e s s i o n e I I a.

Uppförandet av byggnaden eller anläggningen är helt dominerande, vad
som ligger före och efter i processen är av underordnad betydelse.
Samma attityd framträdde i inställningen till SIB (fråga 22) och även
hos nägra när de uttalade sig om BFRs verksamhet ( fräga 20). Produktionsfixeringen finns belagd ocksä i svaren pä frägorna 6 och 7 och i
innovationsexemplen ätergivna i tablä 4:2.

De metoder som nämndes

var genomgäende sädana som främjade produktionen och detta gällde
ocksä flertalet produktideer. Uppslag som läg i linje med denna policy
vann lättare gehör i beslutskretsen än sädana som hade andra kvaliteter.
Professionalism är till hinders för utvecklingen när den uppträder
nackstyv och lomhörd för icke-professionella gruppers synpunkter. Vi
fär dock inte förledas att betrakta professionalism som nägot i sig
negativt. Attityden uttrycker ocksä ett värdefullt och för yrkesetiken
nödvändigt inslag:

Den lägger vikt vid yrkesskicklighet och goda

tekniska prestanda. Det är först när kostnads- och tidsjakt inkräktar på
yrkeshedern som professionalismen blir skadlig, dä yrkeskunskaper
brukas för att vilseleda icke-sakkunniga.
m isslyckanden

eller

missbruk

av

Vissa uppmärksammade

konsumenternas

förtroende

för

branschen - exempelvis dåligt materialval i fönsterkonstruktioner och
undermåliga dräneringsarbeten (mögelhus) - kan inte skymma det faktum att värt byggnadsbeständ fyller höga kvalitetskrav. Den tekniska
livslängden hos vära hus är genomgående längre än den ekonomiska.
Utan en fundamentalt god kvalitet pä de tekniska konstruktionerna hade
den inledda satsningen pä ROT- programmet inte varit meningsfull.
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Intressant är att notera att den produktionscentrerade inställningen inte
återfinnes i företagens förslag till forskningsuppg ifter (tablä 4:4).
dem avspeglar sig den nya marknaden och ett vidare synsätt: "nuvarande organisationsmodeller för a tt driva projekt är inte tillä mp liga (C och
D), otillräckliga kunskaper (E-H), bättre pla ne ringsunderlag, bl a in formation av social art (J-P).
Vi kan här konstatera samma diskrepans mellan branschens politiska
organ och de praktisk t verksamma företagen som vi kunde iakt t a ifräga
om inställningen till byggnormerna.

Intresseorgan isationerna griper

tillbaka pä tidigare framgångsrika handlingsmönster.

De pragmatiska

företagen uppfattar a tt 60-talets röst nu ekar i tomma salar; de söker
nya framkomstmöjligheter.
o viva voce-traditionen och tidspressen
Viva voce (av latinets vivus, levande och vox, röst) kan lämpligen
översättas med "muntligen, med egen röst" e ller, friare, "genom muntlig tradering/ informationsöver för ing1119).
Vi har tidigare berört frägan i avsnitte t om OBN och noterade dä att
viktig

informat ion förmedlas

muntligt genom

informella kanaler.

Orsaken härtill är historisk. Besked via papper pä en bläsig och regnig
arbetsplats fungerar ill a.
men ing.

Påpekanden kan göras i dess bokstav liga

Effektivare överföring av information finns inte.

Me toder

frän den lilla arbetsplatsen transponerades t ill stora projekt.
Mänga gånger är de tekniska problemen av den karaktären att de mäste
lösas pä plats; de t räcker med en enkel skiss pä baks idan av e tt tidkort
för att förklara vad man menar. Aterigen en s ituation som gynnar den
praktiske och handlingskraftige.

Snabbt kan en liten grupp samlas

omkr ing ett problem och problemet mäste lösas. Viva voce i n s i t u
ger en snabb och effektiv överföring. Den ger tillfälle till dialog mellan
meddelare och mottagare. En framgångsrik byggare arbetar pä närdist ans. I situationer som kräver snara beslut kommer erfarenheten att fä
särskild tyngd.
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Det är genom hundratals sädana smä möten eller i enmansbeslut i den
administrativa ledningen, vid byggmöten mellan A, T och E representanterna och pä arbetsplatsen som tidspressen kommer till synes.
Tidsbrist behöver inte proklameras, den känns i hela organisationen.
I dessa sammanhang kan studeras ett intressant fenomen, nämligen att
tidspressen blir bäde konfliktprovocerande och konfliktläsande.
T i d s p r e s s e n i ett projekt torde bidra mer än informationssystemet till konfliktutjämning och intressebalansering.

Arbetet fär inte

stanna upp, en konflikt mäste lösas snarast. Misshälligheter fär inte tid
att ligga och gro.

I en lycklig stund kan en konstruktiv kompromiss

eller (genom ett auktoritetsbeslut) en ny lösning bli resultatet, i en
mindre lycklig dock en lösning.
Viva voce bidrar till öppenhet och direkthet - det senare ligger i
definitionen - i informationsförmedlingen och äsiktsutbytet. En viva
voce-situation ger inte samma utrymme för eftertanke, noggrann
kalkylering och formulering som situationen när man sitter med pennan
i hand.
I slutet av avsnittet 1.3 gavs en ögonblicksbild inifrän ett projekt. För
den ut anförstäende betraktaren kan situationen leda associationerna till
C E Lindbloms välbekanta
T h ro u g h",

The

Sc ie nc e

o f

"M u d d I i n g

konsten att krängla sig igenom, pä nägot sätt hitta en

lösning. (Public Administration Review 1959).

Lindblom diskuterar i

sin artikel frägan om begränsad rationalitet och marginalism.

Margi-

nalisten betecknar han som en person som är mindre intresserad av en
helhetslösning, han tar problemen som de kommer. Han söker sig bort
frän ett icke-önskvärt tillständ snarare än mot uppställda mäl och
rörelseriktningen bestäms frän gäng till gäng med utgängspunkt i
tillgänglig medelsarsena!. Härtill kommer att de medel som används
inte alls eller i begränsad utsträckning - marginellt - avviker frän
tidigare använda.

En organisation vilkens verksamhet präglas av

marginalism kommer därför att bli innovationsfattig.
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Det vore en överdrift att karakterisera byggföretagens arbet smetoder
som utslag av margina lism, vilket ju innebär att planeringstanken
övergivits.

Styrkan hos vara byggnadsföretag ligger tvärtom i deras

förmåga att planera och att inom den fastlagda ramen kunna improvisera. Men vi kan inte heller frånkänna deras handlingsmönster i n s 1 a g
a v rn a r g i n a 1 i s m. Det synes vara mycket sällsynt att ett företag
i eft e rhand återvänder till ett problem som det inte lyckats lösa utan
gatt runt. Förhoppningen är a tt det inte skall dyka upp pä nytt eller att
någon annan t ill dess skall ha funnit en utväg.

Dokumentation och

uppföljning (med undant ag av rutinmässiga efterkalkyler som snarast
brukar vara enkla kostnadssammanställningar) av tidigare pr ojekt förekommer knappast. I likhet med falle t i annan verksamhe t är det helle r
inte kutym att själv göra s tor sak av misslyckanden (se fråga 9).

Här

spela r ocksä den självständiga projektorgani sationen e n viss roll; en
mindre lyckad prestation av måttligt omfång kanske inte e ns rapp orteras till något av de involverade intressen tföretagen.
Lösningar i smäobjekt grundas ofta pa tumregle r och sådana bygger i
a llmänhet pä hävd och bepr övad erfarenhet (nägot som beställaren
sällan har erinringar mot).
Vi va voce-tradi tionen bidr ar till en snabb och effektiv informa tionsöverföring inom ett projekt. Den ökar också produktionstakten, vilket
kan leda till t idspress.

Sannolikt har viva voce mönstret sin del i att

projektuppfö ljningen och därmed kunskapsäterföringen tvärs igenom
branschen är svag. Improviserade lösningar och ändringar dokumenteras
inte a lls eller r udi mentä r t . När ett projekt ä r färd igst ällt sp littras dess
organisation. Specialiser ingen gör att fä eller ingen har en sammanhållande överblick.

Minnet utan stöd i skrif t elle r andras minne är

vanskligt, och kort.

ci

den frie företagaren som ideal

Företagen är genomsn ittligt sett

smä

och vära stora företag - pä

entreprenadsidan stora också vid en internationell jämförelse - är till
s in organisationsuppbyggnad en

s a m 1i n g

m indr e

f ö r e t a g.
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Nödvändigheten av att upprätthälla nära, personliga relationer till
lokalt och regionalt verksamma politiker och tjänstemän, att ha korta
materialtransportavständ, att minimera arbetskraftens resekilometrar
och att ha kännedom om det lokala näringslivet - service- och entreprenadtjänster - driver fram en d e c en t r a 1 i se rad

o r g a n i s a-

t i o n. En sädan uppbyggnad gör det ocksä lättare att dra sig tillbaka
frän en region om marknaden skulle svikta. Flera arkitektkontor och
tekniska konsultföretag som tidigare bedrev sin verksamhet uteslutande
frän Stockholm, Göteborg eller Malmö-Lund regionerna har byggt upp
satellitkontor i flera landsortsstäder.

Organisationsstrukturen är betingad av produktionsekonomiska och
marknadsföringsmetodiska förhällanden, men principen om det självständiga mindreföretaget inom ramen för en större organisation ligger
väl i linje med de ideal som förknippas med f r i a

v ä r d e m i 1 j ö-

e r: ett minimum av restriktioner och survivel of the fittest.
De regionala och lokala enheterna har av intervjusvaren att döma en
mycket s j ä 1 v s t ä n d i g s t ä I 1 n i n g; de fungerar som fristäende företag under gemensamt koncernnamn.

Det hör till marknadsvill-

koren att risk för fallissemang med all sannolikhet inte skulle leda till
statliga stödätgärder av samma slag som exempelvis till stäl- och
varvsindustrin. Det största när upp till ca 15 procents marknadsandel;
bortfallande produktionskapacitet skulle lätt kunna ersättas genom de
kvarstäende företagen.

Det finns en

do me s t ik

m a r k n a d s-

konkurrens.
Sä gott som genomgäende har vära branschföretag startats av e ns k i 1 d a p e r s o n e r, driftiga byggnadsingenjörer, mekanister, VVSingenjörer, väg- och vattenbyggare, arkitekter. De som nu kan räknas
till de större har expanderat genom framgängsrikt agerande inom sin
marknad och genom uppköp av konkurrenter, leverantörer och försäljare.

De är i allmänhet inte ä ldre än att vi ännu idag kan träffa

grundaren, i alla händelser hans basala

företagsid~er.
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Det är förhå llandev is lä tt att

s t a r t a

e ge t

i byggbranschen; i

jämförelse med vad som gälle r för de f lesta andra branscher ä r behovet
av eget kapital obetydligt. Detta brukar anföras dels som en förklar ing
till det stora antalet småföre tag (tablå 1:5), dels den betydande
mängden konkurser (enligt SIND 1977:5 s 142 i geno msnit t 500 pe r år
vid mitten av 1970-talet).
Bland dessa för e tagsb ildare och bankruttörer finner vi de äkta entrepre nörerna i den betydelse begreppet fått i innovationssammanhang, den
som ser och förmår att utnyttja marknadsmöjligheterna.
e

11

t r e p r e n ur s i d e a Ie t

De t är

som lyfts fram även i de stora och

med nödvä ndighet mera byråkratiska före t agens reklambudskap.
I inledningen t ill kapite l 4 berättades om e tt möte med en småbyggmäst are som uppnått vad han ville beteckna som s itt självförverkligande.
Han upplevde att han kunde forma s in egen tillvaro ("Jä behöv int va
nån te lags").

Han kände ti lli t ti ll den egna förmågan; han kunde åka

runt i bygden och pek a ut s in a bygg nadsobjekt. Han stod för omkostnade r "med egna pengar".

Tid igare har nämnts hans goda re latio ner till

beslutsfattare och hans legä ra, e nligt hans uppfattning och terminolog i
"praktiska", inställning t ill norme r och bestämmelser.
Det finns i det grundläggande synsättet korrespondens mellan var
småföretagare och tidigar e citerade uttalanden av hans branschpoli tiska
organisatione r och det finns ocksä en klar s u b k u I t u r e I I s a m h ö r i g het m e ll an småföretaga r en och den s to ra
k o n c e r n e n.

En geno mgäng av ett hundrata l broschyrer från åren 1979-1984 årsberättelser, för et agspresent ationer, invigningsfoldrar och annonser i
fack- och dagspress - visar fyra huvudtemata: företagets lyhördhe t och
komp etens för kund ens behov, närheten till marknaden, det li lla företaget med de stora (bakom liggande) resurserna och omvänt det sto ra
företaget med det lilla företagets lokala förankr ing. I blad riktade till
den egna personalen finner vi uppmaningar till entreprenöranda och
friska init iativ.
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I bakgrundsbeskrivningar ingår ofta (i tillämpliga fall) några rader om
engagemang i U-Jänder och ibland berörs miljonprogrammet; eljest
appellerar inte företagen till de politiska måttstockarnas värdeskala,
utan de t är de k o m m e r s i e 11 a o c h t e k n i s k a rn e r i t e rn a som i första hand framhävs.
Utgående från komponenter i byggarkulturen som tidigare analyserats i
framställningen skulle en schematisk bild av

(d e n

f r a m g å n g s-

r i k e) b y g g a r e n visa följande drag.
o Han är egen företagare.
o Hans tyngst vägande meriter är praktiska. De kan vidimeras på det
mest påtagliga sätt genom att han kan visa byggnader hans företag (=
han) uppfört.
o In tresset är fokuserat på produktionsproblem; tekniska synpunkter ä r
realia, sociala infallsvinklar känns främmande; byggarspråket skyggar
för psyka-sociala begrepp (fråga 20) 20).
o Han är beslutskapabel, dvs han vägar fatta beslut snabbt och tidsutdräkten mellan beslut och handling är kort.
o Hans mentala utrustning är robust; han tål den psykiska belastning
som uppkommer genom de många valsituationerna och tidspressen i
varje projekt; han måste kunna tåla att arbeta med en kort orderstock
och att förlora i en viktig anbudstävling. Han har en stark sjä lvkänsla
som kan begränsa hans synfält, det finns en tendens regionalt och lokalt
att "tänka svenskt" (d v s inhemska material och produkter föredras).
o Han har en utpräglad föreställning om att hans styrka i första hand
ligger på det tekniska området, medan det i internationella sammanhang främst varit den organisatoriska erfarenheten och förmågan som
uppmärksammats,

byggarbetsplatsens

organisation,

driva ett projekt, den välplanerade improvisationen.

färdigheten

att
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Ytterligare ett drag förefaller

vara konstitutivt för E, T och A

före t agen, nämligen ö p p e n h e t e n.

I början av detta avsnitt omtalades att det inte reste några hinder frän
branschen när det gällt att fä tillgång till materia l och inte heller har
intervjusvaren lindats in i slöjor.

Detta torde ha sin förklaring i att

p r o d u k t i o n e n i den egentliga byggverksamhe t en s k e r i n f ö r
ö p p e n r i d ä; m insta projekt - det mä sä gälla att endast gräva e t t
häl i en gata - drar till sig intresserade betraktare. Härtill kommer att
y r k e s f o l k

av

oIi k a

pr od uk t i o ns p la t s

k a t e go r ie r
t i 11

e n

f l y t t a r

a n n a n,

f r ä n

e n

utför arbete ät ett

företag under en per iod för att däref ter en tid ägna sina krafter ät
konkurrent företaget.

Nyhe t e r n a

är

m yc ke t

s ä 11 a n

av

sådan innova ti onshöjd att de är p a t e n t e r b a r a. Tillsammantage t
verkar dessa tre omständigheter sä, at t företagen bedömer det inte
vara meningsfu ll t att inta en sluten attityd; informationsspridningen gär
ändå inte att hindra .
Varje projekt har sina unika inslag, som kräver uppmärksamhet och
varje projekt s t älls inför nya s ituationer, vilket skapar en n a tu r I i g
b e r e dsk a p

.5.5

f ör

a l t e r na t iv a

l ö s n i n g a r•

Byggmaterialindustrins roll

Byggmateriali ndustrins företag skiljer s ig i tvä viktiga avseenden frän
de andra i byggbranschen. De arbetar i en fast organisationsform och
deras informationssökn ing och innovationsarbete visar inte den elektrokardiogram ·EKG-) liknande profil som vi kan se hos de övriga.

I stort

sett fung erar t illve rkningsföre t agen pä samma vis som produktionsenheter - uppbyggda fö r stycketillverkning eller processuell produktion inom andra branscher. Försä ljningen, som för många produktgrupper är
inriktad mot det föreskrivande ledet, sker via egna handelsföretag e ller
grossister. Som framgått i a vsn ittet 1.1.3 har materialbranschen under
de senare åren genomlöpt e n kraftig strukturomvandling genom koncentrat io n av tillverkn ingen och ändrad sortimentssammansättning.
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Old boy network kan vi äterfinna även här men inte sä utpräglat som i
de andra företagen och sädana informella kontakter med direkta
konkurrenter - för att fä hjälp i en problemsituation - synes inte
förekomma.

de stora tillverkningsföretagen sker ett utbyte med

forskningsinstitutioner säväl i Sverige som i andra länder. Säljledet
förefaller lämna mycket obetydliga egna bidrag till utvecklingen.
Nästan alla de intervjuade och en inom referensgruppen med erfarenhet
ocksä frän materialledet framhöll svärigheterna att fä gehör för
innovationer inom det egna företaget. En förändring eller ett produktbyte orsakar störningar i de länga seriernas ekonomi.
I sammanhanget kan det vara motiverat att erinra sig nägra drag

de

senaste ärtiondenas byggteknik.
En uppenbar strävan har varit att e r s ä t t a t u n g a m a t e r i a I
m e d 1 ä t t a.

I det föregående (figur 1:3) har visats hur i industri-

byggen tyngre takmaterial släs ut av den lättare takpläten.
metaller ersätts av lättmetaller och plastmaterial.
bryter igenom i flera tillämpningar.

Tyngre

l,..ättbetongen

Sandwichkonstruktioner ersätter

massiva e lement pä en rad omräden.
Ofta har ett avgörande skäl för att välja ett nytt material varit att det
gjort det möjligt att bruka

Iä t t ar e

k o n s t r u k t i o n e r men

framför allt att ett lättare material är mera

I ä t t h a n t e r I i g t.

Denna inriktning av utvecklingsarbetet ä r av gammalt datum. Samma
synpunkter som professorn Henrik KreUger förde fram vid Nordiska
Ingenjörsmötet i Köpenhamn i augusti 1929 kan hävdas ocksä idag.
Vad man sökt ernä vid framställandet av de nya materialierna har i de flesta fall varit en !äg volymvikt och god
värmeisoleringsförmäga för a tt pä sä sätt minska byggnadens vikt och därigenom förenkla dess grundläggning
samt minska dimensionerna ä andra bärande delar. A
andra s idan kan ocksä sägas, att de nya lättare materialierna haft en avsevärd inverkan pä byggnadsstommen.
En viss växelverkan föreligger säledes.
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Genom låg vikt vinnes givetvis också fördelar såväl med
hänsyn till transporter som med hänsyn till handhavandet
på arbetsplatsen.
Särskilt under kristiden döko nya materialier upp som
svampar ur jorden. Många sägo tilltalande ut vid första
påseendet, men t1.~dast få hava bestått (Byggmästaren
1929 ss 188-191).
Ett annat drag

är att åtskillig a

gö r as s t ö r re

byggelement

kunnat

bl a på grund av ma t erialbyte, men kanske mera

beroende pä att den m a s k i n e l l a u t r u s t n i n g e n på bygga rbetsplatserna tillåtit det.

Rekordårens stora betongkassetter och

stål- eller betongstommar krävde kraftiga, lättmanövrerade kranar.
Samma rörelseriktning, a tt
uppgif t

på

k o r ta r e

t id

1ö s a

sa m m a

(i detta fa ll snabbare täckning av e n yta), markerar

nyttjandet av ett allt större sortiment av byggplattor.
Med lätthanterlighet och tillgång till avancerade lyftdon förelåg två
viktiga förutsättningar för ett annat inslag, nämligen p r e f a b r i k a t i o n. Fristående tillverkning av fönste r, dörrar och skåp fanns tidiga-

r e. På 1950-talet började hela köksinredningar, golv och trappor att
tillverkas på fabrik.

Senare har prefabriceringen nät t ytterligare e tt

föräd lingssteg genom att servicefunktioner förbereds eller helt byggs in
i byggnadselement. Marknaden idag erbjuder väggar och innertak med
integrerade funktioner. En hög produktionstakt och korta leveranstide r
har utnyttjats t ill att skapa be tydligt kortare m o d e c y kl e r . Till
prefabtrenden kan vi också hänföra användningen av färd igblandad
betong, flytspackel, fabr ikstillve rkade färger, lacker, adhesiver (lim,
bindemedel e tc) och lösningsmedel.
Prefabrikation driver fram noggrannare

m ä t t s ä t t n i n g,

vilket

påverkar avvägningsmetoder och mätinstrument.
Ett nytt material åtföljs regel mässigt av en förändring och ibland ett
radikal t by te av teknik 22 }_ Under influens av sådana omställningar i
byggandet, men ännu mera under inflytanden frän andra teknikområden
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har m ä t i n s t r u m e n t, h a n d v e r k t y g o c h t r a n s p o r tr e d s k a p på kort tid bytts ut eller kraftigt modifierats (laser- och
elektronikbaserade

instrument,

värmekameror,

förprogrammerade

bords- eller fickkalkylatorer, materialhissar och transportörer av olika
slag,

betongpumpar,

hä!tagningsmaskiner,

spik-

e ller

häftpistoler,

skärande verktyg för betongbrytning).
En lång räcka samverkande faktorer har utmynnat i att stora volymer i
lätta konstruktioner snabbt kan uppföras.

Härtill kommer att mobila

värmeanlii9gningar och små apparater för hustorkning och arbetsplatsuppvärmning praktiskt taget

unda nröjt

k 1 i m a t h i n d e r för

byggandet.
Av de exemplifierade teknikerna - vi skulle kunna komplettera med
strängbetongtekniken, utnyttjandet av stora glase!ement, mineralbaserade isoleringsmaterial och tryckimpregneringen - har några till väsentligaste delen utvecklats inom det byggmaterialtillverkande ledet men
de flesta i helt andra branscher:

metall- och mask inindustrin, den

kemiska och kemisk- tekniska industrin, instrumenttillverkningsföretagen och de elektronikbaserade branscherna.
Byggmaterialindustrin med den avgrä nsning som gjorts - tillverkare av
byggnadsmaterial där denna produktion utgör mer än hälften av tillverkarens totala produktion - spelar en betydande roll för byggbranschens
utveckling.

Det förefaller emellertid som om bidragen som leder till

nyorientering kommer främst från branscher för vilka byggbranschen
endast är en delmarknad eller en indirekt avnämare. I det avseendet
fyller materialindustrins handelsled tillsammans med maskin- och verktygsförsäljare en viktig funktion som förmedlare av impulser genom
introduktion av nya material och tekniska hjälpmedel och med dem
förbundna tekniker.
I alla projekt, oavsett om de drivs av sa små företag att företags- och
projektledning är identiska eller av större företag och med fristående
projektledning, har materialinköpsfunktionen och byggmaterialkatalogerna stora betydelse. Vid intervjuerna framgick att de aktuella
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materialtillverkarna och försä ljarna riktade in s ina försäljningsansträngni ngar mot de t föreskrivande lede t och företagens inköpsenhe ter.
Tillverkarnas och försäljningslede ts k a t a 1 o ger och i n f o r m a t i o n s b 1 a d bjuder en omväxlande, faktafylld och ofta vä lillustrerad
läsni ng. De innehå lle r uppg if t e r om material, maskiner, verktyg, småmanufaktur, beräkningsmetoder och tillämpningsexempel. Katalogerna
läses av många, och av specialister såsom inköpare, försäljare och
kalkylerare mycket noggrant och upprepade gånger.

F ör åtskilliga är

säkerligen denna litteratur den viktigaste källan till infor mation om
innovationerna i bra nschen.
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6

EN NY FÖRESTÄL LNINGSRAM

De föreställningar jag hade inför starten av denna studie om byggsektorn och om byggföretagens hållning till innovationer och innovativt
arbete har redovisats i 2.4.

Idag ser föreställningsmönstret i nägra

avseenden annorlunda ut, vissa sammanhang har blivit tydligare och jag
har under studiens fartgäng kommit att bli mera observant pä nödvändigheten av tre grundläggande distinktioner.
6.1

Tre distinktioner

Något som i offentlig diskussion men också i vetenskaplig litteratur
ofta uraktlåts - men som i klarhetens intresse är nödvändigt - är att
skilja på innehället i begreppen

byggse kt o r n

och

b o e n d e-

s e k t o r n. De bäda sektorerna influerar i hög grad varandra, men det
ä r viktigt för förstäelsen av skeendet i respektive subkultur att göra
reda för sig de betydande olikheterna i sekundärmiljöernas sammansättning.

I denna undersökning har vi härutöver betonat skillnaden me llan

b y g g s e k t o r n och b y g g b r a n s c h e n.
En tredje distinktion av betydelse för uppfattningen om b)1 ggbranschen
är den mellan

f ör e t a g

och

p r o j e k t.

I de flesta branscher

organiseras och drivs projekt vid sidan om den ordinarie verksamheten; i
byggbranschen däremot utgörs sjä lva basen för verksamheten av projekt.
6.2

Hypoteserna och undersökningsresultatet

6.2.l

H l Innovationsimpulserna. Branschens kännetecken

Den första preliminära hypotesen (H 1, underlag f ör frågorna 1- 5 och
13) bekräftades i sin första del.

Såväl andra undersökningar som de

egna in tervjuerna visade att innovationsirnpulserna - information o m
innovationer, en problemställning, ett uppslag - kunde komma frän flera
håll. Ofta var det svårt för de intervjuade att ange en bestämd källa.
Om vi vill använda en näraliggande naturlikne lse synes upprinningsomräde vara en mera adekvat bild än källa.
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Det

f ör e skr iva nde

Ie de t

(A och T) har en viktig ro ll i

informationsspridn ingen och i förmedlingen av innov a ti oner, särskil t
T- företagen genom de nya komponenter, ibland bä rare av ny teknolog i,
som förändrar viktiga tekniska system i den byggda miljön. Dock ä r att
säga för mycke t att kall a det föreskr ivande ledet för en innovationsmotor. För tekniska förändringar inom branschen sett över en längre
period spe lar

b y g g rn a t e r i a 1 t i l l v e r k a r n a

m ed

s it t

h a n d e 1 s 1 e d en m inst lika stQr roll.
Den sarnmanlagrade bilden av innovationsinflödet i byggbranschen är
att förhållandevis fä innova tioner tas fr a m och utvecklas i byggbr anschen. De fl esta kommer utifrän genom i n v a s i o n, de impor teras t ill
branschen

fr än

andra

branscher (kemisk-tekniska-,

elektronik- och

metall varubaserade branscher )1}_
De större en tr ep renadföretagen deltar i utvecklingsprojekt och har
genom centralt placerade personer i företagen goda möjligheter att
fö lja och påverka FoU-aktivit e te r som är finansierade genom off entliga
medel. E- företagens egna utvecklings insatse r har haft ett dominerande
mål, nämligen att h ö j a p r o d u k t i v i t e t e n.
Utvecklingen i byggandet har drivits mot en allt större andel m o n tag e a r be te med i princip färdiga komponenter, element med integrerade funkt ione r. Entreprenadför et agens ad hoc- organisationer för de
stora projekten ha r efterhand fått en viktig funktion som
r i n g s v e r k för innovationsuppslag.

s o r t e-

Det är i de stora projekten -

vilka endast s t ora företag med betydande kapitalresurser kan få - som
mera betydande innovationer först prövas och provas utanför laborator iemiljö. Den utpräglade inr iktn ingen på produkt ionsfrågor, p ro d u k t i o n s f i x e r i n ge n som tendensen kalla ts i 5.4.3, har varit en

starkt styr ande faktor.
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I initioantagandena överskattades tidskrift ernas betydelse för spridning
av innovationsinformation och forskningsresultat.
n i n g s r a p p o r te r som

t i d sk r i f t e r

Såväl

f o r sk -

med referat av FoU-

resultat lästes i m indre utsträckning än vad som hade förväntats.
Observationerna bekräftar väl kända rön från andra områden, nämligen
att forskningens påverkan är indirekt och att det kan vara betydande
tidsförskjutning

mellan fo rskningsresu ltat och praktisk tillämpning.

Likaledes styrker undersökningen den samlande teori som växt fram
under 1970- talet att fo rskn ing och teknisk utveckling konstitCJerar två
helt skilda värde- och in formationssystem.
p a p y r o f o bi s k a

Det

i n s 1 ag e t

i branschmi lj ön (5.2. 2)

kompenseras i viss utsträckning av ett effektivt informellt kontaktnät,
o 1 d b o y n e t w ork (OBN). Detta nät har i byggnadsbranschen en
styrka som jag tidigare inte var klar över. Dess förekomst tillsammans
med den för branschen karakteristiska

ö p p e n h e t e n medför bl a

att inte många behöver bli orienterade om en innovation för att de
tongivande företagen i branschen efter inte a lltför lång tid blir medvetna om nyhetens existens.
lnformationsöverföringen, varvid främst avses den ino m produktionssystemet, sker i påfallande hög grad v i v a v o c e (5.4.3) ad hoc och in
situ (d v s muntligt, i den aktuella situationen och på plats), vilket ger
fördelen att kommunikationen blir snabb och konkr et.

Från innova-

tionsspridningssynpunkt har viva voce emell ertid den avigsidan att en ny
lösning, kanske en variant som senare förkastades, ofta inte alls blir
dokumen terad skriftligt och därför i annat sammanhang måste återuppfinnas.

De

n y ut e xa m ine r a de s

i n f 1y t a n d e

i innov a tionsfrågor

har genomgående bedömts vara ringa, vilket s t ämde väl överens med
utgångsantagandet. Detta kan dock vara en felsyn.

Stora teknologis ka

förändr ingar såsom övergången till datorteknologi synes kräva en generationsväxling2).

- 210 -

6.2.2

H2 Innovationernas art. Stödjande faktorer och syst em

Den andra preli m inär a hypotesen (H2, underlag för frågorna 6- 8), som
siktade in sig pä f örutsättningarna för en innovations acceptans i
branschen, bekrä ft ades.
Innovationerna är t ill a lldeles övervägande del av

s m ä s te g s -

t y p e n; de utgör en förbättring e lle r en komplettering till en tid igar e
känd och anv änd produkt eller metod.

Utvecklingsinsatsen bedöms fä

ko r t

De n ang losaxiska termen fö r

ä t e r b e t a l n i n g s t i d.

sådana innovationer är "inc r ementa l t ype". Stor utsikt att vinna gehör
har en nyhet av det ta slag om den är

1ä t t

ö v e r b 1 i c k b ar,

f r ä m j a r p r o d u k t i o n s s y s t e m e t och får s t ö d i 0 B N.

Andra före t ags s t ä llnings tagand en till en innov at ion (via sina
projekt), och särskilt om man haft möjlighet a tt vid e n förevisning ta
del av de n, är starka incitament för acceptans. Detta avspeglas tydligt
i bl a ma t eri a lföretagens re klam som ofta söker legit imati on för en ny
produkt ge nom r e f e r e n s e r till objekt som uppförts av vä lkända
företag.
6.2.3

H3 Oeva kningen av forskningsfältet.

P rojektorganisationen.

Beslutsnivä
rJen tr edje pre li m inära hypotesen (H3, underlag för frågorna 3, 9- 12,
14, 16-19 och 23 sam t frågorna 20 - 22 och 24) utmynnade i en

fö rutsägelse orn s t ora skillnader mell an företage n.

Generellt an t ogs

innovationsberedskapen vara låg i bra nschen.
Det skull e visa sig att b e v a k n i n g e n a v f o r s k n i n g s f ä It e t, sorn huvudsakligen sker genom de s tora företagen, var betydligt
m e r a o s y s t e m a t i s k ä n v ä n t a t. Erfarenhets mässigt hade
företagen funnit att forskn ings informa ti on var någonti ng annat än
information om nyheter och inn ovationsuppslag .

Mänga inter vjuade
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dr og härav slutsa tsen att det skulle vara fel pä forskn ingen eller
resultatpresentationen. Att kunskapsinnehä llet i en forskningsrapport
med nödvändighet blir strukturerat pä ett annat sätt än i en handbok
e ller en instruktion insägs eller accepterades int e .
Antagandet om

cent ral a

innovationsprocessen befanns vara välgrundat (5 .2.2

ställning
och 5.4.3).

p r ojektorga ni sat i onens

Likaså fi ck vi allmänt instämmande i fö rmodan att

i n n o vo t i o n e r

I

s it uat io ne r

h ör

in n ov a t ivt

a r be t e och

sa m ma n

t

ä v l i n g s-

i byggver ksamhetens för etag.

M- företagens aktivitetsprofil när det gälle r utvecklingsarbete ansluter
till andra branschers produktionsföretag.
I initioantagande na fanns föres tällningen att renodlade bostadsprojekt
var en fatti g innovationsmiljö- och att generalen treprenadfor men skulle
främja inn ov a tioner i motsats till fo r men totalentreprenad. De t förstnämnda antagandet kom aldrig att beröras i intervjuerna.

E n t r e-

p r e n a d f o r m e r n a s b e t y d e I s e har kartlag ts av Benton och
he nnes material ger visst stöd för att generalentrep renaden skulle vara
något mer a gynnsam för innovationer än totalentreprenaden, men för
s lutsatser härutöver ger inte vår undersökning underlag.
8 e s 1 u t e n om att an ta en innovation och att föra den vid are brukar
vanligen ske högt i fö retagsor ganisationen.

I byggb ranschen fattas de

allra flesta besluten, de prod uktionspåverkande,
oc h

dä

a v

e n

på

p r oj e k t a n s v a r i g.

1o k a 1

nivä

Normalfa llet är att

prövningen och beslutet om acceptans eller förkastande sker i projektledningsgruppen, inte i de närmast engagerade intressent fö r etagen.
Projektledaren har i dessa överväganden en nyckelställning.

Detta

li gger i ad hoc-organisationens ide- och pr axis. Om beslut skulle fattas
cen tra lt, vilket inte är vanlig t, ligger de på VD eller den tekniske
chef en (fråga 17). I likhet med vad Granstrand funnit, framgick att
företagens styr elser inte in volveras i sådana frågor.
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En intressant avvikelse frän de preliminära antagandena gällde i n f o rma t io ns insa ml inge n

när företaget (oftast i anslutning till

ett anbudsarbete) eller ett projekt stod inför ett problem. Observat ionerna ledde till upptäkten av OBN (5.2.2).
Mot bakgrund av den diskussion som förts om

b ygg nor me r na

framstod - trots att initioantagandet pekade i utfallsriktningen branschföretagens svar som en överraskning.
des

int e

so m

nä go t

hinde r

Normerna

u p p 1 e v-

vare sig i byggande t eller i

utvecklingsarbetet. i<ritiken mot SBN för efaller svagt förankrad hos
branschföretagen.
Det visade sig också fin ns skäl för a ntagande t att k u n s k a p e n o m
de
(B F R

två

cent r ala

oc h

S I f3)

var

forskningsinstitu t ionerna
b e g r ä n s a d.

En tidigare belagd

iakttagelse var det starka emotionella engagemang med inslag av
blockering som korn i dagen när företagsrepresentanterna kommenterade den del av byggforskningen som vätter ät soc ia la och samhällsvetenskapl iga frågestä llningar.

6.2.4

H4 Spridningsvägen

Den avslutande preliminära hypotesen hävdade att mera kvalificerade
i n n o v a t i o n e r skulle komma in i och spridas via större byggnadsprojekt (som inte är bostadsbyggnadsprojekt).
Flert alet av de intervjuade gav hypotesen sitt stöd. Vi skall dock vara
observanta pä att de innovationer som först fär sin stödjepunkt i stora,
avancerade projekt är relativt sett kvalificerade och föret rädesvis
rep resenterar de nyheter som främjar produkt ionsaspekter. Hypotesen
säger ingenting om hur stor del av det totala an tale t innov a tioner som
slussas in i verksamheten via de stora objekten.

Inte osannolik t

kommer, antalsmässigt sett, huvudparten av innovationerna in genom
förm e dling av byggrnaterialindustrins handelsled.
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Den intressanta iakttagelsen är dock att realbesluten om innovationer i
allt väsentligt ligger i projekten, inte i de företag vilkas representanter
konstituerar projektledningsgruppen och än mindre hos den byggherre
som beställt objektet.
Annorlunda ligger det till med

inf or m a t ione n

om tekniska

nyheter. Som visas i modellen, figur 5:4, bör vi för en rätt förståelse
skilja mellan två slags information.
PR - i n r ik t a d

A 1 lm ä n

k u n s k a p,

of t a

i n f o r m a t i o n sprids av byggföretag, konsul-

t er, arkitekter och, framför allt, av materialtillverkare och materialförsäljningsföretag.

Sådan information samlas in av den egentliga

byggnadsindustrins företag (A, T och E) på sätt som beskrivits i 5.2.l
(filtren Fl och F2). Till detta slags information hör också kvalificerade
rapporter och skrifter som har sin utgångspunkt i vetenskapliga undersökningar och sammanställningar av systematiserad erfarenhet.
andra typen av information är

Den

osä ke r he t s r ed uc e r a nde

i n for m a t i o n, d v s sådan som insamlas inför ett definitivt beslut.
De n är starkt selektiv och relaterad till ett väl definierat sammanhang;
den är e ft erfrågad och målstyrd.

Nu är det inte företagen utan

projekten som agerar (filte r F3).
Våra iakttagelser om spridningen av kunskap som gäller tekniska
innovationer i branschen skulle kunna ges denna formulering:

A 11-

m än informati on om innovationer sp r ids frän
f ö r e t a g t i 1 1 f ö r e t a g, m e d a n o s ä k e r h e t s r e d u c eran de

i nformation

sprids

frän

projekt

till

p ro j e k t.

6.3

Innovationsbenägenheten - några kommentarer

princ ip har vi nu följt en innovation eller en innovationside på dess
färd in i ett företag, hur den hanteras internt, slussas in i ett projekt
och därmed får ett första fäste i byggverksamheten. Avslutningsvis har
beskrivits hur den frän sitt nyvunna brohuvud kan gä vidare ut på
marknaden. Det är emellertid inte riktigt korrekt a tt säga att vi fö ljt
en teknisk nyhet; det vi gjort ä r att vi undersökt de villkor som vid olika
stationer gäller för fortsatt passage.
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Sökandet efter svaren på de frågor som ställdes i början av undersökningen som utgångspunkt för undersökningen - f o r s k n i n g s f r äg a n - (avsnitt 2.1) har resulterat i en ny föreställningsram.

För att

göra komplicerade skeenden gr ipbara tvingas vi förenkla.

Vi är

medvetna om att ett beslut i e tt projekt om a tt anta eller förkasta en
innovation sker i en speglarnas sal.

Ställningstagandet reflekteras i

många skikt samtidigt: skeenden i den internatio nella omvärlden, den
svenska, i byggsektorn och branschen, i det enskilda företaget och
projektet.

Beslutet är också länkat till historiskt-kulturella faktorer:

beteenden och vanor inom en bransch, ett företag, de sociala relationerna. De påverkande omständigheterna är mängdimensionell a och
i11flylcmLiena växlande från innovation till innovation.
Det är mot den bakgrunden som här tillfogas några ytterligare komment a rer avsedda att förtydliga vissa tidigare resonemang eller uppmärksamma någon aspekt som inte funnits anledning att beröra i tidigare
kontex t.
6.3.l

Den internationella ekonomin

Rörelse r i världsekonomin påverkar i olika led verksamheten i byggbranschen. Den internationella lågkonjunkturen under senare delen av
1970-ta let har fått djupgående konsekvenser i vår inhemska byggproduktion; de exceptionella oljeprishöjningarna i början av samma årtionde påverkade inte endast kostnaderna för oljebaserad energi utan också
flera andra viktiga insatsvaror.

I en r ad länder i västvärlden utlöste

olj eprischocken motåtgärder som tog sikte på en övergång till a lternativa energislag. Utvecklingsprogrammen har främjat innovativt arbete.
1 denna studie har inga försök gjorts att väga in påverkan av så stora

rörelser. Inflytanden av den storleksordningen blir så komplexa att det
i metodavseende framstår som mer än vanskligt att relatera innovationsaktivitet till konjunktursvängningar.
heller inga försök gjorts i den vägen 3).

Såvitt jag känner t ill har
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Byggbranschen i samhället

6.3.2

Med en viss förenkling kan sägas att litteraturen om innovationer och
dess tillkomst i mångt och mycket handlar om inno vatörens - en
enskilds eller ett företags - relationer till samhället, den omgivande
miljön.

Det kan uttryckas i termer som registrerade marknadsbehov,

förhållandet till externa organisationer, inverkan av tekniska och
ekonomiska förändringar, information och kommunikation.
Den omvärld som utgörs av det svenska samhället med dess vi llkor,
föreställningar och värderingar har påtagliga influenser på byggandet.
Blandmiljön och dess förutsättningar har belysts i avsnittet 5.4.2. Jag
har där invänt mot synpunkten att byggbranschen skulle utgöra ett
petrifierat system utan förmåga till förnyelse, nedtryckt av boendeorganisationer.

För att fä en riktig utgångspunkt vid en analys av

byggbranschen, har betonats, bör åtskillnad göras mellan boendesektorn
och byggsektorn. Om boendeorganisationerna bör betraktas som förstenade system kan på grundval av mitt material varken bekräftas eller
avvisas. En indikation på att åtminstone de allmännyttiga bostadsföretagens agerande varit stimulerande för tillämpning av ny teknik i
byggandet har Benton (3.4. 7) visat. Samtidigt bör erinras om att vi fatt
belägg för att de mera avancerade innovationerna först lanseras och
utvecklas i projekt utanför bostadsmarknaden, i fabriksbyggnader, sjukhus och större kontorskomplex.

I byggkretsar är det en genomgående

uppfattning att konfrontationen och samarbe t e t med en målmedveten och vi förutsätter kompetent - motpart underlättar goda prestationer.
Ett belysande exempel, projektet Hudd inge Sj ukhus, ges i Bilaga 4.
Pa senare är har upphandlingsformen totalentreprenad blivit allt vanligare på bekostnad av generalentreprenadformen.

I det förra fallet

avhänder sig byggherren i väsentliga delar sitt inflytande i byggprocessen.

En undersökning av resultatet i olika hänseenden, inte endast

kostnaderna, vore frän allmän synpunkt av stort värde.

I denna

undersökning formulerades, grundad på egna erfarenheter, hypotesen
att gener alentreprenadformen skull e vara mera givande ur innovationssynvinkel än totalentreprenaden.
erhållits genom studien.

Något svar pa frågan har inte

I avvaktan på ytterligare studier finns inte

anledning att franga antagandet.
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Företagens syn pä byggnormerna (fräga 23 och 5.4.2) utmynnade i
sluts atsen att kritiken mot normerna var svagt förankrad i branschen.
SBN represente ra r e tt det allmännas styrmedel med utan all t t vivel
långtgående verkningar på he la värt byggande.

Normarbete t har

berörts i några studier (bl a Dahlman och Gärdborn 1975, Gadde och
Johansson 1980, F redriksson 1980, Broms 1982 och Engebeck 1984).
Härtill finns en omfattande tidskriftsdiskussion, men vi saknar en större
utvärdering av e ffekterna pä byggandet och på innovationsverksamheten.

Med undantag av ett antal större företag och högskoleinstitu-

tioner, som själva deltagit, torde det vara tämligen okänt vilke t
omfattande utvecklingsarbete och vilka forskn ingsinsa t ser som ofta
ligger bakom en bc:itämmcloc ell er en rekommendation. Inte sällan
bildar anvisningarna sammanhängande syst em av betydande vidd, exempelvis bra ndsäkerhetsföreskrift erna, som baserar sig på forskn ing och
prov under flera år. Under studiens gäng ha r mitt intryck förstärkts att
arbetet med normerna - och inte minst kontakterna i a rbetsgrupperna
olika företag e mellan och mellan dessa och forskare vid högskolorna varit av mycket s t or betydelse för utvecklingen i och av branschen. En
studie med huvudsyf te t att undersöka normarbetets in fluenser på tekni k
och material i byggindustrin sku lle f ylla e n besvärande lakun i vår
kunskap om inflytandefaktorer i branschens omvärld.
6.3.3

Sektorn, branschen och branschföretaget

Genomgående har i det föregående branschen definierats som s umman
av företag som är direkt e ller indirekt knutna till byggprocessen (fi gur
1:1) medan organi sationer, såsom Sve nska Byggentreprenör före ningen,
Byggförbundet och BFR förts t ill sektorn.

I dagligt tal ä r bransch-

begreppet inte så konturskarpt och därför mera innehållsrikt. Begreppet blir fattigare när vi som i denna s tudie utgår frän statistikinsamlingsbasen men det vinner i klarhe t.
De två intresseorganisati onernas policyskapande ak tiviteter och utbildningsverksamhet är viktiga inslag för branschens sammanhållning och
uppträdande gentemot andra intressegrupper ingar.

Ett illustrativt

dokument i sammanhange t , som berörts (5.4.2, bla ndmilj öns villkor, och
5.4.3, produk tionsfixeringen), är skriften Bygg Sverige ur krisen.
intervjuerna kunde märkas en viss divergens mellan företagen i synen på
byggnormerna och åt gärdsprogrammet, men på det hela taget torde
råda god värdegemenskap mell an företagen och intresseorganisationerna.
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I strukturavseende har de stora förändringarna skett ino m materialindustrin (avsnittet 1.1.3). Tillverkningsställena har kraftigt minskat i
antal och ersatts av större enheter.

Parallellt härmed har ägandet

successivt koncentrerats. Hur denna omvandling päverkat innovationsverksamheten har inte undersökts. De materialfurnerande företagen är
spridda över hela branschspektrum.

Deras verksamhet och produktut-

veckling är av utomordentlig betydelse för byggbranschen sett över en
längre tid.

M-företagens arbete med innovationsfrägor sker pä ett

annat sätt än i byggbranschens övriga företag och deras innovations-och
utvecklingsverksamhet har i vär undersökning betraktats som en black
box.
När vi i analyskapitlet talar om ett branschföretag är det ingen
bestämd företagstyp; det fär bära kännetecken som är gemensamma för
flera företag, dessutom verksamma i olika produktionsled. Värt företag
är en abstraktion, en modell. Med hänsyn till det sneda urvalet (avsnitt
4.1) är det emellertid inte en tänkt medianenhet utan en förhällandevis
stor organisation. Modellen bygger pä ett reguladetriresonemang: Vad
som händer i branschen, händer ocksä i värt företag (avsnitten 5.1.2 och
5. 2). Därmed kan vi fokusera intresset pä aktiviteterna i det enskilda
företaget.
6.3.4

Mekanismer i det enskilda företaget och projektet

Studien har perspektivet ini fr än och ut.

Omvärlden betraktas frän

projekt- och företagshorisonten; mest ingäende granskas vad som
händer i den omedelbara arbetsmiljön. Fyra iakttagelser, som ökar vär
förstäelse för drivkrafterna i den tekniska utv ecklingen och för innovationshanteringen, har särskilt framhällits:

projektorganisationen, viva

voce-traditionen, miljonprogrammet och teknologiska drivkrafter utanför byggindustrin.
Innan vi gär in pä dessa faktorer skall nägot kommenteras de tvä
modellerna 5:1 och 5:4. I tidigare undersökningar har inte observerats, i
alla händelser inte framhällits, skillnaden mellan företag och projekt.
För den som arbetat i nägra projektorganisationer behöver den gräns-
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dragningen inte markeras; den är fullt tydlig ändå.

Modellen över

innovationens väg in i verksamheten, som baseras på direkterfarenhet,
avser att underlätta en systematisering av vad som sker under olika
s tadi er av innovationshanteringen och den visar också den gradvisa
insnävningen av handlingsutrymmet (tablå 5:1). Den är konstruerad med
tanke på byggbranschen, men med mindre justeringar torde den kunna
brukas som ett redskap vid analys av innovationsarbetet även i andra
branscher. Modellen figur 5.4 däremot är helt bunden till byggbranschen.
o sättet att organisera produktionen
Upprepade gänger har framhäll i ts effekterna av att branschens företag
bedriver sin produkti on i iterativa ad hoc-organisationer av kort varaktighet. Ett pr ojekt av någon storleksordning skapar sig snabbt ett eget
rev ir och moderföretaget är skyddat från a tt dras in i en rad oft a
triviala konflikter som tillhör projektarbetets vardag. Projektorganisationen, skärningspunkten för korsande intressen och samtidigt ett forum
för målinriktad samverkan, har goda förutsättningar att bilda en fertil
innov ationsm iljö. På den andra sidan blir föru t sättningarna snart lästa
och organisationen sätts under tids- och kostnadspress. Organisationen
upplöses efter genomfört projekt och dess medlemmar sprids och
kommer snart att återfinnas i nya sammanhang och tillsammans med
a ndra gruppmedlemmar. En m iljö för eget utvecklingsarbete, inte ens
kortsiktigt sådant - och som är mera än a npassningsä tgärder - hinner
bi ldas i projekten. Det ä r heller inte meningen. Projektorganisat ionen
är en verkstä ll ighetsorganisation och den kommer att dom ineras av den
handlingskraftige praktikern. Pr ojekt organ isati onen får en sorteringsroll i innovationsspridningen. I en senare fas blir objektet en käll a, ur
vilken företag och projekt hämtar osäkerhetsreducerande information.
Produktionssystemets helt överskuggande roll och självstä ndiga ställning kan också förk lara, varför centrala utvecklingsenheter har svårt
att längre tid överleva i byggföretagen. Företagens främsta möjlighet i
innovationsarbetet erbjuder sig i anbudssituationen, som är den rätta
tidpunkten för lansering av mera avancerade innovationer.

Realbe-

s luten tas dock i a lldeles övervägande fall i projektorganisationen, där
projekt ledaren har en stark ställning.

- 219 -

lll

viva voce-traditionen

Företagens bevakning av informationsflödet är osystematisk, forskningslitteratur och referat av kvalificerade undersökningsrapporter har
låg läsfrekvens. Dokumentationen av färdiga objekt är bristfällig eller
obefintlig. Därför karakteristiken papyrofobisk miljö (5.2.2).
Detta förhållande leder lätt till slutsatsen att informationen, särskilt
om tekniska nyheter, skulle vara ineffektiv.

Uppenbarligen har forsk-

ningsinformation svårt att nå fram, men på den andra sidan kan
undersökare - som vanligen kommer ur papyrocentriska miljöer förledas att underskatta det muntliga informationssystemets styrka
(5.4.3).
En företee lse som i någon mån skulle kunna sägas vara ett utflöde av
viva voce-traditionen är old boy network (5.2.2). Kontaktnätet träder i
funktion när en informationssökare står inför ett problem; nätet vidgar
sökningsarean. Det används också i osäkerhetsreducerande syfte. OBN
kan betraktas som ett exempel på en horisontell spridningsmodell, d v s
innovationsspridning genom grupper med sammanfattande intressen,
jämlikar (hos Leonard-Barton och Rogers peer-network, 3.3.3).
e det glorifierade 60-talet
Ett histor iskt betingat inslag i värdemiljön bör inte förbigås. Miljonprogrammets år torde komma att framstå som en exceptionell period i
byggbranschens kollektiva medvetande. Då befäste produktionsmannen
och hans utpräglat professionella värderingar sin ställning.

Efter att

tidigare arkitekter ofta var projektledare för större objektproduktioner
tog nu entreprenadföretagets teknikerkader över.
Alltfort kan de gamla avtrycken märkas i branschtidningarna. 60-talets
kraftmän är på väg ut ur verksamheten, men viktiga historiska händelser i ett företag, återupplivade och glorifierade i festtalen, lever som
fruktbara myter vidare.
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externa teknologiska drivkrafter

Mat e rial- och t eknikutvecklingen har bidragit till en ökande grad av
prefabricering, en rörelse från hantve rksmässigt byggande mot transport- och montagearbete. Allt större a nde l av ett objekt sätts samman
av fä rdigutvecklade produkter och system.

Hållfasthet s- och flödes-

beräkningar utförs i väsentliga utsträckning hos materialleverantören,
som tillhandahåller byggsatser och färdiga beräknings program.

Entre-

prenadföre t agens projektorganisationer li ksom de föres krivande ledens
projektörer fär som fra mhållits en utväljande, sorterande funktion
framför en konstruerande.
Kort produktionstid och strävan e ft e r låga produktionskostnader har
fätt fr amträdande plats som konkurrensmedel. Den maski nella utrust ningen vid byggnadsproduktionen blir mera kvalifi cer ad och mekaniseringsgraden ökar.

Härmed koncentreras kvalifi cerad kapacitet till

pla nering av arbetsplatsens flöd e n och organisation av produktionsresurserna. Den systematiska förskjutningen i materialvalet, som beskrivi ts i
5.5, kombinerad med en intressetyngdpunkt pä produktionsflödet result er ar, sett över en något längre tid, i en förändring av hela byggnadsverksamheten.
Nya mater ialkombinationer kan skönjas. Kodarna (3.2.2) har beskrivit
en utveckling som just inletts genom de teknologiska fusionsinnovationerna. Datortekniken har underlättat ytterligare steg i prefabrikations- och montagesystemen.

Byggverksamheten kommer alltid a t t

vara en viktig och utmanande marknad för många andr a branscher.
Genom ökad mekaniser ing och större a nde l prefabricering sker en
utflyttning av utvecklingskompete nsen f rän byggplatsen och byggföretagen till materia ltillverkarna. Andra faktorer i innovationsprocessen
väger lä tt i förhållande till utvecklingen inom ex t erna teknologie r.
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6.3.5

Innovationsbenägenheten

Avslutningsvis skall kort ventileras frågan om byggbranschen skall
betraktas som innovationsbenägen eller inte. Spörsmålet togs upp under
intervjuerna (fräga 8).

Syftet var inte att samla underlag för en

bestämning av branschens läge på en skala mellan polerna förändringsbenägen - konservativ utan att fä till ständ ett samtal om inställningen
till innovationer i den intervjuades företag.

Tvä av tre fann att det

egna företaget var innovativt - i förhållande till konkurrenterna -medan
var tredje hävdade motsatsen. Gemensamt för hela gruppen var att den
hyste uppfattningen att byggbranschen visavi andra branscher var föga
innovationsbenägen. Tvärtom ansågs den vara konservativ. Jämförelser
gjordes med den snabba utvecklingen inom elektronik-, dator-, och
telekommunikationsbranscherna. Under samtalets gäng, sedan vi er inrat
oss vad som hänt pä materialsidan, pä byggnadsteknikens område,
utvecklingen av verktygssortimentet och de nya energiförsörjningssystemen blev de kritiska mindre kategoriska.
Termen benägenhet har berörts i introduktionen.

Begreppet inrymmer

bäde den mentala och den organisatoriska beredskapen i företagen att
hantera innovationsfrägor.
e mental inställning
I avsnittet om byggarkulturen behandlades inslag som produktionsfixering, professionalism och de frän arbetsplats till arbetsp lats och från
årstid till årstid växlande betingelserna.

Vi pekade pä arbetskraftens

rörlighet och i föregående avsnitt summerades projektorganisationens
för- och nackdelar för innovationsverksamhet.

Rörligheten, de också

vid upprepning av ett projekt olikartade förutsättningarna och verksamhetens oförseglade karaktär, verkar för en mental öppenhet, en beredskap att pröva nya lösningar.
De främsta konkurrensmedlen är tid och kostnader, en hög produktivitet. Kundkretsen är, av skäl som angivits i 5.3.2, konservativ. Processen dom ineras av det produktionscentrerade entreprenörsledet. I produktionen konfronteras nya tekniker och hjälpmedel med invanda
metoder och material. Innovat ionerna möter den beprövade erfarenheten, småstegsinnovationens förespråkare.
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Nya material, som ökar produktiviteten, har ett gott utgängsläge. När
kostnadsfördelarna bedöms bli tillräckligt stora i jämförelse med ett
tidigare material, vä ljs det nya materialet även om dess kvalitativa
företräden är svärbedömbara. Om det i de ak tuella fallen härtill är lätt
a tt ä t ergä ti ll tidigare ma t er ial är tröskeln !äg till ett trial a nd errorförfarande.

f!l

organisatorisk beredskap

För bedömning av den organisatoriska beredskapen kan vi peka pä det
papyrofobiska inslaget i arbe t strad itionen, den osor terade insamlingen
av informati on och den vanli gtv is undanskymda dok umentat ions- och
arkivfunktionen i företagen.

I projekten hinner en för FoU-a rbe t e

nödvändig kontinuitet inte utvecklas.

Den decentraliserade produk-

tionsapparaten är m yc ket sjä lvst ä ndig, varför de FoU-resurser som kan
finnas sam lade centralt huvudsakligen fär en rädgivande roll.

Det

vanli ga ä r att en central teknisk ledning mera stär till förfogande för
frägor som kan komma frän fä ltet ä n att den driver teknisk policy.
Enda st t vä företa g (T) i m in unde rsökning visade sig ha som rutin att
bearbeta nya best äm me lser och forsknings medde landen och sända tekniska rekommendat ioner till de över hela landet spridda enheterna .
o konklusion
Atervändande till definitionen av "be nägenhe t" kan vi hävda att det är
möjligt för ett företag att ha en ment al beredskap, en öppen attit yd till
tekniska nyheter, utan att därför ha organisatorisk beredskap, ordnade
utvecklingsresurser.

De t omvända förhällandet torde kunna ex is t era

endast en kortare tid.
Mot fonden av dels vad som hänt på det byggnadstekniska omrädet och
pä materials idan sedan mitten av 1950-talet, dels vad som framg ått av
flera undersökningar inklu derande den egna intervjuserien skulle en vid
generalisering vara följande:

Branschen har en öppen inställning till

innovationer, nya teknik er sävä l som nya material. Den domineras av
entreprenörsledet och innova tione rna kommer därför att främst vara
sädana s om främja r produktionen.
övervägande del av smästegstyp.

Innovationerna är till alldeles
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Däremot har branschen päfallande !äg beredskap att själv generera och
utveckla innovationer. Företagens organisation av produktionsresurserna är sä utformad att branschen kan sägas förvänta sig innovationsinsatser utifrän.

Branschen är inställd pä invasion.

Denna branschens

belägenhet, har jag funnit, gär att förklara med hänvisning till dess
historiska tradition, byggarkulturen, och dess struktur, en samling smä
och medelstora företag. Bäda förklaringarna griper ytterst tillbaka pä
branschens produktion och produktionsförhällanden.
Ett annat tecken pä att den organisatoriska beredskapen för utveckling
är svag eller helt sakna:; är den mängd FoU-resurser som byggts upp
som en krans

ut a nf ör

branschen.

Fä tekniska områden, om ens

nägot, har genom ären tilldelats sädana utvecklingsresurser som byggbranschen. Som exempel kan nämnas BFR och SIB, SPRI, Betonginstitutet och Stälbyggnadsinstitutet förutom de t ekniska högskolornas institutioner med anknytning till byggverksamheten.
Den naturliga förklaringen till att så stora resurser skapats utanför
branschen - och ofta med branschföretagen som pädrivare - är att det
funnits en insikt om att dessa externa FoU-resurser behövts, eftersom
de inte funnits - som i andra branscher - inom ledande branschföretag
(Se även not 5:16).
Diskussionen i avsnittet 6.3.4 ledde fram till resultatet att de externa
teknologiska drivkrafterna sammantagna var den kraftigaste förändr ingsfaktorn.

Här har uppmärksammats att nästan all FoU ligger

utanför br anschen och att branschen är inställd pä invasion, d v s import
av teknologi och produkter. Detta leder till konklusionen att utvecklingen av byggbranschen i allt väsentligt bestäms av faktorer utanför
branschen.
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7

NOTER

Om noternas principiella innehäll och om notapparatens utformning kan
finnas flera meningar.

En fotnot kan avslöja en ocean av okunnighet

päpekade en gäng Ingemar Hedenius. Möjligen är detta orsaken till att
jag tillhör dem som har svärt att gä förbi en randanmärkning. Jag
föredrar systemet med noter direkt under textkroppen, vid textens fot.
Av tekniska skäl har det emellertid inte varit möjligt, varför vi fär
acceptera ett samlat block efter den löpande texten.
Kommentarerna ser jag som mindre utvikningar i det samtal som
författaren fortlöpande för med läsaren, anmärkningar som lyfts ur sin
kontext för att inte mänga huvudframställningar med störande detaljer.
Med tanke pä Hedenii ord borde skrivningarna helst vara till ytterlighet
lapidariska. När jag nu inte har följt den maximen beror det pä att jag,
i de fall jag bedömt det päkallat, vägat ta risken att försöka fördjupa
resonemangen.

KAPITEL 1
1) I IVAs rapport (s 10) anförs:
Till b y g g m a s k i n i n d u s t r i n räknas företag som
tillv erkar maskiner och annan utrustning för bygg industrins produktionsprocess. Även företag , vars dominerande
marknader ligger utanför byggindustrin, har förts till
byggmaskinindustrin i den m än den teknik man tillhandahäller inverkar pä byggindustrins t ekniska kompetens.
Exempel pä detta är tillverkare av hydrauliska lyftare till
glidformar och tillverkare av utrustning för bergborrning
och transportmedel.
De statistiska data som används i rapporten baseras emellertid,
sävitt jag kunnat finna, pä samma branschbegrepp som SIND använder.

Med utgängspunkt i figur 1:1 skulle IVAs definition kunna

t ecknas enligt följande :
"Byggnäringen 11
Bygg sektorn
Byggbranschen
enligt figur 1·.1

Byggmaskin
in dustrin

-
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KAPITEL 1
2) Mina huvudsakliga källor till avsnittet 1.1.2 utgörs av ett par
rapporter frän statens industriverk, Byggnadsindustri och byggnadsmaterialindustri (SIND 1977:5 och 1978:5), den statliga byggprisutredningens betänkande Pr isutvecklingen inom bostadsbyggandet och
dess orsaker (SOU 1982 :34 och 35) samt statens pris- och kartellnämnds promemoria Byggmaterialindustrin 1975- 1982 (SPKs utredningsserie 1984:1). Den för mitt syfte viktigaste studien är emellertid rapporten frän Arbetslivscentrum, Strukturomvandlingen inom
byggsektorn (ACL 1984; sidhänvisningarna sker till stencilupplagan i
A4-form3t), som utarbetats inom ramen för projektet t:lyggandets
produktionskedjor.
Brukade termer och begrepp ansluter sig till de definitioner och
avgränsningar som gjorts i SIND 1977:5 (ss 41-45), vilka ocksä
ti llämpats i senare offentliga utredningar och av Arbetslivscentrum.
3) Lönsamheten har mätts som avkastning på totalt kapital, vil ket
definieras som balansomslutningen vid årets slut.

Avkastningen på

totalt kap i tal visar företagens förmåga att, oberoende av kap i talstruktur, skapa överskott i verksamheten. Denna avkastning är inte
enbart beroende av översko ttsgraden utan påverkas också av kapita lets omsättningshast ighet, vilket har betydelse för bedömningen
av den räntabilitet som detta mått visar. När det gäller byggprojekt
kompliceras bedömningen ytterligare av dessas långa genomloppst id.
Den norma la bokslutsperioden på ett är är oftast väsentli gt kortare
än genomförandet av ett projekt från start till slut avräkningstidpunkt .
l<ring den genomsnittliga räntabili teten finns en avsevärd spridning,
vilket bl a fram går av SPKs rapport "Bostadsproducera nde byggnadsföretag" (SPK 1901:4). I den undersökningen är populationen delvis
en annan än i SCBs undersökningar, men den stora variationen kring
de redov isade medelvärdena t orde gälla även SCBs uppgift er.
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KAPITEL 1
4) Vi bör observera att många egnahemsbyggare och sådana som rustar
upp ett äldre hus i egen regi i statistiken registreras som företag. I
de flesta fall hamnar de i gruppen A. Produktionsvärdet per anställd
i de tre grupperna B, C och D är relativt väl samlat, 355, 440 och
395 kkr.
5) Utgående frän SPK 1984 och byggprisutredningen kan en sammans t ällning göras som visar utvecklingen i vissa delbranscher.
Koncentrationsutvecklingen gällande vissa varugrupper inom byggmaterialbranschen frän början av 1970-talet till början av 1980talet.
Varugrupp

Läge i början av 70-talet

Läge i början av 80- t_al_e_t__

Cement

Produktion i sju anläggningar. Utveckli ng mot monopolsituation
Importandel 0 %

Produktion vid tvä enheter. Monopolistisk marknad
Importandel 10 %

F abriksbetong

Produktion vid ca 100 företag och 200
tillverkningsenheter. Smä begränsade
marknader, ofta lägesmonopol
Importandel 0 %

Tillverkningsstrukturen i stort sett
oförändrad. Markant ägarinslag av
rävarutill verkare(n)
Importandel 0 %

Lättbetong

Tvä företag med tillsammans ett tiotal tillverkningsenheter

Koncentration av tillverkningen till
fyra fabriker . Ett av de tvä företagen
har 70 % av marknaden
Importandel 0 %

Importandel 0 %
Armerings järn Tio fristående tillverkare. Försäljning direkt eller via ett halvt dussin
grossister
Importandel "armeringsprodukter"

Fyra tillverkare. Fyra grossister. En
av till verkarna äger den marknadsledande grossisten
Importandel 30 %

10%

Trävaror
(Sägverksprodukter)

Tegel

Stort an t al producenter, ca 600 företag med 5 anställda. Många försäljare. Högsta marknadsandel 7 %.
Oftast lokala marknader
Importandel 1 %

I stort sett oförändrad situation.
Högsta marknadsandel 10 %

I landet fanns i slutet av 1960- talet
över 80 tegelbruk och 1975 ca
30 företag

1984 fanns 15 bruk varav tio säljer
via ett gemensamt försäljningsbolag,
med 70 % av marknaden. Resterande
fem ägs av och säljer via e t t kooperativt företag. Duopolsituation
Impor tandel 3%

Importandel 2 %

Importandel 1 %
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Isolermaterial

Duopol i tillverkningen
Importandel 3 %

Tre ti llverkande företag
Importandel 3 %

Spånskivor

13 producerande fö r et ag

Flera fusio ner. Aterstår fem företag.
Tre svarar för 80 % marknaden
Importandel 8 %

Importandel 7 %
Gipsskivor

Ett företag i prisledande s tällning.
Nordisk konkurrens
Importandel 40 %

Oförändrad situation

Betongtakpannor

Ett hundrata l tillver kare. Huvudsak ligen lokal avsättn ing
Importandel 1 %

Ca 20 tillverka re. Et t företag har
50 % av marknaden
Importandel 0 %

Fönster
(snickerier)

Enl SIND 1981:10 ca 50 ti llverkare,
en! byggkoncentrationsutredningen
"åtskilliga hundra". Fem företag
svarade för omkr 70 % av försälj
ningen
Importandel 1 %

Två företag dominerar marknaden.
Många lokala småtillverkare

Stort antal tillverkare, "några hundra"
(SPK), men endast ett mindre antal
har dörrar som huvudprodukt

Ett trettiotal småtillverkare. Et t
stort företag är helt dominerande
på marknaden för innerdörrar och
prisledande för ytterdörrar
Importandel 5 %

Dörrar
(snickerie r)

Importandel 5 %

Importandel 22 %

Importandel 0 %

Ett hundratal tillverkare, "de flesta
mycket små med ytterst se le ktiv
försä lj ning" (SIND). Tre stor a producenter
Importandel 2 %

Tillverkning för nyproducerade
lägenheter ombesörjs i stor t
sett av två före tag

Oljebrännare

Två relativt stora företag behärskar
marknaden och har 75 % av försäljningen. Härutöver ett tiot al mindre
leverantörer
Importandel 15 %

De två stora har köpts upp av en
koncern och stärkt s in marknadsposition till ca 90 % av försäljningen. De små företagen har upphört
Importandel 10 %

Radiatorer
(vatten)

Ett klart m arknadsledande företag,
60 %. Fem övriga tillverkare
Importandel 0 %

Oförändrad situati on

Tillverkningen sker genom fem företag. Ledande är ett par företag som
ägs av två e lmaterialtillverkande
koncerner som också är huvudägare i
varsitt elgrossistföretag
Importandel 70 %

De inhemska tillverkarna har ökat
s in marknadsandel till 70 %

Köks- och
garderobssnickerier

(el)

Importandel 4 %

Importandel 3 %

Importandel 30 %
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6) En ingäende beskrivning av byggprocessen och planeringsarbetet i
ett stort projekt, Huddinge sjukhus, äterfinns i Björklöf 1979. De
programmeringsmetoder som utvecklades inom detta projekt har i
tillämpliga delar tagits upp i flera efterföljande objektplaneringar.
En annan studie som kan rekommenderas i sammanhanget är Sundsvik, Höjer och Mellander, BFR-rapporten 23:1977.
7) Uttrycket organisationsledning avser ledningen för företag och institutioner inom när ingsliv och förvaltning.
8) När det gäller nyttjarinflytande i byggprocessen bör vi hälla i minne
att under den här behandlade perioden inte fanns nägon medbestämmandelag.

Pä det offentliga omrädet har sedan 1968 rätt ett

speciellt förhällande just när det gäller sjukvärden. I början av det
äret bildades Sjukvärdens och socialvärdens planerings- och rationaliseringsinstitut, SPRJ, som till en tredjedel ägs av staten och tvi.\
tredjedelar av landstingen.

Inrättandet av SPRI kan ses som en

brett anlagd ansats att fä starkare huvudmannainflytande. Se bl a
Sprirapporterna 22/73 Samräd och medinflytande, 13/74 Sjukhusmiljö - en intervjuundersökning av patienter och personal, S 47 Sä
planeras och utrustas ett sjukhus, 14/76 Planering av 1-5 ärs sikt för
ett sjukvärdsomräde och 24/80 Sjukvärdsplanering byggd pä behovsgrupper.
9) Exemplet med Stora Kopparberg är extremt men just därför
illustrativt.

Händelser längre bort i ett företags medvetande än

gissningsvis trettio till fyrtio är - en företagslednings T max - torde
inte influera ett investeringsprojekt.
10) Av de 252 000 lägenheterna i flerbostadshus svarade de offentliga
byggherrarna för 156 120 eller 62 procent, de kooperativa för
61 210 eller 24 procent och enskilda för 34 670 ell er 14 procent.
Källa: SCB Bostadsbyggandet 1973-1983.
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11) "Forskningsprojekt" har en vidare betydelse än den som vanligen
gäller vid universiteten. 1981 ärs byggforskn ingsutredning anför i
samband med en granskning följande (s 90).
Mänga av de granskade projekten är inte forskningsprojekt
i traditionell bemärkelse. Flertalet av projekten har
inslag av utredning, litteraturöversikt, utvecklingsarbete,
förstudie och experimentbyggande.
12) En stor framgäng har under l 98L1 blivit "Sä byggdes husen 18801980 (Tl:l984), som tryckts och snart sälts i 9 000 exemplar.
13) Katalogen över projekten 1982-1983 var uppdelad pä tre volymer:

Del 1 (189 sidor), Samhällsplanering, byggnadsplanering, förvaltning, Del 2 (298 sidor), Byggnadsteknik, anläggningsteknik, produkt ion, energihushällning och Del 3 (171 sidor), Nya energisystem solvärme, värmepumpar, energilagring, värmed istribution.
14) Citatet hämtat ur informationsbroschyren Svensk Byggtjänst - en

företagsprese ntation, 1984.
15) De exakta sif frorna var 5 972 titlar och 1 783 forskn ingsrapporter.
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1)

Rogers & Shoemaker (1971 s 48 f).

2)

Definitionen är hämtad ur STU-betänkandet (1977 s 112).

3)

Vi kan urskilja tre idealfall av miljöer

betydelsen renodlade

typfall:
L a i s s e z f a i r e - m i 1 j ö e r (fria värdemiljöer) utmärks av att de överordnade normerna och värderingarna
är organisationsorienterade.
Miljön innehåller i idealfallet ett minimum av förbjudande och påbjudande normer
och dessa är av mycket generell natur gällande för alla
organisationer. Idealfallet är dock ovanligt, men man kan
ändå tala om en laissez-faire-miljö sä länge de överordnade värderingarna väsentligen innebär att organisationen
bedöms med hänsyn till dess egen framgång även om
denna (också) mäts med andra mätt t ex storlek, kapitalresurser, teknisk elegans, forskningsresurser.
P o 1 i t i s k a m i 1 j ö e r kännetecknas av att de överordnade värderingarna mot vilka organisationerna bedöms
är miljöorienterade. Bedömningen ske r alltså med hänsyn
till organisationens prestationer och de effekter de har pä
sin omgivning. Vä rderingen kan ske pä olika sätt. Vanligt
är att bedömaren formulerar någon planbudget eller uppställer vissa produktionsnormer och bedömer organisationen med hänsyn till dess förmåga att uppnå de föruts a tta
prestationerna.
B 1 a n d m i 1 j ö e r. Organisationens
relationer
till
arbetsmiljön värderas här i allmänhet pä fria marknader,
men också med olika måttstockar som innebär att organisationen förväntas underkasta sig ett större system.
Bedömningen av organisationen sker med utgångspunkt i
såväl organisationsorienterade värderingar av typen vinstvolym, ökning etc som miljöorienterade värderingar, t e x
anseendet på marknaden eller förmågan att bidra till att
lösa samhällsproblem.
Blandmiljöerna ligger således någonstans me llan de tvä
tidigare beskrivna och ges, i brist pä a nnan lämplig
beteckning, benämningen blandmiljö i analogi med uttrycket blandekonomi.

- 232 -

KAPITEL 2
Arbetsmiljöns komponenter kan arrangeras i delsyste m, vilket är
nödvändigt vid en beskrivning av den.

En mängd uppdelningar,

beroe nde av det studi esyfte forskaren ha ft, finns redovisade i den
organisationsteoretiska litteraturen.

Delsyst em kan defi nieras av

sina komponent er - konkreta eller abstrakta - e ller av sin funkt ion
(ur Björklöf 1976 s 118).
4)

Initium cognoscendi har betydelsen "princip, utgängspunkt för
forskning".

Den betydelsen fär gärna spela med i klangregistret

och varför inte betydelsen "auspic ier", varmed varje viktigt fö re t ag
skulle börja.

Däremot finner jag det mindre motiverat a t t i min

användning av termen lägga in en ytterligare , inte ovanlig översättningsmöjlighet, näm li gen "hemlig kult, mysteri er".
5)

Den forskare som mest influerat min syn pä ad hoc-organisationer
är Rensis Likert (1961 och 1968). Mest bekant har Likert blivit för
sin beskrivning av linking pin - de stödjande relat ionernas princip som är grundläggande för hans (normativa) orga nisationledningsmodell.

6)

Credibili ty av den förs tnämnda typen har enligt Leonard-Barton
och Rogers behandlats av David K Berlo, The P rocess of Communication, NY 1960, de n sena re av dem själva (1981 och 1982).

7)

Uhlmann gör ätski llnad pä tekniska och teknologiska framsteg. Om
vi uppfattar begreppe t teknologi som en benämning pä bäde de
vetenskaper som behandlar tekniska system och metoder och läran
och kunskapen om arbetsförfaranden vid bearbetning och omvandling pä teknisk väg, kan vi som en samlande term använda
uttrycket t eknisk utveckling.

I likhet med Uhlmann vill jag i

begreppet teknologi innesluta alla t re stadierna: forskning, utveckling och användning.
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8)

Sambandet mellan upptäkt, uppfinning och innovation tidsmässigt
kan belysas med exemplet separatorn (Källor: artiklar i SUB 19471955 ärs upplaga).
Upp täkt

Centripetalkraften. Isaac Newton, Principia

1687

Uppfinning
(Teknisk innovation I)

Centripetalkraften gär att utnyttja vid
separering av fett frän mjölk. Antonin Prandl

1864

Uppfinning
(Teknisk innovation Il)

Gustaf De Laval och L C Nielsen
samtidiga maskinkonstruktioner

1878

Uppfinning
(Teknisk innovation III)

C von Bechtoldsheim, Alfainsatsen (separatorkulan) kompletterar innovation Il

1890

De fortsatta aktiviteterna kan betecknas som tekniskt utvecklingsarbete och kommersialisering.
9)

Johann Gustav Droysens arbete "Grundriss der Historik" 1868 har
haft stor historiefilosofisk betydelse. Droysen introducerade 1858
tre under ärtionden mycket diskuterade metodbegrepp: den filosofiska metoden med syfte att lära känna (Erkennen), den fysikaliska
med syfte att förklara (Erklären) och den historiska med syfte att
förstä (Verstehen).
De arbeten av Gerhard Radnitzky som Lindholm refererar till är
Contemporary Schools of Metascience, Vol I Anglo-Saxon schools
of M. och val Il Continental schools of M. (1968 rev edition 1970).

10) Björklöf, PM 1983 12 15, BFRs information.

Förstudie.

Det

närmast följande citatet är ur denna PM.
11) Gadde och Johansson försökte i slutet av 1970-talet att spära
effekten av BFRs insatser pä forskning om tunnplät (26 projekt, ca
5.8 mkr ären 1967-1980). Det oförväget satta mälet var att "fä ett
mätt pä avkastningen av de medel som satsats" (Gadde o Johansson
1980 s 5).
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De nådde inte sitt må l. Det var ogörligt att särskilja effekterna av
den FoU som bedrivits internt i före tagen frän den instituti onella
forskningen, av vilka den BFR- stödda utgör en del .

Följande ur

deras rapport har emell ertid sitt intresse för oss.
- Med ti llskapandet av en spec iell tunnplåtsnorm
etablerades tunnplåtstekn iken som en vedertagen
konstruktionsteknik inom by ggsektorn (s 30).
- Tillkomsten och användn ingen av typgodkännandereglerna ledde till en "stabilitet i branschen". Att
ha typgodkända produkter användes i marknadsföringen som ett konkurrensmedel. Typgodkännandereglerna innebar att samtliga plättillverkare rättade sig efter samma riktlinjer vid bedömning av
s ina respektive plåtars hållfasthet (s 48).
- Man har frän industrins sida poängterat att kont akten med forskarna varit betydelsefull are än forskningsprojekten (s 50).
12) Termen " normativ ex post-bedömning, som jag funnit hos Holm och
Stevrin (1983 s 2), betecknar en utvärdering, i vilken man i efterhand försöker fastställa resu ltatet av en verksamhets olika aktiv iteter. Detta görs oftast utifrån en normat iv ansa ts, d v s en som
utsäger vad som

bör

eller

ska I1

gör as, i syfte att

åstadkomma förändringar (av förslagsstä ll ar en alltid framställda
och vanligen uppfattade som förbättringar av verksamheten).
13) Med ut gångspunkt i koncernomsättningens s torlek får vi fram
följande lista. Mina källor för uppställningen har utgjorts av SIND
1977:5 (s 158, läget 1969), SBEF (icke rangordnad lista över de
femton största före t agen 1984), Veckans Affärer 1985:17 och
årsredovisningarna 1984 för de sjutton största företagen.
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Rangordning
1969

Bolagsnamn 1969/Marknadsföringsnamn 1984/85

Rangordning
1984

1

AB Skånska Cementgjuteriet (SCG)/Skanska

1

2

BPA Byggnadsproduktion AB/BPA

3

3

AB Armerad Betong

5

ABV Vägförbättringar / ABV

2
5

4

Svenska Industribyggen AB/SIAB

6

Svenska Väg AB

8

Nya Asfalt AB

7

Anders Diös AB/Diös

6

9

Byggnads AB John Mattsson/JM

7

/JCC

4

10

Y Kullenberg Byggnads AB/Kullenbergs

11

11

L E Lundbergföretagen AB/Lundbergs

12

12

Platzer Byggnads AB/Platzer

10

13

Hallström och Nisses Byggnads AB/HN

13

14

Paul Andersson Industrier AB/ Anderssons

15

AB Nils P Lundh/NPL Conata

8

9

Svenska Bostäder AB/Kommunbygg

14

WP-system

15

I flera fall har ägarbilden förändrats och under en period av nära tjugo
är sker självfallet förskjutningar i produktsortimentet.
Koncentrationen har emellertid varit starkare under denna period ä n
vad sammanställningen ger vid handen; flera mindre företag har inkorporerats i några av de stora.

Generellt kan dock hävdas att vi

återfinner samma huvudaktörer pä marknaden idag som vid senare delen
av 1960-talet.
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1)

STU- kommittens tablä hänvisar till Utterback 1974.

I dennes

undersökning anges emellertid stickprovsstorleken till 32 (inte 30
som anges i STU s 121).
2)

Följande urvalskriterier gällde för de företag som kom att ingä
undersökni ngen: de skulle

3)

1)

ha bildats mellan 1965 och 1980

2)

vara helsvenska inom landet och självständiga

3)

ha en försä lj ning av mi nst 5 mkr

4)

ha delvis eller helt utvecklat sin huvudprodukt själva.

Hindsight var ett projekt som genomfördes i regi av det amerikanska försvarsdepartementet. Dess huvudsakliga syfte var att
belysa vilket forsknings- och utvecklingsarbete som varit avgörande under arbetet med tjugo avancerade vapensyst em (bl a Polaris
och Minuteman). Systemen hade utvecklats mellan 1940 och 1965
och en första forskningsrapport frän undersökn ingsgruppen publicerades 1966 (Sherwin och Isenson).

En viktig metod i forsknings-

arbetet var att spära s k kritiska händelser (Each discrete, identified contribution is called an event , Isenson, ur Gruber och Marquis
1969 s 157).
TRACES

(Technology

in

Retrospect

and

Critical Events

in

Science).
4)

Kodarna använder uttrycket "the breakthrough-type innovation is
associated with defense policy" utan att detta utvecklas när mare.
"Defense policy" kan avse sävä l nationell försvarspolit ik som
industriella försvarsätgärder.

I brev (1984 10 23) har emell ertid

Kodarna vidimerat den tolkning som ges i tablän.
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5)

Se STU-betänkandet s 133.

6)

Pa den andra sidan torde enighet rada om att vinsten med
planeringshjälpmedel som PERT (Program Evaluation and Review
Technique) - som fick sitt genombrott i anslutning till Polarisprojektet i slutet av 1950-talet - mera orsakas av dess förmåga att fä
till ständ kommunikation mellan projektdeltagare än av dess förmäga att reducera kostnader och antalet tidsöverdrag. Fördelen
ligger i att man fär säkrare signaler säväl frän den interna som
frän den omgivande miljön; den tekni:.;ka kvaliteten blir högre och
organisationens integrationskostnader lägre.

7)

Rogers och Agerwala-Rogers behandlar (1976 ss 132-140) fyra
kommunikationsroller:

"gatekeeper", "liaison" (eller "linking pin")

en brygga mellan tva eller flera fraktioner (qlicues), "opinion
leader-ship" - personen med förmäga att pä informell basis päverka
attityder och beteenden och "cosmopolitan", som upprätthäller en
jämförelsevis hög grad av kommunikation med systemets omgivande miljö. Den senare betraktar de tvä författarna som en variant
a v gatekeeper, eftersom "kosmopoliten" har uppsikt över de nya
ideer som sipprar in i organisationen.
8)

Granstrand ifrägasätter om Sverige, som pä det tekniska omrädet
frambragt flera betydande innovationer, överhuvudtaget lansera t
en enda innovation, som berör företagsledning i industrin (s 344 och
370).

9)

Termen compatibility är hämtad frän March & Simon, O rganizations (1958 s 95).

Rhenman diskuterar begreppet i Företaget och

dess omvärld och i Organisation för längsiktsplanering, där han ger
följande mycket allmänt formulerade begreppsförklaring:

"Tvä

system som underhäller (eller stödjer) varandra skall vi beteckna
som ö v e r e n s s t ä m m a n d e system" (s 37). En organisations,
exempelvis ett företags, olika sätt att uppnä överensstämmelse
med s in miljö, genom avbildning (mapping), komplettering (matching, samtidig optimering och samräd (joint optimizing and joint
consultation) och genom dominans diskuteras i samma arbete
(ss 37- 48).
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10) Här har engelskans "setti ng" översa tts med "miljön/klimatet i organisationen och de produktionsresurser som står ti ll förfogande",
Sandkull förklarar begreppet (s 89):

This setting (for the project

group) - - is composed of norms, objectives, adm inistrative rules,
est ablished communi cation channels, physical facilities and the
distr ibution of status and power ---.
11) Med i n n o v a t i o n avser Redin och Agr en (s 1): "Ett tekniskt
e ller administ rativ t hjälpmedel eller byggde! som kan anses innebära en modernisering av den speciella del av företagets verksamhet med vilken det/den sammanställs".
Refererande till Rogers (1962) och Wärneryd, Innovation, inflytande och informa tion (1965 s 65) anför författarna (s 4):

"Innova-

tionsbenäget beteende eller i n n o v a t i o n s b e n ä g e n h e t
svarar rnot det bet eende som karak teriserar innovatörer (= mycket
innovati onsbenägna, min anm) och tidiga adoptörer". I en normalfördelning skulle de en li gt Rogers motsvara de tid igaste sexton
procenten av populationen.
12) De sex innova tionerna i Nabseths undersökning var specialpressar,
vä ta suglädor och kontinuerli g massakokning vid papperstillverkning, flis lagring ut omhus samt tunnelv agnar och truckar för tegelframstä llning. Den studerade per ioden om fattade åren 1949-1975,
huvudde len dock fr än mitten av 1950-talet t ill m itten av 1960t a le t.
13) Med utgångspunkt i Rogers och Shoemakers välkända definition och
Robertson (1972 s 32) formu lerar Hammarkvist (s 15) denna defini tion av diffusionsprocessen: Diffusion is 1) t he adoption 2) of new
products a nd services 3) over ti me 4) by consumers and organizations (Hammarkvists ti llägg) 5) with in social systems 6) as
encouraged by marketing activ ities.

- 239 -

KAPITEL 3
14) "Megalitsystemet" är inte Dahlmans och Gärdborns term utan min
egen.

Svensk Uppslagsbok definierar megalitiska monument som

"uppförda minnesmärken med religiöst eller dödsvårdande syfte i
Gamla och Nya världen".

Det petrifierade system som D & G

beskriver synes kunna falla inom den definitionen.
15) Benton framhåller emellertid (s 34):
"De t är inte otänkbart att det endast är vissa företag som
har resurser för att använda ny teknik. Genom den generösa definitionen av ny teknik d v s vad företaget själv
ansåg vara ny teknik, så är det självfallet sä att det som
är ny teknik för e t t företag int e är det för ett annat. Till
en del kan byggherrens egen värdering av nyhetsvärdet
hos den nya lösningen ge en viss information om den nya
teknikens ställning på marknaden."
16) Bearbetning av uppgifterna i fi g 5 (aa s 33).
17) Utterback hä:wisar t ill M. Peck som studerat innovationer inom
aluminiumindustrin i USA. Hans undersökning finns redovisad i The
Rat e and Direction of Inventive Activity, ed. RR Nelson, Princeton
Univ. Press 1962 (ss 278-298).
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KAPITEL 4
1)

I avsnittet 2.5 har jag diskuterat begreppet innovation. Här skall
endast göras e tt tillägg som förtydligar redov isningen. Alla försök
att ringa in begreppet har implicerat att

inno va t io n

är

nägot mera originellt än upprepn ing av en lösning i ett sammanhang
som i princip inte skiljer sig fr än e tt t idigare.

Även om det vid

intervjutill fället inte fanns anledning att ta upp ett resonemang
med den intervjuade om orig inali te te n i hans exempel har i
redovisningen sov rats i underlagsmaterialet t ill tablä 4:2. Således
har jag exempelvis in te godtag it "ny planlösning" om denna endast
bestått i att krympa rumsstorlekar för att fä in fl era lägenheter i
ett hus, inte heller har inräknats en utsaga som "alla nya projekt är
innovationer". Ett tiotal sådana 'innovationer'

med

pä t agli gt

begränsade anspråk på innovationshöjd har ut esluti ts. De tta hindrar inte att exemplen har s itt intresse; de berättar om den
intervjuades uppfattning om vad en innovation är, hans krav på
originalitet och t eknisk nivå.
2)

En granskning av projekten görs av Leif Hedtjärn

Arkitek tur

5/1984 "Som man ropar får man svar".
3)

Citatet är häm t a t ur SBN Godkänna nderegle r 1975:1 Allmänna
regler för typgodkännande, statens planverk. I en studie "Energisatsningens betydelse för utvecklingen av radiatortermostatventiler (SIB M 80:13) belyser Gösta Fredriksson och Lars Olof Lundmark handläggningen av ett mer än normalt kompli cera t fall.

4)

Rubriker i SIBs projektkatalog 1982/83, avdelningsbeteckn ingar vid
SIB.
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KAPITEL 5
1)

Vid byggandet används idag flera maskiner (be tongpumpar, skakmaskiner, spikpistoler, hissar, transportörer m fl) än för blott tio är
sedan. Detta kallar jag ökat inslag av teknik i byggandet, teknifier ing. Vi kan ocksä använda uttrycket mekanisering.
Uttrycket industrialisering hänsyftar pä att prefabricerade element
- väggar, fönster, dörrar, golv, trappor etc - successivt fätt ökad
andel i sortimentet. Även om tillverkningen av dessa byggkomponen ter sker industriellt är det inte liktydigt med att byggandet
- att uppföra en byggnad eller en anläggning - industrialiserats,

2)

not 2 har utgätt

3)

Jag har valt benämningen filter med hänsyn till det genorn kommunikationsforskningen studerade och i praktiken lätt iakttagbara
förhållandet att information in och genom en organisation selekteras och omvandlas,

Det är i själva verket en av organisationens

viktigaste uppg ifter att genom filtrering hälla nere kommunikat ionsströmmarna för att minska problemen med inforrnationsöverflöd, "overload" med Rogers och Agarwala - Rogers t erm (1976
s 106).
I Hägg (1 984 ss 68 - 72), som givit mig uppslaget till termen, finns
en redogörelse för sollningsprinciper inom ett företag som uttryckligen var bildat för filtreringsarbete, nämligen ett utveck lingsbo lag
med uppgift att granska och implementera innovat ionsideer.
4)

Härutinnan kan vi finna stöd hos Henrik Bernhard Palrn aer (1801 1854) "Förakta ej tidningarna! En papperslapp, uppkastad i luften,

visar dig vart vinden blåser.

Det kan ingen foliant göra". (Beska

droppar i urval av Gör an 8 Nilsson 1975 s 248).
5)

VD vid Institutet för byggdokumentation (Byggdok) i Stockholm,
Bengt Eresund, har fäst min uppmärksamhet vid Lantz artikel i
Journal of Documentation, sept 1981.
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KAPITEL 5
6)

Lantz förklarar terme n "documents read" e nligt följande: "Please
note that pr inted documents may be read, but videotapes may be
viewed, computer tapes processed and their content exam ined etc.
The key to bein g 'read' is being examined by the user with the
intent of ass im ilating the document's intellectual content" (s 134).

7)

I anknytning till diskussionen om utbildningsnivä och intresse för
kvalificerade skrifter kan refe re ras till en undersökning vid 518.
Den omfattade 1980 ärs utgivning av institutets rapportser ie
"Meddelandet" (Ni lsson 1981).

Bl a framgick av Nilssons uppsats

a t t beställa rgruppen utgjordes till 73% av personer med examen
frän högsko la av vilka 13% hade forskarutbi ldning.
8)

I efterhand kan jag konstatera att min beskri vn ing av ga t ekeepe r
stämme r bä ttre överens med de egenskaper som konst ituerar "the
r.osrnopolitan" (se not 1:7). Detta fö rhållande har emellerti d ingen
betydelse i sa mmanhanget. Ingendera bet eckningen med ett undantag var bekant fö r de intervju ade. Själv s täller jag mig tveksam till
det r ikhaltiga persongalleri som byggts upp inom innovationsforskningen genom ären.

En avskräckande exempelkatalog finn er vi i

Rotwe ll och Robe rtson (19 73).
9)

Referensen till Brodin avser det enda fall i hans utgängsobjekt som
har anknytning till byggsektorn, "fläkt fallet".

Projektet var i

avtynande, men fick en ny start föranlett av en anbudsförfrägan.
Genere llt formulerar s ig Brod in enligt följande i si n hypoteslista:
"Utveck lingsarbetet i ett projekt tar fart pä allvar först när
ideerna eller iden bakom projektet innefa ttar bäde behovstermer
och tekni ska t ermer" (s 234) .
.lO) "Innovativt a rbete" skall här inte tolkas som någon sorts uppfinnarverksamhet e ller prototypprovningar eller dylikt. Mestadels handlar de t inom byggverksamheten om smästegsför bättr ingar, nya
materia l och teknisk anpassning.
11) De t finns en omvänd sida av detta. De stora före tagen kan också
förkväva innovationer som kan utgöra ett hot mot exempelvis en
produkt i det stora företagets materialtillverkning.
samtalen inte saknats påpekanden härom.

Det har i

- 243 -

KAPITEL S
12) Orsaken till att inte flera än 29 av de 43 företagen intervjuades om
detta var dels att det dröjde en tid innan jag varseblev att vägarna
för informationen respektive innovationen på det hela sett inte
sammanföll, dels att några av de intervjuade inte hade egen direkt
erfarenhet av byggprojekt.
Fem (2E och 3T) påpekade att enligt deras erfarenhet innovationer
av inrednings-/installationstyp (spisar, regleringsutrustning, plaströr) inte generellt kunde sägas ha vandrat frän större till mindre
objekl).

När det gällde produktionsmetodinnovationer kunde de

instämma i modellens antagande om rörelseriktningen.
13) F och F

står för närmast berörda intressent företag i projektet P
1
respektive P • Med närmast berörda menas att de har en represen1
tant i den mer eller mindre formaliserade projektledningsgruppen.
Informationsselektionen sker också med hänsyn till sändande och

sökande/mottagande företag.

Ett arkitektkontor väljer i första

hand information frän ett annat arkitektkontor etc.
14) Även Leonard- Barton och Utterback (1982 s 31) och Granstrand
(1979 kap 11) använder termen subculture med i huvudsak samma
innehåll.

Broden (1976 s 96) citerar ur Buckley "Sociology and

Modern System Theory (1967) som i sin tur hänvisar till Herbert
Blumer.

Denne anser att "kultur" (culture) och "social struktur"

(soc ial structure) är alltför statiska begrepp om vi har för avsikt
att fånga skeendet i en process.

Jag har svårt att förstå den

invändningen.
De flesta fenomen vi studerar inom samhällsvetenskaperna är
processer. Att en process, ett flöde, pågår kan vi se och beskriva
endast genom en serie sekventiella stillbilder av det strukturella
mönstret. Om det skett en förändring i strukturen me llan tidoch T kan vi dra slut~atsen att en process ägt rum.
2
1
Vissa beteendemönster består i ett system även om de agerande

punkterna T

och "tiderna" (villkoren) förändras, andra däremot byter form och
kanske innehåll.

Blandningen av och tidskonsistensen i dessa

mönster utgör för mig en väsentlig del av det vi uppfattar som en
(sub)kultur.
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KAPITEL 5
15) Det finns ocksä en annan trivial omständighet att beak ta i sammanhanget.

Även en enkel aktivitet framstär som komplicerad

ski ldrad i skrift.

Det torde vara mera krävande att göra en

adekvat skriftlig beskrivning av eller instrukt ion för hur man äker
cykel än att lära någon detta praktiskt.

Den som kan äka cykel

tänker knappast pä att det är en ganska invecklad aktivitet han
utför och att det är många bestämmelser som kringgärdar aktivitet en. Best ämmelsekomplexet som är t illämpbart för verksamheten i
en livsmedelsbutik torde kunna gå att framställa som en ogenomtränglig törnrosahäck.
16) IVA pläderar mycket energ iskt (IVA 1984 ss 76, 82 och 85) för att
bygghe r r a r na

skall ta sitt ansvar för branschens te kniska

utveckling och dess uppbyggnad av kompetens.
17) SAFs statistikuppgifter, so m varit mit t grundmaterial, är grupperade efter arbetsgivarförbund, inte efter bransch i den meningen vi
här avser.

Enligt det materialet hade är 1983 Byggförbundets

företag en civi lingenjörstäthet av 1.3%,
3.0%, och Järnbruksförbundet 1.8%.

Ve r kstadsföreningens

Genomsnittstätheten, varvid

materialet rensats pä SAF-företag som inte är relevanta i sammanhanget (exempelv is företagen inom Bi ltrafikens arbetsgivareförbund), var 2.0%. Med täthet menas antalet c ivilingenjörer per 100
anstiH!da i de företag som ingår i respektive arbetsgivarförbund. I
de tekniska konsultföretagen har tätheten av Sveriges C ivilingenjörsförbund uppgivits uppgä till mellan 7 och 10%.
18) Brukarinflytandet har sedermera institutionaliserats genom m edbestämmandelagen (MBL) l.l.1977.
19) När det gäller rubriceringen av det begrepp som avser att fä nga in
det sätt, på vilk et information regelmässigt förmedlas inom byg gverksamhete n, har jag stannat för "viva voce-traditionen". Ett
alternativ hade varit "den muntliga traditionen", men det uttrycket
leder ät helt fel häll.

R ubriken "Den muntliga t raderingen" hade

varit tänkbar; den finns emellertid redan tagen i anspräk av
folklivsforskarna i en bestämd betydelse. "Det muntliga informationsöverför ingssystemet" äter är god dålig utredningsprosa. Latinets ablativform är i s in enke lhet ofta välfylld av innehåll, därför
"vi va voce".
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20) De tta innebär inte att byggaren skulle vara oemottaglig för sociala
argument, men för att göra intryck mäste de kläs i funktionskrav,
helst konkretiserade genom mättangivelser ("Tala om vad som
gäller", fräga 24).

Till konflikten mellan kravet pä frihet frän

normer och önskan om klara riktlinjer, se avsnitt 5.4.2 (byggnormerna).
21) Henrik Kreuger var professor i byggnadsteknik vid KTH (1914-43)
och anlitades som konsult i en rad av de mest betydande byggprojekten i landet. De material som Kreuger behandlade i sin artikel
var sägspänstegel, molaertegel, hältegel, bränd "plastisk laer",
diatomitsten; gasbetong, cellbetong, slaggbetong, stybbetong, sägspänsbetong,

isbetong,

pimpstensbetong,

kiselgurbetong,

tegel-

betong och betonghälstenar; kryssfanl§r, torv, sjögräs, kork, masonite, insulite, celotex, halm, heraclith.
Avslutningsvis kommer han in pä de lätta metallerna och det kan
ha sitt intresse att höra vad la ndets dä mest uppburne materialspecialist hade för uppfattning.
1 ä t t a m e t a 1 le r n a

Han är mycket kortfattad:

" De

torde kunna anses hava relativt litet

intresse för byggnadsfacket, varför jag ej ingär pä desamma".
(Ingenjören och byggnadshistorikern Gunnar Dravni eks har satt
Kreugers artikel under ögonen pä mig).
22) Att klistra en plastmatta i ett vätutrymme i stället för att limma
fast kakel är en förändring.

Att bygga upp en fasad med

betongelement i stället för med t ege l är ett radikalt byte av
teknik.
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KAPITEL 6
1)

Little (se avsnitt 3.2.4) ger belägg för att rörelseriktningen hos
innovationer är att tekniska lösningar och produkter frän nya
branscher ersätter äldre teknik i vad han kallar "mogna" branscher,
ett uttryck som tagits upp av senare författare .
Ingen

torde bestrida Littles uppfattn ing, men innebörden av

"mogen" synes oklar.

En teknik och en teknologi mognar och

förgär, en bransch däremot förnyas ständigt genom ny teknik.

En

bransch gär inte under (om den kan göra det överhuvudtaget) därför
att den blir gammal, utan därför att omvärlden inte längre har
behov av det som branschen presterar.
2)

I fräga 13 efterhördes om nyutexaminerade kunde bidra med nä.got
i innovationshänseende.

28 av 43 (65%) hävdade att sä inte var

fall et. Samtidigt omvittnades nära nog genomgäende, de flesta till
följd av min direkta fräga, att den nya generationen, till skillnad
frän deras egen, var hemmastadd i datorkommunikation och datorteknologi.
Det förefaller som om vi här stode inför ett exempel pä ku lturblindhet. Inom branschen har datatekniken blivit ett sä alldagligt
inslag, att m ina sagesmän inte reflekterade över att utbildningsväsendet - som flera ansäg konserva t ivt och "verklighetsfrämmande" - i detta fall satt en av framtidsnycklarna i varje nyutexaminerad teknikers hand.
3)

Vid planeringen av studiens uppläggning hade jag tanken att det
skulle vara möjligt att fä nä.got grovt bedömningsunderlag gällande
svenska förhä llanden via patentverkets statistik. Den visade sig
dock vara upplagd pä ett sätt som skulle göra e n bearbetning för en
specifik bransch mer än osäker.

- 247 -

8

REFERENSLITTERA TUR

Abernathy, William J och Utterback James M, Patterns of lndustrial
Innovation, Technology Review, June/July, ss 41 - 47, 1978
Allen, Tom J, Managing the Flow of Scientific and Technological
Information, diss . MIT Sloan School of Management, 1966
Allen, Tom J, Performance of Information Channels in the Transfer
Technology, lndustrial Management Review 8, 1966
Allen Tom J, R & D Management, okt 1970
Andersen, Inger, Se Statens institut för byggnadsforskning
Andersson, Henrik O, Christenssen, Ib, Ekman, Asa, Granlund, Marja,
Hägerstrand, Eva, Planerarnas informationsmiljö i fem nordiska
kommuner, Nord institutet för samhällsplanering Rapport 1980:2
Arbetslivscentrum (ALC), Christer Lindroth, Strukturomvandlingen
inom byggsektorn. En studie över produktions, och sysselsättningsförändringen inom byggandets olika delsektorer. ALC- rapport 1984:46.
Barnard, C I, The Functions of the Executive, Harvard University Press,
1938, ur Organization Theory ss 166-181, ed DS Pugh, Penguin, UK 1971
Battelle Columbus Laboratories, Interactions of Science and Technology
in the Innovative Process, Same Case Studies, NSF, 1973
Benton, Li!, Ny teknik i bostadsbyggandet - förekomst och upphandlingssätt, SIB Meddelande 1983:7
Bjeren Maldonado, Gunilla, Se Statens institut för byggnadsforskning
Björklöf, Sune,
Stockholm 1976

Det stora projektet - planeringen av ett sjukhus,

Borgenhammar, Edgar, Makten över sjukhuset, Stockholm 1968
Boyd, A D och Wilson, A D, Technology Transfer in Construction,
Background Study No. 32, Science Council of Canada, Ottawa 1974
Bostadsdepartementet Ds Bo 1982:2 Byggnadsforskninge n - en översyn
och utvärdering. Slutrapport frän Byggforskningsutredningen ("Mundeboutredningen")
Broden, Peter, Turbulence and Organizational C hange. Outlines af a
Theory and Metodology for Studying Complex Situations. A Study of the
Swedish Industry for Prefabricated Small Houses. Department of
Management and Economics, Diss. Linköping 1976
Brodin, Bengt, Produktutvecklingsprocesser, En studie ur marknadsföringssynvinkel av produktutvecklingen i svenska företag, EFI Sthlm
1976

- 248 -

Broms, Bo, Innova tionsklimat et
ningsrå det R 144:1982

byggm aterialin dustrin, Byggfo rsk-

Bygg dok, Byggdokdagen 1982, Tem a : Forskningsrapporten (stencil) med
bidrag av bl a
Elmhorn, Kerstin, Forskning för vem? Möj ligheter och
problem
·
Franzen, Gunnar , Några entreprenörsynpunkter
Humble, Olle, Hur överbryggas gapet mellan forska re och
nyttjare - ideer och förslag
Lindahl, Bernhard, Forskn ingsrapporten som en del av
bygglitteraturen - en s ilhuett mot s in bakgrund
Wyon, David, Att föra ut resultaten - en forskares syn
Byggdok, Kartläggning av marknaden för byggdokumentation, Rapport
till Statens räd för byggnadsforskn ing, Projekt 780549- 5 (Byggdok accnr
79- 2156)
Byggarna (Byggförbundet och Svenska Byggnadsentreprenörföreningen),
Bygg Sverige ur krisen - mer valuta för byggkronan, Stockholm 1981
Dahlman, Carsten och Gärdborn, Ingemar, Utvecklingsproblem i byggSverige. En samhällsorgan isatorisk studie av bostadsbyggnadssystemet,
Stockholm 1975
Daun, Ake, Se Statens institut för byggnadsforskning
Drucker, Peter F, The practice of Management, New York 1954
Druse, Louis och Sandlund, Lars Håkan, Osäkerhetsreduktion vid lansering av innovationer frän byggmaterialindustrin, Handelshögskolan,
Stockholm 1972
Ehn, Billy, Se Statens institut för byggnadsforskning
Ehn, Billy och Löfgren, Orvar, Kulturanalys, ett etnologiskt perspektiv,
Lund 1982
Elmhorn, Kerstin, Se Byggdok
Engebeck, Lars, Effects of the Energy Codes for Buildings, ur The
National Swedish Institute for Building Research, M 84:2, Ef fects of
Energy Conservation Programs (ed T . Klingberg), Gävle 1984
Enos, John L, The Rate and Direction of Inventive Activity, Economic
and Social Factors, Princeton Univ Press, ed R R Nelson, 1962
Forskningsrädsnämnden (FRN), Frän forskning till tillämpning, kontaktvägar och informatio n Rapport 44-F, Stockholm 1981
Franzen, Gunnar, Se Byggdok
Fredriksson, Gösta, Energiinriktad utvecklingsverksamhet - några
effekter av typgodkännande ur SIB T 31: 1980 Energihushållning med
besinning, ss 60- 67

- 249 -

Fredriksson, Gösta och Lundmark, Lars-Olof, Energisatsningens betydelse för utvecklingen av radiatortermostatventilen, SIB M80:13, 2:a
uppi
Fredriksson, Gösta och Andersson, G, Adoption of New Technology in
the Construction Firm, Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, CTH, Paper 1984:3
Freeman, Cyril, The Economics of lndustrial Innovation, Penguin
Modern Economic Texts 1975
Gadde, Lars Erik, och Johansson, Germund, Försök till utvärdering av
tunnpläts-FoU, Byggforskningsrädet G24:1980
Gerlach, Luther, Choosing Among Conflicts: Energy Policy for the 80s,
paper presented at the Workshop on the Social lmpacts on Energy
Oecentralization, June 13-16, 1976. The Institute of Man and Science,
Rensselaerville, New York
Gibbons M och Johnston R, The Roles of Science in Technological
Innovation, Research Policy 3, 1974
Granstrand, Ove, Technology Management and Markets, An lnvestigation of R & D and Innovation in lndustrial Organizations, Chalmers
University of Technology, Sweden, 1979
Hammarkvist, Karl Olof, Lansering och spridning av nya produkter pä
byggmarknaden. EFI Ekonomiska Forskningsinstitutet vid HHS Sthlm,
1973
Hanssen, Börje, Situationsbegreppet, Finsk Tidskrift 1948, ss 171-186
Hanssen, Börje, Samhällsvetenskapliga problem och forskningsuppgifter,
Statsvetenskaplig Tidskrift ss 233-251, Lund 1950
Hanssen, Börje, Attitydforskningen som moderiktning, Saco-tidningen
nr 1, 1954
Hanssen, Börje, Fältbegreppet, en syntes av naturvetenskapliga och
humanistiska traditioner inom sociologin, Statsvetenskaplig Tidskrift,
ss 356-377, Lund 1955
Hanssen, Börje, Hypotesernas roll inom historisk och nutidsinriktad
samhällsforskning, Statsvetenskaplig Tidskrift, ss 119-132, Lund 1962
von Hippe!, Erik, The Dominant Role of Users in the Scientific
Instrument Innovation Process, Research Policy, July 1976
Holm, Lennart, Om BFRs information, PM 19831018
Holm, Magnus och Stevrin, Peter, Metodik för utvärdering av forskningsprogram vid statens räd för byggnadsforskning, utredningsrapport,
Stencil 19830427
Hägg, Bo, Utvecklingsbolag, uppfinningar och nyföretagande, Linköping
Studies in Management and Economics, Diss, No 8, 1984

- 250 -

Ingenjörsvetenskapsakademien, Företaget och innovationerna, Rapport
frän IVAs Innovationskommitte, !VA meddelande 147, Sthlm 1967
Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenskt byggande i internationell konkurrens, !VA meddelande 254, Stockholm 1984
Ingenjörsvetenskapsakademien, Byggteknisk FoU i Sverige, bakgrundsmaterial till föreg, !VA rapport 260, Stockholm 1984
Jewkes, J, Sawers, D, Stillerman, R, The Sources of Invention 1958, 2nd
ed Mc Millan, London, 1969
Johnsson, Monica, Hur sprids nya medicinska metoder? En studie om
TUR (transurethral resektion) för prostataförstoring, Spri (proj nr 3065)
stenci l 1982
Johnsson, Monica, Informationsspridning frän läkaresälbkapetn riksstämma, Spri (proj nr 3065) stencil 1983
Johnston R och Gibbons M, Information Usage in Technological Innovation, IEEE Transactions on Engineering Management , Febr 1975
Karsten, Eva, FOU-resultat i kommunal planering. Eft erfrågan, spridning och användning. En pilotstudie, Slutrapport Stencil, Sociolog iska
instituti onen vid Lunds Universitet 1983
Kodama, Fumio, Alt ernative Innovation - Innov ation Through Technological Fusion, Gr aduate School for Policy Science, Saitama University,
Japan, Semi nar on a Japanese - West German -Swedish Cross Country
Study on Structure and Fu nctions of Basic Technology Research,
Stockholm, August 1984
Kreuger, Henrik, Moderna lätta byggnadsmaterialier, Sam mandrag av
föredrag vid Nordiska lngenjörsmötet i Köpenhamn aug 1929, Byggmästaren 1929 ss 188-191
Langrish, J, Gibbons, M, Evans, W G, och Jevans, F R, Wealth from
knowledge, Macmillan, London 1971
Lantz, Brian E, The relationship between documents read and relevant
references retrieved as effectiveness measures for information
retrieval systems, Journal of Documentation, Vol 37, No 3, Sept 1981,
ss 134-145
Larsson, Bengt, Adoption av ny teknik i byggföretaget. Hinder och
incitament, Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, C TH, Report 13:1985
Leonard-Barton, Dorothy and Rogers, Everett M, Horizontal Diffusion
of Innovations, An Alternative Paradigm, Working Paper 1214-8 Slo an
School of Management MIT Cambridge, Mass 1981
Leonard-Barton, Dorothy och Utterback, James M, Technology and
lndustrial Innovation in Sweden, Swedish Entrepreneurs in Manufacturing and their Sources of Information. Center for policy Alterna tive,
MIT Cambr idge, National Swedish Board for Technical Development
(STU), St ockholm 1982

- 251 -

Likert, Rensis, An integrating principle and an overview, New Patterns
af Management, Mc Graw-Hill 1961, Sv övers Nya metoder för företagsledning, 1968
Lindahl, Bernhard, Se Byggdok
Lindholm, Stig, Vetenskap, verklighet och paradigm, Uppsala 1980
Lindroth, Christer, Se Arbetslivscentrum
Lindström, Christian, Företagets storlek och belägenhet som determinanter för dess uppfinningsaktivitet, Studentlitteratur, Lund 1972
Little, Arthur D, Patterns and Problems af Technical Innovation in
American Industry, NSF 1959 och 1963
Lundmark, Lars Olof, Fnerl)iinriktad utvecklinlJSVerks;:imhet - statlig
påverkan, ur SIB T31:1980 Energihushällning med besinning del 1, ss
56-67
Löfgren, Orvar, Se Statens institut för byggnadsforskning
March, James G and Simon, Herbert A, Organ izations, Wi ley & Sons,
New York 1958
Myers Sumner and Marquis Donald G, Successful Industrial Innovation,
NSF 69-17, 1969
Nabseth, Lars, Innovationsspridning inom svensk industri - studier av
nägra konkreta fall, Rapport utarbetad för International Economic
Association - konferensen i S:t Anton 25 aug - 2 sept 1971, Industrins
utredningsi nstitut, smätryck nr 51, Stockholm 1973
Nilsson, Anders, Meddelandet - Byggforskningsinsti tutets forskningsdokumentation - en läsvärdesundersökning, Umeä universitet, Rapport,
stencil 1982
NSF (National Science Foundation), 1963, Se Little, Arthur D
NSF, Barriers ta Innovation in Industry, 1973
de Solla Price, Derek J, The Structures af Publications in Science and
Technology, ur Gruber & Marquis Factors in the Transfer of Technology, MIT Press 1969 (ss 91-104)
Ray, George F, Der Innovationsprocess in Westeuropäischen Industrieländern, Band 3: Innovation in der Energiewirtschaft, Duncker &
Humblot, Berlin 1979
Redi n, Paul och Agren, Sune, Innovationsbenägenhet hos byggföretag,
En studie av innovationsbenägenhet hos nägra svenska byggföretag samt
härtill relaterade företagsegenskaper, EFI vid HHS Sthlm, Gruppen för
byggforskning 1967
Rhenman, Erik, Företaget och dess omvärld, Lund 1969

- 252 -

Rhenman, Erik, Organisationsteori för längsiktsplanering, Stockholm
1974
Rhenman, Erik, Centrallasarettet, Kristianstad 1969
Robertson AB, Achilladelis B, Jervis P, Success and Failure in Industr ial
Innovation, Report on Project Sappho, Centre for the Study of Industrial
Innovation, London 1972
Rogers, Everett M och Shoemaker, F Floyd, Communications of Innovations, A Cross-Cultural Approach, sec ed, Collier-Macmillan, London,
1971
Rogers, Everett M och Agarwala-Rogers, Rekha, Communication in
Organizations, Free Press, Macmillan, NY 1976
Rothwell, Roy och Robertson A B, The role of communications in
technological innovation, Research Policy 2, 1973, ss 204-225
Rubenste in, A H, Chakrabati, O'Keefe, Final Technical Report on Field
Studies of the Technological Innova tion Process, The Technological
Institute Northwestern Univ, 111 1974
Sandkull, Bengt, Innovative behavior of organizations, The case of new
products, Diss Lund 1970
Schmookler, Jacob, Invention and Economic Growth, Harvard University
Press, Cambridge, Mass 1966
Schon, Donald A, Innovation: The Development and Utilization of
Technology, Ur Gruber & Marquis, Factors in the Transfer of Technology, MIT Pr ess 1969 ss 82-88
Schumpeter, Joseph A, The theory of econom ic development, Harvard
University Press, 1934
SIND 1977:5, St atens industri verk, Byggnadsindustri och byggnadsmaterialindustri
SIND 1978:5, Statens industriverk, Byggnadsindustri och byggnadsmaterial - en uppföljning
SOU 1977:43 Koncentrationstendenser inom byggnadsmaterialindustrin,
betänkande av byggkoncentrationsutredningen
SOU 1977:44, industridepartementet, STUs stöd till teknisk forskning
och innovation, be t änkande av STU-kommitten
Spri rapport 4/75, Forskning och utvecklingsarbete och planering av
hälso- och sjukvä rd

- 253 -

Statens institut för byggnadsforskning, SIB M 81:6 och 81:7, Om
kvalitativa metoder - forskning som skapande arbete, Rapport frän ett
seminarium 1980 sammanställd av Clarissa Kugelberg innehällande
bidrag av bl a
Andersen, Inger, Kvalitativa metoder och planering
Bjeren Maldonado, Gunilla, Kvalitativa metoder, vad är det?
Daun, Ake, Om kvalitativa metoder
Ehn, Billy, Deltagarobservation - metod och livsstil
Löfgren, Orvar, Forskning som skapande arbete
Statens pris- och kartellnämnd (SPK), Byggmaterialindustrin 1975-1982,
Pris- och konkurrensförhällanden, SPKs utredningsserie 1984:1
Statens räd för byggnadsforskning, Byggsektorn 1990, Behov av fors kning och utveckling under BO-talet Gl3:1982
Statens räd för byggnadsforskning, Byggforskningsrädets skriftutgivning
1976- 1979, 1980, 1981, 1982 (4 val red Cernohorsky)
Statens räd för byggnadsforskning, Informationsenheten, Peter Z
Cernohorsky, PM 19830909 Distributionssystem för BFRs skrifter m m
(Stencil, intern utredningspromemoria)
Statens räd för byggnadsforskning, Verksamhetsplan
Anslagsframställni ng 1984- 1985, Gl8:1983

1984- 1987,

Sundsvik, Leif, Höjer, Jon och Mellander, Klas, Byggprocessen, Belysning av nya samverkansmönster och arbetsformer , BFR T20:1983
Uhlmann, Luitpold, Der Innovationsprozess in Westeuropäischen Industrieländern, Band 2: Der Ablauf industrieller Innovationsprozesse, IFOInstitut fi.ir Wirtschaftforschung, Duncker & Humblot, Berlin 1978
Utterback, James M, Factors affecting innovation in industry and the
diffusion of technology, National Science Foundation 1971
Utterback, James M, Innovation in industry and the Diffusion af
Tech nology, Science 183, Febr 1974
Valdelin, Jan, Produktutveckling och marknadsföring. En undersökni ng
av produktutvecklingsprocesser i svenska företag . EFI, Stockholm
(Diss), 1974
Vedin, Bengt-Arne, Corporate Culture for Innovation, Conditions for
growth in electronics, Inst itute for Manage m ent af Innovation and
Technology, Lund 1980
Vedin, Bengt-Arne, Innovationsklimatet i Sverige, SNS 1982
Vedung, Evert, Genomförandekedjan, Uppsala Universitet Sta tsvetenskapliga institutionen, (stencil), 1984
Wyon, Dav id, Se Byggdok

Bilaga l
- l

-

BYGGFORSKNINGSRADETS SKRIFTUTGIVNJNG
l

SKRIFTVOL YM OCH INNEHALL

Byggforskningsrådet ger ut fem olika typer av skrifter:
R

Rapporter som är del- eller, vanligen, slutredovisning av forskn ingsprojekt (not 1:11).

T

T -skrifter (transformerade skrifter) är den sammanfattande benämningen på forskningsredovisningar som samlats under ett gemensamt
tema, debattskrifter, översikter och böcker av handbokskaraktär.

D Documents är rapporter eller T-skrifter utgivna på ett främmande
språk, till alldeles övervägande del engelska.
G G-skri fter, generell information, litteraturlistor, projektkataloger,
broschyrer etc som BFR tillhandahå ller kostnadsfritt.

S

Summaries, sammanfattningar på engelska av tidigare publicerade
rapporter, T - skrifter och insti tutionsrapporter.

Härutöver bör nämnas
IR lnstitutionsrapporter som är benämningen på forskningsrapporter
utarbet ade och utgivna av forskningsinstitutioner vid högskolorna
och av fristående forsknin gsinstitut. De är i många fall he lt eller
delvis resultatet av BFR-stödda projekt.

Tekniske redaktören vid BFR, Peter Z Cernohorsky, har gjort en analys
av försäljningssiffrorna omfattande åren 1976-1982. Uppgifterna i
avsnitten 1.1-2 bygger på hans undersökning.

1.1 Rapporter
Under de senaste sju åren ser utvecklingen avseende utgivna rapporter
ut enligt detta diagram.
Figur 1 Antal utgivna rapporter 1976-1982
180
150

150

150

110

94

~
1975 -77

-78

-7<)

-80

-81

-82

Andel som sö\ts i 150 ex,
dvs 25% av tryckt upplaga
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Diagramme t visar att rapportutgivningen ökat markant från 1976 ti ll
1980 för att sjunka något under 1981 och 1982. Nedgången åter speglar
en mera restriktiv ut givningspolit ik fr ån rådets sida, inte en minskad
forskn ingsvolym .
Rapporten trycks vanligen i en upplaga av 600 exemplar, varav 250-400
utgörs av gratisexemplar. Under de nämnda sju åren har utg ivits 889
forsknin gsrapporter och av dem har häl ft en (445 st) sålts i mer än
150 exemplar, d v s 25 % av den tryckta upplagan. Under samma period
har totalt 67 rapporter sålts i mer än 400 exemplar och 35 st i mer än
500 e xemplar.
De tio bäst s å lda rapporterna ä r fö lj a nde.
Nr/Tryckår Titel
R

55:80

Ant al ex varav
Totalt 1982 1/2 1983

Atgärder med befintliga fönster. F örbättrad värmeisolering, beslag, underhåll, utbyte

1 616

52

33

R 150:79

Fönster

1 040

74

31

17

7

R

19:77

Optima l halksä kerhet - hyg ien på storköksgolv

961

R

72:78

Exploateringsavta l. St yr- och genomförandemedel
fö r förnyelse- och råmarksområden

940

83

21

R

32:78

Samh ällsplanering. Mönster, inflytande och alternativ

865

202

7

R 135 :81

Kontroll och besiktning av småhus

861

629

66

R

42 :79

Planförberedande utredninga r. Några ti ll ämpningsexempel

855

112

25

R

31 :78

Samhällspla nering - 6 fa llstudi er

842

137

33

R

38:81

Gemensamma m indre VA-anläggningar. J uri disk
pr oblematik

838

151

212

R

12:77

Träfönst ers beständighet

804

17

10

Av ovanstående sammanställnin g framgår att av de r appor t er som utgör
tio - i - topp listan handlar inte mi ndre ä n tre om fönster. Vid e t t
närmare s tu dium av rapporterna framgå r a tt dessa rapporter har s in
utgångspunkt i strävan a tt nå energibespari ngar. Sex rapporter behandla r samhälls planer ings- eller kommunalekonomiska aspekter inom byggandeprocessen.
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De mest efterfrågade rapporterna under 1975-82 ligger ino m omrädena
VVS-installationer, byggnadskonstruktion och kalkylering.

Gemensamt

för intresset för just dessa rapporter är inriktningen pä ener gibesparingar. Inte mindre än 37 rapporter av de 100 mest sälda kan sorteras in
under rubriken Energ ihushällning, medan endast sju rapporter om andra
typer av ekonomisering/rationalisering trängt sig in bland dessa.
Om vi ser pä antale t exemplar av de etthundra bäst sälda rapporterna
kan vi konstat e ra att 32 % utgörs av energirapporter (16 125 av 50 044
sälda totalt).

81 st av de aktuella rapporterna, inklus ive 10 om

"samhii llsplane ring" och 5 om "förvaltning och ombyggnad", ligger inom
tradit ionella byggomräden. Övr iga fördela r sig pä bet eendevetenskap
(5 st), allmän t (5 st), kontroll och besiktning (3 st) samt arbetsmiljöfrägor (3 st) och byggnadsjuridi k (3 st).
De s ä m s t s ä I d a rapporterna har genomgäende, med nägra undantag, tryckts i s k liten uppl aga, d v s 300- 350 ex.

Följande rapporter

ingär i tio - i - bottenlistan.
Nr Tryckär Titel
R

Antal ex

26:79

Skivverkan i plattfält av C-formade plätpaneler, del 2

8

R

25:79

Sk ivverkan i plattfält av C-formade plätpaneler, del l

10

R

31:79

Olinj ärt elastiska balkar och ramar med analytiskt beskrivna
elementsamband

13

Visualiseringsmetoder i tillämpad verksamhet

13
14

R 110:79
R

48:79

Experimentell undersökning av stäldetaljers inverkan pä
brandmotständet hos limträ

R

57:79

Geo metriska imperfektioner vid stälstammar - byggnadsstatistiska
och säkerhetsmässiga konsekvenser

R

95:80

EPD-verksamhet en 1978- 79

14

R

55:82

Samverkan är vär - bestämning av inredd miljö, redovisningsformer och arbetsmetoder

14

R 170:80

Integr er ad utbildning för dokt orander/for skar e och elever
pä grundutbildningsnivä - en metodstudie

15

R

Spolbara mensskydd. Förslag till pr ovningsmetod

17

40:79
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Redan av de nämnda titlarna framgär a tt de ämnen som behandlas i
dessa rapporter är mycket smala; det är omräden som har en begränsad
läsekrets, ett fätal specialister. Intrycket fö rstärks vid en granskning av
de 100 minst sälda ar betena.
Endast 14 s t av totalantalet utgörs av energ iproj ekt. Remarkabelt är
att inte mindre än 24 projekt kan sorteras in under ru briken geologi/
grundläggning.
1.2

T-skrift er

Utgivningsvolymen för T-skrifter framgår av följande figu r.
Figur 2 Antal utgivna T-skrifter 1976-1982
47
38

30

32

25

1976 -77

-78

-79

-B O -81 -8 2

T- skrifterna - i genomsnitt ca 35 st per är - trycks i fö rhällandevis
s t ora upplagor (vanligtvis

1000 ex). De ä r till övervägande an t al

praktiskt inriktade och efterfr ägan torde tämligen väl spegla byggsekt orns all männa intresseinriktning under den aktuella perioden.

Cerno-

horskys fr ekvenslista omfattar de sextiotre mest sälda skr ifterna utg ivna 1972- 82. Tolv berör energihushällning. Serien "Rätt i bygget " synes
ha haft stor genomslagskraf t (Y ttertak, t vä skrifter, 2196, Vattenskador
1088, Byggfel 971, Br andskydd 956, Fönsterskador 881, Balkongskador
867, Vattenbalans 793, Hygienproblem 791); se även not 1:12).
Ca hä lften säljs i m indre än 400 ex, ca 1/5 i antal mellan 400 och 700
och ca 1/3 i mer än 700.
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De tio bä s t sa 1 d a T-skrifterna fram till halvarsskiftet 1983 var dessa:
Nr Tryckår Titel

Antal ex

T 19:80

Varför, när och hur du bör mala om dina fönster

3 619

T 25:79

sa här gjorde vi

3 585

T

Bärverk av trä

2 930

T 18:80

Skötselhandboken. Mark och växtlighet i parker och trädgardar

2 506

T 24:79

Lufttäthet och värmeiso lering - byggnadstekniska lösningar

2 403

T 31:76

Fys isk miljö och socialt liv

2 400

T 32:82

Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstatl ationer

2 823

T

Askadlig planredovisning. Om bildberättande i fysisk planering

2 089

5:72

8:77

T 31:82

Ventiler för inj usteri ng av värmeinstallationer

1 958

T 29:81

Fukt. Dränering, grunder

1 805

De tio m i n s t s å 1 d a T-skrifterna är följande :
Nr/ Tryckar Titel
T

4:82

An tal sålda
exem lar

Vä xelflak och byggmaterial

74

T 26:82

Skredet vid Fröland

79

T 28:79

Inte rnationella organisationer

91

T 12:82

Energistudie G ustavsberg - plankrav och plankonsekvenser
vid områdespla nering

T 21:80

Kortfattad rysk-svensk ordlista inom samhällsbyggnadsomrädet

103

R

Dormsjöprojektet - erfarenheter frän att planera, bygga
och bo i ett grupphusomräde med alternativ teknik

103

Tid, människor och hus. ldeer kring ett experiment med
föränder liga flerbostadshus i Malmö

105

När skyfallet drar fram. Presentation av tillgängliga
nederbördsuppgifter hos SMHI

109

T 26:81

Kvartersräd pa bostadsföretagets vi llkor

118

T 25:81

Värme ur sol och luft med lagring i vatten och is Brämhultsprojektet i Boras

120

3:82

T 47:82
T 45:82

22 T-skrifter av de 84 minst sålda handlar om energ iproblem, övervägande delen av dem inom ramen för stadsbebyggelse.

99
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2

BFR'S PUBLIKATIONER I BYGGINFOS MATERIAL

En genomgäng av Bygginfos kvartalsblad Aktuell litteratur under en
treärsperiod ger följande resultat.
fab lä 1 BFRs publi kationer i Bygginfos urval 1980-1982
~

- - - - fotäit.

BFR-skrifter

antal
t it lar

R

- - ------·

IR

T

G

BFR finans ierat Summa BFR-andel
SIB
Övr
BFR
av total NIB
antalet%

L980

236

49

2

22

1

11

2

87

37

l981

327

67

8

30

3

4

4

116

35

l982

291

45

13

20

1

9

13

101

35

)umma

854

161

23

72

5

24

19

304

36

R

= lnstitutionsr apporter

iIB = Statens institut för byggnadsforskning
'\JIB

= Norges

byggforskningsinstitutt

Av sammanställningen framgår att under de granskade tre ären var i
Bygg infos litteratururval mer ä n vart tredje arbete fina ns ierat av
byggforskningsrådet och att ungefär var sjätte titel gällde en forskningsrapport (R). BFR gav under denna period ut 480 rapporter (R) och

121 T -skrifter (T). Vi kan således konstatera att en tredjedel av BFRs
publicerade rapporter och tre femtedelar av T -skrifterna å t erfanns i
Bygginfos urval.
4

UTGIVNING OCH ALDRANDE

Vid Byggdokdagen 1982 presenterade Bernh ard Lindahl, Byggdok, en
undersökning han gjort om byggforskn ingens utgivningsvolym och efterfrågan på skrifter etc. Enli gt hans anförande har utgiv ninge n varit den
följande (tab lå 2).
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Tablä 2 Byggforskningens utgivning (samtliga skriftserier)
sidor
per är
1940-talet

jämförelse
tal
( 0.7)

500

1950-talet

700

1

1960-talet

3 400

5

1970-talet

14 300

20

ar 1980

27 900

40

Tablän visar att 1950- talets utgivning, som omfattade 700 sidor per är i
genomsnitt, hade ökat 20 gånger under 1970-talets är. Under aret 1980
hade denna volym fördubblats.

Frän 1944 till och med 1980 hade

publicerats ca 250 000 s idor.
Lindahl har funnit, att efter ca 2 1/2 är i biblioteket/filen har hälften
av det totala antalet framplockningar, som ett arbete nägonsin kommer
att uppleva, passerats. Framplockningarnas halveringstid är alltsa 2 1/2
ä r. En aktuell samling om 10 000 s idor bibehäll er sin aktualitet, mätt
som efterfrägan, enligt tablä 3.

Aldrandet är omvänt proportionellt

häremot.
Tablå 3 BFR-materialets äldrande
Ar

Antal sidor
av intresse

Andel av
mat erialet som
bliv it föräldrat (%)

10 000

0

l

7 700

23

2

5 750

43

0

3

4 350

57

6

2 500

75

10

825

92

15

200

98
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DATA OM DE INTERVJUADE OCH DERAS FÖRETAG
Intervju
ordning

Utbildning
Ung. antal
är i branschen (n)

Uppgift i företaget

Företagskarakteristika

Hänförd
till grupp
i tablå 4:1
(s 120)

ARKITEKTFÖRET AG (2!, 4II, 2III, l!V)
1

Arkitekt
(20)

Projektering. Adm
uppg. Utvecklingsfunktion

Stort rikstäckande med regionala
kontor. Alla slags byggnadsobjekt.
Sverige och utomlands

4

Arkitekt
(30)

F öretagsledning (VD)

Se föregäende

20

Arkitekt
och civilingenjör.
Forskn.tj.
vid univ.
inst. (30)

Ledning konsultinsatser

Mindre ark.byrä. Specialområde
inom bostäder och kontor

IV

21

Arkitekt.
Forskning
univ.inst.
(35)

Projektering

Mindre rikstäckande arkitektföretag. Huvudsakligen offentliga byggnader och stadsplaner

11

22

Arkitekt
( 15)

Information
och utbildning

Stort rikstäckande med r eg ionala
kontor. Alla slags objekt

Il

26

Arkitekt
(15)

Chef regionalt
kontor

Mindre regionkontor. Mänga
slag av smä och medelstora
objekt

Il

31

Arkitekt
(35)

Företagsledning
(direktionsmedlem)
P rojektering

Rikstäckande, stort
All a slags objekt

Il

33

Arkitekt
(40)

F.d. chef. Projektering som bisyssla

Stor kommunal administrativ
enhet. Mindr e objekt. Enmansföretag

lII

36

Byggnadsingenjör
och kval.
kurser (25)

Projektering.
Tidigare även
kalkylering

Mindre regionalt kontor. Smä
och medelstora bostads- och
kontorsobjekt och skolor

III

TEKNISKA KONSUL TER (4I, 6II, 4III)
2

Civilingenjör
(25)*

F.d. konsult
Chef kommunal
enhet

Medelstort regionalt kontor.
Konstruktion. Anläggning

lII

6

Civilingenjör
(40)

Företagets grundare och tidigare
chef. Nu internkonsult. Utvecklingsfrägor

Medelstort, regionalt. Statik,
grundläggning. Kostnadskalkylering

III

- 2
ntervju
irdning

Utbildning
Ung. antal
är i branschen (n)

Uppgift i företaget

Företagskarakteristika

Hänförd
t ill grupp
i tablä 4:1

fEKNISl<A KONSUL TER (41, 6II, 41II) forts.
C ivilingenjör
(25)

Företagsledning (VD)

Rikstäckande, medelstort.
VVS, el, miljöfrägor

Il

15

Byggnadsingenjör
(20)

Regionchef

Rikstäckande, mindre. Teknisk
information och utveckling

Il

18

Civilingenjör
(25)

Avdelningschef

R ikstäckande, stort. Internationella uppdrag. Grundläggning. VVS, konstruktion

19

Civilingenjör (25)

Utveckling och
information

Se föregäende

23

Civiling enjör
(30)

Chefskonsult

Medelstort, rikstäckande,
regional tyngdpunkt. VVS,
el, konstruktion

Il

24

Ingenjör
och samh.
vet. forskarutbildning
(20)

Informationschef

Stort, rikstäckande. Alla
tekn specialiteter

Il

25

Ingenjör
(25)

Handläggare,
kontrollfrägor

Kommunal mindre enhet

III

29

Civilingenjör
(15)

Företagsledning (VD)
och egna projekt

Mindre, rikstäckande specialiserat pä täml smal sektor

Il

30

C ivilingenjör
(20)

Företagsledning (VD)

Medelstort, rikstäckande. Internationella uppdrag. Byggledning
och kalkylering

32

C ivilingenjör
och civilekonom
(25)

P rojektledare

Mindre, regional täckning. Byggledning, kostnadskalkylering

34

C ivilingenjör
(35)

Chef teknik och
utveckling

Stort, rikstäckande. Utlandsbaserade enheter. Konstr uk t ion
och VVS

39

C ivilingenjör
(25)

Projektledare,
"senior consultant"

Stort, rikstäckande. Utlandsengagemang i begränsad
utsträckn ing. Konstruktion,
VVS, projektering mm

7

III

Il
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Intervju
ordning

Utbildning
Ung. antal
är i branschen (n)

Uppgift i företaget

Företagskarakteristika

Hänförd
till grupp
i tablå 4:1

ENTREPRENÖRER (4I, 4II, 3III)
3

Civilingenjör
(30)**

Teknisk chef

Stort, rikstäckande. Bostäder,
kontor, verkstadslokaler

Il

5

Byggnadsing och
ekonomiutb (15)

Företagsledning (VD)
och utvecklingsfrågor

Litet, rikstäckande. Specialsektor

Il

9

Civilingenjör
(30)

Teknisk chef

Stort, rikstäckande, Alla slags
bygg- och anläggningsprojekt.
Utlandsengagemang

10

Civilekonom
(15)***

F öretagsledning (VD)

Se föregående

11

Civilingenjör
(25)fl

Regionchef

Regionkontor till stort rikstäckande företag

13

Civ ilingenjör
(35)

Tidigare tekn. chef,
nu utvecklingsfunktion

Se 9

14

Juridik
och·
ekonomi
(15)

F öretagsledning (VD)

Medelstort, regionalt.
Småhustillverkning och
och försäljning

16

Civ ilingenjör
forskarutb.
(20)eo

Teknisk chef

Stort, r ikstäckande. Bostäder
kontor, fabrikslokaler och vissa
typer av anläggningar. Utlandsengagemang

17

Civilingenjör
(35)

F öretagsledning (VD)

Medelstort, rikstäckande.
Bostäder, kontor, fabrikslokaler

Il

27

Ingenjör
(25)

Platschef

Lokalkontor till stort, rikstäckande
företag. Bostäder, kontor, skolor

III

37

Ingenjör
(30)

Platschef

Se föregående

Il

III

llI

Intervju
ordning

Utbildn ing
Ung. antal
är i branschen (n)

Uppgift i företaget

4 -

Före tagskarakteristika

Hänförd
till grupp
i tablä 4:1

MATERIAL TILLVERKARE (8II, llll)
8

C ivilingenjör
(30)

Utveckling chef

Medelstort tillv. och utv ecklingsföretag. Dotterföretag
till stort bolag. Byggvaror,
metall och polymerer

Il

12

Ingenjör
(40)

Fd VD

Stort r ikstäckande, VVS m m

Il

28

C iv iling,
ingenj ör
forskarutb.
(30)

Utvecklingschef

Mindre utvecklings- och ti llv.
företag

Il

35

C ivilekonom
(30)

VD intressesamma nslutning. Tidigare
regionchef

Stort r ikstäckande. Försä ljning
bygg varor

Il

38

Ingenjör
(25)

Företagsle dning (VD).
Tidigare t eknisk chef

Medelstort rikstäckande t illv erkningsföre tag. Kemisk-tekniska
produkte r

Il

40

Ingenjör
(25)© 0

F ör e tagsledning (VD)
och e nsamägare)

Mindre, regionalt. Huvudsakli gen
försä ljning men viss tillverkning
och utveckling

III

41

Ingenjör
(15)

Före t agsledning (VD)

Medelstort, r ikstäckande tillverknings- och försäljningsföretag.
Dotterför et ag till stort bolag.
Specialprodukte r inom viss
sektor

Il

42

Ingenjör
och ekonam ikurser
(15)

Företagsledning (VD)

Mindre, rikstäckande utlandsägt
försä ljningsföretag. Byggarmatur

Il

43

Ekonom
(15)€)(')1'.)(')

Föret agsledning (VD)

Mindre r ikstäckande fö rsäljningsföretag, specialprodukt. Dotter
till stort tillverkningsföretag

Il
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Intervju
ordning

Utbildning
Ung. a ntal
är i bransche n (n)

Uppgift i företaget

Företagskarakteristika

Hänförd
till grupp
i tablä 4:1

REFERENSGRUPPEN 8 st)
R l

Civilingenjör
(25)

F öretagsledni ng.
Ti digare erfarenhe t
av statlig och
kommunal förv a ltning

Mindre specialiserat företag .
Specialiteten tillämplig i
alla slags objekt

Il
T

R2

Civilingenjör
(30)

Företagsledning (VD)

Se Rl.
Utlandsverksamhet

Il
T

R3

Arkit ekt
och forskarutbildning

Tidigare företagsledning. Erfarenhet av
sta tlig och kommunal

Litet eget för etag. Projektering
av bostäder, skolor och sociala
insti tu ti oner

Il
A

Arkitekt
och forskarutbildning
(20)

Tidigare kommunal
förvaltning. Planä renden. Nu forskningsuppgifter

Vet ensk aplig institution

Ingenjör
Forskarutbildning
(ekonomi)
(20)

Tidigare konsult.
Planeringsuppgifter
och kostnadskalkylering. Nu forskningsverksamhet

Vetenskaplig institution

Arkitekt
(25)

Projektering. Undervisning högskolenivä

Eget litet företag. Bostäder
och cffentliga byggnader

Ingenjör
och kurser
i ekonomi
och juridik
(20)

Chef teknisk enhet
i medelstor kommun.
Tidigare anställd i
husbyggnadsf öret ag

Ekonomisk
grundutb.
Kurser i
teknik och
ekonomi
mm (25)

Konsult. Byggnadsplanering och arganisationsfrägor

(35)

R4

R5

R6
R7

R8

IV

A

IV

T

IV
A

IV

T

Stort rikstäckande konsultföretag
med utlandsengagemang

I
T
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I samtalet deltog också

*

fyra inge njöre r (4 x 25-30 års erfarenhet). Specialister på el och
VVS, fd konsulter. Numera avdelningschefer pä kommunal enhet

**

en assistent ti ll den intervjuade, c ivilingenjör (10 års erfarenhet i
branschen)

***

företagets tekniske chef, civi li ngenjör (30 ärs erfarenhet)
en civ ilingenjör, marknadschef (25 är

branschen) och en infor-

mat ionschef (10 år), samhällsvet.utb.
mo

en civilingenjör med projekt!edningsuppgifter och visst ansvar
för teknisk utveckling (30 års erfarenhet)

GJoo

en försä ljare (25 års erfarenhet i branschen) som sedan flera är
tillbaka arbetade i företaget pä konsultbasis

0000

företagets försä ljningschef. Okänd utb ildningsbakgrund.
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Bilaga 3

KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD
Som en allmän princip gäller att studieobjektets egenskaper skall styra
valet av de metoder, som används för att undersöka och beskriva dessa
egenskaper. Vi inser också att egenskaperna kommer att påverka var
modell som skall förklara vissa fenomen knutna till studieföremålet.
Men egenskaper är något som vi tillskriver ett objekt; det ä r ett sätt
att bringa ordning i kaos, ett sätt att fä till stånd e n "verklighe t". Det
är således mera berättigat att hävda att det är vär föreställning om
objektets egenskaper som bestämmer värt metodval.
Föreställningar byggs upp av en begreppsapparat, en viss vokabulär, en
uppsättning mätt, associationer till andra föreställningar.

Flera före-

ställningar länkade till varandra i sammanhängande sy:item bildar en
referensram. Någonstans i detta konglomerat av förest ällningar finns,
mer eller mindre distinkt, mer eller mindre medvetet, en föreställning
också om värt aktuella studieföremäl, ett fack i värt medvetande att
placera in det i.

Redan initialt har vi sålunda vissa preliminära mer

eller mindre intuitiva hypoteser om det vi skall studera.
Föreställningarna rymmer också en annan dimension. De väcker känslor
i ett spektrum frän empati över sympati till antipati och aversion. De
kognitiva och emotionella elementen i förening kan sägas utgöra
grunden för var attityd till studieobjektet.
Attityden påverkar i sin tur det varseblivningssystem som förmedlar
signalerna till det kognitiva systemet, men för värt fortsatta resonemang är det av mindre betydelse hur den interaktionsprocessen ser ut.
Syftet med denna korta redovisning är endast att peka pä att forskaren
inför en uppgift aldrig är en tabula rasa. Sina rön tecknar han ned över
äldre lager av skrift. Det färdiga arbetet är en palimpsest.
Insikten härom och det vetenskapliga kravet pä verifierbarhet har varit
utgångspunkten för den intensiva diskussionen om olika forskningsmetoders räckvidd vid och relevans för studiet av en nyhets inträngningsförlopp. Tvä äsiktsriktningar har dominerat och renodlats under
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begreppen kvantitativ metod och kvalitativ metod.

Diskussionen har

berört fl er a grenar inom samhä llsvete nskaperna men päfallande livligt
har meningsutbyte t varit inom och mellan ämnesdisciplinerna so ciologi
och s ocia lantropologi.
De bäda metoderna avviker frän varandra i fl e ra avseenden.

Mest i

ögonenfall ande är kanske att den kvantitativt inriktade forskaren
baserar s in undersökn ing pä ett stort material som analyseras med hjälp
av statistiska metoder under det att den fo rskare som valt en kvali tativ
ansats med nödvä ndi ghet kommer at t arbeta med en vanligen starkt
begrä nsad population som studeras mycket nära; i vissa fall lever
forskaren tillsammans med den grupp han samtidigt studerar, sk
deltagande observation.
ARBETSGANG
Redan pä p 1 a n e r i n g s s t a d i e t kommer till synes stora skillnader beroende pä bl a just att undersökningsmetoderna päverka r problemformulerandet. Undersökningsinstrument en sätt er sina gränser för
vad som ä r möjl igt att fä svar pä.
pr incip, kan sägas, a rbetar i detta skede den kvantitative forskaren
med att kons truera och validisera s itt enkätformulär.

Han skaffar

e rforderli g kringkunskap genom litte raturstudier, eventuellt genom
direktkontakt med den tänkta unde rsökningspopulationen och genom en
m indre s tudie fö r att t est a frägorna.

Redan nu mäste han tä m ligen

klart ha formulerat sina hypoteser, eft ersom det ä r de som senare skall
prövas.

Hypotesformuleringen är ett centralt moment för surv eyaren

(uttrycket är hämt a t frän Bjeren Maldonado, 1981).

"Pä mänga sätt",

säger hon, "är hypotesformuleringen en av de viktigaste faserna i
surveyarens arbet e.

All möda som senare läggs ner pä a t t mäta

vetenskapliga krav pä slumpmässighe t och matematisk precis ion ä r
bortkastad om de frägor man ställer s ig är otillräckligt förankrade i
verkli ghe ten" (s 26).
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Den kvalitative undersökaren är i det inledande skedet mera utlämnad.
Han har ingen genomarbetad mätmetod att luta sig mot; i gengäld ger
han sig i allmänhet längre tid att leva sig in i populationens villkor
innan han formulerar sina antaganden.
Om en undersökning skall genomföras med hjälp av statistisk metod är
det slumpmässiga urvalet något i högsta grad eftersträvansvärt. Ett
slumpat och validiserat urval gör det möjligt att direkt generalisera
rönen, att göra giltigheten av resultaten sannolik för en större population. Det finns också en annan fördel som har med ekonomisering av tid
och akribi att göra.

Undersökaren kan oftast använda någon tidigare

väl beprövad metod. Han ställer in sig i ett vetenskapligt led, han har
erfarenhetens stöd. Möjligen, kan vi hävda, ger detta forskaren tid att
koncentrera sig mera på tolkningen av fynden eftersom undersökningsmetoden inte behöver penetreras och försvaras i principiellt avseende.
Den kvalitative undersökaren har frän början i princip valt bort surveyundersökning som huvudmetod.

Han strävar efter större närhet till

undersökningsobjektet och kan välja mellan flera sätt att göra sitt
urval. I ett avseende försätter han sig medvetet i ett svårare utgångsläge än den kvantitativt inriktade forskaren; han vet att urvalet inte
bygger pä stokastisk slump.
I m a t e r i a 1 i n s a m 1 i n g s s k e d e t kommer de båda forskarnas
arbetssätt att skilja sig betydligt.
Surveyaren sänder ut ett frågeformulär,

i vilket frågorna är väl

formulerade i den meningen att de är inriktade pä områden, som med
ett uttryck vi kan möta i sociologisk litteratur, är 'forskningsbara'.
Härmed brukar avses att svaren skall gå att sätta in i ett sammanhang
som går att mäta; ge svar på frågor av typen Hur ofta? hur många?,
svar som belyser frekvens och utbredning.
Det stora urvalet och strävan efter entydighet i fråga och svar leder
fram till att frågorna måste formuleras enkelt, oftast så att de går att
besvara med ja eller nej. Detta förhållande gör det också möjligt att
sk icka ut personer som efter en rudimentär introduktion kan genomföra
standardiserade intervjuer.
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Den kvalitative undersökaren kan däremot i princip inte sända ut någon
ställ företrädare.

Han ingår som en integrerad del i unders ökningen.

Studien byggs upp omkring hans un ika kunskaper som förvärvats genom
observationer på plats, genom sam t al och intervjuer och hels t genom
egen erfarenhet av den milj ö och de fenome n som undersöks. Deltagande observation är en ersättning för genuint deltagande. Metoden kan
hävdas ha ett lä tt artific iellt drag över s ig, ett slags blandning av
Gastarbeitersituationen och stadsbarnets sommarlov på landet.

A den

andra sidan ä r det svårt att se något annat alternati v. Även den genuint
deltagande är observatör, i princip en observatör vem som helst när det
gäller fö reteel:;e :;urn liyger utanför introspektionens öga.
Människor är åskådare till s itt eget och andras liv. Allt
social t samspel förutsätter observation och minne, alla
observerar vad som pågår samtid igt som de deltager. Det
är förstås inte många som gör detta till forskningsobjekt,
men ett av de vanligaste samtalsämnena världen över är
mänskligt beteende - gra nnars, släktingars, arbetskamraters, bekantas, främ lingars.
(Ehn 1981 s 43)
A n a 1 y s s k e d e t inleds för surveyaren med grupper ing av data
enligt den s t atistiska modell som varit utgångspunkten och fo r tsätter
med oli ka omgrupperingar och korstabuleringar för att finna intressanta
samband. Hans verifikat och kor rektiv i analysen ä r sociologisk t eori,
egen kunskap och erfarenhet.
Den kvali tativt inriktade forskare n som också frågar hur och varför
(direkt till sin undersökningspopulation) h ar svårt att finna någon mall
för sin a nalys. De olikartade iakttagelserna, mängden av data och data
av olika kategorier - och härt ill observationer som kanske ramponerat
hans provisoriska förestä llningsbyggnad - har förmodligen result e rat i
att forskaren inte förrän nu bli vit klar över sina hypoteser.

Löfgren

(1981) beskriver i några konfessione ll a rader en situation som bär
verklighete ns prägel.
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Det finns mänga myter om själva forskningsprocessen som
vi forskare ofta underbygger geno m att inte redovisa hur
relativt kaotiskt mycket av forskarens arbete i verkligheten är. I handböckernas trygga värld presenteras ett
arbetssätt vi alla känner till. Här sker forskningen i lugna
kliv uppför en välplanerad trappa. Här arbetar man sig
systematiskt igenom led för led, frän problemfixering,
mälsättningsdiskussion och avgränsning, till val av material och metod, insamling och bearbetning och en slutpresentation. Sä elegant gär det knappast till i verkligheten,
och det bör vi nog vara glada för.
Verkligheten bakom de flesta undersökningar är betydligt
mindre välordnad. Bakom forskningsrapportens glättade
fasad finns ofta en betydligt mer kaotisk förhistoria. God
forskning produceras sällan i en jämn lunk mellan nio och
fem, den arbetas fram språngvis efter många irrfärder
och besök i återvändsgränder. Efter långa perioder av
rutinmässigt materialsamlande eller läsande kommer
plötsligt stunder av klarseende som lika gärna kan inträffa
under lördagsstädningen eller bussresan som vid skrivbordet. Låter detta ovetenskapligt? Det är möjligt, men
faktum kvarstår att samhällsforskning inte kan disciplineras eller rutiniseras utan att förlora just sin gränsöverskridande kvalitet, förmågan att se på välkända problem
med nya ögon. Det gäller därför att utveckla en forskningsteknik som kan skapa det kreativa kaos ur vilket
insikt, ordning oc~) nya sammanhang kan arbetas fram.
(Löfgren 1981 s 37) •
Redovisning av utgångspunkter, en utförlig materialgenomgäng och
eftertanke blir Löfgrens recept för forskaren när denne går att genomlysa och berätta om sina fynd.
Ocksä i sättet att redogöra för undersökningen och dess resultat, i
m a t e r i a 1 p r e s e n t a t i o n e n,
sin sida om en rågång.

står vära båda forskare pä var

Schwartz och Jacobs (Qualitative Sociology,

New York, 1979 s 4) hävdar att skillnaden mellan kvantitativ och
kvalitativ metod - deras uttalande gäller ämnet sociologi - skulle
utgöras av de olika noteringssystem de båda skolorna använder för att
beskriva omvärlden.

Den kvantitativa sociologin beskriver kvalitativa

observationer med siffror, den kvalitativa uttrycker sig pä 'naturligt'
språk.
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Av de föregäende har framgätt, a t t det fin ns betydande divergenser
skolorna emellan redan i planeringsfasen av ett projekt och sedan i
varje steg och det ä r knappast förvänande att presentationen speglar
den grundläggande ansatsen.

En undersökning, som baserar sig pä en

sta tistisk metod, fär rimligtvis starka inslag av tabeller och s iffror
under det att en framställning, som fotar sig pä metoder som har
närmare släktskap med humanistisk forskningstrad ition, inte oväntat fär
ett mera 'litte rärt' drag. Aldersdistributionen pä en arbetsplats mäste
beskrivas pä ett annat sätt ä n upplevelsen att vara byggarbetsledare
e ll er pryoelev pä samma arbetsplats.
NÅGRA KOMMENTARER
Den nyss givna beskrivningen är i viss män en stilisering. Det torde inte
gä att finna en kvantitativt inriktad forskare som idag skulle ge sitt
stöd ät Znaniecki när han i s in The Method af Sociology (s 234)
förutspädde, att "vem som helst som utantill lä rt s ig olika statistiska
regler och form ler, utan nägon som helst vetenskaplig utbildning och
utan mer a inte llige ns än en halvstolle, skulle vara i ständ att ur ett
givet material dra alla de slutsatser som den statistiska problematiseringen möjliggör".
A den andra s idan kan den kvalitative undersökaren inte vara ut an
kunskaper i statistiska e lementa. "En sociolog som inte kan arbeta med
s iffror är som en dikesgrävare utan spade" uttalade Hanssen, som eljest
i flera sammanhang (bl a 1948, 1950, 1953 och 1954) belyst statistiska
metoders begränsning.
Unde r den välfunna titeln Forskning som skapande arbete (SIB M 81:6),
ur vilken rapport tidigare c iterats, har en yngre generation folk li vsforskare och socialantropologer diskuterat nägra aspekter av kvali tativ
infallsvinkel. De fann (Kugelberg, Sammanfattning, s 7) fyra egenskaper
vara karakteristiska för kvalitativa metoder: Närheten till studieobjektet, pendli ngen mellan teori och empiri, det holistiskt jämförande
perspektivet och kom bi nationen av olika undersökningstekniker.
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N ä r h e t e n t i I I s t u d i e o b j e k t e t s yftar till att fä kunskap
om och förtrogenhet med, upplevelsen av, en miljö, en grupp i funktion
under en viss tid. "Den kvalitative forskaren har inte nägra buffertar
mellan sig och det som är forskningsobjektet" säger Bjeri!in Maldonado
(1981) "---närheten är --- den kvalitativa forskningsansatsens sty rka
och garanti för att forskningen ska vara relevant för den situation som
studeras".
I princip kan vi nog instäm ma i pästäendet, men vi bör kvalificera det
nägot. Elmhorn (1982) har pekat på två risker som ofta brukar anföras.
Den ena är att undersökaren går dire kt på sammanhangen och belyser
dessa med exempel i stället för att bygga på data. "Då blir det
j o u r n a 1i s t i k i s t ä I 1e t
att

man genom

ingående,

f ö r f o r s k n i n g". Den andra är

levande

fallbeskrivningar, "emotione lla

fångstarmar", går genvägar och "drar för stora växlar på sådant
underlag och generaliserar som om resultaten vore allmängiltiga. Innehåll, tillförlitlighet, form och kommunicerbarhet drar ät var sitt håll"
(s 40).

Ambitiös journalistik och arbeten som grundas på kvalitativ metod
liknar stilistiskt varandra.

Båda framställningarna ger situations-

beskrivningar, anför citat och redovisar intryck.

Prosan kan flyta

förledande lätt; färden genom problemlandskapet kan gä he lt utan
ansträngning. Härtill kan läggas beröringspunkterna i arbetssättet; både
journalisten och forskaren utgår frän intervjuer och egna iakttagelser.
De t finns emellertid väsentliga olikheter, vilka Ehn (1981, s 46) pekat
pä. Skillnaden är inte e ndast fråga om grad, där forskaren har strängare
krav pä källkritik och insikt i egna värderingar utan också en artskillnad
i det att journalisten ger en situationsbild med betoning av nyhetsvärde t, medan forskaren söker ett allmänt mönster i diskussion med
tidigare teori.
Medan reportens uppgift är att fö r medla information med
nyhetsvärde, ska forskaren för sin del skapa intellektuell
förståelse för sociala fenomen.
Journalisten har sina
regl er för källkritik och spräkbruk när han beskriver
händelser, evenemang och situationer, men tillämpar sä llan samhällsvetenskaplig e ll er psykologisk teori . Deltagarobserva t ören ä sin sida studerar enskilda fall för att
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ackumulera kunskap om mer allmänna mönster och processer i samhället. Han är uttolkare mer än rapportör.
Undersökningarna knyts genom referenser och diskussion
till vad som tidigare skrivits i ämnet.
Vetenskapliga tolkningar av människors handlande kräver
alltså ett teoretiskt perspektiv, men ocksä att forskaren
t ar reda pä hur hans personliga intressen och värderingar
påverkar skrivandet. I mycket högre grad ä n journalisten
måste han därför undersöka sin egen undersökning, problematisera iakttagelser, tvivla pä slutsatser och leta
efter obekväma fakta. Strävan 1)ter saklighet är en av
forskarens viktigaste yrkesnormer •
Vi har tidigare berört hur problemurvalet sker i de båda angreppssätten.
G o d t y c k 1 i g h e t e n därvidlag kan synas större hos den kvalitative, men den principiella skillnaden är att den kvantitativt inriktade
gör sin problem- och frågeselektion i sin räknestuga, medan den förra
gör det längre fram, pä fä ltet. Om man menar att t e oretiska hypoteser
av de t erm inativ art, som uppgjorts i förväg, skulle vara pä nägot vis
mer objektiva än hypoteser som uppställs under nära kontakt med det
empiriska materialet, har man förbisett en funda mental omständighet.
De tendensiösa värderingarna står inte att finn a i det empiriska
materialet utan hos forskaren 3).
Likaså har vi antytt - vi skall inom kort komma tillbaka till det -att det
är frågornas art, problem inriktning en, som konstituerar olikheterna i
användningen av metoder och att det går att inordna de båda metodskolorna i var sin historiska trad ition.
Daun har berört de olika m e t o d e r n a s r ä c k v i d d i en uppsats,
Om kvalitativa metoder (1981). Han framhåller i den att det finns ett
särdrag i kvalitativa metoder som ski lj er dem frän kvantitativa, som
inte uppmärksammats tillräckligt.

Det är att de ansluter s ig omedel-

bart till teorierna och teoretiserandet om verkligheten4 ), "Teorier är i
själva verket kvalitativa", säger han, "några statistiska teorier om
verkligheten finns inte; det skulle i sä fall vara teorier prese nterade i
en matematisk språkdräkt. Statis tik är e tt sätt att räkna och förstå en
verklighet som är genuint kvalitativ, d v s som består av verkliga
människor, verkliga handlingar, ideer och känslor" (s 15).
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Kvalitativa metoder - - - syftar till att samla in data av
sädan komplexitet, detaljeringsgrad och nyansrikedom att
en stor mängd teorier om samhällen och mänskligt beteende kan behandlas empiriskt. - - - - . Ett problem (kan
vara) för komplext, rymma alltför mänga analytiska kategorier, för att kunna attackeras med en kvantitativ
metod. Däremot existerar det knappast nägon problematik som inte kan bearbetas med kvalitativa metoder. Vad
som finns är kvantitativa frägor, t ex representativiteten
av ett empiriskt fenomen, som bara kan besvaras med
statistisk metod.
Daun framhäller just det komplexa som särskilt intressant. Det gäller
att skaffa sig mänga olika slags data, kunskap om mänga olika kategorier sä att man kan förstä de studerade sammanhangen som totaliteter,
totala situationer och det mängfasetterade resultatet av historiska
processer.

"Deltagarobservatören vill ha en komplex datasamling,

därför att verkligheten är komplex". Löfgren är inne pä samma tanke
(1981 s 37):

En viktig grundförutsättning för denna forskningsstrategi
är flexibilitet, en nyfikenhet och öppenhet som gör det
möjligt för forskaren att !äta sig överrumplas av verkligheten - m itt i forskningsprocessen - för att sä backa nägra
steg, reflektera, söka nya angreppsvinklar och sä ta sats
igen. Det är denna växelv erkan mellan ana lys och materialinsamling som är typisk för kvalitativ forskning, liksom viljan att kombinera mycket olika typer av information.
Kan vi dä sätta t i l I t r o till en analys där tolkning och reflektion har
en sä avgörande betydelse, kan vi lita pä en rapport som presenterar
valda kanske anekdotiska citat, skildringar av s ituationer och händelseförlopp, rörliga bilder ur verkligheten? Aterigen skall vi citera ur den
nyssnämnda uppsatsen av Daun (s 21):
Genom detta tillvägagängssätt bibringas läsaren en helhetsbi ld, som dock i själva verket bygger pä fragment av
verkligheten som utvalts av forskaren. Även om det är
kunskapsteoretiskt klart att varje sädan helhetsbild är
en tolkning av verkligheten kan den lätt upplevas (mottagas intellektuellt och emotionellt) som ett mer eller
mindre naturtroget porträtt av densamma. Den kvalitativa forskningsrapporten har härigenom litet drag av
"illusionsmakeri", även om detta inte är avsiktligt.
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Form och innehåll lever i symbios, kvantitativa data har sina uttrycksmedel, kvalitativa sina. Det är inte särskilt fruktbart att ställa tvä helt
olika språk mot varandra i kunska psteoretiskt a vseende. Bä da fram stä llningssä tten hä mtar sin log iska s truktur ur de kunskapsteor ier som utgör
basen för respektive vete nskapsgre n.

Alla r esultat kan manipuleras

med hjälp av s pråke t, siffror fr iser as och re striktioner för t igas.

Den

väs en tli ga aspekt en har me d mo r a l, vetenskapli g e ti k, att göra. Men
i:iven om vi betraktar normen om ärlighet som absolut, synes den som
använder kval it ativa metoder ha särski lda förp liktelser. En kvantitativ
undersökning, ri3tt utförd, kan i princip återupprepas, resultaten kan
prtivas pä nytt.

En kvalitativ studie är unik, dess resultrit krin inte

prövas empiriskt en andra gäng.
Vi närmar oss därmed en annan sida av materialpresentationen, nämligen

k o m m u n i c e r b a r h e t e n.

Det krävs större förkunskaper

för att tillgodogöra sig en på statistik baserad framställning än en
ärnnesbehandling som är släkt med krönikans och essäns. Arbeten i den
senare formen kan fil och får väl ofta en bredare läsekrets än den förra.
Med viss r'Ht torde möjligen därför kunna hävdas att den som kan
förutse eller förväntar sig att hans resultat kommer att fä spridning
utanför fackleden har ett större ansvar vid explikationen av resultaten
i:in den som vet att han samtalar med kolleger. I berättelsen om den
etiopiske hovmannen (Apostlagärningarna, 8 kap) har denna f rågestä llning flltt s in klassiska formulering . Den av en Herrens ängel utsände
Filippus fär pä vägen mellan Jerusalem och Gaza höra hur en man, "som
var en mäktig herre, kamererare, hos Kandace, drottningen i Et iopien",
satt i sin vagn och läste profe t en Esaias. Fil ippus går fram t ill vagnen
och frågar: "F örstär du ock vad du läser" och hovmannen svara r: "Huru
skull e jag vä l kunna förstå de t, om ingen vägleder mi g?"
En vanli g invändning mot kva lita tiva undersökningar gä ll er g e n e r a l i s e r b a r h e t e n, fr å ga n huruvi da det gär att dra nägra gener e llt
giltiga s lutsatser ur ett myc ket begrä nsat mate rial.
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Valdelin (1974) tar upp invändningen genom päpekandet att man knappast kan generalisera resultaten av en undersökning:
Det som general iseras är i stället de hypoteser eller
teorier som dessa resultat genererat. Därav följer att
- - - invändningen mot ett litet antal objekt 5~dast kan
ha bärkraft gentemot en valideringsstudie (s 49) •
Också Daun (1981) bemöter den kritiken pä principiellt samma sätt:
Svaret är att kvalitativa undersökningar visst är generaliserbara, men inte empiriskt. Syftet är inte heller att
uttala sig om den empiriska utbredningen av ett elle r
annat fenomen. Syftet är att utpeka förekomsten av
samband och beskriva sociala processer. Dessa resultat
bidrar till att förstå hur den sociala verkligheten hänger
ihop. De ger exempel pä hur systematik och mönster
uppstär och kunskapen om detta har en tillämplighet som
gär utanför de studerade fallen.
I detta ligger den
teoretiska generaliserbarheten.
I anslutning härtill mä kunna tilläggas att en fallstudie eller en deskriptiv studie av ett problemområde också har e tt egenvärde i sä mätta att
den kan öka vär kunskap om specifika för e teelser, samband och
processer.

Värdet av ett arbete bestäms inte enbart av dess förmäga

a tt ge upphov till transfer av allmängiltiga fenomen och skeenden.
FÄLTBEGREPPET
Även om ömsesidigt större förståelse för varandras metoder vunnit
mark framträder ändä en skiljelinje i vetenskapsuppfattning, den idealistiskt - historiska - kvalitativa contra den positivistiskt - kvantitativa
skolan.

Hanssen drar i tvä vetenskapsteoretiska arbeten - om fält-

begreppet och om situationsbegreppet - upp linj en Leopold von Ranke,
Heinrich Richert, Max Weber och Arnold Toynbee som representanter
för den förstnämnda och för den senare Auguste Comte, Em ile Durkheim, Karl Lamprecht och Georg A Lundberg. Det finns anledning att
dröja nägot vid de nämnda arbetena av Hanssen, eftersom han i den
anvisar en väg ut ur konflikten. Lät oss först göra en kort vetenskapshistorisk tillbakablick.
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De kvalitativa metoderna har sina rötter i humanistiska discipliner, som
länge hållit kvar e n världsb ild där mä nniskan hade en exklusiv ställning i
universum och med individuell a möjlighet er att gest alta s in t illvaro.
For skn ingsintresset var inriktat på kritiska perioder, vändpunkter,
dominerande personligheter.

De metoder som kom till användn ing,

främst den historiska källkritiken, förutsatte långvarig träning, djup
förtrogenh e t med materialet och utvecklad logisk skärpa. "På grund av
probl emstä llni ngarnas a rt - och ingenting annat - ", säger Ha nsse n,
" bruka de metoderna vara va d man ka llar för kvalitativa, vilket he lt
e nke lt innebär att man s i:ill an bega gnar s t atistiska hjälpmedel".
De kvantita t iva metoderna inom samhälls ve t e nskaperna växte fram i
opposition mot de his t oriskt - kvali ta t iva. Mä nniskan ses framför allt
som en produkt av miljön; arve t s be t ydelse, som hävdade s av den
idealistiskt - historicistiska skolan, r educerades t ill en nullitet. Uppfostran formade personligheten.

Oet litterära språket möttes med

m isstro; det uppfattades som värdeladcat och diffust.

Om möjligt

borde hypoteser, bevis och slutsatser uttryckas i matematiska, geometriska och andra koncist definierade symbole r.

Intresset inriktades i

betydande utsträckning på massföretee lser.
Parallellt med den po li t iska historievetenskapens ind ividualiserande
tendens finns sedan gammalt bland hist orikerna en star k riktning, enligt
vi lken histor ia bör vara en universell t orienterad vetenskap omfattande
polit isk, kulture ll, social och ekonomisk histor ia . Centralgestalten som
nämns i det sammanhanget är Max Weber, ti ll vil kens kul tursyn och
ve t e nskapsuppfa ttni ng Hanssen anslut er sig.

Han understryker att

diskuss ionen all tför ofta fas t na t infö r skillnader i ti llä mpade metode r
och inte ti llräckligt beaktat, att den åtski lj ande grä nsen sä tts av oli khet
i pr oblemställ ningar som - e nli gt vad nyss redovisa ts - ä r bet ingade av
traditi one ll t gi vna vä rd er ingar.

Eft er som sådana knappast kan vete n-

s kapligt ifrågasä ttas borde de t finnas möjlighet a tt vinna öms esi di g
förståelse.
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Som en brygga mellan de bägge lägren introducerar han
gr e ppe t

f ä 1 t b e-

i svensk samhällsvetenskaplig forskning. Detta begrepp,

som har sina rötter i kvantmekanike n, vill han - med utgångspunkt i
arbeten av John Dewey och Arthur Bentley - se som en syntes av
naturvetenskapliga och humanistiska traditioner inom sociologin. Dewey
och Bentley utgär i sin s k transaktionella kunskapsteori frän en
beteendeagent och ett beteendeobjekt, men de vägrar bestämt att
iso lera den ene frän det andra. I stället betraktar de kunskapsinnehället
och det man har kunskap om som en enda sammanhängande i tid och
rum ut sträckt företeelse.

Termen transaktionell framhäver att kun-

skapsinnehäll och kunskapsobjekt ses som en helhet, där delmomenten
endast kan förstas om de sätts i samband med varandra. Detta inne bä r
att en observation och en mätning inte kan betraktas som någonting
objektivt, skilt frän forskaren och mä t instrumentet. Problemställningen
och forskarens värderingar sävä l som själva mätn ingen och tolkn ingen
inbegr ips i samma t ransaktion.
Det är detta synsätt som med en senare term kommit att betecknas
holistiskt (av grekiska holos, hel, odelad).

Konsekvenserna av denna

uppfattning, vilkens teoretiska fundament inom soc iologin har lagts av
Max Scheler och Karl Mannheim, har vetenskapsteoretiskt blivit en
upplösning av det klassiska objektivitetsbegreppet, och i metodavseende
att en analys av förutsättningarna för e n undersökning - inkluderande
päverkande faktorer som forskarens värderingar och attityder -ansetts
böra ges lika stort utrymme som behandli ngen av yttre fakta.
NOTER
1)

Samma beskr ivning med smärre stilistiska ändringar äterfinns
ocksä i Ehn och Löfgren, 1982 s 105.

2)

Med "obekväma fakta" avses här fakta som är obekväma för
forskaren, sädana som inte stämmer överens med hans egna
föreställningar. Ehns uttalande om strävan e fter saklighet som
en av forskarnas viktigaste yrkesnormer är fullt giltigt även för
journalister.
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3)

Med en (enkel) determinativ hypotes menas ett antagande som
s iktar direkt pä en verifiering eller falsifi ering.

Hypotesen

utsäger med andra ord hur det ri ktiga svaret pä frägan skall
lyda (Ha nssen, Hypot esernas roll)
4)

Hanssen har behandlat de tta led i teoribildningen (aa s 130).
Jag har t idigare framhäll it att hypotesen utgör ett mellanled mellan t eori och yttre verklighet. Den mäste vara
pä nägot vis empiriskt underbyggd, eftersom den siktar
just pä den empiriska verkligheten. Eljest bleve uppenbarligen chanserna för a tt en hypotes skulle bekräftas
m inimala. Naturligtvis förhä ller det s ig sä, att en del
hypoteser sä att säga står närmare verklighe t en, medan
andra äterigen har mer teoretisk och metodologisk relevans. Det fö refaller som om de determinativa enkla
hypoteserna ofta skulle sakna den empiriska relevans som
man finner hos de öppna arbe tshypoteserna. En anle dning
härtill kan vara att den determinativa enkla hypotesen är
sa intimt bunden t ill sin metod att den oft a utformas mer
med tanke på de metodiska möjligheter som materialet
och statistiska förfaringssätt e rbjuder än med den frihet,
som en öppen problemställning och tillgång till fl e ra
metoder kan skänka.

5)

För tydlighets sk ull bör framhållas, att Valdelins uttalande
avser generaliserbarhet utifrån ett litet antal fallstudier inom
industrin, dvs kvalita tiv metod tillämpad inom disc iplinen
fö retagsekonomi. Med termen valideringsstudie avser Valdeli n
en hypotestes t ande studie.

En hypotesgenererande studie

benämner han "konstruktiv studie " (Valdelin 1974 s 48).
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Bilaga 4

PROJEKTET HUDDINGE SJUKHUS - EN INNOVATIONSGENERATOR
Ett exempel pä ett projekt, som fätt påtaglig betydelse för innovationsspridning, utgör projektet Huddinge Sjukhus (1 962-1972).

Det var

mycket stort: 700 mkr i 1967 ärs penningvärde, byggnadsvolym ca
1.5 milj m 3 , byggnadsyta ca 380 000 m 2•
Det är unikt också i sä mätta att det är mycket väldokurnenterat.
Projektet studerades ingående 1972 dels av en granskningsgrupp (den sk
Bexeliusutredningen om projektets ekonomi), dels av mig själv 1973
(Björklöf 1976).

I det senare fallet prövades planerings- och projekte-

ringsorganisationen mot ett antal kriterier. Som underlag användes ett
datorbehandlat material som samlats in via en förhållandevis omfattande skriftlig enkät kompletterad med telefonintervjuer. Kriterierna var
följande.
o

Projektorganisationens förmåga att genomföra generalplanens intentioner.

Sjukvärdsfunktionen skulle vara styrande och samtidigt

skulle olika verksamheter vara balanserade, "hälla en adekvat
ambitionsnivå"
o

Projektets förmåga att hälla den beslutade tidplanen

o

Projektets förmåga att hälla den beslutade kostnadsramen

o

Projektets förmåga att generera bidrag till utvecklingen inom dels
det egna verksamhetsområdet (planerings- och projekteringstekniker, organisationsutveckling, utrustning och metoder för och inom
sjukvården), dels andra områden (spin-off- effekter)

o

Organisationens förmåga att bereda persona len meningsfulla arbetsuppgifter

Totalbilden av projektet blev mycket positiv. Fä projekt i landet torde
ha nätt sä nära mäluppfyllelse.
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Av störst in tresse för oss är nu utfa ll et av prövningen mot kr iteriet
förmäga att generera bidrag till utvecklingen. Den innovation som nära
nog genomgäende nämndes i svaren pä en företagsenkät var planeringsoch programmeringsmetoden.
Det är a ll deles uppenbart a tt med funktionsprogram för avdeln ingar och
r um, för vissa verksamheter och för t eknisk standard infördes en
mänggrenad innovation i svensk sjukhusp lanering: Ett sammanhängande, systematiserat - och ekonomiskt fördelaktigt - tillvägagångssätt att
arbeta igenom en komplicerad prob lemmassa. Tidigare dokumenterades
ett sjukhusbygge nästan utes lutande med ritningar.

HS-programmen

gjorde det möjl igt att pä ett verbalt begripligt sätt äskädliggöra
planeringsintentionerna till gagn inte blott för projektörer och byggare
utan också för beslutsfattare och för dem som skulle verka i sjukhuset.
Ti ll kategorin planeringsmetoder, dock ingalunda en innovation, men
som visade ett avancerat utveck li ngsstadium bör räknas tidbevakningssystemet. Diskussionerna med tidplanekonsul t en tv ingade fram att
resu rs insatsen frän början mäste penetreras noga.

Tidplanesystemet,

nära kopplat till kostnadsuppföljningen, korn att b li styrmedlet par
preference i projektet.
Nyheter, system och enskilda objekt - huvudsakligen av teknisk karaktär
men också med inslag av organisatoriskt nytänkande - var varuhan t eringen och de transport- och lagerhälln ingssystem den baserades pä.
Kedjetransportör, boxtransportör, genomräckningsskäp är system som
gjorde sitt intag i svenskt sjukhusväsende e ller som väsentlig t vidareutvecklades genom HS- projektet.

Arbe t et med ventilationssystemet

resulterade bl a i en omfattande handbok som det engagerade företaget
kunde dra nyt t a av i he lt a ndra objekt. Belysningsgruppen och dess
arbete är ett annat exempel.

Vägv isningssystemet rep resente rade

också det ett uppbrott frän gamla schabloner.

I samarbete med ett

företag utvecklades en ny sjukhussäng, en universalsäng som kunde
ersätta alla befintliga typer av specialsängar. Till denna utvecklades
e tt nytt sängbord. Ett annat kapitaltungt objekt som togs fram var ett
kombinerat gynekologi- och undersökningsbord. Inom ramen för m iljö-
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gruppens arbete utvecklades en uppsättning sjukhusvaser, som på flera
vårdinrättningar ersatt äldre t yper. En av nyheterna på vårdsidan var
konsultations- och behandlingscentralerna, enheter för kvalificerade
undersökningar och behandlingar, i viss mån stödjepunkter för klinisk
forskning.
1960-talets personalbrist och de stegrade lönekostnaderna resulterade i
en strävan mot centralisering av särskilt servicefunktioner och detta
fick utslag även när det gällde vårdaktiviteter.

Flera av lösningarna

"låg i tiden", men på grund av sjukhusets stora skala, blev de i vissa fall
utrerat typiska för tankegångarna och i en del fall, som vi nu kan se,
diskutabla.

Exempel är operationscentral, provtagningscentral och

bäddcentral.
De olika funktionsprogrammen för avdelningar och rum liksom för en
avdelnings organisation var resultat av en rad små projekt begränsade
till tid och personalresurser (även konsulters och sakkunnigas insatser).
Det synes av HS-erfarenheterna att döma vara arbetsmässigt sett
ekonom iskt att dela upp stora utredningar i m indre pensa och en fördel
för dem som arbetar med problemen att kunna se framför sig en klart
avgränsbar arbetsinsats.
Aktiv problemlösning främjades genom projektorienteringen inom det
stora projektet.

Begreppet programorganisation används ibland för

denna organisationsform.

Uppdelningen i mindre, så långt möjligt

specificerade avsnitt underlättade införandet av en av de mest framgångsrika konstruktionerna i uppbyggnaden av HS-projektet, nämligen
en linking-pinorganisat ion (Likert 1965). Det är påfallande hur positivt
alla inom projektkontoret såg på grupparbetsformen. Samma uppskattande omdömen om denna organisationsuppläggning framfördes

av

konsulter och sakkunniga som arbetade nära tillsammans med projektkontoret.
Man bör emellertid lägga märke till att enbart grupparbete inte är
detsamma som linking-pin, utan lika viktigt är ett genomtänkt mönster
av personalunioner.

En förutsättning för grupporganisation torde vara

att arbetsuppgifterna har en viss tidslängd och kan delas upp på
avgränsbara avsnitt.

- 4 -

En av fördelarna med den organisationsformen är att informationsspridningen underlä ttas.

En erfarenhet dä rvidlag är att projektledningens

atti tyd ti ll information och kommunikation är mycket väsentlig; de n
sm ittar av sig pä hela organisationen. Till alldeles övervägande del var
den projektinterna informa tionen munt lig. Ett tecken pä att kom munikationen inom proj ektet fun gerade tillfredsställande var att personalen
två gänger avvisade ledningens förslag om företagsnämnd.

En annan

faktor som t orde ha bidragit ti ll öppenhet och samar bete var att
personalen satt i ett (tätt möblera t, icke avskärmat) kontorslandskap,
vilket för denna typ av arbete har gammal hävd inom arkitektkären.
Pä frägan om det var riktigt att som skedde bygga upp en frän
landst inget fristående organ isation (appendix) har flera bedömare svarat
att den valda lösningen var den rätta eller den enda tänkbara för ett sa
stort projekt. En fara för en appendixorgan isation ä r eme llert id att den
lätt inst itutiona liseras.

För att en sädan organ isation inom offentli g

fö rvaltning skall lyckas krävs att den har goda relationer med moderorgan isationen och att de nna i s in tur visar förtroende för appendixorgan isationen.
Karakteristisk t var att poli t iker och teknostruktur arbetade nära tillsammans. Förtr oendemän hade deltagit i generalplanearbet et och varit
med vid framväxte n av mälformul eringarna; nu deltog de genom tä t a
sammanträden och däreme llan genom informe lla kontakter i genomförandet. De kände sig välinformerade, var gott insatta i projektet och
kunde därför driva HS- frägorna framgångsrikt i landstinget.
Projekto rganisationens sta rka stä lln ing i sekundärm ilj ön t illsammans
med övert yge lsen att det var nägot väsentligt och meningsfullt den
sysslade med bidrog ti ll att personalen kände sig motiverad. Det l önade
s ig att arbe ta; fö rs lagen sk ulle ju komma att realiseras.
Det sagda gällde för den studerade perioden fram till omkring m itten av
1971.

Dä skedde en snabb omvärldsväxling.

Det gamla landst ingets

sjukvårdsresurser slogs samman med Stockholms stads. Projektorgani-
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sationen bröts upp och den nya, kraftigt reducerade, stuvades härdhänt
in i ett främmande mönster.

Arbetsmiljön fick ett helt annat intres-

sentspektrum med betydande skillnader i värderingarna.

För motiva-

tionen inom appendixorganisationen blev effekten förödande - ett
resultat som tydligt framgär i enkätsvaren.

Innovationsperioden var

över.
Bilden skulle emellertid vara ofullständig om vi inte ocksä skulle belysa
nägra enskilda personers betydelse för händelseförloppet.
Storstockholms söderkommuner var i jämförelse med norrkommunerna i
flera avseenden missgynnade.

Efter uppförande av Danderyds sjukhus

pä nordsidan s t od söder i tur.

Förvaltningsutskottets ordförande var

frän

Huddinge där han ocksä var ledande

i kommunalpolitiken.

Kommunen kunde erbjuda landstinget tomtmark, en ansenlig areal, pä
förmån liga villkor. Sj ukhusets läge beslutades utan nägon reell konkurrens.
När det gällde sjukhusets uppgifter, dimensionering och utformning och
sättet att angripa problemen framst år en person som helt dominerande,
landstingets dävarande planeringsdirektör. Hans ställning i förvaltningen var stark; han var initiativrik och handlingskraftig.

Ett brett

kunnande hade han förvärvat genom egen erfarenhet. Härti ll kom att
han hade förmäga att vinna gehör för sina synpunkter. Efter inledningsskedet lämnade han landstinget för privat konsultverksamhet.

Även

frän den positionen var hans inflytande betydande ända fram till
driftstarten.
Planeringschefens efterträdare som projektledare tillträdde strax före
projektets mest intensiva period. Uppbyggandet av organisationen och
arbetssättet inom den präglades av hans höga värdering av samarbete,
hänsynstagande till mänga parters uppfattningar och beredvilligheten
att ge information utät och inät.

Skapandet av den framgängsrika

linking-pinorganisationen f är ses som en konsekvens av hans personliga
läggning. Han hade genom tidigare anställning flera väsentliga kontakt -
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punkter med stat en.

Orubbligt hävdade han den ingångna överens-

komme lsen om läkarutbildning, bl a tidpunkten fö r driftstarten. På sa
sätt fi ck han e n starkt a tmosfärskapande och pådrivande roll fö r hela
projektet.
För den fys iska utformning en hade give tvis arkite kten avgörande bet ydelse. Han var dessutom upphovsmannen ti ll det v iktigaste planeringsinstrumentet, avdelningsfunktionsprogramme n och delvis även till motsvarande för rums funktionerna. Genom nära, så gott som dagligt,
samar bete med projektledningen och genom projekteringsgruppernas
sammansä ttning blev denne intressent inflytelser ik även utanför oitt
forme ll a kompetensomräde.
Om vi söker policypersoner i projektets historia kan vi alltså fin na en
politiker som avgjorde fråga n var sjukhuset skulle ligga, planeringsdirektören som projektets mo tor, hans efterträdare som organisationsuppbyggaren och administratören och arkitekte n som fi c k inflytande pä
arbetsmetoder och den fysiska miljön.
Projektet var i tvä hä nseenden atypiskt, näm ligen genom sin stor lek och
genom byggherrens satsning pä egen kompete ns i form av e n kvalificerad planeringsorganisa tion.

Denna gavs dessutom tid att ut föra sitt

uppdrag grundligt. I avsnittet 5.2.2 (produkt ionssysteme t), har vi pekat
på att mera betydande innovationer mäste lanseras tidi gt i byggprocessen om de skall kunna hä vda sig.

Utan byggherrens förberedande

utrednings- och pla nerings insatser hade sjukhuset blivit helt konventionellt, hade saknat den utvecklingspotent ial som är nödvändig i e tt
forskn ingscentru m.
Exemplet visar det stora projektets möjlighete r och a nger e tt pa r
basala förutsättningar för innovativt arbete: Kl imate t för egna initiativ och krea tivite t mäste aktivt främjas, i arbetsmilj ön genom stödja nde system, i sekundä rmilj ön genom förtroendefulla relationer mellan
moder- och appendix-organisationerna och mellan dessa och centrala
intressenter.

- 7 -

Ett par uppmärksammade tekniska prestationer av byggföretaget, ett
konsortium mellan två av landets då största entreprenörer, var byggnadskonstruktionen och utvecklingen av ett avancerat, prefabricerat
elementsystem för fasader.

Med den generösa tolkning av begreppet

som vi accepterat i vårt umgänge med branschföretagen (avsnitt 2.2)
kan vi kalla dessa två utvecklingsprodukter för innovationer. Det är
däremot mera tveksamt om vi kan sortera in dem under Uhlmanns
definition.

Detsamma gäller för några andra, mindre omfattande

utvecklingssteg i projektet.
Främst bör dock framhällas byggföretagets förmäga att organisern
produkt ionen och det stora materialflödet.

Här kunde konsortiet

utnyttja den erfarenhet som vunnits under massproduktionsåren. I ett
avseende var således projektet likt de flesta. Innovationer föddes inte
inom byggföretaget.
aktuella situationen.

Nyheter importerades och anpassades till den

Appendix 5
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THE BUILDING SECTOR'S PROPENSITY FOR INNOVATION - SUMMARY
AIM, APPROACH AND METHOD
The aim of the study has been to shed light on the building sector's
attitude to innovation, and the sector's intellectual and organizational
preparedness for dealing with innovation issues. One objective has been
to examine the relative importance of research reports and summaries
of qualified investigations and studies for the development of activities
in the sector.
The fundamental ideas of the study are rooted in the central European
tradition of the historico-qualitative school of thought.

We can find

them set forth in same of Max Weber's essential works. An other basic
idea for this thesis is Dewey's and Bentley's theory of transactional
cognition introduced in Sweden by Hanssen under the term "field
concept", according to which the content and object of knowledge are
seen as an entirety. The present generation of cultural anthropologists,
however, prefers using the expression "holistic approach".
Three methods of investigation are discussed.
do wn

appr oa c h

The

t r a c king

involves the retroactive examination of the

practical impact of a particular report on reality.

Since there are

considerable obstacles in isolating the research component from the
innovation context, this angle of approach has been shown di fficult to
apply in the market environment.
Another, t y p o 1 o g i c a 1 m e t h o d, is described by Uhlmann. This
ene has also proved inadequate for our purposes. Since we are studying
quick, metamorphic processes, in our case, this method would mean a
detour in the process of the acquisition of knowledge. The method
selected in this report is termed the q u a 1 i t a t i v e i n t e r v i e w
m e t h o d. The reason for approaching the problem qualitatively is its
compound and many faceted nature and the fact that verbal discussion
is firmly grounded in building sector tradition.
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Forty three companies - architectural firms, t echnical consultants,
contractors and building materials manufacturers were interviewed.
This was supplemented by interviews with a number of independent
authorities in the fie ld. It should also be ment ioned that the author has
had many years experience working in the building sector and appra ising
innovations.

A number of investigations in the area of technical

innovation have been carried out and problems in th e building sector
penetrated in conjunction with this study.
THE BUILDING SECTOR 1960-1980
The s tructure and economic conditions in the building sector are briefly
described by way of introduction. We have had a swing from one end of
the pendulum to the other - from extremely intense production, "the
mi ll ion program", to a shortage of projects, "the construction industry
crisis". The recession has not been mirrored in the !arge and medium
size firms' abi lit y to get return on capita! because other sources of
income from, for example, real estate management a nd finance operations could compensate for the reduced revenues from construction
projects.

Numerous small companies have been founded and several

have gone bankrupt.
The industr ialization and mechanizat ion of the building process, for
example, the more frequent use of prefabricated e lements, has become
more pronounced since the 1960's, despite the increase in trade work.
The latter, largely a product of the Swedish Housing lmp rovement
Program (ROT-Program), might give the misleading impression that
mechanization trends have been braken.
Even if the volume of new construction has dramatically declined,
employment has been reduced with no turbulence as a result of
government measures, such as for examp le the introduct ion of the
Swedish Housing Improvement Program, and to a certain degree increased involvement in foreign markets. Seen from an innovation point
of view, the overall situation cannot be assessed as out of the ordinary.
However, an assessment cannot be made of the extent t o which events
have stimulated or inhibited the propensity for innovation based on the
material available. One measure which has had unquestionab le impac t
on many fields of application has been state support for e nergy
conservation systems.
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The building materials industry underwent a sharp contraction resulting
in fewer companies and, in a few sub-sectors, a more marked vertical
integration.

Reduced production volume has been balanced by price

hikes. The building materials industry differs from other companies in
the building sector in t·wo important aspects. Production organization is
stable and development generally takes place in the same fashion as in
other sectors' production companies. Development in materials production has proceeded from heavy ta lightweight and easy-to-handle
materials.
The contribution of the building materials industry ta the re-orientation
of construction activities is not insignificant, but it would seem that
development within entirely different sectors (chemical

industry,

chemico-technical and tool manufacturing industries) could have had a
stronger effect.
A POLITICAL ELEMENT IN THE BUILDING SECTOR - THE SWEDISH BUILDING CODE
The building sector operates in a mixed environment, within a broad
zone between political environment and laissezfaire economy. An
investigation was conducted with the purpose of testing the reactions ta
two political elements by investigating the attitude ta the Swedish
Building Code (SBN) and the type approvals procedure. Contrary to the
claim of the Swedish public debate, it was shown that an overwhelming
majority of companies did not view the building standards regulations as
inhibiting development. Also, the assumption an which the introduction
af the type approvals was based has been confirmed, namely, that a
type approved product is more quickly disseminated than average.
However, the investigation material is not a sufficient basis for an
assessment of the significance af the approvals procedure for innovation activities. On the other hand, the Swedish building code, an the
whole grounded an comprehensive research and development work in
cooperation with the sector, has probably been very important for
sector development.
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THE PATH OF INNOVATION AND INFLUENCING FACTORS
The path of innovation is presented as the passage of advances through
three fi lters (see figure 5.1).

Under the infl1,.1ence of factors in the

construction environment, Filter 1, the c o m p an y' s e n t r y, is a
low-active record ing f il ter which roughly sorts out innovat ions and
innovative ideas, a sort ing out process regulated by company policy and
production resources.

Information storage in F 1 is not systematic.

Filter 2 consists of the

prepa ra t ion of

b i d s.

It is active.

Stored information is here mobilized and innovations appraised in a
brief, goal-oriented examination.

Filter 3, p r o j e c t

e n t r y,

is

active and fin e-meshed. Innovations are assessed and tested in F 3. An
essential feature of this filter is the goal-guided adaptation of the
innovation to the actual project and decision-making often under time
and financia l pressure.
Three important factors influencing the passage are " papyrophob ia", the
old boy network (OBN) and the structure af the product ion system in
the building sector.
P a pyro phob ia

is expressed in a general disinclination to read

and a reluctance to deal with theoretical issues and documentation. The
old boy network denotes an informal communications network of good
old friends, college buddies or co lleagues from prev ious jobs to which
one can turn to discuss a technical problem. If the good old fri end
himself cannot help, he can in any event be a go-between to further
contacts supplying "know-where".

An innovat ive idea that has OBN's

support has a good chance of being acce pted and implemented; one that
doesn't has scant prospects. An important cementing factor in the
network is credibility. OBN isa very effectiv e information system that
also fulfills a social function.
Pr od uc t ion

is run by and in p r o j e c t o r g a n i z a t i o n s,

ie repetitive, temporary and ad hoc aggregates with varying composition of personnel.

This way of organizing the production resourses

creates special conditions that both suppress and st imulate innovation
and dissemination of technical advances.

The construction projects

themselv es are usually i n d e p e n d e n t of the parent organization.
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It is in the course af the project that advances are teste d.

The

organization dissolves when the task is accomplished, which obstructs
the possibility af building up a research tradition.
A prominent feature af construction projects is that there are periods
when the work is performed under hea vy t i m e a n d f i n a n c i a l
p r e s s u r e . It is in the early stages af the building process, duri ng
the programming phase, that the future users can successfully voice
their opinions. It is also in the beginning phase that the more radical
innovations have a chance af being implemented. Time pressure results
in a quickly reached and acceptable solution wliich is nol necessarily
the optimal one.

Time pressure has both a conflict inducing and a

conflict solving effect.

The work cannot stop, the conflict must be

solved an the spot. There's not enough time for squabbles ta germinate.
More than the information system, time pressure in the construction
project seems ta leve! off the conflict and balance interests. Time and
costs are major competitive tools. Consequently, the types af innovations se lected are the ones that increase ar improve productivity.
SOCIO-CUL TURAL TRADITION OF THE SECTOR
One chapter in the dissertation attempts ta capture the essence af t he
socio-cultural tradition af the building sector.

Characteristic af this

subsulture is that, with the exception af architectural firms, it is
m a le

d o m i n a t e d.

The educational syste m classifies those

working in the fi e ld according ta

t r a de

and

p r o f e s s i o n.

Engineers (Masters af E.) are less freque ntly employed in the sector
than in other technology based sectors (l.3 as oppose d to 2.0 %).
Certain tensions can be observe d in the r elations between architec ts
and engineers with various specialities. P r o d u c t i o n a s p e c t s,
which have dominated during the pea k produc tion years (ie the million
program mentioned above), have brought ta th e forefront the ene rg e tic
practitioner. His v a l u e s

a re

st r i c t l y p ro f e s s i o n a l.

The construction process, its problems and require ments prevail; af less
importance is whate ver pre cee ds ar follows.
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Information within the eld boy ne twork is transmitted ora lly. This is
also true for informat ion whi ch would preferably and na t urall y be
transmitted in writing. Viva voce allows more openness and directness
in the transmission of infor ma tion and exc hange af opinions. Compared
ta a situation wh ere one sits pencil in hand, viva voce does not allow for
the same thorough cons idera tion, calcul ations and pla nning.

In s itu a-

tions when r ap id decis ion-mak ing is require d, experience is espec ially
important.

The re is strength in the ab ility af Swedish construction

firms ta plan and improvise within an established frame.
cannot be denied that a certain

s t r e ak

of

However, it

m a rg ina Iism

("the sc ience o f rnuddling through") with the potential of inh ibiti ng
innovation, does exist in thei r pattern af action.
Also typical of sector trad it ion is th e ideal af the fre e enterpreneur,
dra wn up by the sector's interest organi zations and embodied in the
heads of small companies.

Th e image af the enterpreneur and af the

enterprising ind ividua l is a lso brought to the fore in the larger companies' interna ( publications.

The !a rge cornpanies are organized as

conf ederat ions of a nu mber of sma ll a nd medium size com pan ies. We
can observe a clear subcultura l affiliation among th e small e nte rpreneurs and the !a rge (groups of) companies.
Fina lly, a funda menta l cultur al feat ure of the construction industry is
o p e n n e s s. The work is perfor med in full v iew, specia lists in various
trades moving from one competing project ta a nother. News sp reads
rapidly to a competitor.
DISSEMINA TION
Innov ations in th e build ing sector ar e dissemin at ed in se veral ways;
however, ene dominant pa tte rn per s ists that cannot be seen in other
industries.

Th is distinctiv e pattern can be directly attributed to the

sec t or's production system. It is within the project organizat ions, not
with in the companies, that the

in nova t ion

is really assessed.

Usually, the project manager, ar the project management group, m akes
the c ritical decision whether or not t e imple ment the innovation.

In

princip le, innovations are tested in the c ourse af !arge projec ts and
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from there spread ta other projects. The dissemination af innovation is
preceded by i n f o r m a t i o n o n t h e i n n o v a t i o n. While the
project organization is important for testing and dissemination af
innovations, the companies are more instrumental in propagating information af innovations.
A NEW CONCEPTUAL FRAMEWORK
In conclusion, a new conceptual framework is presented below:
o Architectural programmers, conceptual designers and technical consultants play a major role both in the transmission af innovations and in
the dissemination of information. However in terms af the long-range
transition process, the impetus for change seems to be stronger from
the materials supply side.
o Relatively few innovations are conceived and developed in the
building sector.

Mast come from the outside through invas ion, being

imported from other sectors.
o An increasing share af construction-work has been carried out in the
form af assembly work - transportat ion and mounting of more or less
finished components with integrated functions.

Having reduced their

own contributions to innovative work, the contractors' ad hoc organizations for !arge projects have been alloted an important function as
instruments for screening innovations.
o It is a n the !arge projects, for wh ich only the larger companies can
compete, that more important innovations are tested (outside the
confines of the laboratory).
o One feature af the sector's socio-cultural tradition, the fixation an
production, directs development towards small and gradual innovations
which are quickly paid back (incremental innovations) and whose effect
on production can be eas ily foreseen.

The long term effects af

innovations are ascertained Jargely (and necessarily) through trial and
error.
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o Research reports and periodicals a re very scantily read wit h li ttle
effect on the sector. Manufacturers' and sales catalogues and leaflets
are perhaps the mast irnportant source of information on innovations in
and for construc t ion activity.

Neither is the keep ing up to date wi t h

R & D r esu lts - mainly a task of the !arge compani es - carr ied th rough
systematically.

The present investigat ion confirms the theory that

research and technical development have utterly different value and
information sys tems.
o Information spreads viva voce, ad hoc and in situ (ora lly, at t he righ t
moment, on-sit e). This pattern recurs in the dissemination of infor mation on innovations. A f eature of "papyrophobia", t he aversion to paper
and documentation, can be observed in the building sector's sociocu ltu ral tradit ion.

Th e earlier described OBN can be exploited when

t echnical information is sought in emergency s ituat ions.

This pheno-

menon and the sector's characteristic openness contributes to the news
rapidly reaching the company pace se tters even if t he nucleus of
informed t echnicians is small at the outset.
o Other compan ies' decisions and own observation of the innovation's
pract ical function ing often crit ically affect the decision.
o Competitions (but not own real-estate deve loprnent) provide a conducive atmosphere for innov a tive work. The building mater ials industry's R & D work follows a pattern s imi lar to that of productions
companies in other sectors.
o Readiness of the building industry t o follow a nd work with innovation
issues can generally be rated as low. Howeve r, there's more readiness
to do this among the larger companies.

Develop ments are followed

unsystematically, assessments are production orien t ed and values professiona l.

This confined field of interest combined with marked

openness in the sector provides ample room for the materials manufacturers and companies outside the sector to introduce new product s and
mater ia ls.
o In th e long t erm, it is the gradual changes in the assor trnent of
products and materials that will transform building techniques and
technology. However, change is generated by other sectors. Th is leads
to the c onclus ion that developrnent in the building sector wi ll not take
place within the building sector.

