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"Så är på jorden städse ordningsfråga 
av timmer funtad, men en andens längtan 
är sammanvävd av skär osinnlighet 
den dopnamn får av hopplös sammansättning 

ty fasta uttryck aldrig dröm kan täcka." 

Ur dikten Konferensman 
av Birger Sjöberg 

Bön vid åsynen av en dvärg eller en jätte: 
,),;i'?N " ;ir,N 7,1J 

tl'?Um 7?7J 
m'iJ;-, ;-,Ju.m

Lovad vare du, Herre, vår Gud, 
världens konung, 

som danat varelserna på mångahanda sätt. 

{Sidor S'fat Emet, s. 299} 

Till minnet av Erich Jacoby, Karin Hellgren, Ernst Levy, Hans Palmstierna och 
Carlo Derkert 

Två institutioner vill jag också ska bli ihågkomna: Det som en gång var STU:s ergo-lab 
och det som av elaka tungor kallades Fabriks utbredningsavdelning 
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Tack! 

Först ett stort tack till Arbetarskyddsfonden som blev Amfo och som sedan 
juli i år delvis blivit Rådet för arbetslivsforskning. Amfo har varit 
huvudfinansiär av denna avhandling. De som handlagt mina projekt har 
visat ett uthålligt tålamod med att arbetet tagit lång tid. De har visat prov på 
den goda segheten för att anknyta till titeln på denna bok. 

Argumentväven har vuxit fram efter diskussioner på högre seminariet vid 
institutionen för Industriell ekonomi och organisation (Indek) vid KTH i 
Stockholm. Som framgår i mitt förordsbetonade kapitel 1 har Indek även 
varit viktigt för mitt arbete på många andra sätt. Jag har på generösa villkor 
kunnat driva de senaste årens arbete i Arbetsmiljölaboratoriets 
/ Arbetsvetenskaps lokaler. 

I kritiska skeden av mitt arbete har jag fått finansiellt stöd från Institute for 
Management of Innovation and Technology (IMIT) och från Ruben 
Rausings fond för forskning om nyföretagande och innovationer. 

På listan för akademisk distribution av avhandlingen finns över 
200 individer. Många av Er har givit den form av stöd om vilket jag gott 
kan säga sine qua non. Att tacka Er alla med namns nämnande är inte 
möjligt och skulle ändå ej förmedla mina känslor inför den värme jag 
mött. 

Tre av de grupper, från vilka jag hämtat kraft, vill jag dock personifiera 
genom individuellt riktade tack: Rianne Mahon - Du får representera de 
många kosmopolitiska vänner till den svenska modellen som under 
kortare eller längre tider besökte dåvarande Arbetslivscentrum under 
1980-talet. Jan Odhnoff - vän och mångårig handledare - Du får 
representera alla dem som hjälpt mig att få syn på värdet av pluralistisk 
kravformning. Och till slut Pia min livskamrat - Du får representera 
anhöriga och vänner - ja alla Er som hjälpt mig att finna glädje i det som 
här i avhandlingen fått heta rationalitetsavstånd. 

Södermalm i augusti 1995. 

Ernst Hollander 
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Några läsesätt 

Del I - det vill säga de första fyra kapitlen - avser både att ge överblick över 
helheten och att ange några läsarter. Mina viktigaste resultat sammanfattas 
dock i kapitel 19 - Kravformning och andra lekord. Efter att Du läst del I och 
kapitel 19 är det lättare att välja och vraka i resten. 

Vill Du få en 'jordnära' känsla för vad mina tre exempel på miljödriven 
innovation har att säga kan Du koncentrera Dig på något av kapitelparen 6/16 
eller 7 /17. Ett slags konsultmodell av miljödriven innovation finns i kapitel 9. 

Vill Du i stället följa en 'teoretisk synvända' från teknisk ekonomisk till 
socioekonomisk innovation får Du ge Dig ut på den långa resa som börjar i 
kapitel 10 och sträcker sig fram till kapitel 15. 

De bitar av avhandlingen som ej har kapitelnummer - såsom Referenser etc. -
kan underlätta läsningen på många sätt. Särskilt vill jag framhålla den 
detaljerade innehållsförteckning som ligger sist. Den struktur som där visas är 
viktig att känna till vid läsning av enskilda avsnitt. 
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English presentation 

The enigmatic time pattern of Environmental Innovation 

The idea that far-reaching social demands can stimulate rather than hamper 
economic development had many adherents in the seventies. Swedish society 
then seemed to provide exceptionally fertile ground for merging advanced 
environmental demands with sophisticated industrial technology. Leaders in 
politics, public administration and even business argued that environmental 
challenges could create long-term comparative advantages for the Swedish 
economy. Thoughts like those influenced the author when he worked as an 
economic advisor to a chemical workers' union. Work environment as well as 
natural environment was considered. Hoped-for signs of an emerging 
environmental-industrial complex were however missing, at least when it 
came to the chemical field. 

The cases of environmentally induced innovation that are presented in part II 
were first studied in order to find exemplars of proactive local union strategies. 
The innovations - mercury-free coatings for seeds, water-based paints for 
woodwork and environment-friendly cutting fluids - originated in demands 
from the fifties, sixties and seventies respectively. The purpose of describing 
the R&D projects that emerged as responses to these demands were to specify 
union roles in creating environment-industry networks. Part II ends with a 
consultant's model for environmental innovation. 

In parts III and IV the focus is on the enigmatic time pattern of environmental 
innovation. In spite of the fact that these three innovations were chosen for 
their qualities as exemplars, the substitution processes turned out to be very 
drawn out in time. Coatings containing mercury were, for instance, still big 
Swedish export articles in the mid-eighties. Interpretative analyses of the 
enigma are made both from a techno-economic (III) and socio-economic (IV) 
perspective. 

Three common images were obstacles to environmental innovation. The first 
one was that innovations are calculable. The second one is called the Athena
image, after the Greek goddess who was bom a fully-armed adult. Economic 
analyses too often focus on those phases of the lives of innovations when they 
are already self-sustaining. The third image has been hardest to escape from. It 
pictures the user as an object. This image has been especially troublesome 
when it comes to groups considered to be lag users (rather than lead users). 
Anti-chemical farmers and autonomy-conscious house painters are cases in 
point. 

In part IV the focus is on the early stages of the demand-forming process in the 
three cases. More generally, a model of this process is built. Demand-forming 
is seen as a mirror image of the techno-economic innovation process. This 
mirroring reveals parallels between demand birth and technical invention. The 
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mirror image of dominant design becomes dominant demand. 

The author concludes that the co-evolutionary approach to the study of 
innovation would profit from being complemented by studies which pay more 
attention to the roles and evolution of new demand shapers. A possible answer to 
the enigma - of poor harvests from seemingly fertile soils for environmental 
innovation in Sweden - has to do with premature attempts to create dominant 
demands. A policy of encouraging dialogues which allow actors to hone their 
arguments can be a key to facilitating environmental networking. 

Classification options: Demand-forming processes, new demand shapers, work 
environment innovation, natural environment innovation, unions in industrial 
transformation, environmental innovation in evolutionary economics. 
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I 

Drömmen om låg-risk-kemi 





1. Först och störst på miljö?
"Vi i Sverige kan bli först
på bra miljöprodukter störst" 

Så sjöngs det några år i början av 1990-talet. Kupletten ingick i den musikaliska 
kabaren "Pengarna eller livet". Dess vision var att det skulle gå att förena 
'pengar' och 'liv' genom att ... 

" ... det kan bli en svensk modell 
som kan bli internationell"1 

Kabaren byggde bland annat på ett samarbete med den unga svenska miljö
organisationen "Det naturliga steget" som även i andra sammanhang hävdat att 
det ingalunda är så att det leder till ruin för företagsamheten i ett land att vara 
först i att utsättas för miljökrav. Tvärtom: 'Uthålligt ledarskap', som kan drivas 
fram av tidiga miljökrav, gör att det går att förena värnandet om livet på lång 
sikt med det kortsiktiga kommersiella livsvillkoret att tjäna pengar.2

Jag hörde sången sommaren -93 med en blandning av glädje och förundran. 
Glädje därför att jag uppfattade budskapet som avsett att motverka det som 
kallats 'den värsta miljöförstöringen' - apatin.3 Men också förundran: Var det 
verkligen i början av 90-talet alltjämnt möjligt att sjunga om denna vision -
'som om ingenting hänt'. Skulle jag glädjas åt - eller sörja över - att de på 
scenen och jag levde i så olika världar? 

Själv hade jag nämligen inspirerats av en sådan vision i mer än två decennier 
och var i färd med att skriva en avhandling där jag sökte bearbeta besvikelsen 
över att visionen inte lett till mer miljödriven omvandling av svenskt 
näringsliv. 

Först var det inte svårt att hålla med om - att Sverige varit. En av den svenska 
miljörörelsens ledande filosofer nämner i en bok från tidigt 90-tal att han drogs 
till Sverige för ett kvartssekel sedan därför att han betraktade Sverige som ett 
föregångsland för den moderna miljörörelsen. Administrativt och legalt hade 
Sverige reagerat snabbare än andra länder: 

"Established in 1967, the Environmental Protection Board was the first of what 
would become new state environmental agencies in just about every country of 
the world; a year later, parliament passed an Environmental Protection Law 
that was the strongest and most rigorous legislation that could be found 
anywhere. Swedish pragmatic reformism had responded to the environmental 
crisis, and many looked to Sweden as an exemplar in the new 
environmentalism." 4 

1 Båda de citerade stroferna ur Linder (92)**. [Flertalet referenser finns på listor placerade efter 
avhandlingens del IV. Innebörden av dubbelasterisk (**) framgår i anslutning till dessa 
listor]. 

2 Se Robert (93[92]) t.ex. s. 55 f. eller Bem (93).
3 Mehhnan (92)**. 
4 Jamison (90) s. 20 och 64. Ett exempel på att Jamisons bild av Sverige så småningom blev mer 

kritisk finns i avsnitt 16.3.3. [Uttrycket "avsnitt 16.3.3." talar om att hänvisningen är till 
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Men det var inte bara när det gällde naturmiljön - den yttre miljön - som 
många ansåg att Sveriges sätt att hantera avancerade sociala krav var ett 
föredöme. 

På det tidiga 70-talet hade tanken på att Sverige skulle gå före, måhända ett 
ännu bredare stöd när det gällde arbetsmiljön - den inre miljön - än när det 
gällde den yttre miljön. Och för den inre miljön uttalades förhoppningen, om 
att det skulle gå att både spara liv och tjäna pengar, redan då på högsta politisk 
nivå: 

"En god miljö var också något lönsamt, ett konkurrensmedel: ... vid 
arbetsgivarnas AROS-mässa 1970 ... påpekade (Palme) att exportindustrin 
började lida brist på arbetskraft, och att detta berodde på att människorna nu 
krävde mer av sin arbetsmiljö än vad industrin ansågs kunna bjuda. På samma 
sätt som den sociala rättvisan tidigare visat sig vara en konkurrensfördel för 
svensk industri skulle det nu visa sig att arbetsmiljöreformerna var det, sade 
han."5 

Det positiva samband som föresvävade Olof Palme gällde knappast att kraven 
skulle kunna leda till innovationer och på sikt export av arbetsmiljöprodukter. I 
de statliga propositionerna för det då nyinrättade teknikutvecklingsverket STU 
fanns emellertid en tydlig tanke på miljö-export från Sverige som stimulerats 
fram av att kraven här hörts tidigare än på andra håll. De tidiga kraven kunde 
gälla såväl 'naturvård' som 'arbetsmiljö'.6 

Tidiga tankar på att det kunde ha ett ekonomiskt värde för svensk industri att 
möta miljökraven först ser jag som ett hopgifte - en bisociation - mellan två 
tanketraditioner som eljest ofta haft svårt att samsas. 7

1.1. De två kulturerna 

I avhandlingens senare delar - del III och del IV - söker jag mana fram två 
tanketraditioner som har anknytning till det som på 1960-talet diskuterades i 
termer av 'de två kulturerna'. Den ena traditionen kan lite löst karakteriseras av 
att den hämtar en del av sin identitet i en 'samhällelig rationaliseringsmodell'. 
Det är 'modellens bild' av natuvetenskapens och teknikens 'roll i utvecklingen' 
som är av intresse här. 

Många av dem som inspirerats av rationaliseringsmodellen har - ofta 
omedvetet - präglats av den tyska kemi-industrins etableringsperiod på 1800-
talet. Den verkade förebåda framtiden. 'Det moderna storföretaget' med egna 
FoU-laboratorier framträder för första gången. Under denna period skapas 
också föredömen för en nästan symbiotisk relation mellan naturvetenskaplig 

kapitel 16, sektion 3, avsnitt 3. Efter avhandlingens del IV finns ett antal informationer av 
denna typ samlade under rubriken typografiska signaler. Jmf även den detaljerade 
innehållsfårteckningen ]. 

5 Nordfors (85) s. 84 citerande Palme. 
6 Glimell /RRV /(83) s. 40 ff och bil. 5 s. 2. 
7 Ordet 'bisociation' är hämtat ur Koestlers modell för kreativitet. Jmf 14.2. 
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högskoleforskning och avancerad storföretags-FoU. När de former som då 
förebådades, ett halvsekel senare kom att dominera industrin, nåddes en 
vattendelare i den moderna industrihistorien. Enligt modellen är FoU i liten 
skala därefter dömd att kämpa i ett hopplöst underläge. Storleken på FoU
satsningar drivs upp alltmer och vare sig man gläds över det eller beklagar det 
kommer framtidens tekniska landvinningar vara följder av gigantiska - ofta 
statligt ledda - projekt. s 

Den andra tanketraditionen kan - lika löst - sägas hämta en del av sin identitet 
i ett romantiskt arv. Detta arv kan yttra sig i att man poängterar värdet av 
sådant som den lilla gruppens gemenskap och en orörd naturmiljö. Vidare i att 
man ser sig värna den enskilda människans särart såsom den visar sig i allt 
från hantverksarbete till en subjektiv, hermeneutisk vetenskap.9 

Ett tidigt efterkrigsuttryck för uppfattningen att sådana tanketraditioner hade 
svårigheter i samlivet var C.P. Snows tal om 'de två kulturerna'.10 

'68-upproren' runt världen fick en del av sin inspiration från filosofer som sökt 
överbrygga gapet mellan kulturerna. Men de filosofer som huvudsakligen kom 
att prägla upproren blev så småningom sådana som såg lösningarna som något 
för en utopisk framtid.11 

Det originella, med de försök att gifta ihop traditionerna, som gjordes i 70-
talets Sverige, var att planerna gällde ett faktiskt snarare än ett platonskt 
äktenskap. Det var det existerande svenska FoU-systemet och de konkreta 
uttrycken för förhoppningar på t.ex miljöområdet som skulle förenas. 

70-talsvarianten av tanken att de två kulturerna skulle kunna mötas 'i verkliga
livet' hade förvisso inte bara förespråkare i Sverige. I sektion 12.2. nedan söker
jag mana fram en världsbild som fanns väl företrädd bland de radikala
teknikpolitiker runt om i världen som kände sig uppfordrade av den
romantiska, humanistiska, sociala eller allmänt vänsterpolitiska kritiken. Jag
gör det med hjälp av en forskningsöversikt från mitten av 1970-talet gjord av
den internationellt ledande innovationsforskaren Christopher Freeman.12 Det
stämningsläge jag syftar på kan sammanfattas: 'Tekniken kan klara större
utmaningar än idag om sociala, miljömässiga och andra nya krav bara görs
tydligare.'

Men även om tankarna fanns väl artikulerade i den internationella 
innovationslitteraturen vill jag hävda att de fann en osedvanligt bördig 

8 Jmf delar av kap. 10 samt kap. 12. Särskilt relevant är sektionen om Freeman även om denne 
- 'från sitt håll' - kämpar med överbryggandet av klyftan mellan de två traditionerna.

9 Jmf 15.2. om Mumford och Merchant trots att även dessa båda - 'från andra hållet' - kämpar 
med överbryggandet av klyftan. 

lO Snow (61[59]).
11 Den dominerande inspirationen blev således snarare Marx - såsom han lästes under 

'rationaliseringsmodellens glansdagar' - än Snow och Mumford. Snows dramatisering av 
klyftan mellan naturvetenskap och humaniora har dock fortsatt att inspirera såväl konstnärer 
som vetenskapsdebattörer. Se t.ex. Persson (94) s. 124 ff. och Söderling (95)**. 

12 Freeman (74). The Economics af Industrial Innovation.
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jordmån i ett Sverige där såväl avancerad teknik som pragmatisk reformism 
var brett omhuldade honnörsbegrepp.13 

Den avhandling som härmed läggs fram har även på andra sätt inspirerats av 
tanken att 'tekniken kan mer om bara kraven på den görs tydligare'. 

1.2. Fackliga utgångspunkter 
Tanken att 'tekniken kan mer .. .' var med om att föra mig till tre lovande barn.

Jag syftar på de tre fall av miljödriven innovation, vilka tillsammans utgör den 
empiri, som avhandlingen kretsar kring. 

I slutet av 70-talet handledde jag lokala fackliga organisationer, vilka sökte 
trygga sina medlemmars sysselsättning. Alltför ofta blev jag - som facklig 
ekonom/utredare av frågor kring kemiindustri- kontaktad 'fem minuter i tolv' 
d.v.s. när det var för sent att kombinera om de aktuella företagens resurser eller
finna nya vägar.

Var det möjligt för de lokala fackliga organisationerna att fungera mer 
långsiktigt? I diskussionerna om detta låg det nära till hands att hänvisa till de 
näringspolitiska förhoppningarna om att avancerade krav på miljöområdet 
skulle kunna utvecklas till en internationell konkurrensfördel för Sverige.14

Tankarna om att svenska myndigheter, miljöorganisationer och fackliga 
organisationer, skulle fungera som 'pionjärbrukare' och härigenom stimulera 
fram innovationer föreföll dock ej hålla vad de lovade - åtminstone inte på 
kemiområdet.15 Det blev det samlade intrycket av min tid som facklig utredare 
och det förstärktes när jag i mitten på 1980-talet var med om att göra en mer 
systematisk inventering. Denna gjordes inom ramen för ett tvärvetenskapligt 
forsknings- och utredningsprojekt för arbetslivsdemokrati.16 Detta projekt 
kommer jag nedan kalla Kemiprojektet. Slutsatsen av Kemiprojektets 
inventering blev att svensk kemiindustri inte varit anmärkningsvärt 
framgångsrik i att utveckla miljö-innovationer. 

Tre av de innovationsprocesser, som vid inventeringen föreföll intressanta för 
en tolkning av denna brist på framgång, har specialstuderats före och under 
arbetet med avhandlingen. De tre innovationerna är kvicksilverfria 
betningsmedel, vattenburna snickerifärger och 'snälla' skärvätskor. Alla tre har 
av såväl viktiga kravställarkategorier som FoUande företag uppfattats som i 
väsentlig grad miljödrivna. Alla innovationsprocesserna har varit utdragna i 
tiden. 

13 Se Jamison (90) och vidare referenser där.
14 Hollander (82). Detta var en debattartikel i Kemisk tidskrift. Se även svaren på denna d.v.s.

Brandt (82) och Niblaeus (82). 
15 Ordet 'pionjärbrukare' är min översättning av det engelska begreppet 'lead-user'. Jmf 11.1.4.

[Det att jag ofta 'halv-citerar' har att göra med den vikt som i avhandlingen fästes vid 
begrepps-bildning. Jämför kap. 3 och avsnitt 14.2.4]. 

16 Jmf kap. 4 och 5.
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Hur pass utdragna i tiden de förefaller beror på betraktarens perspektiv- kring 
detta kommer en hel del resonemang kretsa nedan. Men något om hur det kan 
te sig bör ändå sägas redan här: 

Ett förslag till födelsetidpunkt för kravet på kvicksilverfria betningsmedel 
är 1956. Det året fann en veterinärmedicinare mycket höga 
kvicksilverhalter i en stenfalk. I mitten på 70-talet hade ett svenskt 
kemiföretag tagit fram en på många sätt väl fungerande ersättningsprodukt 
för de kvicksilverpreparat som dittills använts för att skydda böndernas 
sådd från röta. Men kvicksilverpreparaten gick fortfarande utmärkt att sälja 
i stor skala utanför Sverige i mitten av 80-talet. 17

Ett förslag till födelsetidpunkt för kravet på vattenburen färg är 1968 då 
danska målare och studenter gav ut en rapport där riskerna med de då 
använda färgerna - som innehöll stora mängder organiska lösningsmedel -
fick stort utrymme. Kort därefter kom kravet upp i Sverige. I mitten på 80-
talet kom ett viktigt genombrott för vattenburna snickerifärger sedan det 
svenska målarfacket bedrivit sin 'vattenkampanj'.18 

En tidig tanke på en 'snäll' skärvätska var kopplad till den yttre miljön och 
oljekrisen 1973 men inre miljölarm senare på 70-talet var viktigare för de 
här aktuella utvecklingsprojekten. Tre svenska kemiföretag inledde projekt 
syftande till miljövänligare varianter av de vätskor som har kylande och 
smörjande funktioner i verkstadsindustrins många skärande 
bearbetningsoperationer. De arbetsmiljöproblem som 'föranledde' 
utvecklingsprojekten hade minskat en hel del i mitten av 80-talet, men 
framgångarna för de svenska kemiföretagens nya skärvätskor var 
begränsade. 19

Att de 'processer', som jag tittat på har varit utdragna i tiden är en av orsakerna 
till att jag i avhandlingens titel använder vardagsbegreppet 'segt'. Poängen 
med att använda detta begrepp är emellertid att det också kan ges innebörden 
uthållig. 

Den drivkraft som fanns i miljökraven föll nämligen aldrig bort under den 
period jag betraktat även om styrkan i kraven varierade en hel del över tiden. 
De företag som svarade på miljöimpulserna fortsatte innovationsarbetet trots 
att vinsterna t.o.m. långsiktigt var svåra att påvisa. 

17 Jmf kap. 6 och 16. 
[Ibland gör jag - som i detta och följande stycken i huvudtexten - indrag för att markera att 
ett eller flera stycken till sin karaktär avviker från den övriga texten. Bl.a. använder jag indrag 
och återgång till normalmarginal för att varna för att jag pendlar in i och ut ur min empiri. 
Men jag använder även tekniken för att markera längre inskjutna resonemang]. 

18 Jmf kap. 7 och 17. 
19 Jmf kap. 8 och 18. 
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1.3. Kluvenhet inför miljödriven innovation vid 
mitten av SO-talet 

Den bördiga jordmån för tankar kring miljödriven innovation som fanns i 70-
talets Sverige hade blivit rätt urlakad vid mitten av 80-talet. Men även om det 
fanns många svikna förväntningar, t.ex. till följd av att projekt ej hållit vad de 
lovat, var stämningen kluven. Det fanns ledande företrädare för svensk 
storföretagsamhet som såg stora dittills outnyttjade möjligheter. En av dem var 
Curt Nicolin : 

"Den nästan revolutionsbetonade stämning kring miljöfrågorna som uppkom i 
slutet av 60-talet skapade också förutsättningar för ny tillämpning av teknik och 
ny utveckling. Många av oss kanske reagerade genom att slå bort kraven och 
inte vilja inse deras relevans och då missade vi givetvis en chans att komma 
igång tidigt och göra bra produkter. För att inte bara tala om det som hände på 
60-talet så ska jag uttrycka den åsikten att de här miljökraven finns kvar, mer
eller mindre vokala idag, och det är min uppfattning att de lösningar som vi
erbjuder idag för olika typer av miljöpåverkan är väldigt ofullgångna och
kommer att bli sant och synnerligen, ett flertal av dem, underkända innan
seklet är slut."20

Nicolin syftade inte i första hand på möjligheterna för den kemiska industrin 
men även bland de företagsstrateger i kemi-industrin, som jag intervjuade i 
mitten av 1980-talet fanns det ett brett spektrum i åsikter om framtiden och 
tolkningar av det som varit. Tydligt blir detta nedan i redogörelsen för fallet 
med de 'snälla' skärvätskorna där två koncernstrateger är eniga om att 
framgångarna hittills uteblivit men där den ene menar att miljökraven visade 
vägen till en framtidsbransch medan den andre hävdar att miljönischen 
prövats men befunnits för liten.21 

1.4. Samtalet med barnen ändrar inriktning 
Tre barn ombeds i denna avhandling att tala med mig om varför Sverige ej blev 
'först och störst'. Detta är ett väl stort ämne. Som avslutning på detta personligt 
hållna inledningskapitel ska jag därför peka på hur samtalsämnena med tiden 
ändrat inriktning och fokuserats. Jag gör det i anslutning till tre av de 
arbetsnamn som mitt arbete med miljödriven innovation haft.22 

'Den goda cirkeln' 
Ett arbetsnamn var 'Den goda cirkeln'. Det syftade bl.a. på en god cirkel där 
framsynta miljökrav skulle leda till tidiga miljöinnovationer inom kemi vilka i 
sin tur skulle stärka denna industri och göra den mottaglig för än djärvare 

20 Nicolin (85)**. 
21 Sektion 8.4. 
22 Ide från Carhnan (90). 
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miljökrav etc. Tanken kunde kopplas till tre svenska ekonomer med institutionell 
inriktning. 

Gunnar Myrdal hade under lång tid analyserat bl.a. regioners ekonomiska 
utveckling i termer av goda och onda cirklar.23 Ingvar Svennilson hade på 
1950-talet antytt att den svenska kemiska industrin kune bli 'mer avancerad' 
genom att satsa på områden där den svenska hemmamarknaden var högt 
utvecklad.24 Det som föresvävade Svennilson var en satsning på bl.a. 
läkemedelsindustrin. Om man emellertid kombinerade Myrdals tankar på goda 
cirklar, Svennilsons på skapandet av nya utvecklingsblock på kemiområdet och 
Erik Dahmens förespråkande av synliggjorda miljökostnader låg det nära till 
hands att föreställa sig en god cirkel mellan framsynta miljökrav och avancerad 
kemi.25 

Namnet 'Den goda cirkeln' var dock avsett att även leda tankarna i annan 
riktning. Studierna av miljöinnovationer var tänkta att bl.a. utgöra underlag för 
ett fackligt studiematerial. De studiecirklar som kom till stånd skulle bidra till 
att facken utvecklades till aktörer som kunde vara med och binda 
miljöindustriella nät. 26 

Varför ÄR det så segt? 
Ovan nämnde jag att inventeringen av miljödriven inovation visade att den 
goda cirkeln för svensk miljökemi knappast föreföll vara under etablering. 

Sedan Kemiprojektet avslutats och mina studier av miljödriven innovation i 
kemiindustrin blivit till ett avhandlingsprojekt var det alltså naturligt att 
placera problemen med miljödriven innovation i fokus. Tanken med 
cirkelmaterialet - att lära ut hur det går till att miljöinnovera - denna tanke 
tonades ner. Det nya arbetsnamnet blev 'Varför ÄR det så segt?' - med 
innebörd ungefär; varför går det så trögt för miljöinnovationer på 
kemiområdet? 

Men namnet kunde också ge utrymme för att peka på riskerna med att 
övertolka det sena 1980-talets 'boom' i intresset för den yttre miljön. Boomen 
manas fram av miljöhistorikern John Young i Post Environmentalism. Sommaren 
1988 föreföll ett nytt miljömedvetande ha fötts. 

"It was as if the spirit of 1970 was aboard once more, but in the main stream of 
public consciousness instead of the back eddies. Renowned champions of the 

23 Se t.ex. Myrdal (57). En idehistorisk bakgrund finns i Kapp (76) s. 217. 
24 Svennilson (55) bl.a. s. 163 och 181. 
25 Den bok om miljökostnader som här åsyftas är Sätt pris på miljön [Dahmen (68)]. Dahmen 

har emellertid gjort banbrytande insatser även beträffande 'utvecklingsblock'. Se Carlsson 
och Henriksson (91) samt där anförd litt. 

26 Miljöindustriella nät och Miljöindustriella utvecklingsblock används här i stort sett synonymt. 
Bilder av tankarna på fackliga roller i välfärdsindustriella nät kan fås via Jacoby (37), och 
Odhnoff (80) samt i Fabriks (81a, b och 86)**. 
Jmf 5.1.3. beträffande tankarna på fackliga roller i miljöindustriella nät.
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environment ... found themselves ad dressing not just seminars of concemed 
scientists or committed activists but public galleries of thousands."27 

Youngs bok passar bra i detta sammanhang ty han ville varna för 
historielöshet. Även utifrån mina erfarenheter fanns det skäl att göra det när 
den tidigare ambivalensen mot miljönischen förbytts i en korstågsatmosfär. En 
internationell affärstidning sammanfattade på framsidan: "The 
ENVIRONMENT- business joins the new crusade".28 Budskapen kunde tolkas 
som att det nu fanns en mirakelmedicin för både lönsamheten och miljön. 
Många ekon av dessa toner kunde höras i Sverige. För den som studerat 
området ett tag fanns det .. skäl att tala om att mirakelmedicinen varken var ny
eller garanterat effektiv. Aven om jag hoppades på en långsiktig trend i 
riktning mot miljövänlighet syntes det rimligt att varna för ytterligare en 
kortlivad högkonjunktur för miljöprodukter. 

Det var inte ens i akademiska sammanhang lätt att få utrymme för ett sådant 
motvalsbudskap. Möjligheten att utveckla argumentet öppnade sig emellertid 
genom 'Gudfadern' för Kemiprojektet - matematikern och företagsekonomen 
Jan Odhnoff.29 Odhnoff ledde även det institut för arbetslivsdemokrati- här 
förkortat ale - där Kemiprojektet bedrevs. Han hade liksom jag ett förflutet 
som facklig utredare.30 Odhnoff stod sedan länge i förbindelse med en 
akademisk institution - här kallad indek - som fanns i skärningen mellan 
ekonomi och teknik. 31 

lndeks inriktning kunde vara av värde för studier av miljöinnovation bl.a. 
därför att den nämnda skärningen medförde att ett intresse för teknisk
ekonomisk innovation fanns företrätt. Ett annat intresseområde vid indek var 
skärningen ledarskap/ arbetsmiljö. Detta var självfallet relevant för studier 
kring innovationer för den inre miljön. 

De avgörande vetenskapssociologiska skälen för att jag såg ett utrymme för en 
studie som bl.a. skulle problematisera en populär managementstrategi kunde 
emellertid bäst fångas med bilden av att indeks ledare Albert Danielsson och 
Odhnoff representerade två tankekollektiv mellan vilka ett intressant 
spänningsfält skapats. 32 För att avpersonifiera kallar jag respektive tankestil 
indek och ale. 

Gemensamt fanns framhävandet av perspektivets betydelse för vad som kan ses 
- även i samhällsvetenskapliga sammanhang. Med tanke på den
'miljökonjunktur' som berörts ovan var ett annat gemensamt intresse i
'spänningsfältet' än viktigare. Jag syftar på viljan att skilja mellan 'bärande
ideer' och 'utlösande faktorer'.33 I samtalen mellan indek och ale kunde t.ex.

27 Y oung (92[90]) s. 120. 
28 Fortune 900212. 
29 Begreppet 'Gudfader' - såsom det används här - presenteras i 14.4. 
30 Fabriks /Nyström/(Sla)**. 
31 Indek uttyds Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation. Indek är en del av 

Maskinsektionen vid Klli. [De två kortformerna Indek och KTH liksom mina andra 
förkortningar uttyds på en lista placerad efter avhandlingens del IV]. 

32 Något om hur jag använder begrepp som 'tankekollektiv' framgår i kap. 4. 
33 Se Danielsson m.fl. (86). 
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'tidsstudiers' genes, uppväxt och mognad diskuteras med hjälp av sådana 
termer.34 I yttre-miljö-sammanhang kan jag kalla 'kretslopp' för 'bärande ide' 
och 'skärpta indicier om växthuseffekt' för 'utlösande faktor'.35 

I slutet av 8O-talet fördes i detta spänningsfält också en livaktig diskussion om 
Stephen Toulmins och Allan Janiks idehistoriska studie Wittgensteins Wien. 36 
Boken i fråga blev en förebild för mig vad beträffar tolkningen av en tidsanda 
och de tankefigurer som rör sig i den. 37 Det som inspirerade var bl.a. sättet att 
levandegöra den tankefigur som fått namnet 'drömmen om det universella 
språkef.38 Skulle det vara möjligt att teckna 'seghetens' orsaker på det viset? 
Skulle jag kunna ge liv åt tankefigurerna 'planerbar innovation', 'upptäckter 
som Athena' och 'brukaren som objekf?39 

Skillnaderna mellan indek och ale var självfallet också viktiga för att göra 
spänningsfältet intressant. Båda polerna hade differentierade kontakter på 
olika nivåer i industriföretag och i partsorganisationer men tyngdpunkten var 
för indeks del förskjuten mot företagsledningar och för alc:s del mot facken. 

Slutligen bör nämnas att både indek och ale var medvetna om riskerna för 
'sponsringseffekter' av den typ jag pekar på i diskussionen om respektive 
inriktning för det danska systerprojektet och Kemiprojektet. 40 

I och med att bilderna av de tre lovande barnen och jag själv kom in i det 
nämnda spänningsfältet tonade jag ner ambitionen att skriva en handbok i att 
miljö-innovera. Så som närmare utvecklas i kapitel 5 finns dock en del 
sediment från tidigare ambitioner i den riktningen kvar i avhandlingens del Il 
'Upptäckten av segheten'. Och naturligtvis hoppas jag fortfarande att miljö
innovatörer, kravformare och nätbindare, trots den bitvis akademiska formen, 
ska ha glädje av att bekanta sig med de tre barnen. 

Varför V AR det så segt? 

Förändringen från 'är segt' till 'var segt' kom sent i mitt arbete och var kanske 
en förutsättning för att det alls skulle kunna avslutas. Tre begränsningar i mina 
syften kan knytas till detta namnbyte. 

Bytet från 'är' till 'var' innebär att studiens historiska karaktär markeras 
starkare. Barnens födelsetidpunkter har - efter mycken tvekan - förlagts till 5O
tal, 6O-tal respektive 7O-tal.41 Namnbytet understryker att jag inte oreserverat 
bör uttala mig om hur det går för de eventuella släktingar som föds idag. 

34 Se Giertz (81). Orsaken till att jag använder ordet genes för att beskriva 'tidsstudier' på 30-
talet klargörs vidare i mina kap. 3 och 15. 

35 Se Commoner (74[71]) och Gore (93[92]). 
36Janik och Touhnin (73). 
37 Ordet förebild använder jag för att markera att bokens sätt att behandla detta kändes som en

uppfordran och en utmaning. 
38 Se Touhnin (91). 
39 Jmf 2.3. 
40 Jmf 5.1.1. och 17.1.3. 
41 Min tvekan om 'födelsetidpunkterna' redovisas i kap. 16-18. 
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Däremot kvarstår min uppfattning att jag funnit gemensamma drag hos tidiga 
miljödrivna innovationer.42 

Den andra reservation följer av den första: Förutsättningarna för 
kravformningsprocesser med nationell prägel, av de slag som diskuteras i 
fallen, har förändrats kraftigt sedan 70-talet och förändringarna lär fortsätta. De 
förutsättningar som rådde 'när Sverige var först' lär inte återkomma. Den som 
vill veta huruvida dagens unga miljökrav kommer besvaras innovativt kan inte 
som jag acceptera att endast ha ett systerprojekt i Danmark. 

Ett optimistiskt skäl för namnbytet får bli slutkläm på detta kapitel: 
Förhoppningarna om snabba miljöförbättringar har förvisso grusats många 
gånger sedan Rachel Carson skrev Tyst Vår för över tre decennier sedan. Andå 
vill jag tro att en del av de problem, som diskuteras i mina fall, är problem för 
'the early birds'. 

42 Jmf sektion 2.4. och hela del IV av avhandlingen. 
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2. Har miljödriven innovation varit
särdeles seg?

I avhandlingens sista del ger jag ett slags jakande svar på frågan i detta kapitels 
rubrik. Miljödriven innovation var särdeles seg om man får tro vittnesmålen 
från de tre lovande barnen och från de tänkare som hjälpt mig förstå barnens 
ursprung och första levnadsår. 

Ordet seg använder jag som nämnts för att det både kan ge associationer till en 
negativ bild av tidsutdräkt - att värdefull tid går förlorad - och till en positiv 
bild av uthållighet hos dem som driver innovationer. Ordet särdeles syftar på 
jämförelsen mellan miljödriven och annan slags innovation. 

All innovation förutsätter mönsterbrott som innebär samtidig destruktion och 
konstruktion.1 Men hur svåra brotten blir beror bland annat av hur gamla och
etablerade mönstren är. En del av de mönster vilka behövde brytas för att de 
tre barnen skulle kunna utvecklas och bli sedda var mycket gamla och i viktiga 
avseenden omedvetna. I så måtto är de tre barnen typiska för 'tidiga 
miljöinnovationer'. 2 

Den bild jag tar fram innefattar att miljödriven innovation varit särdeles seg 
därför att kravformningen för sådan innovation varit så komplex. Det faktum att 
min studie anknyter till en socioekonomisk tradition har gjort att det ligger nära 
till hands att se denna aspekt. Den framkommer tydligast i del IV där jag 
beskriver de tre barnen som socioekonomiska innovationer. Det sätt att studera 
miljöinnovationer som jag arbetar fram i del IV utgår emellertid till stora delar 
från en dualitet mellan teknisk innovation och kravformning. Den bild jag får när 
jag i del III ser barnen som tekniskt ekonomiska innovationer är alltså en viktig 
utgångspunkt. 3 

För att strukturera min seghetsstudie beskrivs det jag gör i del III och IV med 
ordet 'sekundäranalys'. Det jag gör i del II kallar jag 'primäranalys'. Denna 
distinktion görs för att markera den förändring av min intresseinriktning som 
ägde rum sedan jag under en tid brottats med det motsägelsefulla tidsmönster 
som här fått namnet seghet. Innan dess hade min inriktning varit att svara på 
frågan "Hur miljö-innovera?" 

1 Jmf 14.2. 
2 Vad jag avser med 'tidiga miljöinnovationer' förtydligas i kap. 15.
3 Vad jag vill med distinktionen mellan tekniskt ekonomisk och socioekonomisk innovation framgår

närmare i ingressen till kap. 10. 
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2.1. Inspirationskällor, syften och metoder 
I avhandlingens första del presenterar jag fyra sätt att läsa mitt material. 
Samtidigt som jag på så sätt beskriver förhållninggssätt i metodiska och 
angränsande frågor söker jag ge en överblick över helheten. 

Den personliga ton med vilken jag i kapitel 1 beskrev min väg till frågorna och 
fallen har förhoppningsvis hjälpt Dig som läsare genom att den framhävde de 
erfarenheter som styrt mina iakttagelser. För att se nyanser i en avhandling där 
födelsen av tekniska innovationer jämförs med födelsen av sociala krav är det 
t.ex. av vikt att veta att författaren varit verksam vid ett fackförbunds
utredningsavdelning men inte i ett industrföretags FoU-avdelning. Jag kan
också motivera den personliga tonen i kapitel 1 med en hänvisning framåt till
kapitel 15. Där diskuteras - med hjälp av teknikhumanisten Lewis Mumford -
vådan av att forskare underlåter att göra reda för sina personliga motiv och
känslor.4

Här i kapitel 2 finns en 'milt positivistisk ton'.5 Det tar sig uttryck i att jag 
presenterar min avhandling likt en kedja. Det syns också i det att jag 
framställer den samhällsvetenskapliga världen som en karta där jag 
'positionerar' min avhandling i förhållande till forskningstraditioner som 
inspirerat. 

Kapitel 3 - om att det är värt försöket att lyfta sig i håret - är hållet i en 'milt 
hermeneutisk ton'. Av de fyra inledningskapitlen pekar detta tydligast fram 
mot avhandlingens resultat. Där föregrips nämligen några av de metaforer och 
'lekord' som kommer fram ur avhandlingens tredje och fjärde del. Kapitlet är 
delvis skrivet i polemik mot att argumentering ses som en 'kedja' som smids 
länk för länk. Poängerna med att i stället se argumentering som en väv 
framhålles. 

I rubriken till kapitel 4 föreslås att kunskap kan bli till i dialoger. Kapitlet pekar 
fram mot ett tema som löper genom hela sekundäranalysen. I tolkningen av 
den 'nätbindning' som möjliggör tekniska innovationer och nya kravformer är 
det viktigt vilken uppfattning man har om vad som gör ett samtal kreativt. För 
att förstå nätbindning behövs en studiemetod som hjälper en att styra undan 
från såväl cynism (aktörerna drivs enbart av egna kortsiktiga intressen) som 
idealisering (aktörerna drivs enbart av viljan till fruktbärande dialoger). 

Ovan har jag knutit vissa förhållningssätt till vissa kapitel - t.ex. ett 'milt 
positivistiskt' till kapitel 2 och ett 'milt hermeneutiskt' till kapitel 3. Jag ryggar 

4 15.2.1. 5 Uttrycket 'milt positivistisk ton' kräver en förklaring. En tydlig - men till förmån för samhällsvetenskaplig hermeneutik partisk beskrivning - finns i Andersson (82[791) Positivism

kontra hermeneutik. Ett sparsmakat utsnitt ur en tabell där Andersson dikotomiserar mellan positivism och hermeneutik kan illustrera: Positivism: I Förenkling 1 ··· Distans 
Hermeneutik: Problematisering ... Engagemang
För mig handlar motsättningen i hög grad också om matematiska kontra bildmässiga redskap. I övrigt klargörs mitt bruk av uttrycket - som vanligt i avhandlingen - steg för steg genom ordens placering i sammanhang. Gmf även Johannessen (86), Kleberg (91) s. 25-31 och mitt kap. 3 nedan). 
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emellertid för det övertydliga och ensidiga vilket lett till att inget kapitel kan 
inrangeras i någon enhetlig skola. I stället väver jag i resten av avhandlingen 
likväl som här i del I ofta in mina argument för att ett visst synsätt är fruktbart 
i det sammanhang där fruktbarheten kan visas med exempel. Många av del
och kapitelingresserna i avhandlingen tjänar alltså syftet att ange teoretiska och 
metodiska förebilder. Där anges också ofta hur jag snävat in mina intressefält. 

Innovationsteoretikern Bengt-Arne Vedin har beklagat att det ej finns 
'begravningsplatser för misslyckade innovationer'. 6 Han önskar sig bättre
underlag för analyser av de 'prövningar' innovationer utsätts för.7 Alltför ofta
är det de framgångsrika innovationerna som beskrivs. När misslyckanden 
beskrivs rör det storskaliga fiaskon som Concorde. 8 

Rädslan för att beskriva 'vardagsprövningarna' är minst lika problematisk när 
den präglar annan samhällsekonomisk forskning som när den präglar 
innovationsstudier. T.ex. leder, enligt min uppfattning, ett samspel mellan en 
sådan rädsla och drömmen om att kläda i matematisk dräkt, till att ett 
nyansrikt samtal inom ämnet nationalekonomi försvåras, och till att 
gränsöverskridande samtal mellan denna disciplin och andra 
samhällsvetenskaper ofta förhindras helt. 9 

I mitt sammanhang skulle underlåtenhet att beskriva prövningarna också få 
negativa effekter. Om jag lät bli att tala om de prövningar som ledde till att jag 
efter primäranalysen släppte tanken på att skriva en 'lärobok i miljö
innovation' skulle det t.ex. försvåra den kontakt jag vill ha med andra som har 
eller har haft sådana ambitioner att praktiskt hjälpa miljö-innovatörer. 

En aspekt av det metodproblem jag här vill åt är att många forskare 'går 
udenom' och låter bli att redovisa en använd metods svagheter. Den 
institutionelle nationalekonomen Erik Dahmen har pekat på risken att vi blir 
'redskapsbodens fångar'. En viktig måltavla för Dahmens metodkritik är den 
matematisering som följt i spåren efter de allt kraftfullare matematiska 
hjälpmedel som IT-revolutionen erbjudit.10 Men risken för att bli 
redskapsbodens fånge gäller fler än dem som okritiskt väljer matematiska 
redskap. Många av de traditioner jag inspireras av i del III och IV har 
redskapsbodarna fyllda av metaforer och verktyg för att förstå de 
sammanhang som fött dessa metaforer.11 Diskussionen i kapitel 3 nedan har 
därför fått ett dubbelt syfte. Det första är att visa värdet av metafor-analys. Det 
andra är att peka på att även denna språkvärld kan förslava. 

6 Vedin (93)**. Den inspiration jag fått från Vedin blir klarare i kap. 14. 
7 Att jag i ett sammanhang som detta använder ordet 'prövning' hellre än ordet 'hinder' 

motiveras i avsnitt 3.1.1. 
8 Jmf sektionerna 5.3., 12.2. och 12.3. 
9 Se Etzioni (88) s. 19 citerande matematikern/ ekonomen Leontief. Jmf även Hodgson (95) 

samt kapitel 10 nedan. 
10 Dahmen (95a) s. 27 och Dahmen (95b)**. 
11 Här vill jag särskilt peka på Koestler som givit mig Athena-bilden och Merchant som brukar 

'språk-arkeologi' för att peka på hur långlivade tankestrukturer kan bli när de blivit halv
eller omedvetna. Jmf 14.2 resp. 15.2.2. 
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Socialantropologer tog tidigt på sig uppgiften att reflektera över språkliga, 
kulturella och sociala avstånd. Kapitel 4 inleds av bland annat detta skäl med 
ett citat ur en bok där socialantropologen Mary Douglas diskuterar frågan om 
vi som forskare använder språket eller om det i själva verket är 'språket som 
använder oss'. Därmed hjälper hon mig att introducera mitt begrepp 
'rationalitetsavstånd'. Det begreppet använder jag både när jag tolkar 
svårigheterna i samtal mellan ekonomer och naturvetare och dito i samtal 
mellan producenter och kravformare. 

Kapitel 4 är dock samtidigt skrivet i polemik mot Douglas. När hon talar om 
tankekollektivs utveckling verkar det nämligen som hon hade svårt att se 
möjligheten för att dessa löses upp i periferin när de träder i relation till andra 
tankekollektiv. Jag ger i kapitlet ett exempel på hur viktig denna möjlighet är 
för tolkningen av mina fall. 

2.2. Stafettbilder av tre miljödrivna 
kemiinnovationer 

I del II ges de 'rakaste' presentationerna av de tre fallen. De är raka i så måtto 
att de är lätta att följa men de är också raka i ett annat avseende. De har drag av 
att vara skrivna utifrån en 'sekventiell innovationsmodell'. 'Stafettlopp' är en 
metafor som ibland används för att ta fram drag hos den modellen. 

Del II inleds av ett kapitel som närmare beskriver hur jag kom att ägna mig åt 
de tre stafettloppen. Från början valdes de som nämnts ut därför att de skulle 
passa som praktikfall i en studiecirkel i 'konsten att miljö-innovera'. Trots att 
de valts utifrån det syftet menar jag dock att de har mycket att säga om 
miljöinnovationers tidsmönster. I kapitel 5 argumenterar jag för detta via 
jämförelser med andra samhällsvetenskapliga projekt avseende miljöinnovation med 
vilka jag stått i kontakt. Jag jämför också de tre fallen inbördes och finner att de 
sinsemellan uppvisar intressanta mönster av likheter och olikheter. 

Kapitel 6 -om kvicksilverfria betningsmedel -följer utvecklingen från SO-tal till 
70-tal. Det bygger i stor utsträckning på intervjuer med personer knutna till det
företag som så småningom började forska för att ta fram en ersättningsprodukt
för betningsmedel baserade på kvicksilver. Företag som nås av miljöimpulser
och söker svara innovativt på kraven kallar jag ibland 'impulsmottagande
företag'.

Kapitel 7 -om vattenburna snickerifärger -följer utvecklingen från 60-tal till 80-
tal. I detta kapitel har antalet impulsmottagande företag, där intervjuer gjorts, 
ökats till två och företagsintervjuerna har kompletterats med ett antal 
djupintervjuer på ett centralt fack -målarförbundet. 

Kapitel 8 -om 'snälla' skärvätskor -följer utvecklingen från 70-tal till 80-tal. 
Detta kapitel bygger på ett ännu mer omfattande intervjumaterial och där har 
ytterligare typer av aktörer intervjuats -bland andra vad jag kallar 
'nätbindare'. 
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I kapitel 9 förtydligas den modell jag arbetat med i kapitel 6-8. Jag delar där in 
den långa vägen från vag miljö-impuls till internationell miljöprodukt i tre 
huvudsträckor: I)Miljöimpuls -> FöretagsFoU; Il)Företags-FoU -> 
Marknadsklar produkt; III)Marknadsklar produkt-> Internationell 
marknadsacceptans.12 Dessa tre huvudsträckor delas sedan in i enskilda 
delsträckor. 

Kapitel 9 avslutar del Il och har en dubbel uppgift i avhandlingen. Dels 
sammanfattar kapitlet en slags konsultsyn på miljöinnovation dels antyder det 
hur gåtor i primäranalysen födde sekundäranalysen. 

Några exempel på frågor som blev hängande i luften under primäranalysen 
kan förtydliga det sagda: 

Apropå kapitel 6 kan man fråga varför personer i det impulsmottagande 
företaget var så otydliga beträffande hur de första impulserna - d.v.s. den 
tidiga kritiken mot de kvicksilverbaserade betningsmedlen - såg ut. 

Under arbetet med det som så småningom blev kapitel 7 undrade jag 
mycket över hur skandinavisk och tysk arbetsmedicin kunde värdera 
riskerna med lösningsmedelsfärger så olika. 

Ytligt sett låg tanken på de snälla skärvätskor som diskuteras i kapitel 8 
'rätt i tiden'. Arbetsmiljö var 'inne' i slutet av 70-talet, ett ledande 
fackförbund drev frågan om snälla skärvätskor och utvecklingsarbetet 
kunde kopplas till näringspolitiska mål. Såge man bara till denna yta 
kunde det tyckas som om de snälla vätskorna hade bättre förutsättningar 
än betningsmedlen och färgerna att göra succe. Ändå blev de kommersiella 
framgångarna mindre. Varför? 

Apropå kapitel 9 kan nämnas att jag hos många företag fick svårtolkade svar 
på frågor om hur pass framgångsrika miljöprojekten var. Svaren påverkades av 
krockar mellan två sorters rationalitet: Marknadsrationalitet och 
omvandlingsrationalitet ,13 Inom marknadsrationalitetens ramar kunde det - ett 
decennium efter start - om ett projekt heta: 'Hade vi från början vetat vad vi 
vet nu hade vi nog aldrig satsat på detta'. Men projektet kunde samtidigt 
försvaras inom omvandlingsrationalitetens ramar: 'Projektet var del av en 
kulturförändring. Det ledde till bättre samarbetsklimat i företaget, större 
förståelse för företagets FoU, potentielt värdefulla spin-off-produkter etc.'.14 

Att de enskilda miljöprojektens värde bedömdes så olika manar fram Athena
temat i sekundäranalysen: 'Är innovationer sköra eller kraftfulla?'. Det pekar på 
att det är svårt men nödvändigt att även fånga sköra delar av innovationers 
liv. Och jag måste hitta redskap för att beskriva så att det blir begripligt att
några företag trots allt försökte miljö-innovera.

12 Redan denna korta beskrivning av modellen illustrerar väl att den är sekventiell och är 
avsedd att belysa hur ett företag bör arbeta med miljöinnovationer för att nå framgång.

l3 Jmf avsnitt 13.1.3. 
14 Notera de svårmätbara begreppen samarbetsklimat etc. Exemplen är hämtade ur Hollander 

(86a)*. [Referenser som denna vilka är försedda med en asterisk(*) finns i de appendix vilka 
placerats efter avhandlingens del II]. 
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2.3. Tekniska innovationers seghet 
Begreppet 'heterodoxa ekonomer' använder jag för att tala om ekonomer som 
på ett eller annat sätt vill vidga ekonomers intressen så att teknologiutveckling 
och utveckling av människors artikulerade behov inte lämnas utanför 
analysen.15 De som vill vidga intresset så tvingas att ge sig i kast med teknik 
och krav som befinner sig i tidiga och sköra faser. De måste hitta forskningssätt 
som ger dem möjlighet att kryssa mellan fjättrande strukturer och luftiga hjältar 
som det heter i rubriken för kapitel 10. Detta metodkapitel inleder del III av 
avhandlingen men också hela sekundäranalysen. 

I kapitel 11-13 tar jag hjälp av en skara sinsemellan mycket olika heterodoxa 
ekonomer, för att visa på den tradition som finns för att integrera innovationer 
och teknologiutveckling i ekonomisk analys. Någon motsvarande tradition för att 
integrera kravformning och ekonomi känner jag ej till. Jag prövar därför först vad 
den existerande traditionen kan belysa i de tre fallen av miljöinnovation. 

I kapitel 11 utgår jag från två mesoekonomer som var förebilder under 
primäranalysen.16 Under den inspirerade således Ove Granstrands och Bengt
Åke Lundvalls modeller av innovativa samspel mellan brukare och producenter. 
Trots att dessa modeller var mig till hjälp kvarstod dock en mängd gåtfulla 
drag. Många av gåtorna var relaterade till tidiga, sköra faser i en tekniks eller 
ett kravs liv. 

Även om sekundäranalysen metodmässigt förberetts i kapitel 10 kan det sägas 
att den börjar i kapitel 12 med en 'omläsning ur miljösynpunkt' av tre av den 
ekonomiska innovationsforskningens klassiker. Mina motiv för att bearbeta 
dessa ur miljösynpunkt kan knytas till tre tankefigurer som stått i vägen för 
möjligheten att se kreativ kravformning. 

Den första av de tankefigurer som jag syftar på rör möjligheterna att rationellt 
planera innovativa handlingar. Denna figur brottades ner av 
'innovationsforskningens grundare' Joseph Schumpeter i början av 1900-talet. 
Figuren hade emellertid så starkt grepp om sinnena att den t.o.m. återuppstod 
i Schumpeters egna senare skrifter. 

Det är således inte överraskande att två av efterkrigstidens ledande 
ekonomiska innovationsforskare fortsatte att bearbeta denna tankefigur. Jag 
syftar på ekonomhistorikern Nathan Rosenberg och den i kapitel 1 nämnde 
Cristopher Freeman. Den senare har under årtionden lett ett institut för analys 
av vetenskapspolitik.17 Dessa två forskares ifrågasättande av den livskraftiga 
tanken på kalkylerbar innovation var viktig när jag valde att 'undersöka vad de 
två hade att säga om mina fall'.18 

Ett än viktigare skäl för mig att använda Rosenberg var emellertid hans 
ansträngningar för att vidareutveckla arvet från Schumpeter genom att ge de 
tidiga, okalkylerbara, naturvetenskapsnära, delarna av innovationsprocesser 
större plats i innovationsstudier. Rosenberg talar i termer som gör att jag till 

15 Sektion 10.0. 
16 En innebörd i begreppet mesoekonomi framgår av ingressen till kap. 11. 
l7 Jmf sektionerna 12.3. respektive 12.2. 
18 Hur denna 'undersökning' går till framgår i kap. 12 och 13. 
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honom vill knyta nedbrottningen av den andra av de tankefigurer jag vill fästa 
uppmärksamhet på. Jag kallar denna tankefigur för 'Athena' efter den grekiska 
gudinna som föddes fullvuxen ur sin faders huvud.19 

Den tredje tankefiguren syns också tydligt hos den unge Schumpeter. Han talar 
om att innovationer normalt är 'producentledda'.2° För att diskutera denna figurs 
grepp om tanken vill jag tillfälligt transformera min barnmetafor till att avse ett 
antal brukarkategorier i producent<-> brukar-relationer. Jag ställer 
producentledd innovation mot 'en syskonskara som vill vara med om att 
initiera innovationer'. När jag går igenom syskonskaran i åldersordning avser 
jag att man fram bilden av att de äldre varit lättast att upptäcka för ekonomiska 
innovationsforskare. 

Storebror är 'det teknikerfarna industriella brukarföretaget'. Freeman hade 
redan på 1960-talet mycket att säga om betydelsen av sådana brukare för 
innovation. 21 

Nästa bror är 'en teknikorienterad statlig myndighet'. Granstrands diskussion 
av teknikupphandlarens relation till teknikproducenten inspirerade mig under 
primäranalysen. 

Nummer tre i syskonskaran är den icke-industriella brukare som har någon 
slags etablerad relation till en teknikproducent. Teknikekonomen von Hippel och 
delvis i hans spår Lundvall har gjort mycket för att lyfta fram detta tredje 
syskon i ljuset. Lundvall utgår ofta från icke-industriella brukare i sin 
diskussion av 'otillfredsställande innovationsbanor'. Många av de brukare han 
tittade på var ovana vid innovationsrelationer och uppträdde ej som formare av 
krav.22 

Mest diffus är den yngsta systern. Den i kapitel 1 nämnde matematikern och 
företagsekonomen Jan Odhnoff pekade under det sena 1960-talet på denna 
yngsta systers svårigheter att bli sedd och komma till tals med 
teknikproducenter.23 Även Freemans hjärta har länge klappat för henne.24 De 
naturromantiker, hantverkare, rådvilla konsumenter etc., som jag här tillfälligt 
förklätt till en liten flicka, har emellertid länge varit svåra att uppfatta som 
potentiella parter i innovationsförberedande dialoger. Det är i relation till 
'brukare' av denna typ som tanken på producentledd innovation fortsatt att 
fjättra under längst tid. 

19 Jmf kap. 3 och 10. 
20 Jmf 12.1. 
21 Jmf 12.2. I 14.4 nämns att sådana tankar föregreps av March and Simon (58). 
22 Kap. 11, särskilt 11.2. 
23 Odhnoff (67) s. 114. 
24 Jmf slutet på avsnitt 12.2.3. Kvinnoforskaren Louise Waldens har studerat den mest svårsedda 

brukar<->producentrelationen ur lillsystems perspektiv. Waldens synvändor kring 
symaskinen har hjälpt mig mycket i övergången mellan min avhandlings tredje och fjärde 
del. [Walden (90)]. 
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I min tolkning var det emellertid inte bara innovationsforskare som hade svårt 
att se späda miljöaktörer som 'pionjärbrukare in spe'.25 Även de industriella 
teknikproducenterna såg dem närmast som 'eftersläntrare'. 

Svårigheterna i att ändra syn på späda miljöaktörer illustreras i kapitel 12 och 
13 med att även en ledande innovationsforskare som Freeman, som 
känslomässigt var engagerad mot den rådande oförmågan att se nya 
brukarkrav, hade svårt att fördjupa sig i vilkoren för kreativ kravformning. Att 
fördjupa sig i den förefaller ha uppfattats som en uppgift för andra än 
ekonomiska innovationsforskare i den Schumpeterska traditionen. 

Innan jag kan växla synvinkel från att som i kapitel 13 främst se mina fall som 
tekniska innovationer till att som i del IV se dem som kravformarhistorier, behöver 
jag alltså hjälp från en rad andra tankefält än de som representeras av de tre 
klasssiker vilka belyser mina fall i Kapitel 13. Med hjälp av forskare på dessa 
andra fält fördjupas ifrågasättandet av Athenabilden och tanken på 
producentledd innovation. 

I kapitel 14 söker jag förstå varför det varit så svårt att säga Farväl till Athena 
såväl när det gäller teknisk innovation som när det gäller kravformning. Min 
tolkning är att det har att göra med att ostrukturerade, kreativa moment är 
gäckande. För att troliggöra det och få en glimt av kreativitetens väsen tar jag 
hjälp av romanfofattaren och vetenskapsjournalisten Arthur Koestler. Centralt i 
hans studie av kreativitet är begreppet 'bisociation' som rör sammanförandet 
av skilda tankevärldar. I kapitel 14 får Koestler mana fram begreppet men här 
finns skäl att visa en ännu tidigare källåder för denna sorts tolkning av 
kreativitet. Jag går till ett citat där 

" ... Marcel Proust redovisar en upptäckt som blev avgörande för hans 
konstnärskap. 'Det finns inom mig', skriver han, 'en ung man vars inre skarpa 
öra uppfattar den svåråtkomliga harmonin, onåbar för andra, mellan två skilda
intryck eller ideer. Jag vet inte vem denna varelse är, men när han ... skapar dessa 
överenskommelser, då lever han på dem, lyfts upp av dem ... Utan dem kan 
han inte existera."26 

Detta svårfångade "vet inte vem", med dess motsvarigheter i Koestlers 
beskrivningar av naturvetenskapliga upptäckter, är för mig nycklar till att vi 
som samhällsforskare med intressen för det regelbundna ryggar inför tekniska 
innovationers eller sociala kravs formativa upplevelser. 

I två avslutande sektioner av kapitel 14 söker jag visa att den 
företagsekonomiska innovationsforskningens många motsägelser med fördel 
kan tolkas i ljuset av en ambivalens inför det kreativa. 

25 'Pionjärbrukare' är min översättning av ett begrepp från von Hippel och Rogers. Jmf kap. 11
och 15. 

26 Lagercrantz (92) s. 16 citerande Proust. (BH-kursivering).
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2.4. Dualitet mellan teknisk innovation och 
kravformning 

I del IV utvecklar jag en protomodell för kravformning. Orddelen proto markerar 
modellens försöksvisa karaktär. Orddelen formning markerar att kraven -
precis som tekniken- utvecklas i en öppen iterativ process.27

Jag ska nedan fästa uppmärksamhet på två 'redskapsbodar' som jag använder 
för att utveckla min protomodell.28 Den första redskapsboden har jag fyllt medan 
jag i del III betraktade mina fall som tekniska innovationsprocesser. För att 
kunna använda den redskapsboden speglar jag kravformningsprocessen i den 
tekniska innovationsprocessen. 29 Det är resultatet av denna spegling jag avser 
när jag i rubriken ovan talar om en 'dualitet mellan teknisk innovation och 
kravformning'. Många av de lekord, som presenteras i kapitel 19 och som ska 
ses som delar i protomodellen, härrör ur denna spegling. De flesta av lekorden 
har alltså sina motsvarigheter i begrepp som sedan länge vunnit burskap i 
beskrivningar av den tekniska innovationsprocessen. 

En andra redskapsbod som används för modellbygget uppstår i ett spänningsfält 
som jag bildar mellan å ena sidan miljöns idehistoria och å den andra sidan 
aktörsmönster i mina kravformningshistorier. 

I de glimtar ur äldre tänkande kring miljö och teknik, som jag ger med hjälp av 
idehistorikerna Mumford och Merchant, går det att ana den höga åldern på 
Athenabilden och bilden av brukaren/naturen som objekt.30 Visionen om 
naturvetenskaplig upptäckt som startpunkt för teknisk innovation 
artikulerades tydligt redan på 1600-talet. Och på 1800-talet firade den slags 
innovation, som sålunda förutsetts, triumfer inom kemisk och elektrisk 
industri.31 Visionen om en objektiverad och manipulerbar natur artikulerades 
också på 1600-talet. Den har kopplats till en bild av naturvetarna/teknikerna 
som de aktiva och brukarna som de passiva. 32 

En illustration till de på sent 1900-tal kvarstående svårigheterna med att lämna 
objektsynen på brukare ges i början av kapitel 15. Utgångspunkten för 
illustrationen är en forskningsöversikt gjord av sociologen och 
kommunikationsforskaren Rogers. 

Mot bakgrund av detta exempel, och av hur gammal objektsynen var, blir det 
lättare att förstå de upprörda känslor som på 1960- och 1970-talet väcktes av 
den moderna miljörörelsens sätt att se världen. Jag pekar bland annat på den 
häftiga reaktion biologen Barry Commoner mötte när han hävdade att den 
miljöforskning som naturvetare bedrev ledde till frågor som ej kunde besvaras 
enbart med naturvetenskap. Det var i förlängningen av tanken som den blev 
omtumlande. Den 'grundforskning som kunde föda nya krav' borde behandlas 
lika generöst som den grundforskning som kunde föda ny teknik. Commoner 

27 Även kraven behöver alltså få vara försöksvisa och trevande. 
28 Redskapsbod används här i Dahmens ovan angivna mening. 
29 Själva speglingen förannonseras också i 13.3.1. 
30 15.2. 
3112.2.1. och 15.2.1. 
32 15.2.2. 
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hävdade med andra ord att det var legitimt för naturvetare att formulera 
miljömässiga krav på tekniken utan att samtidigt anvisa tydliga vägar för 
kravens tillgodoseende (15.3.1). 

När jag etablerar ett spänningsfält mellan miljötänkandets mönster och 
aktörsmönstren i mina kravformarhistorier tar jag hjälp av sociologerna Jamison 
och Dwyer. Med bland annat deras hjälp skaffar jag mig redskap för att förstå 
de rationalitetsavstånd som behöver överbryggas för att olika 
'brukarkategorier' och 'producentkategorier' ska kunna träda i förbindelse med 
varandra. Detta 'trädande i förbindelse' - eller upprättande av dialoger - är i 
sin tur en förutsättning för att miljinnoverande nät ska kunna bindas. 

Exempel på de redskap som kommer fram i spänningsfält mellan 
idehistorierna och mina fall kan tas i kapitel 16 som handlar om de 
kvicksilverfria betningsmedlens genes. I en av de senare sektionerna i det kapitlet 
diskuterar jag hur 'en hel hierarki av tankemönster behövde brytas'. I 
motsvarande sektion i kapitel 17, om de vattenburna snickerifdrgernas genes, talar 
jag om 'att överskrida tankemönstret i ett gammalt nät'. 

Medan de redskap jag fått via speglingen med teknisk innovation syns 
tydligast i kapitel 19 syns alltså redskapen från spänningsfältet ide<-> 
kravformande aktörer bäst i kravformningskapitlen i mitten av del IV. Hela 
protomodellen av kravformning växer emellertid fram medan den väv, som 
del IV utgör, blir till. Jag kan alltså provanvända modellen i kapitlen 16-18. 
Sålunda kan jag antyda hur jag kommit att se på segheten i mina fall via de 
sektionsrubriker som valts i de berörda kapitlen. 

Till exempel är sektion 16.2 döpt till: 'En kravformarhistoria på 50- och 60-tal 
med naturvetare som hjältar'. En grupp innovativa naturvetare har alltså 
intagit 'spegelrollen' till Schumpeters entreprenör. Rubriken till 16.3. är 
'Myndigheter som fjättrande strukturer'. Naturvårdsverket har intagit 
'spegelrollen' till de storföretag som enligt en del ekonomisk-teknisk 
innovationsforskning fjättrar teknikutvecklingen. 

I slutet av vart och ett av de tre empiri-kapitlen i del IV går jag emellertid 
längre i det att jag prövar att se hur kravformare och teknikproducenter börjat 
övervinna de avstånd som finns mellan dem och hur de alltså kan ny- eller 
ombinda nät för miljöinnovation. Även tidsmönstren för dessa nätbindningar 
försöker jag tolka i ljuset av de forskningsredskap som bildats. 

I kapitel 19 presenterar jag som nämnts de lekord som utgör delar av 
'protomodellen'. Men många förslag till tolkningar av varför miljöinnovationer 
varit särdeles sega kommer också fram. Den centrala tolkningen finns i 
avhandlingens själva struktur. Jag låter avhandlingen mynna ut i en del där 
fokus är på kravformning därför att jag har tolkat mitt material som att 
kravformningsprocessen i alla tre fallen varit mer komplex än den tekniska 
innovationsprocessen . Och de tidiga miljöinnovationernas tillblivelse 
komplicerades ytterligare av att många hade svårt att se formning av krav. Detta 
gällde såväl de som utifrån betraktade miljöinnoverande verksamhet, som de 
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vilka ägnade sig åt sådan verksamhet i egenskap av brukare, producenter, 
nätbindare el.dyl.33 

En annan central del i min tolkning av tidsmönstret har att göra med de nya 
brukarkategoriemas dubbla karaktär av pionjärbrukare och eftersläntrare.34

Jag vill även peka på resultat som mera antyds än preciseras och som 
egentligen endast skulle kunna troliggöras i avhandlingsarbetets förlängning. 
Ett sådant resultat sammanhänger med att jag fortfarande tror att det 
miljöengagemang och den miljöpolitik som fanns i Sverige på 1960- och 1970-
talen rymde framsynta inslag. Dessa kunde dock ej - vilket ju många av oss 
miljöekonomer hoppats - transformeras till ett sådant omvandlingstryck mot 
svenska företag att ett miljöindustriellt nät började bindas. Att det nätet under 
lång tid förblev mer dröm än verklighet beror till viktiga delar på att Athena
traditionen satte ovanligt stark prägel på just svenska samhällsstrateger. Den 
ledde nämligen till att den valda miljöpolitiska avvägningen mellan mångfald 
och kraftsamling missgynnade sköra miljökrav. Kraftsamlingen kom för tidigt 
och uppmuntrade ej 'en mångfald vässande dialoger' som det heter i slutet av 
kapitel 19. Den olyckliga avvägningen ledde alltså till att det miljömässiga 
omvandlingstrycket ej blev så främjande för innovationer. 

Denna svaghet i miljöpolitiken är förstås bara en av de makropolitiska 
orsakerna till att det ej bands något flexibelt miljöindustriellt nät i Sverige. Jag 
snuddar dock bara vid andra makropolitiska orsaker till de svikna 
förhoppningarna. Det gör jag i några avsnitt i anslutning till begreppet 
omvandlingstryck. Drakoniskt förkortat kan det argument jag där hänvisar till 
sägas gå ut på att svensk ekonomisk politik på 80-talet snarare fokuserade på 
skapandet av kortsiktig konkurrenskraft än på långsiktig utvecklingskraft. 35 

33 Många läsare av manus till denna avhandling har bett mig släppa ordet seghet . Mitt svar är 
att seghet är den bild, som blivit kvar i mig sedan jag under lång tid samtalat med de tre 
lovande barnen. Huruvida tidiga miljöinnovationer generellt varit ovanligt sega är nog ej en 
meningsfull fråga annat än som drivkraft för fortsatt frågande. 
Den som vill se ett fall där en del av en miljönyhets mognad gått fort kan gå till 
miljöhistorikern Lars Lundgren. I Försurningen på dagordningen ställer han frågan: "Varför 
reagerade beslutsfattarna så snabbt?". Han syftar på den korta tiden från att naturvetaren 
Svante Oden i oktober 1967 publicerade upptäckten av storskalig försurning till att Sveriges 
riksdag i november 1968 antog en lag för att begränsa SOz-utsläppen. [Lundgren (90). Jmf 
även Thelander och Lundgren (89 [81]) samt kapitel 16 nedan]. 
Den som i stället vill bekanta sig med tidsutdräkt som kan sägas ha varit än mer frustrerande 
än i mina fall kan gå till exemplen asbest och bly. Tydliga varningar för dessa ämnen kom 
under mellankrigstiden. [Jmf t.ex. Rosner (89), Riegler (87), Stråby och Strandberg i Sanne(80) 
samt sektion 17.3 nedan]. 
Vad är det då som avgör om man som vän av miljöinnovationer fäster sig vid snabbheten 
eller vid segheten? Utan att föregripa för mycket vill jag här föreslå att det bl.a. beror på om 
de fall som studeras gäller yttre eller inre miljö, 'tidiga eller 'sena' miljöinnovationer samt om 
betraktaren intresserar sig för enskilda miljöinnovationer eller miljöindustriella nät. Än mer 
avgörande är det kanske hur betraktaren ser på miljöinnovationers 'mognad'. Jmf kap. 3 och 
19 nedan. [Betr. själva ordet seghet vill jag hänvisa till begreppsutvecklingen i Fleck (79[1935] 
särskilt s. 27 ff.]. 

3419.2.1. 
35 De institutionellt ekonomiska begrepp som används i huvudtexten - alltså omvandlingstryck

etc. - belyses t.ex. i Dalunen (94) och Erixon (95)**. Jmf även nedan 10.5.2. och 11.2.0. 
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När jag i kapitel 20 pekar på några frågor som för vidare från resonemangen i 
denna avhandling syftar jag dock ej i riktning mot makroekonomi. I stället 
diskuterar jag hur min protomodell för kravformning skulle kunna 
vidareutvecklas och på hur kravformandets fjättrar skulle kunna studeras. Till 
slut försöker jag dock kasta ljus över hela mitt arbete genom att föreslå att 
studier av kravformning kan bidra till att skapa ett ämne som många längtat 
efter och som Christopher Freeman redan döpt: "The economics of hope". 
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3. Man kan inte lyfta sig i håret; men
det är värt försöket
"The essentially cognitive philosophic use of analogy is as different from the 
poetic as it is from scientific usage . ... Philosophic thinking, be it as rationalistic 
as Descartes', cannot dispense with (analogies). The analogy is not a simple 
hitching post, an auxiliary for the thought for which he is searching, and which 
he, like the scientist, can do without in his conclusion. The analogy is rather the 
result and organization of his argumentation and it would be vain to ask that it 
end in an algebra . ... 

From the expression 'the chain of ideas' Descartes comes naturally to speak of 
the chain of propositions which is no more solid than its weakest link . 
... Thought hardly resists the metaphor which causes us to develop the 
expression 'the chain of ideas', and we at once, perceive its analogic character 
when we oppose another analogy to it. ... : ' the arguments which we use seem 
to me very much more like a piece of cloth, the total strength of which will 
always be vastly superior to that of any single thread which enters into its warp 
and woof.' 

Should argumentation be conceived of as a chain or as cloth, then all at once the 
relationship between the total discourse and each of its elements is seen in a 
totally different perspective . ... the metaphor selects, suppresses and organizes 
the qualities of the principal subject (the theme ). It does this by suggesting 
assertions which apply normally to the subsidiary subject (the phoros). Thus, ... 
in describing a battle with terms borrowed from chess we suppress the emotive 
aspects of war."1

Genom att ställa metaforen 'argumentation som en kedja' mot metaforen 
'argumentation som en väv' visar Perelman att våra halvmedvetna metaforer 
inte är oskyldiga. Metaforerna strukturerar oftast vårt tänkande mer än vi i 
förstone ser. 

I en enögt rationalistisk tradition kan metaforerna ses enbart som en del av den 
paketering som används för att sprida uppnådda resultat av en undersökning. 
I polemik mot denna tradition kommer jag i detta kapitel peka på metaforer 
som blivit viktiga redskap i, och resultat av, arbetet med miljö-innovationers 
seghet. Och det är klart att de metaforer, som har karaktär av resultat, inte är 
något som man kan ha eller mista när arbetet redovisas. Men dessvärre är det 
långtifrån självklart vad som är redskap övertagna från andra, egenutvecklade 
redskap eller egna resultat. 

Att se närmare på metaforerna, och hur de - ofta omärkligt - styr tankarna, 
utgör en del av det jag i rubriken till detta kapitel talar om som att 'lyfta sig i 
håret'. 

1 Perelman (79) s. 95 f. [Sekundärreferenser ej återgivna].
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3.1. Innovationer som barn? 

I avhandlingens tredje del börjar jag kalla mina fall för barn. Inspiration till att 
kalla innovationer så kan jag t.ex. få hos Freeman. Hos honom kan ett FoU
projekt ses som ett havandeskap och Tekniken som en uppfinnings fader.2 

Att metaforen barn kan bli fruktbar ska jag bl.a. argumentera för genom att 
ställa den mot andra metaforer för innovationer. 

3.1.1. Barn kontra lopp 
Freemans tankar på FoU-projekt såsom havandeskap, vilka inte bör kortas med 
artificiella medel, nämner han som en kommentar till en studie där ett stort 
antal par av liknande FoU-projekt jämfördes. Avsikten var att avgöra vilka 
karakteristika för projekten som var viktiga för framgång. Till Freemans och 
hans kollegors förvåning visade sig snabbhet i genomförandet inte förutsäga 
vilket av projekten i ett par som till slut skulle bli framgångsrikt. 

Barnmetaforen kan hjälpa mig att se mognadsprocesser, där jag förut 
överväldigats av tidsåtgången när metaforen för innovation var ett lopp. När 
bilden ändras och loppet i stället blir ett barns uppväxt blir det också enklare 
att motstå den halvmedvetna fortsättning av metaforen lopp, som består i att 
jag ser hinder för innovationer. Det som förut var hinder kan bli till sagans 
prövning. 

Rosenberg pekar på hur svårt det är att leva sig in i hur en nyligen gjord 
uppfinning kan komma att användas. Och på hur man i efterhand skrattat åt 
de gissningar som gjorts om detta. T.ex. åt att Edison trodde att gramofoner i 
huvudsak skulle användas i samband med testamenten. Det är alltså bra om 
barnmetaforen för tankarna till något icke förutsägbart. Till det att jag på 
förhand inte vet vilken kvalitet hos den vuxna som blir viktig i hennes liv. Och 
också bra om den leder till att förväntningarna om ett endimensionellt 
framgångsmått bleknar bort. Ty då kan jag gå från marknadsrationalitetens till 
omvandlingsrationalitetens värld.3 

Ett lopp, såsom metafor för en innovation, ger alltså problem med att se sådant 
som mognad, utvecklande svårigheter och svårigheter att förutsäga 
innovationens bana. 

3.1.2. Barn kontra Pallas Athena 
En än viktigare kontrastbild mot innovationer som barn är hos mig bilden av 
innovationer som Pallas Athena. Athena föds färdigutvecklad. I avhandlingens 
del III och IV manar jag fram hur djärvt och förödande det kan vara att hantera 
frågan om förhistoria och uppväxtvilkor, kontinuitet och omvandling m.fl. 
frågor i identitetsbildning genom att helt enkelt plocka bort barndom och 
ungdom ur en historia. Här ska jag emellertid inte börja med att fokusera så 

2 Se Freeman (74) s. 188 och 166. Jmf även nedan nedan 12.2.3.
3 Jmf 13.1.3.
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utan främst ta hjälp av en beskrivning av hur Athena-bilden kommit till mig 
för att diskutera frågan om vad i forskning som är egna resultat, 
egenutvecklade redskap och ärvda redskap. Denna diskussion för sedan över 
till några ord om hur jag ser på 'val' av form, metod och syfte: Är jag fri att 
välja och är det värt att söka göra reda för mitt val? 

När Rosenberg söker överskrida arvet från Schumpeter är en av hans 
centrala kritikpunkter den att uppfinningarna kommer in fullvuxna på 
Schumpeters scen.4 Jag går från detta Rosenberg-citat till att tillskriva 
Schumpeter en Athena-bild av innovationer - en bild som skymmer 
innovationers barndom. Så småningom går jag vidare till att 
uppmärksamma motsvarande problem - den skymda barndomen - i bilder 
av kravformning. Även detta kallar jag Athena-bilder. 

Detta att jag uppmärksammat problemen med Athena-bilder av 
kravformning anser jag vara ett av de viktigaste resultaten av hela min 
undersökning av segheten. Men är Athena-bilden min? 

Jag trodde ett tag att jag fått den från Koestler. Han använder den när han 
kritiserar den tidiga efterkrigstidens utbildning av naturvetare.5 Så 
småningom framstod det dock som om Koestler funnit Athena-bilden i ett 
brev som uppgavs vara författat av 'boktryckarkonstens fader'. I detta brev 
från Gutenberg måste metoden för att trycka böcker 'komma ut ur min 
hjärna som en fullrustad Athena'.6 

Athena-bilden av hur kraftfull en innovation måste vara vid födelsen för 
att kunna överleva förefaller alltså vara åtminstonne ett halvt millenium 
gammal. Rosenbergs och Koestlers varningar för att teknik- och 
vetenskapshistoria förlorar förmågan att klargöra respektive engagera, när 
den berättas med Athena-bilder, är även de gamla även om det här rör sig 
om decennier. 

Hade jag velat rita klara gränser skulle jag alltså kunnat hävda att Athena
bilden är arvegods för mig när det gäller att diskutera innovationer men 
eget resultat när den tillämpas på kravformning. Men jag är tveksam till att 
rita så tydligt: 

Athena-bilden var inget enkelt övertagbart arv när det gällde tekniska 
innovationer. Ty om jag inte hade brottats med skillnader mellan 
Schumpeter och Rosenberg och först efter åtskillig möda arbetat 
fram/tillägnat mig Athena-bilden som ett förtydligande av skillnaden dem 
emellan så hade jag inte kunnat se bildens spegel när det gällde 
kravformning. 

Å andra sidan är det också tveksamt om kritiken mot Athena-bilder av 
kravformning är mitt eget resultat. I kapitel 16 om Hg-fri-fallets genes tar 

4 Se Rosenberg (76) s. 67. Jmf även 12.3.2. nedan.
5 Se Koestler (64) s. 265 f. Jmf även ingresscitatet till kap. 14.
6 Koestler (64) s. 122 citerande ett 'till synes autentiskt' brev från Gutenberg. Koestlers källa

beträffande detta 1400-talsbrev är en historik skriven 1840. [Koestler (64) s. 710]. CTag har 
ändrat från Minerva till Athena för att ej krångla till). 
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jag omfattande hjälp av ett arbete som tydliggjort denna risk genom att visa 
det fruktbara i att överskrida Athena-bilden av kravformning. 7 

Detta att jag inte fullödigt kan förmedla mina redskap och resultat och 
gränserna dem emellan i kondenserad form är ett exempel på varför jag 
ofta föredrar vävmetaforen framför kedjemetaforen enligt inledningscitatet 
från Perelman. 

Jag kan fortsätta enligt det grundmönster som vävmetaforen ger genom att 
föreslå att ärvda redskap och egna resultat är som varp och inslag. Jag kan 
också utveckla mönstret på ett annat sätt och hävda att det är form och 
innehåll som är som varp och inslag. Eller gå tillbaks till Goethe som 
hävdade att medvetet och omedvetet var som varp och inslag. 8 

Vill jag med det ovan sagda hävda att det inte är värt mödan för forskaren 
att söka skilja mellan ärvda redskap och egna resultat eller mellan 
medvetet och omedvetet? Nej, faktiskt långt därifrån! Jag broderade ovan 
kring det jag avser med kapitelrubrikens utsaga att man ej kan lyfta sig i 
håret. Men jag var också allvarlig när jag ovan fortsatte min kapitelrubrik 
med att det är värt försöket att pröva. 

'Språk-arkeologi' eller metaforstudier kommer aldrig ge kedjeliknande 
bevis för vilka slags fjättrande strukturer - t.ex. filosofiska strukturer, 
profesionella strukturer eller av näringsgrenars evolution betingade 
strukturer - som orsakat tidsutdräkten i mina fall.9 För att få fram 
kedjeliknade bevis skulle jag behöva starta från en kartesiansk fast punkt 
('lyfta mig i håret'). Men genom att t.ex. följa tankens vägar bakåt till 
skiljevägar där metaforer illustrerar att val faktiskt gjorts, kan jag hjälpa 
mig själv och andra att återuppleva valen och hur starkt fjättrande 
strukturerna kan vara ('det är alltså värt försöket'). 

Eller för att återvända till kritiken av Athena-bilden: Jag kommer - genom att 
se en miljöinnovations barndom - inte kunna fastställa om miljöinnovationen 
kunnat bli vuxen 'x år tidigare' eller om hon kunnat lösa ett visst miljöproblem 
'dubbelt så rationellt'. Men kanske kommer jag, utöver att förstå hennes starka 
och svaga sidor som vuxen, kunna troliggöra att hon under sin uppväxt 
inspirerade andra miljöinnovationer eller att hennes föräldrar var förebildliga 
pedagoger? Om jag med en Athena-bild trollar bort barndomen förblir även 
sådana lyckliga barndomsminnen osynliga. 

Athena-bilder skapar alltså problem i innovationstolkningen genom att vissa 
karaktärsdrag hos den vuxna innovationen förblir osynliga eller obegripliga 
och genom att insatser som kanske gjorts i barndomen likaledes försvinner. 

7 Thelander och Lundgren (89 [81]).
8 Koestler (64) s. 151. (Koestler citerar där s. 119 f. i L. L. Whyte: The Unconscious before Freud

New York: Anchor 1962) o.s.v. ['o.s.v.' står för att det finns ytterligare 'länkar i 
referenskedjan'. Jmf referenskommentar om sekundärrefferenser]. 

9 Ordet 'Språk-arkeologi' inspirerat av Merchant (15.2.1.). Exemplen på fjättrande strukturer 
från kap. 16-18. 
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Men det finns poänger i min barnmetafor som jag, hellre än genom jämförelser 
med Athenabilden, lyfter fram genom att kritiskt granska två andra 
innovationsbilder. Jag syftar på bilder av innovationer som konstverk och 
bilder av innovationer som beställningsarbeten. 

3.1.3. Barn kontra konstverk 
Att jag vill varna för att se innovationer som konstverk beror på att alltför 
många av oss som med möda övergivit bilder av innovationer som 
förutsägbara lopp, har svängt 180 grader. Den icke förutsägbara fria skapelsen 
kan vara nog så fängslande som jakten på hundradels sekunder. Men barn kan 
bli vilsna av att enbart få ägna sig åt fri lek och den som studerar innovationer 
eller vetenskaplig upptäcktshistorier gör klokt i att likt Koestler inte bara 
fascineras av det ogripbara Eureka-ögonblicket, utan även göra sig bekant med 
och se betydelsen av ... 

" ... the process of elaboration, verification and confirmation-the long donkey
work following the brief flash of insight".10 

3.1.4. Barn kontra beställningsarbeten 
I kapitel 14 - Farväl till Athena - nämner jag att, den del av ämnet 
företagsekonomi som fokuserar på innovationer, har ett paradoxalt namn. 
Namnet 'Management of Innovation' påminner om ämnets inriktning för ett 
kvartssekel sedan. Då var förhoppningarna om att kunna styra innovativ 
verksamhet ännu starkare än idag. Man var stundom nära bilder av 
innovationer som beställningsarbeten. 

Med exempel från en ledande amerikansk forskare i ämnet och en dito svensk, 
söker jag visa, hur bilder av innovationer som beställningsarbeten, under 70-
talet kom att upplevas som fjättrande.11 Men ämnets svårigheter att förlika sig 
med innovationers egensinnighet finns det alltjämnt många spår av. 

När vi utbildar studenter som hoppas bli Managers of Innovation ligger det 
ofta nära till hands att tala tyst om orsakerna till att de sedermera 
framgångsrika innovationerna under sin barndom uppfattades som subversiva 
eller t.o.m. destruktiva av dem som då omgav dem.12 

10 Koestler (64) s. 137.
11 De åsyftade forskarna är Quinn och Granstrand. Jmf sektionerna 14.3. och 14.4. 
12 Att kalla innovationer subversiva har jag fått från den amerikanske organisationssociologen 

Robert Thomas. Innovationers hotfulla sida döljs emellertid ofta i den företagsekonomiska 
innovationsforskningen. Det relaterar Thomas bl.a. till att innovationers framväxt och 
spridning leder till maktkonflikter vilka forskarna har svårt att ta sig an. Flera skäl anges: 1. 
Innovationer förutsättes ligga i hela de studerade organisationernas intresse. 2. Konflikter 
förutsättes vara dysfynktionella för de studerade organisationerna. 3. Konflikter är 
svårutforskade därför att det är illojalt att diskutera dem med utomstående. [Thomas (94) s. 
235 ff]. Thomas anger alltså bl.a. forskningssociologiska orsaker till att innovationers 
hotfullhet hamnar i skymundan. 
Att upptäckter även har en destruktiv sida är centralt i Koestlers diskussion. [Jmf 14.2.3.]. 
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3.1.5. När föddes mina fall? 

Självfallet har även metaforen barn sina avigsidor. Den mest uppenbara är 
måhända att barn har en distinkt födelsetidpunkt. Denna avigsida anser jag 
absolut inte oviktig vilket bl.a. kommer framgå när jag i sektionen om 
Rosenberg och långsamheten applåderar Rosenbergs resonemang om hur 
perspektivberoende dateringen av en innovations födelse är. 13 

3.2. FoU-projekt som bergsklättring 
Även barnmetaforen kan alltså föda bilder som inte för undersökningen 
framåt. Jag kommer därför inte vara trogen mot någon metafor eller familj av 
metaforer. Ibland låter jag mig ryckas med av en klassikers metaforik för att 
pröva vartåt den bär. "Ett exempel på en metafor som givit mig användbara 

perspektiv men som jag inte utvecklat vidare lika medvetet som 
barnmetaforen är Rosenbergs metafor för radikala FoU-projekt. Han liknar 
dem vid bergsklättring. Under bergsklättring tror man sig ofta se toppen 
men när man nästan nått den upptäcker man att den skymt en ännu högre 
topp o.s.v. 
När forskarna i ett projekt av sin företagsledning tillfrågas om hur långt de 
har kvar beräknar de måhända den tid det tar till den närmast synliga 
toppen. De nämner inte att det kan finnas skymda toppar längre bort t.ex. 
därför att de inte orkar tänka på det nu eller därför att det som är en 
drivkraft för dem kanske skulle vara en orsak till att avbryta hela projektet 
för företagsledningen. 

Långtifrån alla företag kan hysa det innovativa. Ty för att kunna göra det 
behöver ett företag bl.a. ledare som förmår leva sig in i forskarnas 
koncentration på den synliga toppen och deras drift att ibland lämna den 
'kortaste vägen' upp. Alltså ledare som kan hantera detta att de drifter som på 
sikt leder uppåt samtidigt skapar oförutsägbarhet.14

3.3. Mitt ordbruk 
Ett viktigt resultat av min undersökning av segheten är som nämnts mina 
'lekord' för beskrivning av innovativ kravformning. Ett sådant lekord är 
'dominant demand'. Det härrör ur min spegling av det etablerade begreppet 
'dominant design', som spelar stor roll i forskningen kring teknisk 
innovation.15 

Som 'producent av' lekorden 'dominant demand' m.fl. skulle jag säkerligen bli 
uppmuntrad av om de någon gång i framtiden blev 'dominant design' i 

13 Jmf avsnitt 12.3.2. 
14 Se Kline and Rosenberg (86) s. 298. Jmf även 12.3.5. nedan. 
15 Jmf avsnitt 19.1.3.
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kravformarstudier. Men jag räknar inte med att det ska gå så och under alla 
omständigheter bör det dröja en tid innan något visst begrepp etableras. 
Studieområdet är alltför skört och mår - det är min övertygelse - väl av fortsatt 
lek. Med andra ord: Språkbruket bör på detta område inte stelna ännu.16

En annan konsekvens av att jag ser orden som födda 'tillsammans med 
innehållet' är att en introduktion av ett begrepp i denna avhandling normalt 
går till så att den innebörd jag vill ge begreppet successivt preciseras genom de 
sammanhang jag placerar det i.17 

16 Var begreppsbildningen står i akademiska ämnen, som sedan länge har ägnat sig åt

kravetablering - såsom rättssociologi - har jag ej tittat på eftersom det skulle sprängt ramen 

för denna studie. 
17 Jmf Nordenstam (87) s. 11-33 bl.a menigen: "Om vi kaster forestillingen om att alle ting har

sitt 'vesen' som kan fanges in på en adekvat måte i en kortfattet definisjon over bord, .. " [s. 19 
i a.a.]. 
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4. Kunskapsbildning genom dialog
"Fleck ... allowed for thought collectives to vary according to their persistence 
over time, from the most transient and accidental to the most stable formations. 
He considered the thought style of the stable formations to be more disciplined 
and uniform, as in the guilds, trade unions and churches. Fleck went to some 
pains to discuss the intemal structure of groups; an inner elite of ranked 
initiates exists at the center, the masses on the outside edge. The center is the 
moving point. The periphery takes its ideas in an unquestioning, literal sense; 
ossification occurs at the rim. 

Fleck .. applied the Durkheimian idea of a sovereign thought style to modem 
society, even to science. This would have horrified Durkheim. As Fleck said, 
the Durkheimians exhibited 'an excessive respect bordering on pious reverence, 
for scientific facts'. He ridiculed their attitude as a naive obstacle to the building 
of a scientific epistemology."1

I detta kapitel ska jag illustrera min syn på kunskapsbildning som social 
process. Ater söker jag lyfta mig i håret men här söker jag en startpunkt hos 
socialantropologen Mary Douglas. Jag ger fyra skäl för att börja hos henne. 

Mitt första skäl är kort och gott namnet på den bok ur vilken citaten är 
hämtade: How institutions think.2

Ett andra motiv är att Douglas ifrågasätter en, i detta sammanhang viktig, 
grundbult i 'den samhälleliga rationaliseringsmodellen'. Den grundbult jag 
syftar på kan ses hos två fäder till samhällsvetenskaperna - Durkheim och 
Schumpeter. Denna grundbult är att världsbildandet och tänkandet i 
primitiva samhällen (Durkheim) och i unga kapitalistiska samhällen 
(Schumpeter) är hårdare socialt präglat än i våra moderna västsamhällen.3 
Douglas argumenterar bl.a. med hjälp av analyser hos medicinaren och 
vetenskapsfilosofen Ludwig Fleck. Douglas delar Flecks oro över att de 
som idag sysslar med vetenskap ej ser att även deras professionella 
tänkande är socialt präglat. Hon förefaller vidare säga att vi moderna 
västerlänningar kan upptäcka att tänkandet är socialt präglat genom att 
betrakta samhällen på kulturell eller historisk distans men att vi har 
svårare att se vårt eget tänkandes prägling. 

Det tredje och fjärde motivet för att börja hos Douglas hänger samman med att 
hon i sin tolkning av Flecks begrepp 'tankekollektiv' ställer ett rörligt centrum i 
motsättning till en förstelnad periferi. Jag ifrågasätter denna elitmodell där all 

1 Douglas (87) s. 13 f. (BH-kursivering).
2 Genom att boktiteln förutsätter att 'institutioner tänker' ser jag den som en utmaning mot det

slags reduktionistiska tänkande som förutsätter att mänskliga kognitiva processer kan 
analyseras oberoende av socialt sammanhang eller språk. Jmf formuleringen i sektion 2.1. om 
att det måhända är 'språket som använder oss'. Den mesoekonomiska relevansen av att man 
föreställer sig att 'institutioner tänker' diskuteras balanserat i Johnson (92) s. 25-44. 

3 Schumpeter (34(1911)) t.ex. s. 87.
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De nya kravformarna kunde inte hävda sig mot etablerade nationella 
normeringar vilka stöddes av monopolister på producentsidan. 

Mångfalden av nationella regelverk innebar inte heller någon reell 
pluralism. Regelverken var födda ur likartade sätt att se på agrokemi och 
de kritiska naturvetare som bar de nya kraven hade så små resurser att 
deras röster länge kunde ignoreras. 

De tre exemplen på använda och oanvända stödformer utgör bara en bråkdel 
av de stödformer som var aktuella i mina fall. Hur det samhälleliga stödet har 
sett ut i mina fall och hur det skulle kunna se ut i andra fall har ej varit i fokus. 
Att jag ändå avslutningsvis tar upp det kommer sig av att jag vill undvika ett 
tänkbart sätt att missuppfatta mina slutsatser. 

När jag varnar för 'lättsinniga försök' att etablera dominant demand för nya 
krav innan gamla fjättrande strukturer börjat lösas upp innebär det inte att jag 
tror att innovationsrelationer eller marknader uppstår av sig själva så fort ett nytt 
behov uppstår. Tvärtom anser jag att det finns skäl att tala om bildning av 
marknader. Marknadsbildningen kan ibland påskyndas av 'vässande dialoger' 
på 'protomarknader' (förstadier till marknader). 69 

På områden där kraven är av ny typ har jag stärkts i uppfattningen att det 
finns många beaktansvärda alternativ till att offentliga organ snabbt länkar in 
de nya kraven i bestämda banor. Några exempel på hur en pluralistisk 
kravformning kan stödjas är alltså: 

Uppmuntran av en mångfald vässande dialoger, 
balansering av dialogförutsättningarna, 
hjälp till kravformarna att utveckla sina krav, 
hjälp till kravformarna att själva omvandlas samt 
hjälp till kravformarna att skaffa sig belöningsförmåga. 

69 Begreppet 'vässande dialoger' har jag från Odhnoff t.ex. i Odhnoff (87) s. 131 ff. 
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Mina ord och bilder för att beskriva kunskapsbildning i ekonomiska och 
sociala nät kan jag inte tydliggöra förrän de placeras i sitt rätta sammanhang i 
avhandlingens del IV. Här ska jag i stället ge glimtar av drömmar och 
besvikelser som inspirerade respektive manade till eftertanke när jag skulle 
pröva min optimistiska hypotes om att kunskapsutvecklande 
gränsöverskridanden är möjliga även utanför eliterna. 

4.1. Jag och Du 
Den första glimten är hämtad från ett verk där poeten, bibeltolkaren och 
dialogfilosofen Martin Buber gör ett kondensat av sin filosofi när det gäller 
mellanmänskliga relationer - första delen av boken Jag och Du. Den handlar 
verkligen om de garn av vilka man väver drömmar. 

I en diskussion av kunskapsbildning sedd som social process är det svårt att 
inlemma Buber. Men när man vill åt drivkrafter för dialoger kan ett perspektiv 
a la Buber emellertid inte heller utelämnas. 

Att Bubers syn inte kan inlemmas beror t.ex. på att de förutsättningar för 
dialoger som Buber underförstår t.o.m. är mer långtgående - satta i relation till 
kunskapsbildning som social process - än de som gäller för s.k. kommunikativt 
handlande. Kommunikativt handlande är en typ av social interaktion vars 
utopiska och moraliska dimension är viktig. Tanken på den utgår ifrån att 
parterna i interaktionen är jämlika, självrespekterande och ömsesidigt 
respekterande. Men Buber går ännu längre: Han talar här inte om sociala 
relationer utan om mellanmänskliga relationer och mellanmänskliga relationer 
i Bubers mening har samhällsvetenskaperna behandlat mycket lite.6 

Den typ av gränsöverskridanden som Buber behandlar i Jag och Du kan det 
aldrig bli tal om att fokusera i en studie som min, som ju ser på nybindning av 
ekonomiska och sociala nät. 

Men Bubers syn kan heller inte utelämnas ty drömmar om den slags 
överskridanden som han talar om är likväl det som ger kraft åt många av det 
samhälleliga livets försök att träda över gränser. 

6 Israel (92) s. 103-107. Israel använder alltså det från Habermas hämtade begreppet
kommunikativt handlande, för att förklara vad Buber menar och understryka polemiken mot 
ett lättvindigt bruk av ordet dialog. 
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Grundordet Jag-Du kan bara uttalas med en människas hela väsen. 
Den inre samlingen och sammansmältningen till ett helt väsen kan 
aldrig ske genom mig och aldrig utan mig. Jag blir till i förhållande 
till Duet; i det jag blir till som Jag säger jag Du. 

Allt verkligt liv är möte. 

Det-världen har sammanhang i rummet och tiden. 

Du-världen har intet sammanhang i rum och tid. 

Varje särskilt Du måste, när relationsförloppet är över, bli till ett Det. 

Du-momenten uppträder i detta fasta och nyttiga tidsmönster som 
underliga, lyriskt-dramatiska episoder, visserligen av förförande 
tjusningskraft, men farliga i sin ytterlighetsorientering, upplösande 
det beprövade sammanhanget, mer efterlämnande fråga än 
tillfredsställelse, hotande säkerheten - just både kusliga och 
oumbärliga. 

Att frambringa ljudet Du med talorganen betyder ju för allt i världen 
ännu inte att uttala det kusliga grundordet; ja, också att viska ett 
förälskat Du i själen är ofarligt så länge man på allvar inte menar 
något annat än: lära känna och begagna. 

Man kan inte leva bara i närvaro; den skulle förtära en, ... 

Och med sanningens hela allvar vill jag säga: utan Det kan människan 
inte leva. Men den som lever endast därmed är icke människa? 

7 Buber (85[1923]) s. 18 och 36 f.
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Min glimt, av den slags besvikelser som manade till eftertanke när jag skulle 
pröva hypotesen om att kunskapsutvecklande gränsöverskridanden är möjliga 
utanför eliterna, är hämtad från en social och samhällelig nivå - ej från den 
mellanmänskliga. Denna glimt är från ett problemfyllt möte mellan å ena sidan 
ett försök 'under galgen' till facklig förnyelse i periferin och å den andra att 
etablera tvärvetenskaplig forskning. 

Min främsta avsikt med Buber-citatet var att mana fram drömmar om det äkta 
samtalet. 8 I redogörelsen nedan är det främsta syftet att få en illustration till det 
svårfångade spelet mellan 'instrumentell intresseartikulering' och 
'dialogorienterad identitetsbildning'.9 Detta spel måste fångas vid beskrivning 
av kunskapsbildande interaktion om man ska undvika att fastna antingen i 
cynism eller i idealisering. Efter redogörelsen för exemplet Surte börjar jag 
förtydliga vad jag avser med spelet mellan 'instrumentell intresseartikulering' 
och 'dialogorienterad identitetsbildning'. Sedan följer en diskussion där Surte
exemplet får illustrera ett centralt begrepp 'rationalitetsavstånd' vilket jag i 
resten av avhandlingen använder i försöken att beskriva möjligheterna till 
kunskapsbildande social interaktion.10 

4.2. Facket, tvärvetenskapen och koncernen som ej 
såg miljön - fallet Surte. 

Vid Surte buteljglasbruk strax nordost om Göteborg bedrevs åren 1975-1978 ett 
fackligt arbete utlöst av att PLM-koncernen, som bl.a. ägde detta och två 
liknande bruk på andra håll i Sverige, ville koncentrera driften till de två andra 
bruken. Bruket i Surte lades ner 1978. 

Det fackliga arbetet kring Surte-frågan präglades av en rad interna konflikter: 
Lokalt stod en försiktig och traditionell lokalavdelning av Fabriks11 mot en 
lokal facklig krisgrupp - Arbetarkommitten - som av 
avdelningsmedlemmarna valts för att aktivera arbetet och pröva nya vägar. 

En annan intern facklig motsättning gällde den mellan de lokala facken på de 
tre bruk där buteljglasproduktion bedrevs. Denna motsättning mellan facken 
inom branschen skapade också problem för den branschansvarige 
ombudsmannen på förbundets centrala kansli. Denne valde dock att passivt 
acceptera tanken att 'den enes bröd måste bli den andres död'. 

8 Se Dialoger 1986 #1. 
9 Se Jamison (90) och kap. 15 nedan. 
lO Observera alltså att Surte-exemplet är stiliserat. När jag säger så syftar jag på att det är 

skrivet för att tydliggöra mönster och ej för att vara porträtt-likt. 
Som en personlig anmärkning vill jag nämna att fallet Surte inträffade före min tid som 
utredare på Svenska Fabriksarbetareförbundet. Det fanns dock kvar 'i luften' när jag 
anställdes där på våren -78. 

11 Fabriks var en vanlig förkortning av Svenska Fabriksarbetareförbundet, ett LO-förbund 
som vid den tiden hade c:a 80.000 medlemmar i aktiv ålder. [Fabriks /Nyström/(81a)** s. 7]. 
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Interna fackliga konflikter mellan olika parallella enheter inom en koncern eller 
mellan lokala och centrala intressen är inget unikt för Surte-fallet. Däremot var 
karaktären på den välartikulerade fackliga oppositionen, mindre vanlig. Denna 
karaktär hade delvis sin grund i att 'oppositionen' fick sin auktoritet från en 
stark medlemsopinion på ett gammalt bruk. Att man kom att pröva en så ovan 
form som forskarsamarbete var delvis också en följd av att Surte-fallet 
utspelade sig på en plats, och vid en tid, präglad av politisk radikalism. 

Under en period kring årsskiftet 75/76 försökte alltså ett udda par att 
samarbeta. Det gällde en forskargrupp vid Centrum för Tvärvetenskap i 
Göteborg och den ovan nämnda Arbetarkommitten. Samspelet kom också 
ganska snart att inkludera en del av förbundsledningen i Fabriks. 

En orsak till öppningen för samarbete mellan Arbetarkommitten och Centrum 
för Tvärvetenskap var den yttre miljöaspekt som lades på 
buteljglasproduktionen. Glas sågs av såväl forskarna som Surte-arbetarna, som 
ett miljövänligt förpackningsmaterial eftersom det framställs av rikligt 
förekommande råvaror, som kräver relativt lite energiomvandling i utvinning 
och sammansmältning. En allians kring de yttre miljöfrågorna underlättades 
också av att nedläggningen av Surte-bruket kunde kopplas till de 
prognosmissar PLM-ledningen gjort. Dessa missar föreföll nämligen bero på 
att PLM länge tagit lätt på den miljökritik som riktades mot övergången från 
returglas till engångsglas.12 

Arbetarkommittens uppdrag till forskargruppen vid Centrum för 
Tvärvetenskap (nedan förkortat Centrumforskarna) inkluderade inte bara 
miljöaspekterna utan även förfarandet vid nedläggningen och konsekvenserna 
för arbetarna och samhället. Men t.ex. Britta Jungen - en av Centrumforskarna, 
vars reflektioner jag ska bruka nedan - såg det som mest anmärkningsvärt att 
arbetarnas kamp för sina jobb här kopplades ihop med kampen för bättre 
resurshushållning och därmed långsiktigt med nya vägar för den tekniska 
u tvecklingen.13 

Jungen sammanfattar sina erfarenheter av samarbetet i termer av dialog: 

"På bådas villkor 

Kontakterna mellan forskare och arbetare måste växa i förtroendefullt 
samarbete. I ett demokratiskt samhälle måste arbetarkollektivet besluta vilka 
vägar det ska vandra. Ibland är det säkert svårt för forskarna att solidarisera sig 
med företagens krav. Det blir inte alltid lätt att acceptera fackens väg. 
Lösningen måste ändå vara en dialog, långsam och tålmodig och på bådas 
villkor"14 

Jag uppfattar Jungens slutsats som att det krävs både närhet och distans i 
relationen fack<->forskare. Vilka erfarenheter ledde dit? Några möjligheter ska 
antydas. 

12 Mossfelt (80) s. 30. 
13 Jungen (79) sid 79. 
14 Jungen (78) sid 10. 
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Jungen hävdar att "arbetare inte tidigare initierat forskning".15 Detta är en väl 
kategorisk utsaga även om den begränsas till att gälla i Sverige. T.ex. hade 
arbetssociologer som Gardell, Dahlström, Korpi och Israel under 1960-talet 
utfört forskning initierad av LO centralt och Metall.16 

Om man däremot tar fasta på inslaget av naturvetenskaplig forskning i Surte
fallet och särskilt det faktum att samarbetet innebar att man 'kortslöt' 
relationen lokala arbetarrepresentanter <-> forskargrupp har påståendet mera 
fog för sig. 

I och med att man 'kortslöt' ställdes forskargruppen inför en beställare som var 
ovan vid forskarkontakter. Arbetarkommittens ovana kan anas av det 
språkbruk som speglas i en rapport utarbetad vid Arbetslivscentrum (ALC) 
vid decennieskiftet mellan 70- och 80-tal. 

"För att på ett kraftfullt sätt kunna understryka sina krav inför uppvaktningen, 
då man av PLM hela tiden beskylldes för osaklighet, beslöt man sig för att 
'legitimera' sina åsikter med forskningens hjälp"17 

Även om Arbetarkommitten som ovan forskningsinitierare kanske skulle varit 
öppen för att 'lära sig umgås med' forskning måste PLM -ledningens sätt att 
reagera på forskningsuppdraget - koncernledningen försvårade forskarnas 
arbete på många sätt - ha lett till att Arbetar kommitten, som en slags spegling 
av denna ledningsattityd, kom att betrakta forskare som 'legosoldater' snarare 
än 'dialogpartners', 18 

Det förefaller som det hos Centrumforskarna fanns en stor respekt för de 
svårigheter Arbetarkommitten hade i och med att den var pressad av 
bruksarbetarnas krav på snabba resultat och av att dess medlemmar var ovana 
som initierare av forskning. 

Flera av Britta Jungens reflektioner kring Surte-forskningen handlar om 
problem och möjligheter vid forskning initierad av arbetare. Hon tar - kanske 
för att ta hjälp av för henne neutralare mark - ett av sina exempel utanför 
Surte-fallet: 

"En frys så 

Motorsågen hade kommit, det var på SO-talet. Den glade radioreportern 
stormade fram till en skogsarbetare. -Så skönt att ni äntligen slipper det tunga 
slitsamma jobbet! Hur känns det egentligen att ha fått motorsågen? -En frys 
såQag fryser.) Arbetaren var norrlänning och lakonisk i språket. Tio år senare 
kunde läkarvetenskapen visa att han hade rätt. Motorsågens skakningar 
påverkade blodtillförseln i händerna . ... Inte hade läkaren i förstone uppfattat 
det som en forskningsuppgift att gubben frös om händerna! Och inte gubben 
heller. Kanske hade läkaren behövt dela gubbens arbete några veckor för att 
kunna formulera forskningsuppgiften . ... Gubben förstod, men saknade legitim 

15 I Jungen (83) s. 45. 
16 Se t.ex. Björkman och Lundquist (81) s. 40. 
17 Mossfelt (80) s. 78. Kursiveringen men inte citeringen av ordet 'legitimera' är min. 
18 Företagsledningen utestängde forskarna och nekade dem intervjuer. [Mossfelt (80) s. 79 och 

Jungen (76) s. 124)]. 
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kunskap. Forskarna har kunskap men kan de förstå forskningsuppgiften när 
arbetarna famlar i formuleringen?"19 

Jungen menar att den ovanliga formen av forskningsinitiering i Surte-fallet 
innebar något epokgörande nytt för forskningen: 

" ... direktkontakten med 'gräsrötterna' markerar en vändpunkt i forskningen 
om arbetslivet. Sverige började industrialiseras på 1870-talet. Men det dröjde 
100 år innan en forskning kunde genomföras vid vilken problemen 
formulerades av arbetarna . ... 
Man kan förundras över att det tog 100 år innan arbetare tilläts formulera 
problemen. Man kan också förundras över att forskning kring av arbetarna 
formulerade problem väckt så mycket irritation. Samtidigt måste man glädjas 
åt att när problemen formulerades av arbetarna, så breddades perspektivet och 
tidshorisonten förlängdes. Forskningsuppgiften blev tvärvetenskaplig"2D 

Den stora respekten för arbetarkommittens situation, och den politiska 
övertolkning som denna respekt ledde till, skapade emellertid problem för 
Centrumforskarna.21 Vid forskargruppens möte med sina uppdragsgivare i 
januari 1976 framkom att: 

"ledningen för PLM givit uttryck för sitt missnöje med att Centrum för 
Tvärvetenskap kopplats in. På fabriken har det satts upp ett anslag att ingen 
från Centrum skall släppas in. Vi anses vara 'vänsterextremister'. I 
energidebatten var vi landsbygdsromantiker!"22 

Centrum för Tvärvetenskap, som tidigare utfört forskningsuppdrag åt bl.a. 
Volvo, blev, därför att man accepterade ett uppdrag från en radikal facklig 
part, indefinierade i en fålla. 

Att t.o.m. en så heterogen forskargrupp som Centrumforskarna blev stämplade 
illustrerar vad som kan kallas den kritiska forskningens 'Moment 22': Den som 
vill forska i samspel med en svag grupp blir beroende av denna grupp. 
Möjligheterna att återge flera synsätt försvåras när valet av uppdragsgivare 
delegitimerar forskningen hos viktiga aktörer. Detta utvecklas till en ond cirkel 
när den svaga gruppen räds den problematisering som forskningsmässigt 
nödvändiga perspektivbrytningar betyder. 

I Surte-fallet förvärrades detta problem av att man arbetade under hård 
tidspress. 

Dessutom aktualiserade Surte-fallet ytterligare en dimension av problemen 
med den utsatthet, som alltså kan drabba forskare, som väljer att samspela 
med en svag grupp. Förutom att Centrumforskarna hade problem i förhållande 
till PLM:s företagsledning och i förhållande till forskarsamhället kom man 
genom 'kortslutningen' att dras in i det interna fackliga kraftspel som antytts 
inledningsvis i exemplet. 

19 Jungen (78) s. 9. 
2D Jungen (79) s. 76.
21 Med politiska övertolkning avser jag att centrumforskarnas respektfulla inställning ledde till 

att de tillskrevs värderingar som de ej hade. 
22 Jungen (76) s 124. 
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Det faktum att Fabriks centralt - efter interna motsättningar även på denna 
fackliga nivå - valde att gå in som en ytterligare uppdragsgivare till 
Centrumforskarna, gjorde att forskarna fick inblick i spelet mellan skilda 
fackliga intressen och synsätt. Men forskarna hade svårt att bearbeta dessa 
perspektivbrytningar. Ty i så fall hade de svikit Surtearbetarnas förväntan om 
en oreserverad redovisning av de sociala konsekvenserna i Surte. Dessutom 
hade de då spräckt sina tidsramar. I forskningsrapporten blev sålunda 
skiljelinjen oklar mellan å ena sidan det miljöperspektiv som öppnat för 
samarbetet mellan centrumforskarna och Arbetarkommitten och å den andra 
det lokala perspektiv som Surtearbetarna förväntade sig att centrumforskarna 
också skulle dela. 

Surte-fallet satte emellertid inte bara en nydanande forskargrupp inför ett 
mångfacetterat prov på samarbete med en ovan forskningsintressent. En 
dubbelhet i reaktionen från Fabriks centralt illustrerar också att Surte-fallet 
ställde utmanande frågor till centrala fack. 

För de i det centrala facket som ville följa invanda spår var det lätt att i 
utvecklingen se en bekräftelse på att en generell misstänksamhet mot forskning 
var befogad och att man i synnerhet skulle vara försiktig om forskarna drevs 
av ett miljöintresse. I denna variant av central facklig världsbild hade forskarna 
'eldat på' oansvariga 'äventyrare' bland medlemmarna. Om facken vidgade 
sina intressen utanför snävt definierade fackliga frågor och började intressera 
sig för produktionens inriktning riskerade man splittring och förlorad kraft i 
de fackliga 'kärnfrågorna'. 

Men analysen kunde också göras i helt andra banor. Om Sverige stod inför en 
period av fortsatt snabb strukturomvandling skulle mönstret med lokala 
klubbar i inbördes konkurrens om arbetstillfällen komma att upprepas gång på 
gång. Besvikelsen på en central ledning som hela tiden 'duckade' i dessa frågor 
skulle växa. Problemet i Surte var inte att man lokalt sökte nya allianser utan 
att man fackligt stod så oförberedd inför utvecklingen att samarbetet inte 
kunde resultera i någon verklig dialog. Forskningen riskerade att bli ytlig och 
de fackliga erfarenheterna förbli outtalade.23 

4.3. Lagom rationalitetsavstånd? 
Kunskapsbildande social interaktion i nät som är på väg att bindas eller bindas 
om är ett huvudtema i denna avhandling. Jag har haft svårt att hitta begrepp 
för att arbeta med detta även om goda inspiratörer funnits.24 Trots dessa
inspiratörer tycker jag mig inte ha funnit nöjaktiga begrepp för att ge fastare 
form åt mina vaga inre bilder av kunskapsbildande social interaktion i nät. En 

23 Fabriks /Nyström/(Sla)** s. lOf. 
24 I detta kap. har jag nämnt Fleck och Douglas och ovan i kap. 1 och 2 nämndes Odhnoff. I 

kap. 15 blir Jamison viktig. 
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del begrepp som jag prövar känns för tunga för att bli fruktbara lekord men jag 
vill inte kasta bort dem innan jag hittat bättre.25 

Ett centralt exempel är ordet 'rationalitetsavstånd'. Jag börjar använda det i 
slutet av del II som ett samlingsbegrepp för de likaledes vaga begreppen 
'språkligt avstånd', 'kulturellt avstånd', 'socialt avstånd' etc.26 

Jag använder det mer frekvent i kapitel 11 för att sedan verkligen pröva ut det i 
avhandlingens del IV. 

Ordsammanställningen 'rationalitet' och 'avstånd' härrör ur mitt försök att 
hålla spänningen levande mellan två sätt att se på möjligheterna till 
kunskapsbildning genom interaktion mellan personer tillhörande olika 
professioner, kulturer, klasser etc. Ordet 'rationalitet' ska här föra tankarna till 
en kunskapssyn som nära nog förnekar möjligheterna till kunskapsutbyte 
mellan personer med olika slags rationalitet27; ordet 'avstånd' för en 
kunskapssyn där de skillnader mellan individer som försvårar 
kunskapsutbytet kan mätas och nära nog elimineras med hjälp av åtgärder 
ägnade att underlätta informationsutbytet. 

Genom att jag för ihop två begrepp som jag hänfört till så olika traditioner vill 
jag hålla spänningen levande mellan de två synsätten på kunskapsutbytets 
möjligheter. 28 

Några illustrationer till varför jag behöver den bild jag sökt fånga med prövo
ordet 'rationalitetsavstånd' kan jag ge med hjälp av det 'stiliserade' Surte
exemplet ovan. 29 Först ska jag emellertid för resonemangets skull ställa ordet 
mot ett annat ord: 'intresseavstånd'. Intresseavstånd ska peka på de slags 
avstånd mellan grupper/parter som t.ex. kan hanteras i förhandlingar och som 
kan mätas i en dimension - t.ex. pengar. 

Ska man som betraktare söka förstå dynamiken i kunskapsbildande social 
interaktion menar jag - föga originellt - att man måste anstränga sig för att se 
både intresseavstånden och skillnaderna i rationalitet. Den som bara ser 
intresseavstånden blir cynisk - den som bara ser skilda rationaliteter blir 
idealiserande. 30 

Surte-fallet förser mig med ett bra exempel på en koncernledning som befann 
sig på så stort avstånd från den framväxande yttre miljörörelsens rationalitet 
att den handlade i strid mot sitt eget ekonomiska intresse. Detta påtalades i en 
facklig rapport vid den aktuella tiden: 

"En förklaring till att PLM sedan dalat i den svenska glasproduktionen måste 
utan tvivel sökas i PLM:s dåliga anpassning till miljödebatten och till den 

25 Bristande förtrogenhet med de 'fleckska begreppen' gör att jag använder dem mycket 
sparsamt trots att de som synes inspirerat mig. 

26 Se Braudel vol. 2 (92[79] s. 576. 
27 Liknande synsätt kan i stället för 'rationalitet' använda ord som 'språk', 'kultur', 'paradigm' 

etc. 
28 Se Etzioni (88) s. 13 ff. 
29 Jmf not före Surte-exemplet. 
30 Se Jamison (90) och vidare referenser där för en inblick i den omfattande sociologiska och 

vetenskapsfilosofiska diskussionen kring detta. Jmf även 15.4.4. 
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opinion som med tiden växte sig kraftig och som helt ville ha bort 
engångsglasen". 31

I en idealiserad bild av Arbetarkommitten och Fabriks skulle man kunna tolka 
kontakterna med Centrumforskarna som ett försök att ge de 
glasbruksanställda förutsättningar för att föra en mer utvecklande dialog med 
PLM-ledningen genom vilken PLM skulle kunna bringas att öppna sig för 
innovativa svar på miljökritiken. Stärkta av Centrumforskarnas kunskaper 
skulle de glasbruksanställda bli till en jämnbördig dialogpartner till ledningen. 

Den idealiserande bilden kan cyniskt avvisas under hänvisning till att 
kontakten med Centrumforskarna bara var motiverad av Arbetarkommittens 
vilja att legitimera sin intressekamp för bevarad sysselsättning. 

Jag menar att båda dessa bilder gör historien ointressant p.g.a. ensidighet. 

Surte-fallet kan också illustrera att dialoger kan uppfattas som lika 'subversiva' 
som unga innovationer.32 De invanda spårens män på Fabriks centralt såg
beskrivet med mina begrepp - risker för att dialogen med den nya yttre 
miljörörelsens intellektuella skulle verka upplösande på den egna rörelsens 
periferi. En sådan upplösning i samband med gränsöverskridande dialoger 
skulle sprida sig in mot centrum. De krav på omvandling av den egna identiteten, 
som detta skulle innebära, vågade man inte ställas inför.33

Slutligen kan Surte-fallet få förebåda tankarna på 'lagom rationalitetsavstånd'. 
Beskrivningen ovan antyder hur en av omständigheterna framdriven alltför 
stor hänsyn till Arbetarkommitten kunde leda till att Centrumforskarna 
underordnade sig kommittens problembeskrivning. Därmed skulle 
Centrumforskarna upphöra att vara dialogpartner. Den nyhetsfödande 
brytningen mellan perspektiv skulle försvinna. Tidspressen, PLM-ledningens 
utdefiniering av Centrumforskarna och de interna fackliga motsättningarna 
minskade möjligheterna för att en dialog på lagom rationalitetsavstånd skulle 
utvecklas. 

31 Ur en rapport från juni 1976 där de inblandade centrala fackförbundens (d.v.s. SIFs, Fabriks' 
och SALFs) syn på nedläggningen redovisas, citerad ur Mossfelt (80). 

32 Jmf not till avsnitt 3.1.4. Där nämns Robert Thomas' resonemang om innovationers
'subversiva' drag. 

33 Jmf 15.4.4.
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5. Tre lovande barn av sin tid

"Science Finds, 

Industry Applies, 
Man Conforms 

Motto of the 1933 Chicago World's Fair 

People Propose, 

Science Studies, 

Technology Conforms 

A person-centered motto for the twenty-first century. 

The more I have interacted with the high-tech industries of the world, the more 
I have come to see that it is primarily our social structures that determine both 
the direction that technology takes and its impact upon our lives."1

Mot den samhälleliga rationaliseringsmodellens bild av naturvetenskapen som 
framstegets anfader ställer Donald Norman sitt motto om en framtid där 
vetenskap och teknik är mottagare av utvecklingsimpulser. Norman är en 
internationell 'guru' i datavärlden med sin filosofi för utveckling av 
dataprogram. När jag i första delen av detta kapitel ger en bild av varför just 
kvicksilverfria betningsmedel, vattenburna snickerifärger och snälla 
skärvätskor i mitten av BO-talet valdes att representera familjen miljödrivna 
innovationer på kemiområdet, startar jag med detta citat ur Normans bok 
Things that make us smart, som kom ut i början av 90-talet. Genom sitt val av 
motto visar Norman nämligen att t.o.m. datautvecklare alltjämnt ser 'user 
friendliness' som en inspirerande vision - inte som en etablerad realitet. 

5.1. Förhistorier till valet av de tre fallen 

I huvudsak kommer jag dock använda äldre material än Normans bok. Jag 
introducerar den tankemässiga omgivning, i vilken valet av de tre fallen 
skedde, med bilden av ett spänningsfält mellan två poler. Polerna utgörs av två 
tankeströmningar i vars yttre kanter jag befann mig i mitten av 80-talet. 

Den ena av dessa tankeströmningar presenteras utförligt i avhandlingens del 
III och kallas då ibland för Freeman-gruppen. Här får den emellertid 
representeras av det danska systerprojektet till Kemiprojektet. Det danska 
systerprojektet ser jag som rätt typiskt för den bredare tankeströmningen i det 
att två ekonomer där strävar att teoretiskt få grepp om hur man - med start i 
centrala eliter - kunde få fram mer livskraftig teknik genom att bredda 

1 Norman (93) s. vii, xi, xii, 9 och 256. Nästa 'referens-led' - där Norman ger sina källor - har
utelämnats här. 
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kravformningen till områden som dittills varit perifera. Där kunde man tala 
om 'styrmedel i en välfärdsorienterad teknologipolitik'.2

Den andra av dessa tankeströmningar har själv kallat sig 'The Collective 
Resource Approach'. Den representeras här av Utopia-projektet där 
datautvecklare och samhällsvetare mera praktiskt ville hjälpa ovana, perifera, 
kravformare in spe att utveckla och artikulera sina krav. Där kunde man tala 
om att man i dialog med grafiker skulle skapa 'skill enhancing tools'. 3 

5.1.1. Arbetsmiljöregler och produktutveckling- det danska 
systerprojektet 

Vid decennieskiftet mellan 70-tal och 80-tal publicerade OECD ett dokument 
avsett att sammanfatta den tidens internationella debatt om teknikpolitik: 
Technical change and economic policy.4

Det danska systerprojektet till det jag ovan kallat Kemiprojektet kan sägas vara 
fött ur den kritiska granskning som Emma Rotschild gjorde av det nämnda 
OECD-dokumentet. I en kommentar till dokumentet säger hon bl.a.: 

" ... research, in its present form, is out of joint with the economies of the 80'ies. 
A serious effort of reconstruction must therefore depend on innovation of a 
new sort. ... The essential objective is not more, but different innovation. This will 
in tum involve changes in the organisation and diffusion of technology . ... (To 
illustrate:) A policy for innovation in medicine and prevention, ... should 
involve patients, health workers, community groups."5 

Tanken att nya kravformare skulle kunna vara med om att föda nya sorters 
innovationer är central. Denna tanke inspirerade alltså de två 
mesoekonomerna Torben G. Hansen och Per L. Jensen som så småningom 
startade det jag kallar det danska systerprojektet. Hansen och Jensen fick 
nämligen en möjlighet att testa sina ideer om 'styrmedler i en 
välfärdsorienterad teknologipolitik' i ett projekt som rörde hur 
arbetsmiljöreglering kunde göras innovationsfrämjande. 

De likheter i intressen, som gjorde att det danska projektet och Kemiprojektet 
började samarbeta, gällde bl.a. viljan att pröva vilka förutsättningar som 
krävdes för att avancerade miljökrav skulle gynna ett lands internationella 
konkurrenskraft. I båda projekten stod den inre miljön i fokus. Projekten blev 
varse om varandras existens genom ett USA-initierat forskningsnätverk för 
studier av reglering och innovation.6 Kort därefter inleddes ett dansk-svenskt 

2 Jensen (83)**.
3 Ehn (88) s. 16. 
4 OECD (80b) Technical change and economic policy. Paris: 1980. [Detta är ett exempel på

'sekundärreferens'. Jmf de referenskommentarer som finns efter avhandlingens del IV]. 
5 Jensen (83)** s. 1 citerande Emma Rotschilds "Individual Comment" i OECD (80b).Umf

föregående not]. 
6 Initiativet till ett internationellt nätverk för jämförande studier av reglering och innovation

kom från Andrew Martin i Cambridge, Mass. [Se Martin (83)**] En viktig bakgrund fanns i 
den forskning som bedrivits under ledning av Nicholas Ashford vid Center for Policy 
Altematives, Massachuchusetts lnstitute of Technology [summerad i Ashford (83)]. 
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samarbete där tyngdpunkten kom att ligga på en delvis gemensam studie av 
den arbetsmiljödrivna delen av övergången från lösningsmedelsfärger till 
vattenburna färger i byggmåleriet. Våra planer på en gemensam rapport kom 
aldrig att realiseras men samarbetet var ömsesidigt befruktande.7 

Hur de inspirerande likheterna och skillnaderna mellan det danska 
systerprojektet och Kemiprojektet så småningom befruktade tolkningen av 
mina fall är det i huvudsak för tidigt att beröra här. 8 Här gör jag endast några 
jämförelser som hjälper mig att på en forskningskarta placera Kemiprojektet. I 
förlängningen ger ju detta också en ytterligare orientering om denna 
avhandling. 

Gemensamt hade det danska projektet och Kemiprojektet bl.a. inspirationen 
från institutionell ekonomi såsom denna vidareutvecklats bl.a. i 
nätverksteorier. 9 Gemensamt var också intresset för att pröva dessa teorier mot 
egenhändiga bilder av arbetsmiljödrivna innovationsprocesser. Dessa 
teoretiska och metodiska likheter ledde också till en rad likartade slutsatser. En 
i mängden av dessa likartade slutsatser är att kritiken mot den sekventiella 
modellen av innovationsförlopp måste bli särdeles skarp när det gäller 
miljöinnovationer: 

"Produkt och marked utvikles med andre ord i et samspil og samtidigt. Det får 
den metodiske konsekvens, at vi ikke kan opretholde den teoretiske skelnen 
mellem innovation ... og diffusion ... af produkter ... For at forstå 
udviklingshistorien må vi ideelt set også kortlregge udviklingen i brugernes 
vurderingar af arbejdsmilj0problemet ".10 

Kemiprojektets plats på kartan kan emellertid också belysas genom att jag 
pekar på några skillnader gentemot det danska projektet. Viktiga skillnader 
gällde forskningsmiljö och forskningsfinansiär. Det danska projektets 
forskningsmiljö var en handelshögskola. För kemiprojektets del fanns inte den 
legitimitet vid företagskontakter som det danska projektets hemvist på en 
handelshögskola innebar. Å andra sidan hade Kemiprojektet med sin hemvist 
på ALC (Arbetslivscentrum) förmodligen bättre access till fackliga 
organisationer .11 Därtill kan man fundera över vilken effekt det kan tänkas ha 
haft på forskningsfoki att det danska projektet var finansierat av 
forskningsgrenen av en reglerande myndighet medan Kemiprojektet var 
finansierat av en institution som förväntades ta speciella hänsyn till fackliga 
forskningsbehov. 

7 Se Hansen och Jensen (88) s. 30. 
8 Huvudsakligen kommer det att framgå i de två kapitlena om VBSF alltså kapitlen 7 och 17,

men det kommer även fram i kapitlen 13 och 19. 
9 Jmf kapitel 11 nedan. 
10 Hansen och Jensen (88) s. 41. 
11 Kemiprojektet bedrevs under åren 1983-1987 vid ALC (Arbetslivscentrum). När Centret för 

Arbetslivsfrågor (senare omdöpt till Arbetslivscentrum) bildades sågs det som nära kopplat 
till fackföreningsrörelsen. Detta speglas i följande citat från ett grupparbete vid ett 
symposium Samhällsforskningen och arbetslivet, som hölls 1977: "Det finns allvaliga risker med 
den uppdelning av arbetslivsforskningen som för närvarande finns där 
Personaladministrativa Rådet koncentrerar sig till arbetsgivarrelaterade frågor och det nya 
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I inledningen till kapitlet om VBSF-fallets genes funderar jag på möjligheten att 
det danska projektet kom att uppfatta utvecklandet av de vattenburna färgerna 
som innebärande mindre av uppbrott ur invanda spår därför att Hansen och 
Jensen främst intresserade sig för innovationseffekterna av själva regleringen och 
därför fortsatte att i första hand leta efter gränsöverskridanden i tekniskt 
avseende. Hansen och Jensen var medvetna om de tidiga impulser till 
produktutveckling, som 'perifera' målare och akademiker hade givit, men 
Hansen och Jensen arbetade med en modell som gjorde det svårt att rikta fokus 
mot dessa tidiga impulser.12 

I ett försök att forskningssociologiskt 'lyfta båda projekten i håret' vill jag 
hävda att de starka och svaga sidorna i respektive projekt får viktiga 
förklaringar av respektive projekts akademiska placering och 'sponsring'. 

Bland de starka sidorna i det danska projektet vill jag särskilt framhäva att 
Hansen och Jensen långt mer systematiskt diskuterar olika tänkbara effekter av 
regleringsprocessens och regleringens utformning.13 Vidare tog de med långt 
fler företag i sina studier av impulsmottagande, produktutvecklande företag. 
Jämförbarheten mellan svaren hos de olika företagen är också större i Hansen 
och Jensens studie eftersom deras olika intervjuer i högre grad följde ett innan 
intervjuserien uppgjort frågeschema. 

Lite vid sidan av, vill jag framhålla ett lyckat grepp som Hansen och Jensen 
tog, för att belysa utvecklingen över tiden i företagens vilja att betrakta 
arbetsmiljökvaliteter som betydelsefulla egenskapsdimensioner hos produkter. 
I en delstudie av hur annonseringen för färger utvecklades under perioden 
1970-85 visar de hur drastiskt arbetsmiljöargumentets legitimitet ökar i början 
av 80-talet.14

Centret för Arbetslivsfrågor tar sig an arbetstagarparten" [Berglind (80) s. 86]. Den bild av 
ALC som ges i citatet levde kvar vid mitten av 80-talet. 

12 Jmf avsnitt 17.1.3. 
l3 Se som en utgångspunkt Hansen och Jensens taxonomi /klassifikationsschema för tänkbara 

effekter. [Hansen och Jensen (88) s. 45-50]. 
14 Hansen och Jensen (88) s. 142. 
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Ytterligare en stark sida hos det danska projektet har jag sparat till sist i denna 
uppräkning: Hansen och Jensen fullföljde ambitionen att jämföra tidpunkterna 
för lanseringar av nya vattenburna färger med en kvantitativ bild av 
övergången från lösningsmedelsfärger till vattenburna färger i byggmåleriet.15 
Deras bild framgår av figur: 
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Övergången 
från lösningsmedelsfårger till vattenburna farger i det danska byggmåleriet.16 

Värdet av att kunna relatera sig till en sådan bild är förstås betydande. 

Att de starka sidorna i det svenska projektet och dess fortsättning i denna 
avhandling gällde fokus på de tidiga sköra faserna i kravformningen har redan 
antytts. Platsen för den huvudsakliga diskussionen kring detta är emellertid 
avhandlingens del IV. 

15 Uttrycket 'fullföljde ambitionen' använder jag därför att ambitionen att framställa sådana 
bilder med så gott sifferunderlag att de kunde publiceras så vitt jag förstått uppkom 
samtidigt i de båda projekten. [Se Hollander (86b)* s. 33]. Jag beklagar att ambitionen ej 
kunde fullföljas för Kemiprojektets del. 

16 Hansen och Jensen (88) s. 132. 
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5.1.2. Stöd åt brukaren så att han åter kan vara med och forma sina 
redskap 

Den andra polen i det spänningsfält där valet av de tre fallen gjordes, var en 
tankeströmning som fanns representerad vid ALC av det s.k. Utopia-projektet. 

Jag tar endast upp en aspekt av Utopia-projektet nämligen det uppbrott, vad 
gäller forskningsideal, som gjordes i skiftet mellan 70-talet och 80-talet. 
Uppbrottet ledde forskarna i Utopia-projektet till att söka innovera 
tillsammans med nya kravformare - i Utopia-fallet var dessa grafiker. 

Den inspiration som Kemiprojektet fick från Utopia-projektet gällde tanken på 
att aktivera några av dem som dittills stått i den tekniska utvecklingens periferi 
och passivt anpassat sig till de tekniska redskapens omvandling. Det uppbrott 
som Utopia-forskarna stod för var viktigt därför att det markerade en 
förändring från att se brukare som objekt till att se dem som subjekt. Synen på 
brukarna som objekt kunde Utopia-forskarna sägas ha haft i ett tidigare projekt 
- Demos-projektet - trots att de då ansåg sig bedriva forskning utifrån bl.a.
grafikernas intressen.

En av Utopia-forskarna - Pelle Ehn - har skrivit en avhandling om 
datorutveckling för det goda arbetet.17 Där beskriver han personligt en orsak 
till projektnamnet Utopia: 

"At the end of the 1970s and of the Demos project plans for a new project were 
growing. In the Demos project we had done considerable work on participatory 
and democratic aspects in the design of computer artifacts. However given the 
situation in Swedish working life we had basically developed a reactive 
approach. It was a strategy to make clear the harmful effect on work, that 
division of labor and use of new technology had in a capitalistic economy, and 
to reduce it, rather than a strategy for exploring organizational and technical 
alternatives. As good Marxists we knew that this was not our business: we 
knew that the design of the future work-place was the task of the working dass, 
and not a question of utopian ideas. However more and more people started to 
ask for good worker oriented alternatives, and I must admit I very much myself 
wanted to paricipate in a more proactive approach, I wanted to participate in a 
project that really explored and designed technical and organizational 
alternatives." 18

Som en hållningsdeklaration säger namnet Utopia: 'Vi vill inte nöja oss med att 
kartlägga fjättrande strukturer utan vill utveckla goda exempel på vad nya 
former av dialoger kan föda'. 

Namnet Utopia står i relation till vad man tidigare trodde gick att nå i ett 
kapitalistiskt samhälle. Ur en annan aspekt kan det hävdas att Utopia var 
mindre utopiskt än det underliggande programmet i Demos-projektet. I 
artikeln 'Teknik och arbetsorganisation' från 1978 diskuterar Pelle Ehn och Åke 
Sandberg också med utgångspunkt i den grafiska branschen. De behandlar de 
arbetsorganisatoriska problem som finns inbyggda i maskiner och system 
importerade från länder där det fackliga inflytandet på arbetsorganisationen är 
svagare än i Sverige. 

17Ehn (88).
18 Ehn (88) s. 14. Kursivering i original.
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"Det finns så att säga ett lik i lasten i den tidningsteknik som importeras och tas 
i bruk i Sverige. Det sätter gränser för vad grafikerna här kan uppnå vad gäller 
arbetets organisation och kontrollen över produktionen. Möjligheterna att 
överskrida dessa gränser och att bryta motkrafterna kan man bara se i 
arbetarklassens långsiktiga strävan mot ett samhälle där maskiner, arbete och 
produktion formas utifrån människors behov."19

Demos-forskarnas samhälleliga utopi byttes i min tolkning av Utopiaprojektets 
genes ut mot en utopi av Normans typ när det gällde formerna för datorisering 
av den grafiska industrin. Utopin skulle kunna realiseras genom att man 
'kortslöt' den i vanliga fall långa vägen från datautvecklare till grafiker. Genom 
att bli dialog-partners till grafikerna skulle de f.d. Demos-forskarna också 
kunna slippa risken för att vara 'verktyg för facken'. När grafikerna tillmättes 
egen omvandlingskraft - blev subjekt - behövde de inte experter som verktyg 
utan experter som dialog-partners. 

I Kemiprojektet kunde det inte bli tal om ett lika utvecklat samarbete mellan 
experter och nya kravformare som i Utopia-projektet. Kemisk FoU var t.ex. 
långt mer stelnad i stora institutioner än datautvecklingen var. Men genom att 
studera hur t.ex. målarna lyckats initiera utveckling av miljövänlig färg och via 
studiecirklar sprida målarnas och andras positiva erfarenheter, skulle 
Kemiprojektet kunna vara med om att stimulera en utveckling där kemikalie
brukare gick från att vara objekt till att bli medagerande subjekt. 

5.1.3. Kemiprojektet 
De tre fallen - Hg-fritt, VBSF och snälla skärvätskor - valdes alltså i 
Kemiprojektet med förhoppningen om att de skulle kunna bli 'lärande 
exempel'.2D De valdes inte utifrån en tanke om att de skulle vara representativa 
för hela 'familjen' av miljödrivna innovationer på kemiområdet. 

Vi som arbetade i Kemiprojektet hade emellertid en rätt stor familj av 
miljödrivna innovationer på kemiområdet att välja bland eftersom vi hade 
inlett projektet med en inventering i enkätform. Inventeringen gick under 
namnet "Lågriskkemi som nisch". Den gjordes i samråd med berörda 
arbetsmar knadsparter. 21

Enkäter skickades ut till 49 företag i Sverige inom bl.a. kemisk och kemisk
teknisk industri. Frågorna gällde emellertid inte bara företagens eventuella 
erfarenheter av att utveckla lågriskkemikalier utan vi frågade även efter deras 
erfarenheter av arbetsmiljömotiverade byten av insatskemikalier. Vi frågade 
också om produktområden på vilka företagen velat byta insatskemikalier men 
ej funnit lämpliga sådana. Frågor av den senare nämnda typen ställdes även till 
26 verkstadsföretag. 

19 Ehn (79) s. 102.
20 'Hg-fritt' står för kvicksilverfria betningsmedel och 'VBSF' för vattenburen snickerifärg. Umf

den lista på förkortningar som placerats efter avhandlingens del IV]. 
21 I appendix Ilb (efter avhandlingens del Il) ges exempel på frågorna i enkäten. Där framgår

även vilka som företrädde arbetsmarknadspartema vid enkätens utformning. 
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Syftet var inte bara att hitta lärande exempel utan även att få fram uppslag till 
nya produktområden där svensk kemisk industri kunde 'forska fram' 
lågriskkemikalier. Genom inventeringen hoppades vi få fram exempel både på 
redan lanserade lågriskkemikalier och på produktområden som borde bli 
föremål för FoU-insatser syftande till nya lågriskkemikalier. 

Genom de lärande exemplen på redan lanserade lågriskkemikalier skulle 
erfarenheterna från de företag som tagit fram dessa spridas till andra företag 
som kunde ta sig an de områden som borde bli föremål för FoU
insatser.Studiecirklar med LRK-inriktning skulle få del av varandras 
erfarenheter.22 Det fanns alltså en ambition att Kemiprojektet skulle kunna 
bidra till att ett miljöindustriellt nät skulle kunna bindas på kemiområdet. 
Även om den ambitionen aldrig blev mer än en ambition är den viktig att 
nämna eftersom den färgade av sig på sättet att studera de redan lanserade 
lågriskkemikalierna. 

Det skulle föra för långt att här beskriva den process som ledde till att vi - med 
start i en lista som upptog 23 exempel på lanserade lågriskkemikalier - så 
småningom valde ut tre lärande exempel.23 I stället för att här beskriva processen 
ska jag nedan illustrera några av de kriterier som ledde till fallen. Jag gör det 
genom att jämföra de tre fallen inbördes i ett antal avseenden. 24 

5.2. De tre fall en jämförda 

5.2.1. Tidpunkt för första miljöimpuls 
De första impulserna till Hg-fritt, VBSF och snälla skärvätskor kom på 50-tal, 
60-tal respektive 70-tal.

5.2.2. Inre och/eller yttre miljö 
Frågorna i företagsenkäten avsåg egentligen endast inre miljö. Många företag 
valde emellertid att i sina svar också nämna innovationer avsedda att förbättra 
naturmiljön. En del av exemplen avsåg gränsfall i frågan om de siktade på inre 
eller yttre miljö. Dessutom föreföll det som om de produkter som främst tog 
sikte på yttre miljö verkade gå att följa under längre tid, vilket betydde att de i 

22 Jmf avsnitt 1.4.1.: 'Den goda cirkeln'.
23 De 23 exemplen framgår av Odhnoff m.fl. (86)* s. 19-21. Cirka hälften av dessa följdes upp 

med intervjuer. Faktorn 'access till olika aktörer inom berört företag' var en viktig 
urvalsfaktor. De typer av kriterier som nedan framgår av hur de tre fallen skiljer sig åt var 
också betydelsefulla. Frågan om hur de tre fallen valdes belyses bl.a. i Hollander (85b)*, 
Odhnoff m.fl. (86)* s. 8-32, och Hollander (87a)*. Några av bakgrundsintevjuema till valet av 
fallen, och alla viktiga intervjuer i dessa, framgår av appendix Ila. [Placerat efter 
avhandlingens del II]. 

24 I dessa korthuggna jämförelser försvinner förstås många nyanser. Jmf därför kap. 6-8 och 
16-18.
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våra planerade rapporter kunde ges fylligare beskrivningar. Av sådana skäl 
beslöt vi att släppa den begränsning vi först haft till inre miljö. 

I grova drag kan det sägas att Hg-fritt syftade till den yttre miljön och VBSF 
ursprungligen till den inre. Den vegetabiliska skärvätskan - ett av tre 
studerade utvecklingsprojekten för snälla skärvätskor - syftade först till den 
yttre miljön därefter till den inre och idag åter till den yttre. 

5.2.3. Nationella eller internationella miljökrav 
Under 1970-talet började kravet på Hg-fritt att internationaliseras på allvar. 
Trots detta hade det svenska företag som gjorde innovationen Hg-fritt 
alltjämnt en omfattande export av Hg-innehållande betningsmedel i mitten av 
1980-talet. Hg-fritt är ändå det av fallen där det idag råder störst internationell 
enighet om kravet. 

VBSF intar här en mellanposition. I mitten av 80-talet avfärdades alltjämnt 
kravet i flertalet länder utanför Skandinavien. I slutet av 80-talet 'började det 
dock lossna' i USA och Väst-Tyskland. 

Skärvätskor kan fortfarande inte marknadsföras på särskilt många håll utanför 
Skandinavien med arbetsmiljö som argument. 

5.2.4. LRK-producenternas marknadslägen före miljöimpulserna 
I Hg-fri-fallet var det impulsmottagande företaget starkt beroende av den 
produkt som skulle komma att slås ut ifall ett förbud mot kvicksilver skulle 
införas. 

Även i VBSF-fallet var det den etablerade delen av marknaden som nåddes av 
impulsen. Det fanns emellertid flera etablerade företag i Sverige och de hade 
inte en så internationellt utsatt marknadsposition som det ovan nämnda 
företag som hotades av ett Hg-förbud. 

När det gällde skärvätskor var däremot alla de tre produktutvecklande företag, 
som vi studerade, nya på marknaden. 
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5.2.5. Förhållande till risktriangeln 
Miljöhistorikerna Jan Thelander och Lars J Lundgren blir viktiga guider för 
mig när jag i kapitel 16 nedan tar upp kravformningen i Hg-fri-fallet . Det finns 
dock skäl att redan här låna ett redskap som de utvecklat. Thelander och 
Lundgren använder 'risktriangeln' som grund för en maktanalys av 
kravformningen men här nämner jag endast 'risktriangeln' för att antyda några 
viktiga skillnader mellan de tre fallen. 25 

"Det finns tre sidor inblandade i varje risk betraktad som socialt fenomen: riskens 
skapare, mottagare och reglerare."26

Risktriangeln 

Riskens 

reglerare 

Bland annat är de tre fallen olika när det gäller hur pass skilda mottagare och 
reglerare är. I Hg-fri-fallet är de helt skilda, i VBSF-fallet historiskt sett ofta en 
och samma. Här är det skärvätskefallet som representerar ett mellanläge. 

Att jag påstår att mottagare och reglerare historiskt ofta varit samma i VBSF
fallet utgår från att måleriarbetet tidigare haft starkare karaktär av autonomt 
hantverksarbete. Att jag påstår att mottagare och reglerare är helt skilda i Hg
fri-fallet utgår från att jag ser Hg-fritt som syftande till förbättringar av yttre 
miljö. Hade jag tagit fasta på arbetsmiljöaspekten hade bilden blivit en annan. 

5.3. Var de tre fallen lärande och lovande? 

Jag talar i avhandlingen ofta om tre lovande barn. Under den första belysning 
av fallen, som genomfördes i Kemiprojektet, talade vi ofta om tre lärande fall. 
Om jag tillfälligt ser bort från frågan om de miljödrivna innovationerna var 
lovande barn eller lärande fall kan jag fästa uppmärksamheten på att jag också 
skulle kunna tala om sex utvecklingsprojekt. Sedan vi som arbetade i 
Kemiprojektet väl fastnat för de tre fallen intervjuade vi nämligen i och kring 

25 Många avvägningsproblem i bruket av 'risktriangeln' förbigås alltså här. Jmf. kap. 16-17. 
26 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 79. 
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sex utvecklingsprojekt - ett i Hg-fri-fallet, två i VBSF-fallet och tre i fallet med 
de snälla skärvätskorna. 

När jag diskuterar denna terminologi är det på sin plats att göra ytterligare en 
anmärkning av 'lyfta-mig-i-håret-karaktär'. Den rör de tre orden lönsam, 
lärande, lovande. När jag studerade utvecklingsprojekten ville jag gärna 
troliggöra att de var lönsamma. Jag ville ju sprida iden om att det gick att 
'förena pengar och liv'.27 När jag så småningom blev varse att kanske bara ett
av de sex utvecklingsprojekten var rimligt lönsamt i ett medelsiktigt 
företagsekonomiskt perspektiv, var jag nära att ge upp hela arbetet med 
studien. 

Min drivkraft för studien hade bl.a. varit att troliggöra att företagen kunnat 
medagera i framväxten av innovativa lösningar på miljöproblem inte av 
samhällsanda utan i välförstått egenintresse. Jag fruktade också att 
innovationsförsöken skulle avfärdas som misslyckanden och framstå som 
futtiga. I så fall skulle det bli svårt att förmedla min övertygelse att de kunde 
tydliggöra viktiga drag hos miljöinnovationer.28 

Jag trodde alltså att det skulle bli svårare att få tillräckligt många att ta till sig 
budskapet i den tänkta cirkeln om lågriskkemi som nisch om det inte gick att 
visa att utvecklingsprojekten var lönsamma. Projekten borde alltså inte bara 
vara lovande utan även lönsamma för att kunna bli lärande. 

Det fanns en påtaglig ambivalens i frågan om utvecklingsprojektens lönsamhet 
i de intervjuade företagen. En rad av de personer som intevjuades talade om 
långsiktiga värden av projekten. Jag skulle alltså - när intervjuerna 1987 var 
genomförda - kunnat blunda för indikationerna på bristande medelsiktig 
lönsamhet. I efterhand är jag dock glad för att ambivalensen förblev levande 
eftersom det var den ambivalensen som gjorde att jag så småningom insåg den 
fulla vidden av att skilja mellan marknadsrationalitet och 
omvandlingsrationalitet _29 

Att projekten vid mitten av 80-talet inte föreföll ha varit lönsamma uteslöt 
förstås inte att de setts som företagsekonomiskt lovande när de startades. När 
jag i avhandlingen talar om att de tre fallen var lovande barn av sin tid är det 
emellertid inte i första hand för att påminna om att de sex projekten ibland 
framställts som potentiellt lönsamma. Lovande syftar främst på att många 
aktörer som är viktiga i miljöekonomin sett fallen som efterföljansvärda 
exempel på att pengar och liv kan förenas. 

27 Jmf kap. 1 s. l. 
28 Det kan i samband med val av studieobjekt i innovationsforskning vara tacksamt att studera 

fall som så småningom visat sig bli stora framgångar. Grävandet i detaljerna om 
innovationernas tidiga svåra år får då sitt berättigande av innovationens slutliga framgång. 
Ska man studera 'misslyckanden' ska de helst vara rejäla 'misslyckanden' a la Concorde. Små 
innovationsförsök, där den historiska domen kring framgång och motgång beror mycket på 
vilka måttband som används, kan vara otacksamma att studera. Inblandade aktörer kan vilja 
gå vidare snarare än analysera - t.ex. av rädsla för att deras analyser av svårigheter kan 
tolkas som 'försök till bortförklaringar'. Jmf sektionerna 2.1., 12.2. och 13.3. 

29 Jmf sektionerna 2.2. och 13.l. 
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När det gäller kvicksilver påpekar miljöhistorikern Jamison att 6O-talets debatt 
och därpå följande reglering sågs som förebildlig i början av 7O-talet. 1967 hade 
kvicksilver förbjudits i många användningar i Sverige. Sverige spelade en 
pionjärroll.30 När vi i kemiprojektet år 1984 intervjuade IE som var chef för 
berörd koncern när utvecklingsprojektet bakom Hg-fritt drevs under 197O-talet 
pekade han på detta projekt som det bästa tänkbara exemplet att studera för att 
få grepp om miljödriven innovation.31 Eftersom koncernen var Sveriges 
ledande i kemi och denne f.d. koncernchef även varit ordförande för den 
kemiska industrins branschförbund var detta tungt vägande ord. 

När vi intervjuade IE hade den koncern, som han tidigare lett, blivit uppköpt. 
Eftersom den köpande koncernen också hade en omfattande kemiverksamhet, 
stärktes rollen som ledande kemi-koncern. Ytterligare expansion genom 
uppköp skedde också. Bl.a. växte på detta sätt färgverksamheten. När 
koncernen 1986 bedrev en bred PR-kampanj var de vattenburna färgerna ett 
paradexempel på miljödriven innovation.32 

Även de snälla skärvätskorna var vid mitten av 8O-talet brett 
uppmärksammade. De framhölls som exempel på den nya Gröna Kemin.33 

I den återväckta miljödiskussionen på sent 8O-tal framhöll företrädare för 
kemiindustrin åter Hg-fritt och VBSF som efterföljansvärda exempel på 
produktutveckling med miljöhänsyn.34 

5.4. Primär- och sekundäranalys 
I framställningen ovan har det då och då gått att märka en distanserad ton när 
jag förannonserat det jag kallar primäranalysen. 

Distansen handlar delvis om en distans i tid sedan jag först formulerade 
primäranalysen. Den skrevs ju i slutet av BO-talet för en studiecirkel. Men det finns 
också en tankemässig distans eftersom jag under min sekundäranalys funnit 
nya sätt att tänka kring de tre barnen.35 

I sekundäranalysen har jag tonat ner bilden av kalkylerbar process och starkare 
betonat vad som öppnar för omvandling eller tvärtom låser i vissa banor. 
Resonemanget ovan, om lärande, lovande och lönsamt, kan illustrera 
förskjutningar som sker från primäranalys till sekundäranalys. De motstridiga 
uppgifterna om lönsamheten går från att vara komplikation till att bli en 
ledtråd. 

Om miljöinnoverandet ska beskrivas som kalkylerbar process gör de 
motstridiga indikationerna om lönsamheten att bilderna framstår som suddiga. 

30 Jarnison (90) s. 20. 
31 Jvj IE - eh/kas (84)* IE (84) s. 9. 
32 Jmf 17.5.3. 
33 Se t.ex. Lindberg (85)*. 
34 Kemikontoret /Ringström/(89)**. 
35 Jmf sektion 1.4. 

58 KS: Tre lovande barn av sin tid 



Om det i stället är öppningar och låsningar som ska göras begripliga blir de 
vitt skilda (lönsamhets)värderingarna av samma projekt tvärtom till viktiga 
ledtrådar. Detta att endimensionella mått - t.ex. förväntad lönsamhet - inte blir 
meningsfulla pekar fram mot begreppet omvandlingsrationalitet, och de 
kalkyler som ändå gjorts i projekten, ger fingervisningar om vilka 
värdemönster som krockat.Borde min distans till primäranalysen leda till att 
jag besparade Dig som läsare från att utsättas för den sekventiella bild som ges 
i kapitlen 6-9? 

Jag gav två skäl till mitt nej på den frågan redan i kapitel 2: Att större delar av 
barnens hela livslopp syns i kapitlen 6-8 och att intressanta frågor manas fram 
av primäranalysen. Mitt nej på frågan, kan nu motiveras lite utförligare med 
hjälp av de diskussioner jag fört om språk, metod och kunskapsteori. 36 

Att utesluta primäranalysen skulle innebära att jag presenterade mina egna 
resultat som en Pallas Athena. Men sekundäranalysen föddes inte 
färdigutvecklad ur de idehistoriska studier som redovisas i två introducerande 
kapitel i sekundäranalysen.37 Det var brottningen med gåtor i primäranalysen 
som möjliggjorde sekundäranalysen: 

Svårigheterna att beskriva mina fall i den sekventiella modellen pekade på 
behovet av nyläsning av klassiker inom teknisk innovation.38 

Spänningen mellan å ena sidan det strukturseende nätverkstänkandet, och 
å den andra det tänkande där aktörernas egen omvandling är i fokus, 
pekade på det fruktbara i att fördjupa studiet av miljöinnovationers tidiga 
barndomsupplevelser. 

Om jag skulle utesluta primäranalysen bleve det svårt att dramatisera de drag i 
miljöinnovationers senare liv, som jag jagar förklaringar på i min 
sekundäranalys. 

Detta att Du som läsare får två bilder av varje barn - bilder som är ganska olika 
- hoppas jag också skall betyda att Dina möjligheter, att göra egna tolkningar
av dem, ökar. Jag hyser alltså förhoppningen att uppdelningen på primär- och
sekundäranalys ska göra mitt material mer öppet för annan belysning än min.

5.5. En gradvis perspektivförskjutning i 
primäranalysen 

Men den skarpa skiljelinjen melan primäranalys och sekundäranalys är delvis 
en dramatiserande fiktion. 

Förskjutningar i sättet att analysera sker inte bara när plötsliga synvändor 
uppträder. Mera gradvisa förskjutningar sker självfallet också. Här ger jag 
endast ett exempel på detta. Exemplet påvisar den under primäranalysen 

36 Diskussioner som förts i kapitlen 3-5. 
37 Med uttrycket 'introducerande kapitel i sekundäranalysen' syftar jag på kapitlen 12 och 15. 
38 En 'ny läsning av klassiker inom teknisk innovation' är det jag sysslar med i kapitel 12. 

KS: Tre lovande barn av sin tid 59 



ökande ambition att fånga komplexiteten i mina fall. Antalet intervjuer och 
variationerna i intervjuandet ökade steg för steg. 39 

I Hg-fri1allet förfogar jag över minst eget intervjumaterial. Det historiska 
avståndet till den tidiga kravformningen - den som ägde rum på 50- och 60-
talen var där störst och den speciella access-situation när det gällde att göra 
intervjuer i fackliga organisationer, som Kemiprojektets placering på ALC 
innebar, kunde inte nyttiggöras i Hg-fri-fallet.40 Det är också i Hg-fri-fallet som 
kontrasten mellan primäranalysen (i kapitel 6) och sekundäranalysen (tydligast 
i kapitel 16), skiljer sig mest markant. Kapitel 6 är mycket präglat av vilka 
bilder representanter för det FoUande företaget - impulsmottagaren - var 
beredda att 'bjuda på' under mitten av 80-talet. 

VBSF-fallet bygger på ett betydligt större intervjumaterial än Hg-fri-fallet. Två 
typer av aktörer kan på basis av mina intervjuer belysas i kapitel 7: Förutom 
två färgutvecklande företag också ett centralt fack - Målareförbundet. De 
perspektivbrytningar som kapitel 7 präglas av är alltså flera och perspektiven 
är mer skilda än i kapitel 6. I slutet av kapitel 7 belyses också det 
nätverksarbete som Målareförbundet bedrev när man i mitten på 80-talet följde 
upp den miljö-impuls, som förbundet 'sände' ett decennium tidigare. 

Men även i kapitel 7 är det lätt att spåra förhoppningen om att materialet 
skulle kunna användas i en studiecirkel syftande till att stimulera kemi-företag 
att miljö-innovera. I Kemiprojektet såg vi det som viktigt att bl.a. värdera 
försöken att miljö-innovera ur det perspektiv som en företagsstrateg i ett 
miljöintresserat kemiföretag skulle kunna tänkas ha. 41 

I fallet med de snälla skärvätskorna är intervjumaterialet ännu större än i VBSF
fallet. Intervjuer gjordes på flera nivåer i de tre företag där 
utvecklingsprojekten drevs. Den kanske viktigaste förskjutningen i 
intervjuandet jämfört med VBSF-fallet följde emellertid av att nätverksarbetet 
var spritt på fler aktörer. Detta tydliggörs i kapitel 8. 

Nätverksarbetet bedrevs bl.a. av myndigheter - STU och ASF - ett centralt fack 
- Metall - och även av de FoU-ande företagen själva i anmärkningsvärd
omfattning. Intervjuer gjordes i detta fall också hos verkstadsföretag som av
miljöskäl prövat alla de aktuella skärvätskorna. Men även i fallet med de snälla
skärvätskorna hade intervjuandet en inriktning som gjorde att den tidiga
kravformningen blev mindre belyst än vad jag skulle komma att önska när jag
gjorde min sekundäranalys.

Kapitel 9 är en första sammanfattning av den långa vägen från vag miljöimpuls till 
internationell miljöprodukt. Även det kapitlet skrevs i sin ursprungliga form för 
den flera gånger nämnda studiecirkeln. Här i avhandlingen är kapitlet tänkt att 
kunna tjäna som synvända. Så har det kommit att fungera för mig: Är kapitlet 

39 Jmf även appendix Ila. 
4o Jmf det resonemang i 5.1. där jag ställer access-situationen för det danska systerprojektet 

mot den som gällde för Kemiprojektet. 
Det bör dock påpekas att Kemiprojektet hade goda möjligheter att få access till interna bilder 
av Hg-fri-fallet genom projektmedarbetaren Kirsti Siirala. Jmf även sektion 5.6. 

41 Jmf t.ex avslutningen på kap. 7.
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en hjälpreda för miljöinnovatörer in spe eller är det en varning för en 
oframkomlig väg? 

5.6. Vems bilder av fallen och vilka finns på 
bilderna? 

Du som snart ska följa mig in i primäranalysen kan ha glädje av ytterligare 
några tips. 

Det första tipset gäller tolkningen av det faktum att jag blandar två personliga 
pronomina -vi och jag. Flertalet av de många intervjuerna i Kemiprojektet 
gjorde jag tillsammans med kemisten Kirsti Siirala. 42 Siirala kom till 
Kemiprojektet efter att ha arbetat med FoU i Kema Nord/Kema Nobel -den 
koncern som jag ovan mer anonymt kallat Sveriges ledande kemikoncern. Bl.a. 
hade hon arbetat i det FoU-projekt som ledde till Hg-fritt. Siirala hade också 
arbetat i SIF d.v.s. i en av de fackliga tjänstemannarörelserna. 

Dessa data om Siirala har metodisk betydelse här. Siirala hade nämligen en 
helt annan bakgrund än jag hade och detta såg vi som en styrka i 
Kemiprojektet. Siirala hade naturvetarbakgrund och jag samhällsvetardito. 
Siirala hade inblick i ett TCO-förbunds arbete -jag i ett LO-förbunds. Siirala 
kom från företags-FoU -jag från statligt och fackligt utredande. 

Skillnaderna mellan Siirala och mig kunde underlätta intervjuandet av aktörer 
som representerade ett mycket brett spektra av perspektiv. 

Här är ej platsen att utvärdera personsammansättningen i Kemiprojektet. 
Avsikten med att markera att vi var två som gjorde intervjuerna är inte heller 
att jag skulle vilja frånsäga mig någon del av författaransvaret för kapitlen i 
primäranalysen. 43 Men det bör markeras att den dubbelhet som gavs av 
Siiralas och min skillnad i bakgrund breddade vår access till aktörer. De 
skillnader som nämnts -t.ex. den mellan naturvetenskaplig och 
samhällsvetenskaplig bakgrund -är dessutom ytterligare exempel på de 
spänningsfält som genererat primäranalysen. När jag på en rad ställen i kapitel 
6-8 låtit vi-formen bli kvar från studiematerialet är det alltså som markör för
det ovan sagda.

Ett annat memento inför primäranalysen gäller företagens namn. Frågan om 
företagen skulle uppträda anonymt i framställningen -som i formuleringen 
'Sveriges ledande kemiföretag' -eller under sina korrekta namn, har utgjort ett 
dilemma. För anonymitet talar det förhållandet att access i många fall bara blir 
möjlig om anonymitet garanteras. För användning av inblandade företags 
korrekta namn talar att detta kan uppfattas som en garanti för autenciteten i 

42 Inriktningen på Siiralas tidiga forskning var metallorganisk kemi. Se t.ex. Siirala (79).
43 Detta vore helt omotiverat eftersom det 'var jag som höll i pennan' för det tänkta

cirkelmaterialet. 
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uppgifterna. Användning av formella namn kan vidare dra mig som författare 
i riktning mot än noggrannare käll-kontroll. 44 

Jag har valt en kompromiss. Jag använder inte korrekta namn men 
förebilderna är lätta att känna igen eftersom förvanskningarna endast utgörs 
av sådant som liten begynnelsebokstav eller 'halv-citering'.45 Dessutom 
förvanskar jag genom att ibland låta bli att följa alla namnbyten ett företag går 
igenom. 

Ett av mina motiv för att inte anonymisera är att så mycken mörkläggning av 
sammanhangen blir nödvändig om berörda företags identitet ska döljas för 
närstående branschaktörer. Om jag inte mörklägger så mycket av 
sammanhangen, utan låter en rimlig del av dessa sammanhang förbli belysta, 
kommer jag att dölja identiteten hos de aktuella företagen endast för de 
oinvigda. Ordet oinvigda syftar här på personer utanför branschaktörernas 
krets. Ett identitetsskydd som endast gäller i förhållande till dessa oinvigda är 
föga värt. Trots ett försök att anonymisera kan jag hamna i ett läge där tunga 
omskrivningar minskar läsvärdet utan att berörda företag ges ett meningsfullt 
skydd.46 

Med hjälp av de små förvanskningar av företagsnamnen, som jag trots allt gör, 
markerar jag att mitt intresse inte i första hand gäller bestämda företag och att min 
syn på de skeenden som studerats kan avvika från berörda intervjupersoners. 
Jag har tolkat projekthistorierna efter att först ha försökt förstå hur man internt i 
företagen sett på dem. 47 Mina formuleringar har i en hel del fall testats på 
intervjupersonerna men de är ej godkända av dem. Om sådana godkännanden 
ska efterfrågas - och därav föranledda ändringar i texten genomföras -
försvinner värdefulla perspektivbrytningar. 

De små begynnelsebokstäverna påminner om att det är mina bilder av 
förloppen som ges. 

44 Metodnot: Frågan om källkontroll är svårhanterad när aktörsintervjuer används och det 
beskrivna skeendet ligger så nära i tiden att 'stridsdammet inte hunnit lägga sig'. I 
Kemiprojektet bestod källkontrollen ofta i att Siirala och jag inhämtade synpunkter på 
preliminära utskrifter av intervjuer och fallbeskrivningar. Jmf appendix Ila och Ilb. 

45 Se Norman (93) där en liknande metod används. Se särskilt sidan iv (romersk 4) i sagda 
verk. 

46 Mot bakgrund av att bilderna nu har ett antal år på nacken är behovet av anonymitetsskydd 
också ytterst begränsat. 

47 Jmf metodnot om källkontroll ovan. 
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6. Kvicksilverfria betningsmedel
I Alice i underlandet, som skrevs i början av 1870-talet, förekommer en galen 
hattmakare. Inte bara författaren, utan även gemene man i dåtidens England, 
som använde uttrycket "galen som en hattmakare", förstod att galenskap 
kunde drabba som yrkessjukdom. Hattmakarna blev nervsjuka p.g.a. att 
malmedlet i cylinderhattar innehöll kvicksilver. Kvicksilverdammet yrde i 
hattmakarverkstäderna.1 

6.1. Från miljöimpulser till FoU-satsning 
Under den tidiga efterkrigstiden var entusiasmen för kemisk bekämpning näst 
intill odelad bland ledande bransch-aktörer kring jordbruket. lEvrenlmreRb1 
itvreballi!llbtreitrell' moit b1kbfillvrell' vu dlå 'lboll'itgfömdla'. 2 Men en i sammanhanget så 
udda grupp som ornitologer, gjorde i SO-talets Sverige iaktagelser, som skulle 
komma att påminna om riskerna. Ökad fågeldöd, som man så småningom 
märkte var koncentrerad till tiderna efter höst- och vårsådd, sökte en 
förklaring. Efter en tid kunde man sätta detta i samband med att fåglarna fått i 
sig kvicksilver som härstammade från kvicksilverbetat utsäde. Särskilt 
rovfåglar, som ju finns sent i näringskedjan, blev drabbade. Betningen med 
kvicksilverföreningar blev så småningom också uppmärksammad 
internationellt efter att kritiken mot biocider fick ett publikt genomslag i och 
med boken Tyst Vår.3 Opinionen i Sverige blev dock särdeles livaktig. 

Men det fanns inte bara ett tidigt och uttalat "behovs-sug", dvs. en tidig impuls 
till förändring, i Sverige. Det fanns av en slump också ett företag som av delvis 
andra skäl hade stark anledning att leta efter en ny sorts bekämpningsmedel på 
just det område där Hg-preparaten (kvicksilver-preparaten4 ) användes. 

'cascogard' var i början av 60-talet ett litet kemiföretag om man mätte storleken 
med internationella mått.5 På den internationella marknaden för betning av 

1 'Alice i underlandet' skrevs av Lewis Carrol. Tolkningen härrör från Palmstiema (72) s. 28. 
2 Den mening, som slutar med 'bortglömda' är skriven med s.k. skuggad text. Skuggningen har att 

göra med det jag beskrev under rubriken 'primär- och sekundäranalys' i sektion 5.4. Där framgick att 
kapitel 6 är en produkt av primäranalysen och ursprungligen skrivits för icke-akademiska syften. 
Kapitlet har i huvudsak fått behålla den form det fick i det sammanhanget men smärre strykningar 
har skett. Vissa meningar eller avsnitt i tidiga versioner, meningar som kan visa förskjutningar i
synen på materialet, har jag sparat och skuggat. Likaså har jag lagt till vissa metodnoter samt ett fåtal 
noter med referenser till mitt eget intervjumaterial. Dessa har kursiverats. 
Att jag skuggat den mening, som börjar med 'Eventuella', beror på att några fler aktörer som ej 
'glömt' kanske framhållits om stycket skrivits idag (1995). Några som ej hade 'glömt' presenteras i
kapitel 16 nedan. 

3 Carson (63[62]). 
4 Den kemiska beteckningen för kvicksilver är Hg. Ibland använder jag den för att förkorta. 
5 Det företag som så småningom korn att Hg-fri-FoUa har under perioden från 50-tal till 90-tal 

haft en rad namn och ägare. Jag kallar det hela tiden för cascogard. Jrnf. sektion 5.6. [För att 
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spannmålsutsäde var man dock stor. Sålunda var man ända till 1963 
dominerande på USA-marknaden med en andel som låg kring 50%, medan 
kemi-jättarna 'ici' och 'du pont' delade på resten. För ett litet företag som 
cascogard och ett litet land som Sverige med svag kemi-industri var detta 
verkligen anmärkningsvärt. 6 

'cascogard' hade på 1930-talet köpt en licens på en ny 'formuleringsmetod' för 
betningsmedel? Säljare var en tysk jude som flydde nazismen. Det nya i 
formuleringen var att medlet applicerades i flytande form i stället för i 
pulverform. Böndernas motstånd mot det nya var till en början starkt men 
andra världskrigets avspärrning gav cascogard andrum för att finslipa de 
apparater som användes för applicering och spridning. Efter kriget var man 
alltså redo för export. Speciellt i det nyhetssugna USA noterade man stora 
framgångar. 

Redan på 1950-talet fanns det även bönder som kritiserade Hg-preparaten men 
denna kritik baserades på att de var dyra. För cascogard var frågan om nya 
generationer betningsmedel en stor fråga även av andra skäl eftersom det 
patent man hade skulle gå ut i början av 60-talet. Därtill kom att cascogard på 
bekämpningsmedelsområdet bara hade en stor produkt. Konkurrenterna hade 
totalt sett långt större omsättning och hade mycket bredare produktprogram.8 

De var alltså mindre sårbara om en produkt skulle tappa mark.9 

'cascogard' började alltså satsa en hel del på FoU redan innan miljöimpulserna 
blev starka - c:a 6% av budgeterad omsättning på betningsmedelsområdet gick 
till att leta efter nya preparat. 

När sedan miljö-trycket blev så starkt att den kvicksilverförening som dittils 
använts förbjöds i Sverige i mitten av 60-talet trappades FoU-utgifterna upp än 
mer. Men nu lades så mycket som hälften av kostnaderna på att ta fram 
motargument mot Hg-farorna.10 Samtidigt gick man över till en som mindre 
farlig ansedd Hg-förening. 

Mot slutet av 60-talet var man i cascogards ledning beredd att satsa mer på 
FoU för att hitta en ny aktiv substans för betningsmedel. Detta ska bl.a. ses mot 
bakgrund av miljökritiken. Men ett argument var också att världsmarknaden 

Du som läsare inte ska studsa inför gemen begynnelsebokstav 'halvciterar' jag ibland 
'cascogard' och andra företagsnarnn, särskilt när namnet inleder en mening]. 

6 IVJ SD-KAS/eh (85)Hg-fri* s. 1 f. [Hur mina intervjubeteckningar ska uttolkas framgår av 
appendixet "Intervjuade aktörer" (Ila)]. 

7 Ordet 'formulera' betyder i många kemi-sammanhang att skapa den form i vilken en 
kemikalie tillförs. Tabletter att svälja hela, brustabletter och färdiga lösningar är alltså 
exempel på olika 'formuleringar' av ett läkemedel där den aktiva substansen kan vara 
densamma. Som framgår av den fortsatta texten användes här ordet 'formulering' i denna 
betydelse. 

8 Ivj IE - eh/kas (84)* s. 20 och IVJ SD-KAS/ eh (85)Hg-fri* s. 2. 
9 1964 köptes cascogard emellertid av koncernen kema, som hade större finansiella resurser 

och bredare produktprogram. Trots att denna koncern bytt namn flera gånger kommer jag 
för enkelhets skull kalla den kema från det att den köpte cascogard 1964 fram tills dess att 
kema i sin tur blev uppköpt i mitten av 80-talet. 

10 lvj SD-eh/KAS (85)Hg-fri* s. 5. 

K6: Kvicksilverfria betningsmedel 



för fungicider11 vid den tiden låg på över en halv miljard kronor (OBS dock att 
betning bara utgjorde en liten del av fungicidmarknaden). Beslutet att satsa 
underlättades av att cascogard-ledningen nu uppfattade bevisen, för att 
miljöproblemet var reellt, som hållbara. Dessutom trodde man ej att det fanns 
andra vägar till en lösning av problemet än genom byte av aktiv substans. 
Kostnaderna för att ta fram, testa och formulera en sådan skulle så småningom 
visa sig vara kraftigt underskattade vilket förstås gjorde beslutet enklare än om 
man redan vid projektstart hade anat hur dyrt det skulle bli. 

6.2. Från FoU-satsning till marknadsklar produkt 
Att betningsmedlen ändå inte var ett självklart satsningsområde visas 
måhända av att man tog emot FoU-bidrag från det då nystartade STU.12 Det 
STU-stödda projektet pågick 1969 -71. Mot slutet av tiden för STU-projektet 
började man ge upp tanken på att själva utveckla den nya substans man 
behövde. I stället köptes en licens på en fungicid som man bedömde skulle 
kunna bli aktiv substans i det nya preparatet. Säljare var ett dotterbolag till det 
engelska läkemedelsföretaget glaxo. 

I samband med STU-projektet anställdes två organiska kemister. I början av 70-
talet anställdes sedan ytterligare högskolekemister som fick jobba ihop med de 
biololger/agronomer som redan fanns i FoU-organisationen. 

Trots en i sammanhanget rätt stor satsning (z50 personår i FoU på 70-talet mot 
zlQ på 50- och 60-talen) tog det 5 år till (från 1971 till 1976) innan det Hg-fria 
betningsmedlet var marknadsklart och godkänt av svenska myndigheter. Det 
visade sig vara nödvändigt att lägga ner resurser på allt från att modifiera 
substansformen, utveckla produktionsprocessen, förändra formuleringen till 
biologiska tester och fältförsök. 

I efterhand anser företrädare för den dåvarande företags- och 
koncernledningen att ett bättre nät av kontakter hade kunnat påskynda 
projektet. Bl. a. hade det hjälpt om man känt fler biologer med bred kunskap 
om fungicider och de svampsjukdomar som dessa ska skydda mot. Bättre 
tillgång till kunskap om 'applicering' och apparater för denna hade också 
kunnat påskynda utvecklingen.13 Företaget kände av en motvilja från forskare
på SLU.14 Där ville man i början av 70-talet ej ha kontakt med "gift-industrin". 

11 Fungicid=svarnpdödare av fungi=svarnp och cid [här ]=döda. Jmf biocid =livsdödare som är 
ett samlingsnamn för hela gruppen bekämpningsmedel, alltså inkluderande även 
insekticider, herbicider (herb [här]=ogräs) etc. 

12 STU=Styrelsen för Teknisk Utveckling. STU skapades 1968. 
Vid flera av intervjuerna med svenska kemiföretag har det framkommit att dessa ej söker 
extern finansiering till strategiskt centrala projekt. Snarare söker man externa pengar - t.ex. 
STU-medel - till osäkra projekt, som man av något skäl ändå intresserar sig för. 

13 Applicering handlar i det här sammanhanget om hur betningsmedlet påföres utsädesfröna. 
14 SLU=Sveriges Lantbruksuniversitet. 
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De tester, som ett nytt preparat behövde klara, för att få klartecken från 
jordbrukets myndigheter, ansåg man olämpliga. Dessa tester gick främst ut på 
att mäta effektiviteten med traditionella mått på avkastning. Alltså 
missgynnades ett preparat vars poäng var 'miljövänlighet'.15 

Även bland företagets kemister noterade man - fast i ett tidigare skede av 
utvecklingen - oväntade svårigheter. Här gällde det utvecklingen av den 
process med vars hjälp den aktiva substansen framställdes. Det visade sig svårt 
att hitta metoder för att avläsa de förbättringar som gjordes i 
framställningsprocessen.16

"Vi höll på att ge upp flera gånger", sade den f.d. VD:n i företaget, "t.ex. när vi 
fick fram en klibbig salva, som skulle varit omöjlig att använda". 

Precisa bilder av resursåtgången för själva FoU-projektet är svåra att ge. Inga 
självklara tidsgränser finns och det är också svårt att sätta gränser mellan 
allmän uppbyggnad av ett företags kompetens och nätverk, och den del av 
FoU:n som direkt hänger ihop med projektet. Dessutom finns för olika aktörer 
skilda intressen när data om FoU-kostnader ska tolkas. Forskarna kan uppleva 
en del misstag som pinsamma och de projektansvariga kan behöva 'försvara' 
projektet mot de inom koncernen som vill se snabba och 'kostnadseffektiva' 
resultat. I ett annat läge kan det finnas intressen av att 'blåsa upp siffrorna' för 
att visa att man verkligen satsat. 

Den bästa tillgängliga kostnadsbilden kanske ges av den siffra som gavs ovan, 
över antalet personår som förbrukades - ,,,50 personår på 70-talet. Då är dock ej 
de kanske 100 personår medräknade, som glaxos dotterbolag lade ner på att ta 
fram den aktiva substansen.17 

Osäkerheten i siffror gäller också fördelningen av insatser på olika FoU
områden. Själva förvärvet av licensen kanske bara svarade för 10% av 
cascogards totalkostnader men sammantaget stod de kemi-inriktade delarna 
av projektet sannolikt för över hälften av totalen. Kostnaden för toxikologiska 
och biologiska test kan ha rört sig om en tredjedel av totalkostnaderna, och 
fältförsök ihop med kunder för 10%. 

När, den då ansvariga ledningen såg tillbaks på den tid, då projektet löpte, 
märktes en viss bitterhet över samhällets totala FoU-stöd kring växtskydd och 
miljö. "Varenda forskare fick pengar för att klarlägga riskerna med kvicksilver. 
Vi som jobbade med att ta fram en ersättningsprodukt fick mycket lite".18 

15 Ordet 'miljövänlighet' är en av många beteckningar på den mång-dimensionella företeelse jag vill åt. 
Jag väljer att behålla vardagsspråkets ord 'miljövänlighet' därför att det kan signalera mångtydighet 
och kan påminna om att det som ses som lovvärt ur miljösynpunkt idag kanske inte längre ses så om 
10 år. 
Andra skribenter föredrar ibland uttryck som 'miljöanpassad' 'ekologiskt anpassad' etc. [Den som vill 
få en överblick över den mycket artrika floran av definitioner på miljöområdet kan läsa i Weenen (90). 
På s. 61 i a.a. räknar han upp 18 engelska namn på 'miljövänliga teknologier'].

16 Brev AR-kas/ eh(89)Hg-fri* s. 4 samt kommentarer till detta av Kirsti Siirala. 
17 IVJ SD-KAS/eh (85)Hg-fri* s. 5.
18 Ivj SD-eh/KAS (85)Hg-fri* s. 5. Kanske är det extra viktigt att här understryka att intervjun ej 

spelades in och att det återgivna alltså ej är den exakta ordalydelsen. 
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C:a 15 år efter de första tydliga impulserna till att kvicksilvret borde bort fanns 
en produkt marknadsklar som kunde ersätta de betningsmedel vars aktiva 
substans var en Hg-förening.19 Men det var långt kvar tills de Hg-fria 
betningsmedlen fick sin rimliga roll i utsädesbetningen med tanke på 
kvicksilvrets miljörisker. Detta diskuteras i en kommande del av kapitlet. 

Redan under projektets förhistoria och löptid var impulsbilden dock mindre 
tydlig än som framgått ovan. Under 60-talets "uppslitande kvicksilverstrid" 
(orden är Hans Palmstiernas) ifrågasattes forskarrönen av de med intressen i 
Hg-betning. 1968 kom ändå ett regeringsbeslut som starkt minskade Hg
betningen. När denna då minskade drastiskt i Sverige spred sig åter mögel i 
grödan. För att komma tillrätta med problemen skedde en omfattande Hg
betning 1974 och årsförbrukningen av Hg-betningsmedel blev det året således 
t.o.m. större ( =250 ton) än genomsnittsförbrukningen på 50-talet. ( =200 ton). 20

I mitten av 80-talet var snittförbrukningen nere i 75 ton/ år.

6.3. Från produkt till internationell 
marknadsacceptans 

Det har varit svårt att med utsiktspunkt i högskolevärlden få en bra bild av vad 
som hänt cascogards Hg-fria betningsmedel under de snart 20 år som gått 
sedan det först godkändes. Det är mycket 'affärs-hysch-hysch' kring det. Även 
de få pusselbitar som finns ger emellertid många lärdomar. 

De viktigaste källorna för kapitlet är företagsledare i cascogard och kema. En 
särskilt värdefull 'djupintervju' gjordes med SD som, i egenskap av VD för 
cascogard, följde utvecklingen på nära håll, ända tills en 'unfriendly take-over' 
av hela kema, gjorde att han kände sig tvungen att lämna cascogard i mitten av 
80-talet. När vi21 intervjuade honom, strax efter det att han avgått, tyckte han
att utvecklingen varit långt sämre än han trott 10 år tidigare. 'cascogard' hade
visserligen växt, från en omsättning på 4 miljoner kronor 1971 till en på 700
miljoner 1984, men det hade inte så mycket att göra med det nya
betningsmedlet.

'cascogard's Hg-fria betningsmedel sålde nämligen bara för 10 miljoner 
kronor/år. På många marknader var kvicksilverpreparaten fortfarande 

19 De importerade Hg-fria betningsmedlen (ej cascogards) som lanserades under tidigt 70-tal var till 
att börja med olämpligt formulerade (pulverform). Detta problem löstes så småningom men senare 
uppträdde även resistensproblem för de importerade medlen. Det är alltså rimligt att som i texten ovan 
fokusera på cascogards Hg-fria betningsmedel. 

20 På 90-talet har den svenska Hg-användningen fortsatt minska. Nu riktar sig intresset mot andra 
näringar än jordbruket. T.ex. redovisade Kemikalieinspektionen år 1993 hur användningen under de 
två åren sedan 1991 sjunkit från 3 ton till 1,5 ton främst p.g.a. att användningen i mätinstrument 
minskat starkt. [Information från Keml 3/93 s. 14]. 

[Intresseväckande exempel på kvicksilverminskningens matematikfinns i Areskoug (90) s. 7-10]. 
21 'Vijormen' sammanhänger med att de nämnda intervjuerna gjordes inom det i kapitel 5 nämnda 

Kemiprojektet av kemisten Kirs/i Siirala och mig. 
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dominerande. I själva verket hade man aldrig sålt så mycket 
kvicksilverpreparat som 1984. Det kvicksilverfria preparatet var på många 
marknader värdefullt främst som komplement till det med kvicksilver 
eftersom kunderna ville vara säkra på att kunna få hjälp av sin vanliga 
leverantör om ett myndighetsförbud skulle komma.22 

Hur kom det sig att substitutionen gick så trögt nu när de tekniska problemen i 
stort sett var lösta? 23 

En faktor var priset. Vid mitten av 80-talet var det Hg-fria medlet alltjämnt 4-5 
gånger dyrare än det med Hg. Detta i kombination med att myndigheter 
världen runt förhalade godkännandet av det nya preparatet och förbudet mot 
Hg-medlen, gjorde att många länders bönder avvaktade med att byta. Mycket 
av cascogards försprång framför de större konkurrenterna gick förlorat och 
därtill kom att patentet på den aktiva komponenten i det nya medlet gick ut 
1981. 

'cascogard's ledning tyckte att regeringar och myndigheter i länder med 'egna' 
företag på området bekämpningsmedel skyddade 'sina' företag: 

Japan skyddade effektivt den egna marknaden med protektionistiska 
bestämmelser för hur tester av nya medel skulle utföras. 'Medlen måste 
vara testade på japanska råttor för att bli godkända'. 

I USA lyckades kemijätten monsanto få USA:s miljöskyddsorgan EP A att 
dröja med godkännandet av cascogards Hg-fria betningsmedel.24 

I Väst-Tyskland var det bayer som framgångsrikt fördröjde ett Hg-förbud 
tills bayer självt hade ett Hg-fritt preparat att sälja. 

I Frankrike hände ingenting när man lämnade in prover för bedömning. 

'cascogard's Hg-fria betningsmedel testades 'med armbågen' så beskeden 
kunde dröja i åratal. 

På betningsmedelsområdet var de största konkurrenterna vid denna tid 'bayer' 
och 'ici' och de hade dessutom ett avtal om att 'ej röra' varandras marknader. 

'cascogard's Hg-fria betningsmedel fick ofta snabbt en stor marknad i de länder 
där det kom in, men på flertalet avgörande marknader blev det hindrat. 

Den gamla cascogard-ledningens kritik gällde dock inte bara utländska 
myndigheter. Mm ltydklte ivern altlt de svernslka UJP]Pllrridde �lh.uigit'\ Denna 
harighet skulle kunna bekämpas med enkla åtgärder. Det borde inte vara så att 
en enskild tjänsteman på en myndighet skulle 'bli hängd' om han godkänt ett 
nytt medel och skörden sedan slog fel pga att det nya medlet visat sig ej 
skydda så bra som han trott och leverantören utlovat. Man borde tillåta att ett 
medel registrerades på prov för några mindre områden till en början så att ett 

22 Ivj SD-eh/KAS (85)Hg-fri* s. 3, 8 m.fl. 
23 Uttrycket 'i stort sett lösta' används här därför att det Hg-fria betningsmedlet endast gav 

fullgott skydd mot 4 av 5 kända typer av svampangrepp på grödan. 
24 EPA=Environmental Protection Agency. USA:s motsvarighet till SNV. 
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felaktigt beslut ej blev så ödesdigert. Och så borde staten stå för mer av 
riskerna när bönderna prövade nytt. 25 

Men summeringen av hur myndigheterna påverkat projektet innehåller också 
mer positiva omdömen: 

Det faktum att Sverige sedan länge haft en väl fungerande centralt 
samordnad frökontroll har betytt användning av rent utsäde och goda 
kunskaper om de svampsjukdomar som hotar. 

Det kunnande som cascogard, i samarbetet med Arbetarskyddsstyrelsen, 
byggde upp om arbetsmiljön i samband med själva betningen var till hjälp 
vid den internationella etableringen.26 

Företagsledningen för cascogard tyckte sig ha gjort en strategisk miss när det 
gällde 'tidsinfasningen' av projektet.27. Även dåtidens ledning för hela kema 
tyckte, vid en reflektion i efterhand, att man borde ha kraftsamlat för den nya 
produkten från början, d.v.s. till exempel själv testat den i stället för att lägga ut 
det på andra, köpt försäljningskanaler i Japan etc. Mot detta stod emellertid det 
alltid närvarande kravet på ett omstritt projekt; att snabbt visa ett positivt 
kassaflöde. 

I en helhetsbedömning av projektet måste det faktum, att det gav uppslag till 
en viktig 'spin-off', också tas med.28 Ett träskyddsmedel - vars aktiva substans 
var besläktad med den i cascogards Hg-fria betningsmedel - kunde lanseras 
några år senare. 

Vad som hänt med cascogards Hg-fria betningsmedel under sena 80-talet tas ej 
upp här. En naturvetare, som var med under projekttiden och som jobbar kvar 
i det företag som idag äger rättigheterna till produkten, anser att projektet 
lyckats mycket bra: 

"En världsprodukt skapades utan tvivel. Samtliga internationella företag i 
branschen vill köpa vår nya produkt. ... Vi har mycket goda marknadsandelar i 
Norden. Stor potential internationellt. Så god att vi blivit uppköpta av ett 
företag som insett synergieffekten: Bra produkt/bra marknadsförings
organisation internationellt." 29 

Tilläggas kan att det företag, som idiiitg äger cascogard, är ett stort 
multinationellt franskt företag. 30 

25 Texten kan här sägas vara väl okritisk mot de formuleringar som användes av SD 1985. I en mer 
fullödig historisk studie av fallet, skulle övriga aktörers - i första hand kanske
jordbruksmyndigheternas egen - syn på detta ha inhämtats. Som ett uppslag för att tolka segheten
synes mig denna bild - trots bristande källkritik - värd att återges.

26 Två exempel på att krav kan stimulera utveckling! 
27 'Tidsinfasning' är min översättning av det engelska ordet 'timing'. Det berör i vilken 

ordning, när och med vilken resursinsats olika åtgärder sätts in. 
28 'Spin-off' betyder här en annan innovation som man kom på spåret genom att projektet 

drevs. 
29 Brev AR-kas/eh(89)Hg-fri* s. 5 f. 
30 Jag har skuggat ordet 'idag' för att än en gång påminna om att kapitlet till största delen 

sammanställdes i slutet av 1980-talet. Jmf kap. 5. Den begränsade uppföljning, som skett i mitten av 
1990-talet, återges i huvudsak i sektion 16.5. 
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Framställningen är särdeles mager om utvecklingen efter mitten av 80-talet. 
Men huvudsyftet har varit att ge en känsla för svårigheter och möjligheter i ett 
tidigt LRK-projekt med inriktning främst på yttre miljö. 

I mina två andra fall, som tas upp i två följande kapitel, gällde målen främst 
den inre miljön. 
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7. Vattenburna snickerifärger
I det fall av LRK-utveckling som jag beskrev i förra kapitlet var fokus på den 
yttre miljön. Det kapitlet inleddes emellertid med ett exempel på en gammal 
yrkessjukdom. Glömskan kring denna var en illustration som användes av en 
föregångare för det nya miljömedvetandet i Sverige. Hans Palmstierna 
använde exemplet i boken Besinning från 1972. Han fann det anmärkningsvärt 
att flertalet massmedia nu fortsatte 'glömma' fastän man blivit påmind om 
kvicksilverfaran under 60-talet. Fortfarande glömdes de som nu arbetade med 
kvicksilvret.1 Dessa utsattes ju ofta för långt större koncentrationer av 
kvicksilver än naturmiljön utanför fabrikerna. 

I de två fall av LRK-utveckling som tas upp i detta och nästa kapitel är fokus 
på den inre miljön. Här gäller i ett avseende spegelbilden av det som gällde i 
förra kapitlet: Hittar man långsiktiga lösningar på dessa inre miljöproblem 
minskar också belastningen på den yttre miljön. Men observera att jag trycker 
på ordet 'långsiktiga'. Kortsiktigt kan en belastning på miljön styras om från 
den inre till den yttre miljön (och vice versa). Ett enkelt exempel är när man 
ordnar ett effektivt fläktsystem i en fabrik och sedan blåser ut gifterna i 
naturen. 

7.1. Från miljöimpulser till målmedveten 
produktutveckling 
"Arbetet är slut för dagen i en lägenhet i Vasastan, där jag nyss har börjat en 
reparation. Rummen är stora. Jag har avslutat dagen med att grunda upp hela 
lägenheten och färgångorna ligger som en tjock dimma över arbetsplatsen. Jag 
sitter på en målarburk och vilar ett slag innan det är dags att åka hem. 
Hemresan ja. Hur ska jag klara av den idag? Det vet jag inte. Hela rummet jag 
sitter i gungar och jag ser allting som i en dimma. Rätt som det är svänger det 
till; jag ser rummet upp och ner och jag känner hur illamåendet växer. Bäst att 
sitta alldeles stilla, så stannar nog rummet så småningom ... 
Tur att ingen ser mig nu. Vad skulle man tro? Säkert att jag inte är nykter, men 
någon sprit har jag då inte druckit. Det är de starka färgångorna som gör att jag 
känner mig berusad. Plötsligt känner jag att jag måste kräkas och försöker ta 
mig ut till toaletten. Reaktionen i kroppen är så stark att allt bara snurrar. 
När jag kommer tillbaka in i rummet sätter jag mig och försöker minnas var 
nånstans jag befinner mig i stan. Jag kommer ihåg att jag hade svårt att minnas 
adressen när jag ringde facket på förmiddagen för att beställa tid för 
uppmätning av lägenheten. Jag skäms nog lite över att jag blev så irriterad på 
flickan på kontoret som inte begrep min belägenhet. Det är väl inte så lätt för 

1 Palmstiema (72) t.ex. s. 31: "Borde man inte ha frågat: När fågel dör och fisk blir giftig av
kvicksilver, har då inte de människor som arbetat i damm och ångor av kvicksilver blivit 
skadade? Ingen ordentlig undersökning på detta finns gjord, utom de begränsade 
undersökningar som Tejning kunde utföra på små anslag". 
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henne att förstå hur vi har det, vi målare, när vi själva inte ens kommer ihåg var 
vi jobbar nånstans utan måste fråga nån i huset var vi befinner oss."2

När 'vi' ska spåra de impulser som så småningom ledde till att mängden 
organiska lösningsmedel minskade drastiskt i snickerifärger under 80-talet har 
vi - precis som i Hg-fri-fallet - glädje av att gå en bit tillbaks i tiden. 3 Även här 
finns ett folkligt talesätt: 'Bete sig som en målare' - som antyder att många 
anade speciella risker i detta gamla hantverk. De samband som fanns mellan 
färgernas kemi och nervskador hos målare var dock länge höljda i dimma. 
Målare som skadats av långvarig kontakt med lösningsmedel kunde så sent 
som på 1970-talet alltjämnt avfärdas som alkoholister när de ville få skadan 
erkänd som yrkesskada. Detta även i fall där de var aktiva medlemmar i 
nykterhetsorganisationer.4 

Om det var de organiska lösningsmedlen eller andra yrkesrisker (t.ex. 
'blyfärger') som gav upphov till det folkliga talesättet vet vi ej. Den grupp 
färger som i debatten kommit att förknippas med stor andel organiska 
lösningsmedel - 'alkydfärgerna' - blev nämligen inte vanliga i Sverige förrän 
på 50-talet.5 Alkydfärgerna mottogs av många med stor entusiasm då de 
innebar att målningsarbetena kunde göras snabbare än dittills. Både 
väntetiderna mellan olika moment och själva arbetstiderna kunde kortas 
kraftigt. 

Sakkunniga i branschen kände redan på SO-talet till många av riskerna med de 
lösningsmedel som användes. Men dle som lhadle satt sig fun 1i rislltema vu föll' 
d!Wglt funsatta 1i lhm Jfugema mvmdles oclh ilt1J1ndie vill ej ma lhm dle slltwllle 
lltomma att mvm<tllas 6 - de trodde att försiktighet i hanteringen och personliga 
skydd skulle hålla farorna borta. 

Varningssignaler kom redan under första hälften av SO-talet. T.ex. i form av att 
enskilda målare till sitt fackförbund rapporterade om huvudvärk, illamående 
och yrsel i samband med användning av de nya färgerna. En "Yrkeshygienisk 
samarbetsorganisation" (YSAM-kommitten) med representanter för bl.a. 
färgfabriker, målarmästare och fack bildades 1955.7 År 1960 infördes i Sverige 
det s.k. YSAM-systemet som föreskrev märkning av färger i olika 
skyddsklasser ('farlighetsklasser'). Tanken var att hantering och personliga 
skydd skulle anpassas efter hur hälsofarliga färgerna var. Detta kan ses som en 

2 Dahlquist (80) [VBSF]* s. 9f. 
3 'Vi-formen' sammanhänger med att de nämnda intervjuerna gjordes inom det i kapitel 5 nämnda 

kemiprojektet av kemisten Kirsti Siirala och mig. 
4 Ivj UW-eh (86)VBSF* s. 1. 
5 Ordet 'alkydfärg' kommer av att bindemedlet i dessa utgörs av en grupp kemikaleier som 

kallas alkyder. Alkydema kom i färgsammanhang till en början normalt att kombineras med 
organiska lösningsmedel. (Bindemedel, pigment och lösningsmedel är de helt dominerande 
komponenterna i varje färg. Det är de två förstnämnda som bildar ytan. Lösningsmedlet eller 
spädningsmedlet är endast till för att man på något sätt ska kunna påföra färgen på ett 
underlag). 

6 Jmf not 2 till kapitel 6 om skuggad text. 
Varför det aktuella stycxket skuggats framgår av kap. 17 nedan, särskilt sektion 17.4. 

7 Boethius (84) [VBSFJ* s. 405. 
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spegling av övertygelsen att en god hantering av riskerna kan vara att föredra 
framför en eliminering av dem. 

Att det redan 1960 infördes en farlighetsgradering visar att Sverige var tidigt 
ute med att uppmärksamma riskerna. Sverige var bland de första länderna 
som införde en sådan gradering. Varför Sverige var så tidigt ute kan det vara 
intressant att spekulera om: Kan det ha att göra med att det här i landet finns 
gamla traditioner av fritidsmåleri som betydde att även kvalificerade kemister 
och på tax-området kunniga personer, på sin fritid kom i kontakt med 
målandets praktik och ej bara dess teori?8 Eller var det ett starkt målarfack som 
tidigt fick gehör från färgfabrikanter och målarmästare, som var vana att ta 
facket på allvar? 

Svaret på dessa och liknande frågor kan kanske ge oss en vink om huruvida vi 
i Sverige har eller har haft, speciella förutsättningar för att tidigt ge oss på att 
lösa problem med den ime miljön. 

Fastän YSAM-systemet som sagt var avsett att mana till en riktig hantering av 
riskerna snarare än en eliminering av dem, fick det också i begränsad 
utsträckning, effekten att färgtillverkare började leta efter 'snällare' färger. 
Särskilt problematiska lösningsmedel såsom klorerade kolväten och 100%iga 
aromater, ersattes med lösningsmedel som gav en lägre skyddsklass. Det var 
dock ännu långt ifrån fråga om att av arbetsmiljöskäl 'plocka bort' de organiska 
lösningsmedlen ur byggfärgerna. Lacknafta t.ex. hälsades till en början som ett 
'ofarligt' lösningsmedel. 

Vattenburna färger av latextyp- alltså 'moderna' färger utan organiska 
lösningsmedel - började dock redan på SO-talet introduceras av andra skäl -
bl.a. därför att de medgav än kortare torktider.9 Det skulle emellertid dröja 
länge innan dessa kunde ges sådana egenskaper att de förmådde ersätta 
alkydfärgerna. Det är i de sista delarna av den utveckling där vattenburna 
färger ersätter lösningsmedelsburna inom byggmåleriet, som vi med visst fog 
kan säga att det rör sig om en miljödriven produktinnovation.10 Det var 
nämligen först under denna fas som arbetsmiljömotivet var centralt i FoU
arbetet. Det gäller då byggfärger för sådana ändamål där det varit speciellt 
svårt att nå fullgod funktion med vattenburna färger. Snickerifärger för 
färdigstrykning är det exempel vi koncentrerar oss på. När det gäller dessa 
äger huvuddelen av förloppet, från första trevande FoU-försök till bred 
marknadsdominans i Sverige, rum under 1970- och 80-talen. 

8 Jmf Trägårdh (55)[VBSFJ* Handbok i båtvård s. 122 :"Även vissa förtunningsmedel är giftiga . 
... bensol förorsakar hjärtbesvär ... medan andra har narkotiska verkningar." Trägårdh var 
inte bara handboksförfattare utan även ordförande i IV As korrrosionsnämnd. 

9 'Moderna' är markerat eftersom historiskt viktiga färger såsom limfärger och kalkfärger ju 
också var vattenspädbara. 

10 En uppfinning blir till en 'innovation' när den visat att den klarar sig ekonomiskt och inte 
bara tekniskt dvs när den framgångsrikt lanserats på en marknad. Man skiljer på 
'produktinnovationer' och 'processinnovationer'. De senare gäller ofta framställningssätt
t.ex. om man med framgång lyckas producera färg kontinuerligt i stället för satsvis. (Här har 
jag givit standarddefinitioner av 3 innovationsbegrepp. För problematiseringar av dessa hänvisar jag 
särskilt till sektionerna 11.2. 12.3. och 14.1.). 
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Men innan vi går in på det förloppet ska vi ge ytterligare några exempel på 
impulser som hänger ihop med arbetsmiljön: 

Byggandets omvandling under 60-talet, med ty åtföljande ändringar av sättet 
att organisera måleriarbetet och metoderna för att påföra färg, höjde risk
nivåerna. Tidspressen under 'miljon-programmet', och det industrialiserade 
måleriet när jätte-sjukhus byggdes, är exempel på vad vi menar med byggandets 
omvandling .11 Sprutmåleri är ett exempel på de metoder som ökade riskerna. 
Målning på högabsorberande juteväv, är ett exempel där ett nytt underlag var 
'boven'. 

Antalet medlemslarm till målareförbundet ökade.12 Där började man i slutet av 
60-talet misstänka att det inte bara var akuta besvär av typ huvudvärk som
hotade. Tänk om 'alkyderna' också gav kroniska (bestående) nervskador! Men
iIDl sil. lim.ge Jfiick mm [1!lllfllPmde besked av medkmsk ex:jp><el'ibis, iElfll sv�g li
den svmska Uik&lf((l)jp>OOO-Jiilffl jp>li. den ]PliJlllilldm Slk-Qlille droja ltill. [mgrt m jp>li. ?Ol
ltdelt, 13 Svängningen kom sålunda åtskilliga år efter det att färgföretagen gjort
sina första trevande försök att ta fram vattenburna snickerifärger.

Åtminstonne ett färgföretag hade redan i mitten av 60-talet tankar på att 
utveckla vattenburna alternativ för så många som möjligt av delmarknaderna 
inom byggmåleriet. 'beckers' ledande kemister hade sedan 1950-talet varit 
lyhörda för problemen med de nya färgerna. Men man uppfattade ända till 
långt in på 70-talet problemet som ett 'komfort-problem' för målarna, så några 
större utvecklingssatsningar gjordes ej. De egna arbetsmiljöproblemen vid 
produktionen fanns dock också, och 1970 nämns faktiskt 'vatten-
strategin' för första gången i Beckers årsredovisning, men då som en fråga av 
intresse för produktionen - inte i första hand för marknaden.14

De första lanseringarna av vattenburna snickeri-färger kom redan 1970 från 
både alcro och beckers som då var konkurrerande företag.15 Färgerna höll dock 
inte måtten vad gällde den färdigmålade ytan så dessa lanseringar skapade 
snarast en misstro mot 'plastfärgerna' .16 

FoU med rötter i hantverket 

Här kan ett påpekande lite 'vid sidan av' behöva göras. Om Du som läsare 
jämför detta kapitel om snickerifärg med det förra om Hg-fria betningsmedel 

11 Miljonprogrammet var ett politiskt program för att 'bygga bort' den svåra bostadsbrist som 
rådde i Sverige i början på 1960-talet. En miljon bostäder skulle byggas på 10 år. 

12 Boethius (84) [VBSF]* s. 405 ff. 
13 Hogstedt (82)[VBSF]* ger en annan bild av tidsföljden. Ambivalensen till riskerna från såväl

målarfacket som yrkesmedicinarna diskuteras utförligt i 17.2 och 17.3 nedan. 
14 Beckers' Årsredovisning 1970 s. 3: "På produktionsområdet förtjänas särskilt omnämnas 

Beckers ökade satsning på miljövänliga akrylat- och andra vattenbaserade färger". 
l5 Företagsnamn såsom alcro och beckers skrivs i denna avhandling ofta med liten 

begynnelsebokstav. Motivet för detta framgår av sektion 5.6. ovan. Jmf även noter till sektion 
6.1. 

16 Begreppet 'plastfärg' säger egentligen inte så mycket eftersom det rymmer så många 
färgtyper av vitt skilda slag. 
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kanske Du slås av skillnaden i 'rytm'. I detta kapitel tvingas vi, för att följa 
förloppet i tiden, ta upp de första lanseringarna på marknaden, redan innan vi 
berättat klart om impulserna, och innan vi beskrivit de 'FoU-projekt' som lett 
till de miljövänliga produkterna. En av orsakerna till denna 'rytm-skillnad' är 
att karaktären på FoU-projekten och utvecklingsarbetet skiljer sig så mycket 
mellan olika delar av kemisk industri.17 

Färgproduktion ligger sent i den kedja av produktionssteg som kemiprodukter 
genomlöper från det att ämnen utvinns i naturen till dess att de 
färdigformulerade produkterna når konsumenten. Mycket av forskningen i 
kemisk industri bedrivs i anslutning till de tidigare 'länkarna' i kedjan. 

För svensk färgindustris del betyder detta t.ex. att man är starkt beroende av 
forskningen hos råvaruleverantörer. 80% av dessa leverantörer finns 
utomlands. lDle ll'tlfil lbmdemede[ S(l)llllll. dessa forslku lfr= ilvgör (i)ffi delt lbllfur Ifråga 
(l)llllll. [öoomgsmede[s1b1JJtmil e11er nltitell111b1!Jlma lfuger.18 

Färgindustrins egen produktutveckling har rötter i målarnas= hantverkarnas 
egna blandningar från förindustriell tid.19 Färgkemistens arbete med att 
utveckla nya produkter har faktiskt liknats vid kockens. Båda är starkt 
beroende av råvarorna men slutresultatet kan ändå variera en hel del! 20 

Utvecklingsarbetet i färgindustrin låter sig sällan beskrivas enligt en 
konventionell modell för FoU-styrning. I denna traditionella modell kan 
arbetet uppfattas som indelat i avgränsade projekt. Dessa föregås av tydliga 
beslut. Efter att beslut fattats på en högre nivå i företaget tilldelas FoU
avdelning resurser för projektet. Denna ganska vanliga bild stämmer 
åtminstonne ej på de ansträngningar, som gjordes för att hitta en vattenburen 
snickerifärg. 

En färgkemist som vi intervjuat ingående - nordsjös laboratoriechef - manade 
fram en helt annan bild när han ombads beskriva arbetet: I hans bild beskrivs 
försöken som pulsslag vilka följde efter att nya insatsvaror presenterats av 
leverantörerna. Formuleringsförsöken var ej så kostnadskrävande att de 
motiverade avgränsade projekt. 

En viktig fråga kring arbetsmiljödriven produktuveckling blir - med 
utgångspunkt färgfallet - hur pass mycket svensk kemisk-teknisk industri vill 
och kan påverka sina utländska leverantörer. 

Det är en påverkanskedja i många led som måste fungera för att behovet av 
miljövänligare färger ska kunna täckas. 

17 Jmf resonemang nedan i anslutning till Kline/Rosenbergs 'länk-modell". I avsnitt 12.3.5. diskuteras
mognadsgraden i de 'stöttande' vetenskaperna. 

18 Mer om detta finns 
- i 13.2.1. där den schumpeterska storföretagsmodellens inflytande på 70-talstänkande diskuteras
- i 13.3.3. där FoU-uppfattningens effekter diskuteras och
- hos Hansen och Jensen (88) s. 142.

19 Brev GK - eh (86) VBSF* s. 1. 
20 NIFAB(86)[VBSF]* s. 6. NIFAB=Nordisk information för Färg AB. Ägt av NIF=Nordiska 

Institutet för Färgforskning. 
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Miljöimpulsen förtydligas 
Trycket från målarna ökade i början av 70-talet. Detta var 'vänster-uppsvingets 
tid'. Den färgkemist vi nämnde ovan berättar om hur han var ute på 
avdelningsmöten i målarförbundet och fick utstå åtskillig kritik för att 
färgindustrin inte tog fram mindre farliga produkter. Hans kollega på beckers 
berättar om protest-stormar vid stora sjukhusbyggen som beckers 'svarade på' 
med att lansera ersättningar för alkydfägerna.21 

Målareförbundet anslog i början av 70-talet pengar till en studie av 
lösningsmedlens långtidseffekter på nervsystemet.22 Studien utfördes av YMK 
(Yrkesmedicinska kliniken) i Örebro och blev klar till målareförbundets 
kongress 1974. Även om studien uttryckte sig mycket försiktigt kom den att 
tolkas som att långvarig exponering för lösningsmedel kunde leda till 
försämringar av minnet, emotionella störningar och i sent stadium försvagning 
av intellektet. 23 Örebro-undersökningen, som den kom att kallas, fick stor 
betydelse vid målarkongressen 1974. 

Debatt-klimatet under denna kongress blev bitvis så hårt att förbundet 
anklagades för att ha försvårat rekryteringen till målar-yrket. 24 Oberoende av 
om denna anklagelse hade fog för sig är rekryteringsfrågan av stor betydelse 
för hela bilden av möjligheterna att minska riskerna i målaryrket. 
Måleribranschen har under stora delar av 60-, 70-, och 80-talen upplevts som 
överhettad. Om målarmästarna - arbetsgivarna i branschen - så småningom 
blev övertygade av argumentet att riskerna - och inte bara talet om dem -
försvårade rekryteringen, 1km delltil föll'llllll.(l)<dJ.as hil. vmt <ellll milklbig drivbillflt föll' 
fäll'illlldrillllg.25 

21 Obs att det i inget av dessa fall gällde snickerifärger i första hand - dessa kom i fokus
senare. 

22 Ivj UW-eh (86)VBSF* s. 1. Enligt Boethius (87) [VBSF}* var upptakten att "ett antal målare (på
våren 1970) hade sökt sig till YMK (Yrkesmedicinska kliniken) i Örebro med besvär som man
misstänkte kunde ha samband med lösningsmedel. Symptomen var i första hand trötthet,
minnesförlust, förlorad aptit och bröstsmärtor. [a.a. s. 424]. 

23 I Boethius (84) [VBSF]* s. 407 nämns följande apropå studien: "Några undersökningar om
målarnas besvär med lösningsmedlen fanns inte, men på hösten 1974 presenterade YMK i
Örebro en undersökning om lösningsmedel. [YMK och andra förkortningar uttyds i en
förteckning som finns efter avhandlingens del IV (EH-anmärkkning) ]. Den visade i n t e p å
n å g o t s a m b a n d (BH-markering) mellan de 'subjektiva besvären' med huvudvärk, 
yrsel, dåligt minne, sömnlöshet med mera, och lösningsmedel. Läkarna ansåg dock att vissa 
skillnader mellan målarna och kontrollgruppen 'skulle kunna utgöra effekter av främst 
lösningsmedelsexposition'. De följande åren genomfördes flera undersökningar som visade 
på ett allt klarare samband mellan lösningsmedel och vissa neurologiska och fysiska skador. 
Efter upprepade krav från förbundet godkände Riksförsäkringsverket att vissa 
lösningsmedelsskador skulle klassas som arbetsskador, vilket gav de som drabbats rätt till 
ersättning." Några veteskapssociologiska funderingar över hur sambanden klarnade finns nedan i 
17.3. 
Se även Målareförbundet /Wallström/(7 4) [VBSF]*, YMK-Örebro/Axelson mfl./(75) [VBSFJ* samt 
Axelson (79) [VBSFJ*. 

24 Ivj KEB - eh (86)VBSF* s. 1. 
25 Att döma av uppföljningsintervjuerna i VBSF-fallet (Jmf appendix Ila) kan en orsak till

framgångarna för 'vattenkampanjen' (Jmf 7.3. nedan), ha varit att åtskilliga målaremästare vid mitten
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Färgtillverkarna accepterade ungefär vid denna tid att deras tidigare linje, den 
där tonvikten låg vid personliga skydd, varit otillräcklig och beslöt att avveckla 
produktionen av 'väggalkyder' till förmån för vattenburna väggfärger. För 
väggmålning tyckte man sig alltså ha fullgoda ersättningsprodukter.26 

När det gällde snickeri-färger hade färgindustin dock 'inget att komma med' i 
mitten av 70-talet. De första försöken hade ju misslyckats. 27 Av den totala 
marknaden för byggfärger utgjorde snickerifärgerna blott en liten del - kanske 
mellan 5% och 10% eller kring 100 miljoner kronor. Detta avser den svenska 
marknaden, vilket är den intressanta siffran, eftersom man ej räknade med 
export. 

Snickerifärgerna var dock långt ifrån betydelselösa. Att måla snickerier var 
nämligen 'mästarprovet' för en målare. Och i och med att övergången från 
lösningsmedel till vatten i byggmåleriet nu drevs med sådan kraft var det en 
del som förmodade att den skulle bli total. Och i så fall skulle ett färgföretag 
som ville erbjuda fullt sortiment - färger för alla områden - även behöva klara 
av att ta fram fungerande alternativ för målning av snickerier. 

Vi har intervjuat i två av de färgföretag som ställdes inför denna utmaning. 
Deras läge var delvis olika. 'nordsjö' var ledande leverantör till det 
yrkesmässiga byggmåleriet medan beckers var starka på 'gör-det-själv'
marknaden.28 'beckers' hade sedan länge haft målet att bli ledande på 
vattenburna färger. Att nordsjö främst hade yrkesmålare som kunder betydde 
förmodligen att 'slarviga' lanseringar skulle drabba hårdare. 'nordsjö' gjorde 
heller aldrig någon lansering mot kund av den snickerifärg man exprimenterat 
med i början av 70-talet. 

7.2. Från målmedveten produktutveckling till 
marknadsklar produkt 

Det var långtifrån självklart för färg-företagen att de skulle behöva gå ifrån 
alkyder som bindemedel för att 'få bort' lösningsmedlen ur snickeri-färgerna.29 

av SO-talet kom att acceptera rekryteringsargumentet. Att över tiden följa en attitydutveckling av här 
antytt slag är dock svårt. 

26Mitt danska systerprojekts i kap. 5 återgivna bild av difussionen för vattenburna produkter inom
byggmåleriet visar att det även i Danmark skedde ett antal 'delvis miljödrivna' lanseringar av 
vattenburna produkter i mitten på 70-talet. [Avsnitt 5.1.2.). 
"Den anden beige i produktudviklingen kommer i 1973-75, dvs. umiddelbart efter en betydelig 
offentlig debat i forfrengelse af den anden "malerrapport", ag samtidig med 1973-bekendtgerelsen. 
[Hansen och Jensen (88) s. 133f). 

27 Jmf ovan i denna sektion om de första lanseringarna 1970. 
28 'nordsjö' utgjorde tillsammans med beckers, alcro och intemational vad som då kallades 'de 

fyra stora' inom svensk färgindustri. 
29 Att jag markerat orden 'få bort' beror på att de organiska lösningsmedlen i realiteten ej kom

att elimineras helt. Andelen blev dock mycket lägre i de vatenbuma färger som så 
småningom togs fram. 
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I mitten på 7O-talet prövade både nordsjö och beckers olika typer av 'vatten
lösliga' alkyder men man fick problem med 'gulning' och för lång torktid.30 

Så småningom började man sålunda prova bindemedel i latexform31. De allra 
första försöken på tidigt 7O-tal hade också utgått från en latex men det var nu 
fråga om helt andra plaster och även andra konsistensgivare än de som prövats 
tidigare. 

I den lansering beckers gjorde i slutet av 7O-talet fick man ett positivt 
mottagande tack vare att man hade en produkt, som låg rätt nära 
alkydfärgerna när det gällde hur det kändes att måla med färgen. Man hade 
dock inte så många kulörer och flertalet yrkesmålare var tveksamma till att 
byta färg till långt in på 8O-talet. 32 Även om man lyckades bättre än nordsjö var 
man besviken på takten i övergången till vattenburna färger. Man överskattade 
takten i marknadsutvecklingen. 

'nordsjö' nådde ej fram till en produkt som man var nöjd med förrän i mitten 
på 8O-talet. Det var då frågan om den fjärde 'produktgenerationen' för deras 
del.33 'nordsjö':s andra generation kom också i slutet av 7O-talet men när den 
provsåldes märkte man så småningom att man fick problem i de fall när 
målningsarbetet skett en kulen höstdag. Man hade ej tänkt på att även variera 
luftfuktigheten i tidigare tester, eftersom man var van att testa 
lösningsmedelsfärger. Dessa är inte så känsliga för luftfuktighet. Ett annat 
problem som kröp fram var att dålig grundmålning straffade sig mer med en 
vattenfärg. Sådant kan vara lätt att missa i en test om det testande företaget är 
bättre än snittet på att följa färgtillverkarens instruktioner. 

'nordsjö':s tredje generation kom 1984. Man hade nu satsat hårt på 'de 
filmtekniska egenskaperna', och var mycket nöjd med dessa.34 De var viktiga 
för ett företag med yrkesmålare som viktigaste kunder. Men den breda 
lansering man vågade sig på misslyckades. 'Känslan när färgen lades på' var 
för olik alkydfärgens. Först i den fjärde generationen klarade man även denna. 

När det gällde att bygga upp sin kompetens för att lyckas med en vattenburen 
snickerifärg fanns vissa likheter mellan de två intervjuade företagen. Vi syftar 
bl.a. på den kunskap om teknik, miljö och marknad man behövde ha själv eller 
genom sitt nätverk. 

Både beckers och nordsjö har liksom hela färgindustrin av tradition utmärkts 
av att man haft rätt få högskoleutbildade kemister. På högskolorna har 
färgkemi haft ganska låg status. Detta har delvis ändrats under 8O-talet men 

30 Denna sektion bygger i huvudsak på ett antal intervjuer med FoU-are och FoU-ledare i
nordsjö och beckers. Jmf appendix Ila där det framgår att de viktigaste intervjuerna i detta 
sammanhang var de med GK och LDu. Se även Hollander (86b)* och (87b)*. 

31 En latex består av små plastpartiklar finfördelade i vatten. 
32 Jmf 7.3 och 17.2.2. 
33 Att det var fjärde generationen betydde ej att det var nordsjös fjärde breda lansering. En ny 

färg måste nämligen ta en rad steg innan den går ut brett. Först sker det egna testandet inne i 
företaget. Om de test som då görs ger positiva resultat, följer steg 2, som är en provsats på
kanske 100 kg till en lokal målarmästare. I steg 3 - provförsäljningen - blir det större 
geografisk spridning. Först om man lyckas även med den kan en bred lansering prövas. 

34 'De filmtekniska egenskaperna' avgör bl.a. hur hållbar den färdigmålade ytan blir.
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det är nog ett skäl till att färgföretagen varit hänvisad till 
bindemedelsleverantörerna för viktiga delar av kemikunskapen. Det tog ett tag 
innan man hos dessa leverantörer blev tillräckligt lyhörda för de speciella 
arbetsmiljökraven i Sverige. Så småningom började emellertid vissa av dem att 
väga in möjligheten att Sverige skulle komma att 'visa vägen' i 
arbetsmiljöfrågor. Då blev det förstås intressantare för leverantörerna att 
kunna lära ihop med sina kunder i svensk färgindustri. 

Att få det för branschen gemensamma forskningsinstitutet att 'ta sig an' något 
så marknadsnära som att skapa en vattenburen snickerifärg ansåg inget av 
företagen vara aktuellt. 

Arbetsmiljökunnandet hos nordsjö byggdes upp succesivt under 70-talet genom 
vidareutbildning av egen personal men på beckers valde man också att utifrån 
rekrytera en forskare med toxikologi som specialitet. 

Synen bland t.ex. försäljarna av färg på frågan om farorna med lösningsmedel 
ändrades också mot slutet av 70-talet. Då hade ytterligare medicinska studier 
fördjupat den riskbild vars första konturer syntes i den tidigare nämnda 
Örebro-undersökningen. Också intresset från målarnas sida, hade börjat öka 
igen. Även de i färgföretagen som länge hävdat att lösningsmedlen var ett 
komfortproblem, insåg att 'klockan var slagen'.35 

Toxtesterna av VBSF (vattenburen snickerifärg) upplevde inget av företagen 
som särskilt betungande även om de naturligtvis prioriterats upp i och med att 
VBSF var en 'miljöprodukt'. 36 Mot slutet av 80-talet skulle det dock bli allt 
tydligare att inte heller de nya färgerna var problemfria. Kanske underskattade 
färgföretagen eller dess leverantörer problemen med att miljötesta de nya 
färgerna. 

Sammantaget har kostnaderna på lab för VBSF-projekten legat på drygt 20 manår 
i ett av intervjuföretagen och på c:a hälften i det andra. Några uppskattningar 
av marknadskostnader har jag ej kunnat få och inte heller har jag följt FoU
kostnaderna 'bakåt' till leverantörena. 

Som framgår i nästa del av detta kapitel var det i alla fall rätt rejäla satsningar 
som behövts i senare led för att VBSF skulle slå igenom. 

När det gäller de produkter man fått fram, var man i mitten av 80-talet rätt 
nöjda. Hos nordsjö var man dock bekymrad över att den färdigmålade ytans 
långsiktiga kvaliteter - som man ju satsat på - sällan får samma roll i ett 
köpbeslut, som hur det är när färgen läggs på. Man var fortfarande inte heller 
helt nöjd när det gällde att få fram en färg som passade lika bra att lägga på 
oberoende av vädret när det målas. 

35 Ivj UW-eh (86)VBSF* s. 5. 
36 Toxtest = giftighetstest. 
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7.3. Från marknadsklara produkter till bred 
marknadsacceptans 

Som nämnts var man på nordsjö, till långt in på 80-talet, missnöjd med sin 
vattenburna snickerifärg. När det gällde takfärg var man dock redan 1980 så 
nöjd med det 'vattenalternativ' man hade, att man vågade sig på, att avveckla 
tillverkningen av lösningsmedels-buren takfärg. Man räknade med att resten 
av industrin skulle 'följa med'. Så blev dock ej fallet och nordsjö förlorade 
andelar på denna marknad. 

Det var således inte tillräckligt att ett fungerande alternativ fanns, för att en 
miljöfarlig produkt skulle försvinna. 

Viillka wu dl 'lh.iindlrel!il' för allt de fösmngsm<ed<efab1J1ma siruiclkerifärgema sblll<e 
ersilttas av waltt<eilllb1J1ma , när tekniskt fungerande alternativ började komma 
fram i slutet av 70-talet och början av 80-talet?37 En genomgång av dessa 
hinder ger indirekt en slags karta över de många aktörer, som kan behöva 
medverka för att ett ytligt sett ganska enkelt produktbyte ska kunna komma 
till stånd. Medverkan kan handla om allt ifrån att acceptera smärre 
förändringar i det egna arbetet till att ta betydelsefulla initiativ till ändringar i 
teknik, kunskaper eller produktkrav. 

Vi kommer nedan ge en del omdömen om olika aktörers roll i samband 
med olika hinder. Syftet är inte att värdera olika aktörers handlande - det 
skulle kräva en annan ansats än vår. Syftet är i stället att ge exempel på 
tänkbara hinder, och i samband med exemplen peka på vilka aktörer som 
kan påverka dem. 

Vad var t.ex. effekten av att några färgföretag på tidigt 70-tal släppte ut färger 
som visade sig 'ej hålla måttet'? Var dessa lanseringar positiva genom att skapa 
en förväntan om att problemet borde gå att lösa? Eller var den främsta effekten 
att de ledde till en ovilja att senare - när bättre produkter kommit fram - pröva 
dessa? 

Ett annat hinder man kan spekulera kring är motvilja mot miljö-konkurrens. 
En bransch kan oroa sig för att man genom att tävla i miljövänlighet 'väcker 
den björn som sover'. Bilindustrin var länge motståndare till bilbälten därför 
att förekomsten av bälten skulle kunna ses som ett tecken på att bilen ej var 
säker.38 I färgbranschen har man försökt att på frivillig väg minska 
användningen av miljöargument i reklamen för att ej skapa överdriven oro för 
riskerna.39 Det framstår för oss som tveksamt, om detta gynnar branschen på
sikt. 

Slutkunderna - dvs. de som ska bo eller arbeta i de färglagda rummen - skulle 
inte bara komma över eventuell skepsis p.g.a. de första lanseringarna av 

37 Orsaken till att den sats, där ordet 'hindren' är centralt, har skuggats, är att ordet och det
resonemang som följer, delvis speglar den stafett-metafor, som var viktig för mig, när fallet skrevs 
ihop. Om man, som jag gör i avhandlingens del IV, stryker under att kravställama själva omvandlas, 
kan bilden av hinder vara mindre lyckad. 

38 Enligt samtal med industrisociolog Christian Berggren. 
39 Ivj GK - eh (86) VBSF* s. 12. I Danmark kom arbetsmiljö-annonsering för vattenburna färger igång

först en bra bit in på 1980-talet. Se Hansen och Jensen (88) s. 143. 
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undermåliga färger. De, liksom deras 'ombud'= arkitekterna, behövde också 
lära om. Glansen på den färdigmålade ytan blev nämligen något lägre med de 
nya färgerna. Glansen blev visserligen mer hållbar men det var från början 
långt ifrån självklart att detta skulle väga upp det första intrycket. 

Långt in på 80-talet var urvalet av kulörer på de nya färgerna också begränsat. 
Här fanns kanske något av en ond cirkel. När användningen av de vattenburna 
färgerna ej ökade som beräknat blev fabrikanterna mindre villiga att göra den 
extra satsning, som behövdes för att skapa full-lödiga valmöjligheter. 

Utvecklingen i Danmark illustrerar att det förmodligen hade gått att påskynda 
'avvecklingen av' lösningsmedelsfärgerna trots de hinder vi ovan nämnt, och 
de kanske än svårare, som vi ska beskriva nedan. 

I Danmark kom ett slags förbud år 1982. I korthet var innebörden att man vid 
ett målningsarbete där flera funktionellt likvärdiga färger kunde väljas måste 
välja den minst 'farliga'. 4° Farligheten mättes med två siffror - en som avsåg 
fara vid inandning och en som avsåg fara vid beröring m.m. Förbudet fick till 
följd att Danmark som dittills legat efter Sverige i avvecklingstakt snabbt blev 
av med resterande lösningsmedelsfärger ur byggmåleriet.41

Det visar sig alltså att miljö-impulsen i Sverige kunde ha varit ännu starkare än den 
faktiskt var i början av 80-talet. 

Någon kanske invänder att det är orimligt att använda ordet 'impuls' om något 
så absolut som ett 'förbud'. Men jag tror ej det. Förbud visar sig i praktiken ofta 
följas av allehanda dispenser och den faktiska efterlevnaden kan bli svag om 
förbudet ej är förankrat i allmän opinion. 

Det svenska målarfacket bedömde kanske i början av 80-talet situationen så att 
det tryck på avveckling, som utövades av de då etablerade medicinska rönen, 
massmediadebatterna och den till synes starka opinionen bland målarna skulle 
'göra jobbet'. Man upplevde nu också att färgindustrin verkade beredd att 
acceptera en fortsatt utfasning av lösningsmedlen ur byggmåleriet. 

Det visade sig dock att den danska vägen - åtminstonne på kort sikt - ledde till 
snabbare avveckling. I mitten på 80-talet var faktiskt Danmark under en tid en 
viktigare marknad än Sverige för nordsjös vattenburna snickerifärger. 42 

För att förklara varför ett så trubbigt instrument, som en lag ofta är, på kort sikt 
betydde effektivare avveckling, måste vi lyfta fram det kanske mest centrala 
hindret: Vi syftar på den tveksamhet som trots allt fanns hos många målare. 

För att förstå denna tvekan är det viktigt att komma ihåg att snickerimålning 
var 'mästarprovet'. De nya färgerna krävde en delvis ny teknik. Man skulle 

40 " ... et produkt må ikke anvendes, hvis det kan erstattes af et andet produkt, der efter
kodenumret er mindre farligt eller mindre generende." [Arbejdstilsynet (82) [VBSF]*]. Se även 
Hansen och Jensen (88) s. 107 ff. Jmf också nedan 13.1.1. - legala motstånd. 

41 Mindre än 10 % lösningsmedelsburna färger som andel av totalt byggmåleri 1984 [jmf Jig. i 5.1.1.
ovan]. (Observera dock att det finns svåra definitionsfrågor här - t.ex. tvistade ASF och målarna 
(KEB) om 90% eller 80% av lösningsmedelsfärgerna avecklats i Sverige i början av BO-talet 
[Hollander (86b)* s. 10]. 

42 Ivj TP - eh (86) VBSF* s. 7. 
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lägga på ett tjockare färglager för att få samma 'slut-tjocklek' på färgskiktet. 
Arbetet skulle delas upp i mindre moment för att ta hänsyn till att färgen 
torkade snabbare. Hänsyn skulle tas till luftfuktigheten vid målningen. För en 
målare som uppnått stor skicklighet i den gamla färgens teknik innebar det att 
man i ett slag förlorade en viktig del av sin yrkesskicklighet och kanske sin 
yrkesstolthet. 

För de målare, som av olika skäl lyckades stå emot den hårda tidspressen i 
yrket, var riskerna också rent faktiskt mindre än för de målare som 'gav efter' 
för 'ackordshetsen'. Bland de fackligt aktiva och många av dem som funderade 
på att bli målare var medvetandet om riskerna stort. Men tänk Dig en målare 
som jobbat ett antal år i yrket utan att bli skadad! Han kanske jobbade på en 
arbetsplats där han var förskonad från de slags arbetsförhållanden, vilka bl.a. 
leder till slarv med personliga skydd och även på andra sätt 'producerar' 
skador. För honom verkade problemet ej så hotande att han var beredd att 
pröva nytt i strid med konservativa beställare vars ord var målarmästarens lag. 

Även om det skulle visa sig att det i praktiken ej var så svårt att lära om var 
detta inget man visste innan man prövat. Innan målarfacket självt tog initiativ 
till en 'omskolningsverksamhet' (Se nedan!) var det ingen som tog ansvar för 
den kunskapsinvestering, som det innebar att sätta hela kåren på skolbänken. 

Inte ens yrkesskolorna erbjöd träning i den nya tekniken. 

Hur bröts då dessa hinder ner? 

Målarförbundet noterade den tvekan, som fanns hos en del av medlemmarna, 
redan i början av 80-talet. Man hade emellertid en stark övertygelse om det 
riktiga i varningarna mot lösningsmedlen. Sålunda valde man ej den 'enklaste' 
utvägen, som kanske hade varit att tona ner kampanjen för att få bort 
lösningsmedlen. Man ville inte heller gå fram lagstiftningsvägen. I stället 
började man trycka på medlemmarna att "testa svåra men miljövänliga 
material". Den viktigaste intervjupersonen på nordsjö upplevde detta som 
mycket positivt. "Tidigare hade de (målarfacket) mest agerat genom brev till 
färgindustrin och till myndigheter".43 Målarfacket valde alltså att utveckla sin 
egen roll som aktör genom 'inre' arbete i stället för att ensidigt fungera som 
förmedlare av krav. 

Men som framgått tidigare räckte ej detta. I samband med en ny omvandling 
av det svenska byggandet i mitten på 80-talet tyckte sig målarfacket märka att 
lösningsmedelsfärgerna fick en renässans. Den omvandling vi syftar på är den 
som kom till följd av det s.k. ROT-programmet. ROT står för Reparation, 
Ombyggnad, Tillbyggnad. ROT-programmet innebar att dessa aktiviteter fick 
statliga stimulanser. Det var alltså i det mer hantverksmässiga byggande, som 
sköt fart p.g.a. detta program, som lösningsmedelsfärgerna åter blev vanligare. 

Under 1985 fick dessa problem en så stark uppmärksamhet inom 
målareförbundet att man på allvar började fundera över en kraftsamling för att 
lösa dem. Den kampanj som så småningom tog form löpte i realiteten t.o.m. 
våren 1987 och blev mycket framgångsrik. Eftersom kampanjen kom att få 

43 Ivj GK - eh (86) VBSF* s. 15. 
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minst samma effekt som ett myndighetsförbud, och alltså kan ses som ett 
alternativ till ett sådant, är den värd stor uppmärksamhet. Detta också därför 
att utformningen av den pekar på en rad frågor som måste lösas även om 
förbudsvägen väljs. 

Det massmediala startskottet för kampanjen kom i slutet av våren 1986. 
Representanter för samtliga bransch-aktörer bjöds in till en konferens. 
Genomslaget i massmedia blev starkt. Det faktum att man hotade med att 
driva fram en avveckling via lagstiftning om resultat ej nåtts frivilligt före årets 
slut gjorde att det budskap som gick fram till en början inte riktigt blev det 
'man hoppats'. Det blev lite för mycket av konfrontationsstämning och 
målarmästarna blev åter oroliga över rekryteringen till yrket. Massmedia 
fokuserade också för mycket på lösningsmedelsskadade målare i stället för att 
lyfta fram budskapet att alternativa färger fanns. 

I slutet av året kom dock diskussionen enligt målarförbundet 'på rätt köl'. 44 Ett 
avtal slöts i början av november mellan målarmästarna och målareförbundet. 
Avtalet innebar inte bara en stark begränsning av lösningsmedelsfärgernas 
framtida användning i byggmåleriet. Det stipulerade också att alla 
målarförbundets medlemmar skulle erbjudas en 16 timmars utbildning i arbete 
med vattenburna snickerifärger. Dessutom avtalade man att gemensamt trycka 
på produktutvecklare , beställare, arkitekter m.fl. för att åstadkomma fortsatt 
produktutveckling och metodutveckling samt ökade kunskaper om 
vattenburna produkter. 

När man planerade den utbildning som avtalet föreskrev var man noga med 
att yrkeslärarna skulle fungera som handledare i breddutbildningen. 
Härigenom skulle dessa själva tvingas lära om till de nya färgerna. De barriärer 
som fanns mellan de aktiva målarna och yrkeslärarna skulle också börja rivas 
genom att man fick kontakter i samband med utbildningen. 

Efter att flera anbud inhämtats gjorde man också ett val av 
utbildningsanordnare, som innebar att ytterligare en viktig branschaktör 
engagerades. Anordnaren NIFAB ägdes nämligen av branschforskningsinstitutet 
NIF.4s 

Så småningom hade man alltså lyckats att effektivt knyta samman branschens 
olika aktörer för en gemensam satsning. Men inte nog med det. Man lyckades 
också, via en uppvaktning, få direkt stöd från regeringen, i form av 
ekonomiska bidrag till utbildningen av medlemmarna. Detta gav i sin tur 
ytterligare positiv publicitet för avvecklingen. 

De egna medlemmarna informerades också så effektivt att medlemskrav direkt 
till arbetsgivarna ytterligare breddade rekryteringen. Till slut kom nära 10.000 
av förbundets c:a 16.000 medlemmar att utbildas, vilket var långt över 

44 Hur de taktiska övervägandena inför målarförbundets utspel exakt såg ut går förstås ej att 
fastställa utifrån. Det viktiga i sammanhanget är emellertid att det uppenbarligen fanns en 
vilja att lösa frågan i samarbete. Detta samarbete blev så småningom mycket konstruktivt 
även om det från början kanske upplevdes som framtvingat. 

45 NIFAB=Nordisk information för Färg AB. NIF=Nordiska Institutet för Färgforskning. NIF
framställde också kursmaterialet, bl.a. Professionell målning med latexlackfärg. [NIFAB (86) 
[VBSF]*]. 
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förväntan. Den endagsutbildning som det i realiteten blev fråga om kan tyckas 
kort men den fick en 'tröskel-effekt' genom att målarna blev övertygade om att 
det gick att byta. Därigenom kunde de lära sig resten själva.46 

Chefen för centrallaboratoriet på nordsjö sade i en uppföljningsintervju 1989 
att han blev överraskad av hur snabbt kampanjen ledde till avveckling av 
lösningsmedelsfärger. Han avsåg enbart avvecklingen inom det byggmåleri, 
som utfördes av organiserade arbetare. "Det tog mindre än ett år. Tidigare har 
jag ibland upplevt delar av målarkåren som rätt konservativ i dessa frågor."47 

De 'redovisade särkostnaderna' för utbildningen i VBSF-målning var 13,5 
miljoner kronor. 48 Av de 13,5 miljonerna stod regeringen för 4 miljoner och 
målerifirmorna för 9,5 miljoner genom att svara för sina anställdas lönebortfall. 
Summan 13,5 miljoner är inte mycket jämfört med kostnaderna för större 
industriella utvecklingsprojekt men jämfört med kostnaderna för 
laboratoriearbetet med VBSF på två ledande färgföretag - sammanlagt c:a 10 
miljoner kronor- är den stor.49 Och vi kan räkna med att 
utbildningssatsningen bara utgör en smärre del av de investeringar, i 
marknadsföring, brukarkunskaper, beställarkunskaper etc., som fordrades för 
övergången till VBSF. Vi ser alltså att man hamnar rejält snett om man gör en 
för snäv definition av kostnaderna för ett projekt där en lågrisk-kemikalie ska 
födas och växa upp. 

Historien om snickerifärger som ska passa in i en bra arbetsmiljö slutar dock 
inte med målarfackets lyckade kampanj: För det första verkar en - om än 
ganska liten - minoritet av målarfackets medlemmar 'm1te lbiry siig (!))m' avtalet. 
För det andra är det viktigt att notera att nordsjös labchef i citatet ovan avsåg 
'det byggmåleri som utförs av organiserade arbetare'. Rätt många fåmansbolag 
'slbnl!IDtititll' ii' avvecklingsavtalet - alla är ju inte bundna av det. 50 Det förekommer 
också en hel del svartjobb i målarbranschen och till den svarta eller grå sektorn 
når vissa typer av kunskaper långsamt. När det sedan gäller de som målar 
eget på fritiden är risknivåerna oftast mycket lägre, så det bortser vi ifrån här. 

Ett annat skäl för att ej sätta definitiv punkt i slutet av 80-talet är att även de 
vattenburna färgerna skapar problem i arbetsmiljön. De problemen är 
långtifrån av samma dignitet som de med de lösningsmedelsburna men de kan 

46 Målareförbundet (87)[VBSF]* samt IV]. KEB - EH (89)VBSF*. 
47 IVJ. GK- EH (89)VBSF* s. 5. 
48 Målareförbundet (87)[VBSF]* s. 23. Uttrycket 'redovisade särkostnader' använder jag för att 

markera att t.ex. kostnaderna för den arbetstid som ordinarie medarbetare hos målarfacket 
och de andra branschaktörerna ej är med i kalkylen. 

49 Siffran 10 miljoner kronor härrör ur 'kalkylen' 33 manår x 300 tusen kronor. Jmf ovan i slutet 
av sektion 7.2. 

50 Bilden av situationen bland målareförbundets medlemmar en bit in på 90-talet ges i blixtbelysning av 
följande citat ur Målareförbundet (93) [VBSF]* s. 12: "Det verkar som att en skiktning pågår där 
riskerna för skador av lösningsmedlen hänskjuts till några få och dessa i högre grad är de unga . 
.... Sambanden är tydliga och bilden blir allt mörkare för dessa få' medan den blir allt ljusare för det 
stora flertalet ... (Beroende på hur man tolkar siffrorna blir de få' mellan 3 och 20% /EH). 
Orsaken till skuggningar i huvudtexten är att uttrycken 'inte bry sig om' och 'strunta i' egentligen är 
dåliga sammanfattningar av de attityder eller rationaliteter som speglas i de beteenden som här avses. 
En mer nyanserad diskussion om detta förs i 17.2. 
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för den skull ej viftas bort. Exempel på besvär med vattenburna färger är 
huvudvärk, magont svettningar och urinträngning.51 

Att dessa problem nu undersöks och att det funderas på nya vägar att gå fram 
är exempel på vad central-lab-chefen på nordsjö kallat 'miljö-skruven'.52 När 
skruven dragits åt ett varv och produktutvecklarna anpassat sig till detta, dras 
skruven åt ett varv till. Detta kan skapa irritation hos produktutvecklare om de 
ej är inställda på det. En intervjuperson på ett oljebolag upplevde t.ex. kritiken 
mot oljebolagens lösningsmedel som orättvis: "Vi lade ju om från 
lösningsmedel med 20% aromater, till lacknafta med under 1 % aromater, i 
början på 70-talet. Var inte det lågriskkemi?"53 Det var det nog- i början av 70-
talet eller tidigare. Precis på samma sätt som VBSF var lågriskkemi i mitten på 
80-talet.

Hur klarade då färgföretagen den 'ketchup-effekt'54 som kom vid den snabba 
övergången till vattenburet 1987? Vad gäller resurser för produktion gick det 
tydligen bra. Genom att målareförbundet gick ut så pass hårt var man tydligen 
på många håll väl förberedd, så de nya eller omarbetade produktionslinjerna 
fanns på plats när de behövdes. 

Några stora exportprodukter har det dock ej blivit tal om. Marknaderna för 
byggfärger har länge varit nationella, och omfattade - åtminstone fram till 80-
talets slut - på sin höjd ländergrupper som exempelvis Norden. I och med att 
själva formuleringen av färgerna ej är så komplicerad har det inte heller varit 
tal om licensförsäljning i någon större utsträckning. Ett annat skäl, för att de 
vattenburna system, som varit motiverade av arbetsmiljö, ej blivit så 
uppmärksammade internationellt, är att det tagit tid innan de inre 
miljöriskerna med lösningsmedel blivit accepterade utanför Norden. Så sent 
som 1986 yttrade sig tyska läkare föraktfullt om 'den skandinaviska sjukan' när 
lösningsmedelsskador kom på tal.55 Att det vid 80-talets slut fortfarande var 
svårt att få respekt för problemet i Tyskland trodde en av våra sagesmän hos 
det svenska målarfacket kunde bero på att mycket av byggmåleriet där sköts 
av gästarbetare med svaga fackliga resurser.56 

En annan faktor, som kan ha haft betydelse för att de svenska företagens 
miljövänliga byggfärger till en början ej fick något större genomslag utanför 
Norden, är att detaljhandlarna i färgbranschen ofta varit knutna till 
färgproducenter. När de svenska vattenburna färgerna just tagits fram och 
hade ett nyhetsvärde, hade man fortfarande bristfälliga försäljningskanaler 
utanför Norden för byggfärger. 

Under sena 80-talet blev bilden en annan för nordsjö genom att företaget 
köptes av casco-nobel, som är den del av nobel-koncernen som bl.a. har hand 

51 Ulfvarson m.fl. (91). 
För en kort översikt över forskningen kring häsoeffekter av vattenburna färger - se Målareförbundet
(93) [VBSF]* s. 23 f

52 IVJ. GK - EH (89)VBSF* s. 2. Innebörden i ordet 'miljö-skruven' framgår av huvudtexten. 
53 Ivj JJ - eh/kas (86)* s. 6. 
54 Först inget, så åter inget - sedan allt. 
55 Se Aviser (90)[VBSF]*. Jmf även 17.3 för en diskussion om detta.

56 IVJ KEB - EH (89)VBSF*. 
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om färger. 1985 hade nordsjö en omsättning på 800 miljoner kronor och en 
blygsam utlandsfakturering. 1989 omsatte bara färgdelen av casco-nobel kring 
4 miljarder. Den siffran kom bl.a. av att casco-nobel även köpt ett av Danmarks 
ledande färgföretag. Detta danska företag hade sedan tidigare ett vittförgrenat 
nät av utländska dotterbolag. 

'beckers' har expanderat internationellt sedan mitten av 70-talet, men utanför 
Norden har detta främst gällt färger för industri, vilka normalt har ett högre 
FoU-innehåll, och bl.a. därför mer naturligt är internationella produkter. 
Byggfärgerna ligger idag hos dotterbolaget alcro-beckers som skapats efter det 
att beckers och alcro gick ihop om byggfärger under 1986.57 Huvudsatsningen 
för alcro-beckers är på Norden där man är en av de ledande leverantörerna av 
konsument- och yrkesmålerifärg. I Sverige är man efter fusionen störst på 
dessa områden med en marknadsandel på nära 50 %. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att utvecklingen av vattenburna 
snickerifärgerna för de företag vi här behandlat inte varit av den karaktären att 
de ensamma satt några större spår i företagens utveckling. Arbetet med VBSF 
har dock varit viktiga element i strategier som givit företagen god kompetens i 
hur man hanterar utvecklingsprojekt med miljöprofil. 

571988 blev sedan alcro-beckers helägt av beckers.
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8. 'Snälla' skärvätskor

Ovan har 'vi' beskrivit framväxten av två produkter som så småningom ansetts 
representera klara miljöförbättringar, jämfört med de produkter de ersatt.1 De 
produkter som diskuteras i detta kapitel kan inte lika lätt 'ta åt sig äran' av att 
ha spelat huvudrollen i en positiv förändring av miljön, men de har utan tvivel 
varit medagerande. Och den miljö det gäller berör många på ett högst påtagligt 
sätt. Över 50.000 metallarbetare kom i slutet av 1970-talet i daglig kontakt med 
skärvätskor och över en tredjedel av dessa upplevde problem med dem. 

'Kemi-delen' av arbetsmiljön i skärande bearbetning, har förbättrats sedan 
1970-talet.2 Men detta är effekten av många samverkande faktorer, på ett sätt 
som gör bilden mindre tydlig än vad gäller vattenburen snickerifärg som 
behandlades i förra kapitlet. Exempel på den mera komplicerade bilden, när 
det gäller skärvätskor, är att förbättrad hantering och nya maskiner, i många 
fall varit de avgörande faktorerna bakom förbättringar av den kemiska 
arbetsmiljön i skärande bearbetning. Men innehållet i de vanligaste 
skärvätskorna, liksom produktfloran på hela skärvätskemarknaden, har också 
börjat ändras till det bättre. Det är 'framväxten' av några produkter, vilka drivit 
på denna utveckling, som ska beskrivas i detta kapitel. 

8.1. Från miljöimpulser till FoU-satsningar 
När 'Metall' 1975 genomförde en brett upplagd enkät kring lösningsmedel 
fanns det också en öppen fråga, där de svarande själva kunde peka på 
problem, som de såg som särskilt viktiga. 3 Många metallarbetare valde att i 
svaret på den öppna frågan lyfta fram just skärvätskorna. 

8.1.1. Fackliga eldsjälar 
Två av dem som så småningom fick i uppgift att följa upp denna signal om ett 
förändringsbehov, var relativt nyanställda ombudsmän på arbetsmiljöområdet 
- en på Metall och en på LO. Marcello Mallentacchi på Metall hade själv haft
problem med skärvätskor när han 1964-1974 arbetade på Volvo.4 

1 Vi-formen' används därför att kapitlet går tillbaks på arbete gjort ihop med kemisten Kirsti Siirala. Jmf
sektion 5.6. och appendix Ila-c. 

2 'Skärande bearbetning' är vid sidan av 'montering' en av de typer av arbeten, som är
vanligast, i verkstadsindustrin, även om den relativt sett blivit mindre genom att den är 
lättare att automatisera än t.ex. montering. I detta kapitel kommer vi ibland vidga intresset 
till att även gälla 'klippande' och 'plastisk' metallbearbetning eftersom skärvätskor används 
även i dessa sorters bearbetning. 

3 Här, liksom ibland nedan, använder vi den vardagsspråkliga förkortningen Metall när vi
avser Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 

4 Denne italienske invandrare till Sverige blev sedermera generalsekreterare för Internationella
Metallindustriarbetarefederationen. 
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En händelse som kraftigt ökade det fackliga intresset för skärvätskorna var att 
ett skyddsombud i Iggesund år 1978 slagit larm om cancerfall, vilka man 
trodde hade samband med skärvätskorna. Misstankarna om att ett sådant 
samband förelåg fick stort genomslag i massmedia. (Vid en bedömning i 
efterhand tycker de berörda ombudsmännen att cancerriskerna fick en 
oproportionerlig andel av den tidvis intensiva mediabevakningen). 

I en arbetsmiljöenkät, svarade en hel del verkstadsarbetare att de hade 
hudproblem såsom oljefinnar och eksem, som de satte i samband med 
skärvätskor.s Huvudvärk, magbesvär och upphostningar ur lungorna, samt 
irriterade slemhinnor i hals och näsa angavs också som problem av många och 
även dessa problem sattes i samband med skärvätskorna - i dessa senare fall 
främst med de oljedimmor som kan utvecklas vid metallbearbetningen. 

Men det var inte bara hälsoproblemen, som blev tydligare genom denna enkät. 
Fram trädde också bilden av en kemikalielevererande bransch som var så 
vildvuxen att den påminde om en djungel. Trots att det totala värdet på 
skärvätskemarknaden ur leverantörssynpunkt knappast översteg 100 miljoner 
kronor var det över 40 företag som sålde skärvätskor i Sverige. Det totala 
antalet produkter översteg 500.6 Många företag bemötte också den fackliga 
oron med stor arrogans. Av de 30 företag som tillfrågades om sina produkter 
var det bara 11 som överhuvudtaget svarade. 

Att många bransch-företrädare sökte vifta bort problemen och var så förtegna 
om vad deras produkter innehöll, bidrog till att öka det fackliga intresset för att 
lösa problemen genom produktbyten. Att verka för produktbyten är ju annars 
en långsiktig strategi, som i ett akut läge kan verka alltför omständlig, jämfört 
med krav på bättre skydd av olika slag. I skärvätskefallet kan emellertid det 
faktum att de två eldsjälarna var nya i sina arbeten betytt att de gärna ville 
hitta nya sätt att 'attackera' arbetsmiljöproblemen. 

8.1.2. LRK-inspiratörer 

Det fanns också eldsjälar utanför de fackliga leden, som bidrog till att fokusera 
på själva produkterna. Den uppfinningsrike kemisten Gunnar Jegrelius hade 
byggt upp en omfattande dokumentation om toxikologi och kemi och även 
startat ett företag med lågriskkemi som affärside. 7 STU hade sedan mitten av 

5 Hur dessa problem idag bedöms av experterna på området - yrkesdermatologerna - framgår
av Fregert (90) s. 233-235. 

6 Den enorma floran framgår av bilaga 3 till Metalls utredning: Användning av skäroljor och
skärvätskor [Metall (80) [Sk.v.]* s. 21-24]. 
Siffror för totala värdet av skärvätskemarknaden är notoriskt opålitliga och motsägelsefulla. 
Seriösa leverantörsuppskattningar av den svenska marknadens värde vid mitten av SO-talet 
varierar mellan 50 och 100 miljoner kronor. [Ivj MMån-eh (86) Sk.v.* s. 5 [perstorp] och Ivj 
KA-eh (86) Sk.v.* s. 20 [bvk]]. 
För att inte skapa det felaktiga intrycket att skärvätskor var ointressanta ekonomiskt bör det 
redan här påpekas att kostnaderna för skärvätskebyten i verkstäderna kunde uppskattas till 
över en miljard kronor. (Jmf nedan "En svårritad karta över LR-kemins aktörer" -
'verkstäderna'). 

7 Toxikologi=läran om gifter.
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1970-talet engagerat verkstadskemisten Lars Berggren för att 'gifta ihop' 
kunnande om kemi och kunnande om verkstadsindustrins 
produktionsprocesser. STU-projektet avsåg att ta itu med en rad problem: 

Att svensk kemiindustri utvecklades långsamt och hade slagsida mot 
'bulkkemi'. 8

Att många av verkstadsindustrins leverantörer av kemikalier var okunniga 
om de sammanhang i vilka deras produkter användes. 

Att verkstadsindustrin hade få kompetenta kemister anställda. 

När Berggren engagerades i STU-projektet ökade så småningom betoningen på 
att en bättre koppling brukare <-> producent också skulle kunna få positiva 
effekter på inre och yttre miljö. 

Det sena 1970-talets starka betoning på att lösa problemen kring skärvätskor 
genom utveckling av själva vätskorna kom så småningom att ifrågasättas av en 
majoritet i den ASF-kommitte som efter fackligt initiativ bildades för att få 
igång FoU kring skärvätskeproblemen.9 Det förefaller som om olika 
ämnesföreträdare kämpat om vilket sätt att angripa problemen som var det 
korrekta.10 I gruppens slutrapport som kom 1982 har tanken på att lösa 
problemet med hjälp av nya produkter tonats ner kraftigt.11 

Vid det laget hade emellertid redan tre FoU-projekt startats, vilka alla syftade 
till att ta fram 'skärvätskor med lågriskprofil'. De ce[dlsjfilu ®(l)llifi@Ullllill.il® (l)Vm 
lh.adlce allll� nrr1ilt (allllltiföir?) &mingåltilg:milka i au p[mtceir®- siltil®- iidleceir)2 

8.1.3. Företag som nåddes av impulsen 
Vi har gjort intervjuer hos tre svenska företag, som försökte sig på uppgiften 
att ta fram 'snälla' skärvätskor: 

Ur många synvinklar var perstorp det av de tre företagen, för vilket en satsning 
på verkstadskemi låg närmast till hands.13 T. ex. hade perstorp ett väl 
fungerande nät av relevanta kontakter med högskole-FoU. Man hade inte 
heller en sådan slagsida mot bulk-produktion som de två andra - karlshamns 
och berol. Dessutom hade perstorp erfarenhet av intimt kundsamarbete, även 
om detta ej gällt verkstadskemi i så hög grad. 

8 Med bulkkemi avses här kemisk produktion inriktad på sådana kemikalier som görs i stora
volymer och betingar ett lågt pris. 

9 Den ASF-kommitte som nämns var en "programkommitte för FoU kring smörj- och kylmedel
för metallbearbetning" knuten till ASF (Arbetarskyddsfonden). Jmf den 'kommentar betr. 
ASF:s programkommitte' som finns sist bland referenserna till skärvätskefallet i appendix lie. 

10 Ivj MMa - eh (86) Sk.v. * s. 11 samt 'kommentar betr. ASF:s programkommitte' enl. föreg. not.
11 Jmf ASF lägesrapport (81) [Sk.v.]* och ASF (82 B) [Sk.v.]*.
12 Att meningen är skuggad beror på att den lilla parantesen 'alltför?' speglar en kraftsamlingsfilosofi 

som jag numera är mer tveksam till. Jmf sektion 19.4. 
13 Företagsnamn skrivs i denna avhandling normalt med liten begynnelsebokstav. Motiven för detta 

framgår av sektion 5.6. ovan. 
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'perstorp':s projekt hade sin bakgrund bl.a. i en teststudie från första hälften av 
1970-talet där en av koncernens stora produkter visat sig även ha intressanta 
egenskaper som central 'byggsten' i en skärvätska. Detta konstaterande ledde 
så småningom till att ett STO-projekt startade. En centralgestalt i detta projekt 
var professor i mekanisk teknologi vid Chalmers. Han hade tidigare varit 
forskningschef i ett ledande verkstadsföretag och var styrelseordförande i ett 
kemiföretag.14 

Sedan 1969, som var ett krisår för perstorp, hade företaget konsekvent arbetat 
för att bli mer innovativt och lyckats mycket bra med detta. Många bitar i den 
strategi, som syftade till att företaget skulle bli innovativt, kunde förefalla 
verklighetsfrämmande för anställda som var inne i upparbetade rutiner. 
Företagsledningen prövade därför många sätt att 'föra ut' den nya 
företagskultur, som man önskade sprida. En mekanism för spridning var att 
varje år gavs ett internt tema. 

1978 var temat FoU. Många storsatsningar på FoU 'sjösattes' det året. T. ex. 
gällde det en helt ny process för att framställa företagets för allmänheten mest 
kända produkt - perstorpsplattan. 

Jämfört med satsningen på perstorpsplattan var skärvätske-utvecklingen ett 
'projekt i marginalen'. Men de miljöimpulser på skärvätskeområdet, som 
beskrivits ovan, hade 1978 'omvandlats' till ett marknadssug efter 
miljövänligare produkter. I det decentraliserade perstorp var det därför 
möjligt, även för ett litet udda projekt som detta, att få ett mindre anslag ur 
koncernens forskningsstiftelse. Anslaget var på 100 KSEK. Trots att beloppet 
var så litet var det betydelsefullt för projektet, som i och med anslaget kunde 
komma igång, trots det hårda kostnadstänkandet i den befintliga 
verksamheten. 

För det av kooperativa förbundet ägda karlshamns var skärvätskeprojektet en 
del av ett större strategiskt arbete på att omvandla företagets kultur och 
modifiera dess inriktning.15 'karlshamns' produktion dominerades sedan länge 
av livsmedelsråvaror (vegetabiliska oljor och fetter) och livsmedel (margarin 
och glass). I början av 1970-talet började företagsledningen se risker i att 
företaget vände sig till en mogen marknad och hade så utpräglad karaktär av 
tung processindustri. Företaget var alltför produktionsorienterat och den 
ganska omfattande FoU:n alltför långsiktigt inriktad. 

Samtidigt hade den första internationella oljekrisen 1973, som ju resulterade i 
mycket kraftiga prishöjningar på mineraloljor, inneburit att prisrelationen 
mellan karlshamns vegetabiliska oljor och mineraloljorna ändrats drastiskt. De 
vegetabiliska oljorna kunde inte längre dömas ut som råvaror bara p.g.a. att de 
var dyra. 

I industrialismens barndom på 1800-talet hade vegetabiliska oljor även använts 
i tekniska sammanhang för deras goda smörjförmågas skull. Under 1900-talet 
hade de dock trängts ut ur denna användning av mineraloljorna. Kemisten 

14 Jvj SN-eh (86) Sk.v.* s. 1. 
15 Brev SA-eh (86) Sk.v.* delvis återgivet i Appendix Ilb. Se även Hollander (86a)*. 
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Ragnar Ohlson, som varit karlshamns FoU-chef och sedan fortsatt som 
'forskningsinspiratör' i företaget, hade emellertid i ett vetenskapligt 
sammanhang fått anledning att reflektera över att de vegetabiliska oljorna 
trängts ut ur tekniska sammanhang. Han hade då kunnat konstatera att 
utträngningen av de vegetabiliska oljorna långtifrån var självklar om 
bedömningen mera såg till teknisk funktion än pris. 

När karlshamns företagsledning under första halvan av 1970-talet drog igång 
en strategidiskussion var det för några av de inblandade naturligt att koppla 
ihop behovet av en 'intern kulturrevolution' med utvecklingsmöjligheterna för 
de oljor som utgjorde stommen i företagets produktion. Beträffande 
fettoljekemi hade man ju ett gediget kunnande. 1974 lät man undersöka på 
vilka områden det fanns marknadsmässiga möjligheter att ersätta 'produkter 
på petroleumbas', med sådana där basoljan var vegetabilisk.16 

Det var dock fortfarande fråga om en allmän viljeinriktning i en del av 
företagsledningen. Det var först efter en mer riktad marknadsundersökning 
och mindre funktionstester utförda hos ett närbeläget verkstadsföretag, som 
man efter visst motstånd från andra delar av karlshamns företagsledning, 
kunde starta projektet i liten skala år 1977. Att man valde att satsa på just 
skärvätskor, bland en rad tänkbara tekniska produkter, berodde på att 
marknaden för dessa bedömdes vara den lättaste att komma in på, eftersom 
det fanns påtagliga problem med existerande produkter. 

Att det fortfarande fanns en stor tveksamhet, illustreras av att projektet till en 
början bara fick en enda medarbetare. Utöver kostnaderna för hans arbete, 
beviljades projektet 500 KSEK till en blandningstank. 

Ett tredje svenskt företag, som satsade på nya skärvätskor, var det då statsägda 
berol kemi. Dess projekt startades inte förrän 1980, d.v.s. två år efter de andra. 
Även i berols fall kan satsningen kopplas till en strategisk omorientering. 
'berol':s företagsledning ville att företaget skulle komma närmare de brukare 
av kemiska produkter som fanns utanför kemi-industrin. Man ansåg att man 
var 'för långt från marknaden' i och med att huvuddelen av kunderna var 
andra kemiföretag. 'berol' hade förlorat pengar under i stort sett hela 1970-talet. 
Flertalet utomstående bedömare av företaget ansåg att det hade många lysande 
kemister men att det fanns stora brister i dess orientering mot marknaden. 

Dotterbolaget berol verkstadskemi (bvk), som bl.a. skulle sälja den nya 
skärvätskan, skapades som ett led i en ny marknadsorientering. Redan från 
början var man inställd på att sälja hela kemisystem till verkstadsföretag. 

Liksom perstorp och karlshamns utgick berol vid framtagandet av sin 
skärvätska från den kemiska kompetens som byggts upp inom företaget 
tidigare och kunde alltså plocka kemiska 'byggstenar' från den egna 
produktionen. Eftersom man hade ambitionen att snabbt skaffa ett brett 
produktprogram för att bli leverantör av hela 'kemipaket' skaffade man dock, 
samtidigt med att man startade utveckling på detta område, licenser för andras 
produkter som kunde ingå i 'paketen'. 

l6 Med 'produkter på petroleumbas' avses sådana där basoljan kommer från mineralolja.
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8.2. Från FoU-satsningar till självbärande 
produkter 

Ovan nämnde vi att det för karlshamns vidkommande var del av en 
kulturrevolution att satsa på skärvätskor. Eftersom karlshamns på många sätt 
haft besvärligare omprövningar att göra än perstorp men samtidigt varit mer 
uthålligt än berol tror vi att det finns mycket att lära av just karlshamns 
erfarenheter. I detta avsnitt får karlshamns därför lite större plats än de två 
andra. 

8.2.1. Motsägelsefulla resultat i pionjärprojektets inledningsfas 
'karlshamns' hade år 1977 tilldelat sitt skärvätskeprojekt en fast medarbetare -
kemisten Lennart Linden. I kontakterna utåt fick denne hjälp av karlshamns 
dåvarande FoU-chef Sune Andlid. I december 1977 fick de kontakt med Lars 
Berggrens projekt hos STU. 17 Bl.a. därigenom kunde det kontaktnät som 
karlshamns-projektet börjat bygga upp snabbt kompletteras och stärkas. 
Kontakter knöts med verkstadsfolk, naturvetare, toxikologer, yrkesmedicinare, 
skyddstekniker etc. 

Det blev dock snabbt ett problem att man inte kommit igång ännu tidigare. 
Under 1978 kom nämligen än kraftigare miljöimpulser från massmedia och 
samtidigt kom ett hot mot hela iden. Tidningarna återgav nämligen ogrundade 
rykten om att problemen kunde lösas med 'skärsåpa'. Denna produkt var 
visserligen miljövänlig men den var otillfredsställande ur funktionssynpunkt 
eftersom den på sin höjd dög för mycket okomplicerad metallbearbetning. 

'karlshamns' produkt hade i motsats till såpan, vid tester genomförda hos IVF, 
visat sig ha goda funktionella egenskaper. Egentligen ansåg man sig hos 
karlshamns, trots detta, inte färdiga att gå ut och sälja. Men man kände sig 
tvingad eftersom hela iden med miljövänliga skärvätskor, riskerade att hamna 
i vamykte om såpan skulle få utgöra enda exemplet på miljövänlighet. 

När karlshamns lyckades med sina första långtidstest våren 1978 och 
massmedia blåste upp detta, var det av tvivelaktigt värde för projektet. Även 
företagsledningen började därigenom få överdrivna förhoppningar - i dess fall 
i form av hopp om snabba positiva kassaflöden. Att skjuta de förväntade 
positiva flödena längre in i framtiden genom att kraftigt öka satsningarna på 
det projekt som nu såg mera lovande ut var man ej beredd att göra. Ledningen 
valde en försiktig expansion av medelstilldelning men väntade sig snabba 
marknadsframgångar. 

Att medarbetarna i projektet, som nu blivit två till tre stycken, egentligen inte 
ansåg sig färdiga för att gå ut och sälja, kan förefalla konstigt mot bakgrund av 
de goda testresultaten. För att förstå deras tveksamhet måste man vara klar 
över att en skärvätskas kvalite kan mätas i väldigt många dimensioner. Denna 
'mångdimensionalitet' kan speglas med hjälp av ett citat ur en artikel där 

17 Se Berggren /STU/(1974-85) [Sk.v.]*. Jmf även 8.1.2. 
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projektets kemist Lennart Linden själv presenterade en del av de krav som 
ställs: 

"Verkstadsingenjören säger naturligtvis att skärvätskans livslängd måste vara 
minst ett år, att skärvätskan måste ge ett varaktigt rostskydd på de bearbetade 
detaljerna och att avfettningsoperationer inte skall vara nödvändiga. Några 
driftsstörningar får skärvätskan inte heller ge. Skärvätskan måste smörja så bra 
att borrarna på den nya datastyrda fleroperationsmaskinen inte behöver slipas 
om oftare än vart 3:e skift. Skärvätskan måste också kunna knäckas i 
reningsverket. Förresten så har man ju inga större problem med den gamla 
skärvätskan. Verkstadsingenjören är alltså inte speciellt intresserad av något 
nytt. 
Inköparen säger att den nya skärvätskan inte får vara dyrare än den gamla. 
Helst skall den vara billigare, annars väcker den inget intresse . ... 
Maskinoperatören har sin uppfattning klar. Mycket vanliga kommentarer är: 
'Den får inte lukta och den får inte vara giftig'. Det sista inkluderar då allt från 
enkla hudirritationer och acne till cancer av olika slag. 
Skyddssidan vill veta hur många ppm oljedimma den nya skärvätskan ger 
utan utsug och luftrenare, hur många ppm kobolt som löses ut då man slipar 
hårdmetall osv. Sedan undrar man kanske något om frihet från nitrit, 
benspyrener och bly, beroende på hur mycket man hängt med i debatten. 
Det blir ett svårt puzzel för produktutvecklaren ... "18 

Att projektmedarbetarna, trots att de ej kände sig klara, på våren 1978 gav efter 
för trycket att börja gå ut på marknaden, kan delvis förklaras av det hot som 
skärsåpan utgjorde (se ovan!). Men de hade också haft rätt stora framgångar i 
sitt utvecklingsarbete: 

Själva grundiden, att använda vegetabiliska oljor som utgångspunkt, 
innebar att man kom ifrån riskerna med dåligt raffinerade oljor. 

De vegetabiliska oljornas goda smörjande egenskaper vid normala 
bearbetningshastigheter, innebar emellertid också att man vågat sig på att 
utmönstra ett antal smörjförbättrande tillsatser - s.k. EP-additiv.19 Olika 
EP-additiv finns för olika skärhastigheter. Klor-, svavel-, och 
fosforföreningar var vanliga vid denna tid. 

'karlshamns' var också tidigt ute med att utmönstra nitrit som 
rostskyddsmedel. 

Listan kunde göras längre. De kanske största framgångarna i projektets tidiga 
historia gällde emellertid emulgatorsystemet och antioxidanterna:20 

När det gällde att ta fram 'snälla emulgatorer' hade man hjälp av att 
karlshamns ju i huvudsak var ett livsmedelsföretag och alltså 'kunde' 
livsmedelsemulgatorer. 

18 Linden (81) sid. 6.
19 EP står för Extreme pressure. 'EP-additiv' ger förbättrade smörjegenskaper vid hög 

temperatur. [En översikt över additiver till skärvätskor finns på s. Sf. i ASF /Järvhohn (86) 
[Sk.v.]*. De presentationer av additiver som ges i denna och följande noter är hämtade ur 
a.a.].

20 Olja och vatten kan inte blandas utan tillsats av 'emulgatorer' som är en typ av ytaktiva 
ämnen. 'Antioxidanter' förhindrar att ingående ämnen förändras genom reaktioner med 
luftens syre. [Jmf föreg. not]. 
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Antioxidanterna var ett speciellt problem för karlshamns eftersom 
vegetabiliska oljor normalt är mer benägna att torka än mineralolja. Den 
lösning man hittade på detta problem kunde man ta patent på i flera 
länder. 

Den ovan citerade artikeln, som kan förmodas ha skrivits i slutet av 1980, 
andas stor optimism. 21 Optimismen var naturlig mot bakgrund av de positiva 
förväntningar på projektet vilka fanns både inne i företaget och hos 
utomstående aktörer. Ändå hade man då börjat stöta på problem som allvarligt 
skulle äventyra den fortsatta utvecklingen. Problemen yttrade sig i kort 
livslängd på vätskorna, vilken orsakades av bakterie- och mögelangrepp. 

Dessa problem fick klara konturer först när karlshamns började vända sig till 
en lite bredare kundkrets med sin skärvätskeförsäljning. Då stötte man 
nämligen på användarföretag som var oförsiktiga i sin hantering av vätskorna. 

Problemen innebar ej några överraskningar för de traditionella 
skärvätskeleverantörena: 

Läckoljor: Här syftas på de oljor som används för att smörja mekanismerna 
i verktygsmaskinerna. Om dessa oljor, som är av annat slag, lägger sig på 
eller - än värre - blandas med skärvätskorna, som ju används i 
bearbetningen av det ämne som ska 'skäras till' - dvs. arbetsstycket - kan 
svåra problem uppstå. 

Dålig utformning av verktygsmaskiner och/ eller skärvätsketankar: 
Förutom att maskinerna kan vara så konstruerade att läckoljeproblem lätt 
uppstår, kan själva skärvätsketankarna vara inbyggda i maskinerna eller 
eljest så konstruerade att de är svåra att rengöra. 

Bristfällig hygien och slarvigt genomförda skärvätskebyten.22 Sådan 
'bristande omsorg' blir allvarligare när miljövänlighet sätts i fokus. 

Problemen med att upprätthålla de ursprungliga projektideerna försvårades av 
en försvagning av 'kravtrycket' på arbetsmiljön i verkstäderna. Denna 
utveckling gjorde att kundernas beredskap att ändra sin hantering för att få de 
nya vätskorna att fungera minskade. Därmed blev det också än viktigare att få 
upp den tekniska nivån på de nya skärvätskorna i klass med de traditionella 
vätskorna. Och dessa hade ju genom åren succesivt tilldelats den ena tekniska 
egenskapen efter den andra genom adderandet av nya tillsatskemikalier 
(additiver). Det kunde röra sig om anpassningar till bearbetningshastigheter, 
materialet i eggen på bearbetningsverktygen, material i de bearbetade ämnena 
etc., etc. Dessa anpassningar, som under åren gjorts hos de traditionella 
vätskorna hade dittills skett utan större hänsyn till miljökonsekvenserna. 

2l Den åsyftade artikeln är Linden (81). 
22 Betingelserna för bakterie- och svamptillväxt är mycket goda i ett skäremulsionssystem. Där 

finns vatten och alla de näringsämnen som krävs för ämnesomsättningen. Dessutom råder 
för det mesta ideal temperatur. Små brister i hygien kan innebära tillförsel av de få bio
kemiska byggstenar som ev. saknas - t.ex. vitaminer och aminosyror från döda insekter. 
[Wennborg (92) [Sk.v.]*. s. 27]. 
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För att kunna bredda användningsområdet för sina vätskor och ge dem 'längre 
liv' tvingades produktutvecklarna på karlshamns till kompromisser. Man gav 
avkall på den ursprungliga iden att bara utveckla en enda produkt. Man 
tvingades inse att miljöargumenten inte längre kunde ha samma dominerande 
roll i försäljningsarbetet. Och man började acceptera lite kraftigare 
tillsatskemikalier - t.ex. för rostskydd och bakteriemord.23 När man 1983 fick 
allvarliga problem med mögeltillväxt i en nyligen introducerad produkt 
prövade man en baktericid med fungicidverkan.24

När denna nya baktericid använts i ett halvår började det plötsligt komma 
rapporter om att en rad arbetare hos kundföretag fick 'röda händer'. Om 
karlshamns ej hade brutit med leverantören av den 'skumma baktericiden', 
betalat skadestånd till de drabbade företagen och hjälpt till att reda upp 
situationen hos dessa hade det förmodligen betytt slutet för 
utvecklingsprojektet. Som det blev 'förlorade' karlshamns emellertid bara ett av 
de femtio kundföretag som drabbats av problemet. 

Men hur kunde detta hända? Vi har fått två delförklaringar utöver de som 
ovan beskrevs och som sammanhängde med kraven på att snabbt bredda 
marknaden: 

Det fanns förvisso metoder för att testa hälsoriskerna hos de kemikalier 
som köptes utifrån. Men när flera olika metoder fanns att tillgå valde 
leverantörer ofta att hänvisa till de 'mindre känsliga' metoderna. Man 
visade sig alltså på en del håll ha dålig respekt för de krav karlshamns 
ställde upp. 
Beträffande den baktericid - bioban - som var 'boven' vid karlshamns 
baktericidmiss hade man fått utförlig dokumentation om dess 'ofarlighet' 
från den amerikanska leverantören. 

'Samspelet' mellan bakterier, svampar och rostskydd var föga studerat 
innan det startades försök med att skapa snälla skärvätskor. Bakgrunden 
till detta var måhända att man tidigare inte hade några 'hämningar' när det 
gällde tillsatskemikalier och sålunda kunde ägna sig åt 'overkill'. 
Så småningom utvecklade karlshamns laboratoriemetoder för att studera 
mikrobiell påverkan.25 Även institutionen för klinisk bakteriologi vid 
Göteborgs Universitet har i samarbete med berol studerat detta. 

Trots att karlshamns reagerade snabbt betydde baktericidmissen och 
osäkerheten kring den mikrobiella aktiviteten ett ordentligt avbräck i 
utvecklingen. Året efteråt hade 'filium-produkterna' inga lika dramatiska 
problem men för en av skärvätskorna noterades problem med dåligt rostskydd 

23 Fackuttryck för de additiver som ska utföra dessa uppgifter är 'korrosionsinhibitorer'
respektive 'baktericider'. 

24 Fungicid = svampdödare. 'Fungicider' och baktericider brukar ibland sammanfattas under
beteckningen biocider eller lite populärare 'konserveringsmedel'. Konserveringsmedlen är 
alltså i detta sammanhang de additiv som förhindrar att skärvätskorna bryts ner p.g.a. 
bakterier eller svampar. 

25 Mikrobiell påverkan: Här använt som samlingsbeteckning för påverkan av/ samspel med
bakterier och svampar. 
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och sega beläggningar.26 Året därpå fick man problem med omhändertagandet 
av begagnade skärvätskor.27 

8.2.2. En svårritad karta över LR-kemins aktörer 

De nämnda problemen var bara delvis specifika för filium-produkterna. När vi 
här ska introducera utvecklingsproblemen för miljökemin i verkstadsindustrin 
finns det därför skäl att, med skärvätskorna som exempel, se mer allmänt på 
vad som kunde hindra snabba genomslag för miljöinnovationer med inriktning 
på kemin i verkstadindustrin. Som utgångspunkt används Kemiprojektets 
'aktörskarta'(Fig. 8.1.). 

Verkstäderna 

Den i detta sammanhang viktigaste aktörskategorin vid sidan om de 
innoverande skärvätskeleverantörerna är kunderna - verkstadsföretagen. Som 
nämnts ovan föreföll det som det inre miljötrycket försvagades under 1980-
talet. Detta betydde att en del ändringar i 'miljöstyrningen' i berörda 
kundföretag gick ganska långsamt.28 

Ett styrinstrument som visat sig stelt är ekonomisystemet: I citatet ovan 
nämner Linden hur inköparen kan reagera inför ett erbjudande om nya 
skärvätskor. Ofta tvingas han av kontosystemet att i första hand tänka på 
varukostnaden. Detta trots att en vidgning av kalkylen till att även innefatta 
kostnader för omhändertagande av uttjänt vätska, arbetskostnader vid 
skärvätskebyten och framförallt stilleståndskostnader vid byten, pekar på att 
varukostnaden för skärvätskan står för under en tiondel av kostnaderna för 

26 Filium var varunamnet för karlshamns skärvätskor. 
27 Karlshamn (tid. 80-t.) [Sk.v.]* s. 31. 
28 Med rniljöstyming avses här de instrument företagsledningen använder för att få 

miljöhänsyn invägda i de beslut som tas på olika nivåer i ett företag. Exempel framgår av 
huvudtexten. 
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byten. Med en annan kalkylmodell fås att kostnaderna för skärvätska -
verktygsslitage - stillestånd förhåller sig som 1-10-45.29 Då har hänsyn ändå ej
tagits till faktorer som är ännu svårare att ge siffror för. T.ex att bättre 
arbetsmiljö kan leda till minskad personalomsättning eller att företaget kan kan 
rekrytera mer kompetent personal så att t.ex. kassationer minskar. Listan på 
liknande effekter kan göras mycket lång. 

Men om vi bara hänvisar till kontosystemen för att förklara snäva hänsyn vid 
skärvätskeköpen överdriver vi sifferkalkylernas betydelse. Statushierarkier -
ofta av informellt slag - spelar stor roll. Det hjälper inte om en 
skärvätskeleverantör med lågriskprofil är aldrig så framgångsrik i att övertyga 
inköpare, underhållsansvariga eller skyddspersonal om fördelar som kan 
vinnas, i fall överordnade beslutsfattare tar lätt på deras argument. 

Att högre instanser behöver övertygas beror bl.a. på att ett seriöst försök att 
komma till rätta med skärvätskeproblemen kräver investeringar. Förutom 
stilleståndskostnader i samband med skärvätskebytet kan det gälla utbildning 
av ansvariga, byten av skärvätsketankar, avskiljare för spånor och läckoljor och 
framförallt rutinförändringar som tar tid och förutsätter bred medverkan. 

Det gäller inte bara rutiner på verkstadsgolvet. När väl synen på skärvätskor -
och andra verkstadskemikalier - börjat ändras behöver oftast hela rutinen för 
inköp ändras för att miljöhänsyn, kvalitet i produktionen etc. ska kunna vägas 
in. Interna aktörer såsom verkstadsingenjörer, skyddsingenjörer, 
företagshälsovård och fackliga organisationer måste dras in i en aktiv dialog 
för att mer genomarbetade beslut ska bli möjliga. Detta kan låta enkelt på 
pappret men har i realiteten visat sig vara en trög process. Leverantörer av 
skärvätskor med lågriskprofil engagerade sig sedan början av 1980-talet en hel 
del i utbildning av kunderna men inte förrän under decenniets slut fann de att 
det 'började lossna'. 

Detta med status som ett problem för kanske läsarens tankar till lite större 
verkstadsföretag där inte alla träffas dagligdags. Men det är ej självklart att 
småföretagen undgår sådana problem; lika lite som det är självklart att nästa 
problem som ska beröras - svaghet i förhållande till leverantörerna -
nödvändigtvis är begränsat till småföretag. 

Kemi-kompetensen i verkstadsindustrin har länge varit ett problem. Vad gäller 
skäremulsionssystemen vet man på verkstaden således oftast att det fungerar 
hyggligt eller att man har stora problem men man vet inte varför. Den 
kompetensbrist som detta speglar - som dröjt sig kvar längst i småföretag - är 
även ett stort problem för skärvätskeleverantörer som satsat seriöst på låg-risk. 
Kompetensbristen är nämligen en viktig orsak till att det lönat sig för så många 
kemiföretag att uppvakta verkstäder med 'hokuspokusprodukter' d.v.s. 'nya' 
vätskor som har allt utom namnet gemensamt med de 'gamla' vätskorna. 30 

29 Wennborg (92)[Sk.v.]* s. 47 respektive lvj KA-eh (86) Sk.v.* s. 4. OBS att siffrorna utgör 
genomsnitt som även påverkas av kostnadsrelationer i stora skärvätskesystem med centrala 
skärvätsketankar för mängder av verktygsmaskiner. I de maskingrupper som betjänas av 
sådana stora skärvätskesystem är kostnaderna för stillestånd mycket höga. 
Jmf även IVJ TL - EH (89) Sk.v.* speciellt s. 9. 

30 I värsta fall t.o.m. med tillägg av någon funktionellt värdelös men miljöfarlig komponent. 

98 K8: 'Snälla' skärvätskor 



Resultatet har blivit en cynism från många mindre verkstäder vad gäller 
möjligheterna att åtgärda skärvätskeproblemen. 

Andra kommersiella aktörer 

De nya inköpssätt som börjat tillämpas på många större verkstäder är exempel 
på att det krävs omtänkande hos kunderna för att lågriskprodukter ska slå 
i_genom. En kanske än trögare process är att få maskinleverantörer att tänka om.
Aven ganska enkla skärvätskehänsyn vid maskinkonstruktion, eller 
rengöringshänsyn vid utformningen av skärvätsketankama kan ha dramatiska 
effekter på möjligheten att använda ett mindre kraftigt batteri av 
tillsatskemikalier. Men maskiner byts ej så ofta på mindre verkstäder och 
maskinleverantörerna har ofta svårt att se 'kemikostnaderna' hos sina 
kunder.31

Den presentation som ovan gjordes av karlshamns baktericid-miss illustrerar 
problemen med att få tillverkarna av tillsatskemikalier att ta tillräckliga 
miljöhänsyn. På aktörskartan har dessa tillverkare ritats mindre än de LR
innoverande svenska företagen men i realiteten är de i flertalet fall företag med 
långt större FoU-resurser. Vad dessa stora internationella kemiföretag 'tar 
fram' sätter - precis som även kom fram i kapitlet ovan - ofta gränser för vad 
som kan uppnås i utvecklingsprojekt senare i kedjorna. 32 

Icke-kommersiella aktörer 

Hittills har vi tittat på drivkrafter och framförallt fördröjningskrafter 
förknippade med dem vi kallat kommersiella aktörer. Som framgick i fallet 
med de vattenburna snickerifärgerna är det emellertid också viktigt at se hur 
andra branschaktörer kan bidra till eller fördröja miljöinnovationer på 
kemiområdet. Avsikten är inte heller här att 'sätta betyg på aktörerna' utan ge 
exempel på vad man bör vara observant på, om man vill stimulera miljökemi. 

På nivån närmast ovanför de kommersiella aktörerna har vi placerat två av de 
branschforskningsinstitut som forskar i frågor som berör verkstadskemi samt 
STU som bl.a. slussar statliga medel till branschforskningsinstituten.33

Branschforskningsinstituten kan bl.a. ses som länkar mellan mer grundläggande 
forskning och de kommersiella industriföretagens kunskapsbehov. Att de lätt 
kan hamna i en korseld illustreras i skärvätskefallet. 

Verkstadsföretag med otillräckliga resurser för att själva funktions- och 
miljötesta nya kemikalier vill gärna ha handfasta råd om vilka effekter på 
produktionseffektiviteten och miljön det har om man går över till en ny kemisk 

31 Med 'kemikostnader' avses här främst den form av kostnad kemikalierna påverkar genom
att de får effekter på tillverknings- och miljökvalite. 

32 Notera att den forskningsmässiga tyngdpunkten i kemikedjor alltså idag ofta finns tidigt i
kedjan. I andra branscher och i andra tider kan den finnas mitt i kedjan. Jmf kap. 11.

33 Apropå ordet 'ovanför' vill jag framhålla att utplaceringen av aktörer på kartan innebär stora
problem. Hur ska aktörerna placeras i förhållande till varandra när 'närheten är olika stor i olika 
dimensioner'? Jmf avslutningen av kapitel 9 samt kapitel 15-18. 
YKI = Ytkemiska institutet. (YKI nämns ej i texten men är med på kartan). 
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insatsvara. Detta gällde i särskilt hög grad för skärvätskor där så mycket 
hokuspokusprodukter 'hård-såldes'. Detta ledde till att IVF fick ett antal 
uppdrag från ASF att utveckla hjälpmedel för att funktions- och i praktiken 
även miljöbedöma vätskorna. 

IVF-utredarna stod inför ett svårt dilemma: Blev man för handfast närmade 
man sig produktrekommendationer och öppnade sig därigenom för kritik från 
resursstarka kemiföretag. Om man för att undvika detta i stället sökte skapa 
objektiva och invändningsfria kriterielistor och testmetoder blev de till en 
början till föga hjälp - åtminstone för de små och medelstora företag som 
verkligen behövde handfast hjälp. Dilemmat blev särskilt akut därför att så 
många sorters problem kunde förekomma och därför att omständigheterna 
kring bearbetningen varierade kraftigt. 34 

För att våga göra så kraftfulla förenklingar att det verkligen hade hjälpt alla de 
verkstäder som kände sig vilsna, hade IVF behövt ha ett mycket brett spektrum 
av kompetenser. Dessutom var IVF:s halvofficiella ställning förmodligen en 
black om foten. Även om en så tydlig valsituation som i fallet med de 
vattenburna snickerifärgerna hade förelegat hade IVF:s möjlighet att 
rekommendera produkter kanske begränsats av att man förväntades vara 
diplomatisk. 

STU tog sig, via sitt projekt 'Kemi i verkstadsteknik' och dess dynamiske 
koordinator Lars Berggren, en mer 'proaktiv' roll i utvecklingen av en 
miljövänlig verkstadskemi.35 Men den proaktiva rollen var koncentrerad i 
tiden till en tidig fas av försöken att göra svensk verkstadskemi till ett 
'innovativt komplex'.36 Stimulanserna till utvecklandet av miljövänliga 
skärvätskor ingick i detta försök. 

34 Att "många sorters problem kunde förekomma" framgick t.ex. i Lindens ovan citerade 
artikel. [Linden (Sl)[Sk.v.]*] Vardagsspråkets etiketter kan påminna och levandegöra. Några 
exempel: Torkning, kladdighet, rost, mögel, måndagslukt, rök, dimma, röda händer, allergi. 
Det är tydligt från en sådan lista att gränsen mellan produktionsproblem och hälsoproblem 
är oskarp. 
Att "omständigheterna kring bearbetningen varierade kraftigt" vill jag illustrera genom att 
spänna upp variationen hos tre faktorer: 

TYP AV BEARBETNING: Skärande (svarvning, borrning, fräsning, slipning, etc.), 
Klippande (klippning, stansning etc.), Plastisk (valsning, dragning, pressning). 

TYP AV MATERIAL: Ordinärt stål, rostfritt stål, aluminium, koppar etc. 
SKÄRV ÄTSKESYSTEMETS STRUKTUR: Centrala skärvätskesystem kontra separata , stora 

system (>10.000 liter) kontra små (<100 liter). 
Andra faktorer som varierar starkt inkluderar: Verktygsmaskinernas ålder; serielängder; 
arbetarnas yrkeserfarenhet; metallbearbetningens status. 

35 Med 'proaktiv' avses motsatsen till 'reaktiv'. Uttrycket har på senare tid börjat användas bl.a. 
i fackliga strategidiskussioner. T.ex. har det använts för att markera skillnaden på å ena sidan 
ett förhållningssätt som innebär att ett lokalt fack inte reagerar förrän ett företag börjar varsla 
om uppsägningar och å den andra ett förhållningssätt där man söker ana sig till hot runt 
hörnet och i förväg agerar för att avvärja dessa. I huvudtexten kallar vi STU:s agerande 
'proaktivt' därför att man sökte agera i enlighet med de krav man trodde att morgondagens 
verkstadskemi skulle ställas inför. 

36 Begreppet 'innovativt komplex' syftar till att mana fram bilden av en rad företag, 
högskoleinstitutioner, myndigheter etc, som tillsammans är med och föder en ny bransch av 
ekonomin. Jmf 1.4., 11.3., 17.4., 18.3., samt 20.2.4. 

100 K8: 'Snälla' skärvätskor 



När försöket att skapa ett innovativt komplex började resultera i en del LR
produkter visade det sig emellertid att vägen till ett kommersiellt 
framgångsrikt komplex var mycket längre än vad som förutsågs från början. 
STU hade ej möjlighet att följa upp sina initiativ till produktutveckling med 
följdinitiativ syftande till sådana ändringar i verkstadskemins vilkor som 
skulle gjort de nya produkterna lönsamma. 

I mitten av 80-talet hade Berggren blivit pessimistisk inför den svenska 
verkstadskemins framtid. Han var tveksam till att det inom rimlig tid skulle 
vara möjligt för de innoverande kemiföretagen att kunna ta betalt för de 
förbättringar hos användarna, som innovatörerna lagt grunden till genom att 
ta fram nya kemisystem. Och en sådan ordning - där de vinster hos 
användarna, som innovationerna ger upphov till, inte till någon väsentlig del 
slussas tillbaka till innovatörerna - en sådan blir inte hållbar i längden.37 

På aktörskartans nästa nivå uppåt har vi placerat kemi-industrins och 
verkstadsindustrins branschorgan respektive arbetsgivarorganisation - d.v.s. 
Kemikontoret respektive verkstadsföreningen. Allra högst upp på kartan har vi 
lagt den naturvetenskapliga FoU som har relevans för kemiföretag respektive 
verkstadsföretag. 

Problemen med kartor av detta slag gör sig åter påminda: Tar vi kemisten 
Linden hos karlshamns som utgångspunkt får vi en bild av vad som är nära. 
Linden har förmodligen gamla kurskamrater från kemi-studierna som blivit 
kvar vid högskolan. Dessa gamla 'kursare' står honom nog närmare än 
Kemikontorets handläggare. På en karta ur Lindens synvinkel skulle alltså 
högskoleforskningen ligga närmare karlshamns. Men för den som sysslar med 
strategibeslut i karlshamns kanske Kemikontoret känns närmare.38 Vi har 
försökt rita kartan med start hos strateger i miljöinnoverande kemiföretag och 
då kom Kemikontoret mellan de innoverande kemiföretagen och 
högskoleforskningen. 39 

Men svårigheterna med att rita kartan gäller inte bara vem som kommer långt 
bort från vem 'i höjdled': Är vänster- och höger-sidan; kemi- och verkstads
sidan; säljar- och köpar-sidan jämnstarka - eftersom de ritats lika stora? Nej, så 
verkade det inte vara i det svenska skärvätskefallet: 

När de unga ombudsmännen hos Metall och LO tog sig an 
skärvätskeproblemen var kemisten och toxikologen Jegrelius, som nämnts 
ovan, en viktig inspiratör. Jegrelius var även en inspiratör för Lars 
Berggren från STUs verkstadkemiprojekt, kemisten Lennart Linden från 
karlshamns, och för många fler. När facken formulerade sina krav och så 
småningom fick ASF att prioritera skärvätskeproblemen var det alltså 
naturligt att Jegrelius' syn på hur problemet skulle angripas fick stort 

37 Jvj LB/SA-eh/kas(86)Sk.v* samt Berggren /STU/(87) [Sk.v.]*. 
38 Om han nu inte själv råkar ha ett naturvetenskapligt högskoleförflutet.
39 Problemen och poängerna med att rita - och rita om - sådana mentala kartor som aktörskartan här är

viktiga teman i avhandlingens senare delar.
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inflytande. 40 Här syftar vi bl.a. på att Jegrelius ansåg att en miljömedveten 
kemi-FoU syftande till LR-produkter skulle kunna få stor betydelse för en 
lösning på skärvätskeproblemen. 

Jegrelius var emellertid en ganska udda forskare i kemi-Sverige och den 
svenska kemiindustrin var svag jämfört med den svenska 
verkstadsindustrin. När arbetet med skärvätskorna så småningom började 
engagera allt fler aktörer - bl.a. inom ramen för ASF:s programkommitte -
tog den gamla balansen mellan olika aktörer alltmer ut sin rätt och iden om 
lågrisk-kemi sköts i bakgrunden. Väletablerade FoU-intressen med 
anknytning till verkstadsteknik och medicin fick större genomslag med sin 
syn på vilka problemen var och vilka medel som kunde lösa problemen. 

Kemiföretagens organisationer, som man kan tro skulle ha stöttat en vandring 
längs de kemiska lösningsvägama, hade skäl att tveka: För det första kunde 
man tro att uppmuntran av miljö-kemi skulle 'väcka en sovande björn'.41 För 
det andra kunde miljö-kemi vara en splittrande fråga bland medlemsföretagen. 
De företag som kunde ta fram kluriga FoU-lösningar på miljöproblem hade 
mycket att vinna medan andra företag - fattigare, mindre innovativa, med 
snävare kontakter etc. - kunde uppleva miljökemin som ett hot. I ett sådant 
läge krävs det mod utöver det vanliga för att en branschorganisation ska våga 
bli proaktiv. 

För verkstadsindustrins arbetsgivareorganisation - VF - var läget mindre 
motsägelsefullt och dess arbetsmiljöchef Per-Olov Ahlbäck kom också att 
engagera sig för utvecklingen av svensk miljökemi. Ur svensk 
verkstadsindustris synvinkel finns det ju många poänger med att ha lyhörda 
kemileverantörer på nära håll. 

Närmast under de kommersiella aktörerna har vi placerat kemi- och 
verkstadsarbetarnas centrala fack samt de yrkesmedicinska klinikerna. Lite 
längre ner har vi lagt LO och ASF. ASF kan bl.a. ses som en länk mellan 
högskole-FoU inom medicin och samhällsvetenskap och 
arbetsmarknadsparternas kunskapsbehov. 42 

Som framgått ovan engagerade sig Metall centralt genom bl.a. Marcello 
Mallentacchi och hans efterträdare Stig Gren för att skärvätskeproblemen bl.a. 
skulle lösas genom utveckling av LR-produkter och avveckling av oseriösa 
leverantörer. Men det var långtifrån en självklar linje för metallfacken - inte 
självklar för det centrala Metall och än mindre för lokala klubbar. När cancer-

40 LO:s rapport om skäroljor. [LO (79) [Sk.v.]*]. Rapporten mynnar ut i ett fackligt
handlingsprogram. Överst på listan finns kravet på "Nya oskadliga produkter" [a.a. s. 35]. 
Initiativet till rapporten hade ursprungligen tagits av Metall på hösten 1976. ASF tillsatte en 
programkomrnitte hösten 1978. Denna lade bl.a. fram en lägesrapport i februari -81. I mars-
81 hölls ett 'användarseminarium' och i oktober-81 ett 'leverantörsseminarium'. Ett viktigt 
dokument från programkommitten var den s.k. 'programrapport' som publicerades. [Se den 
långa listan på ASF-dokument i Appendix lie. Jmf även den 'kommentar betr. ASF:s 
programkommitte' som finns sist bland referenserna till skärvätskefallet]. 

41 Jmf början av sektion 7.3. Även där diskuterar jag motvilja mot miljökonkurrens. 
42 ASF är mycket bredare än så. Denna delbeskrivning motiveras av parallelliteten med 

skrivningen om STU ovan i detta avsnitt. 

102 KS: 'Snälla' skärvätskor 



riskerna hade fått sina riktiga proportioner - d.v.s. tonats ner kraftigt
framstod miljön kring skärvätskorna för en stor majoritet av 
verkstadsarbetarna som på sin höjd obehaglig - men inte som en fråga på liv 
och död. Dessutom drabbade problemen inte 'de mest utsatta'. Kanske kan en 
vanlig syn på frågan manas fram med hjälp av minnen från 1900-talets första 
hälft. Historien rör Hedemora Verkstäder: 

"Av verkstadens avdelningar hade maskinverkstaden den bästa arbetsmiljön, 
vilket inte utesluter att det även här fanns brister och faror . ... 
Av mina samtal med äldre arbetare har jag också förstått att maskinverkstaden 
på den tiden ansågs som en lite finare arbetsplats, där plåtslagare och andra 
som hade ett smutsigare jobb inte var riktigt välsedda . ... 
Besvärande i maskinverkstaden var det ständiga surret från transmissionerna 
och lukten av unken olja och härsket hästfett ... i jämförelse med förhållandena 
på övriga avdelningar ter sig detta ändock som ett godartat problem ... "43 

Men det var inte bara funderingar på att det kanske var ett komfortproblem 
som kunde leda till att man på sina håll i Metall ansåg att frågan fick för stor 
plats och drevs på fel sätt. Detta att man på sina håll framgångsrikt åtgärdat 
problemen, med hjälp av inkapsling, syresättning, tankbyten och andra 
mekaniska lösningar, eller klarare ansvar, bättre inköpsrutiner och andra 
organisationslösningar, gjorde att tanken på en ny miljövänligare kemi 
framstod som långsökt. Utvecklingen av miljökemi tog ju tid och det märkte 
man på verkstäderna. Misstänksamheten förstärktes när man prövat produkter 
som 'lovat runt men höll tunt'. 

Det samlade intrycket blir alltså att Metall - precis som STU på sin kant - hade 
svårt att följa upp de impulser man tidigare givit till utvecklingen av LR-kemi. 
Här finns alltså en tydlig kontrast mellan å ena sidan fallet med de vattenburna 
snickerifärgerna och å den andra fallet med de 'snälla' skärvätskorna. 

På de yrkesmedicinska klinikerna och inom den medicinska forskning som anknöt till 
dessa, hade man en tids erfarenheter av det nya arbetsmiljö-intresset när 
skärvätskelarmen kom under andra delen av 70-talet. Men detta kunde inte 
hindra att risk-diskussionen från början fick en stor slagsida mot cancer
riskerna. Möjligen var det så att de som sysslade med hudproblem i yrkeslivet 
- yrkesdermatologerna - hade en för svag ställning i de medicinska
hierarkierna för att få diskussionen om arbetsmiljöriskerna att komma på iri�
lk<ilil från början.

I det sammanhanget är massmedias roll också betydelsefull. Ovan nämndes att 
massmedias sätt att 'blåsa upp' karlshamns första framgångar i dess 
skärvätskeprojekt fick negativa effekter. Men massmedia-tendensen att främst 
intressera sig för det åskådliga - det tydliga - det svart-vita, medförde fler 
problem än detta. T.ex. att några få fall av cancer-misstankar fick större 
uppmärksamhet än 100-tals fall av omplaceringar förorsakade av hudproblem. 

Bland de vi kallat sociala aktörer har ASF spelat en central roll. ASF stod för 
mötesplatser mellan olika aktörer, förde dem närmare varandra och 
förändrade på så sätt kartan. Även om ASF lika lite som STU eller Metall 
kunnat bidra till att de skärvätskeutvecklande företagen 'belönats' för sina 

43 Isacson (90) s. 184. 
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ansträngningar har ASF förmodligen del i framgångarna med att förändra 
verkstädernas inköpsrutiner vilket på sikt är viktigt för utvecklingen av 
LR-kemi. 

Ett exempel på en i sammanhanget viktig motgång gäller arbetet på att 
internationalisera LR-kraven inom arbetsmiljön. 

Gammalt eller nytt nät 
En 'sammanvägning' är svår att göra om målet med denna är att fastställa vad 
som är bra för utvecklingen av svensk LR-kemi. Miljön kring skärvätskorna 
har blivit bättre men frågan är om den kemiska FoU:n fått den roll den på lång 
sikt lbillll!'dl<e lhla i förbättringarna. Om en sådan 'sammanvägning' ska göras blir 
det viktigt att bedöma om ASF med sitt 'nätverksarbete' fungerade som 
diplomatisk förnyare med sikte på bl.a. LR-kemi eller omedveten förstärkare 
av ett gammalt nätverk som gav förnyelsen av kemi-FoU:n för litet utrymme i 
miljösaneringen. 

8.3. Vid mitten av SO-talet: LR-skärvätskoma ute på 
marknaden - men få jubelrop hörs 

Efter denna översikt över hela kartan är det dags att åter fästa 
uppmärksamheten på de centrala aktörerna. 

8.3.1. Hinder förknippade med verkstadsrutiner 
Ovan berättade vi att det på många håll gick långsamt i verkstädernas 
omorientering på de fält där den nya verkstadskemin hade sina fördelar. En 
mer sofistikerad syn på värdet av störningsfrihet i produktionsflödet och 
miljövänlighet spred sig visserligen, men denna spridning gick långsamt. 
Åtminstone långsammare än vad som föresvävade karlshamns, perstorp och 
berol när de 1977-80 drog igång sina skärvätskeprojekt. 

När den mera sofistikerade synen så sakta började slå igenom upptäcktes ett 
annat problem: Efter att de LR-satsande kemiföretagen genom sina service
tekniker, sina mini-symposier hos användarna, sina kurser för de 
skärvätskeansvariga etc. lyckats höja kundernas kompetens blev skärvätskorna 
ofta mer långlivade. Tillspetsat kan man säga att ju bättre innovatörerna 
lyckades, dess mindre blev totalmarknaden för skärvätskor. 

Det gäller förstås i många sammanhang att materialförbrukningen per 
producerad enhet minskar vid varsam och genomtänkt hantering. Detta 
accentueras emellertid när LR-hänsyn tillkommer. När 'tuffa' kemikalier 
bannlyses krävs att kontrollen av balanser i det kemiskt/biologiska systemet 
förbättras. Sambanden mellan pH-värden, 'bakteriehalter' och 'svamphalter' är 
ett exempel i skärvätskefallet. Om det finns en kontinuerlig medvetenhet om 
att systemet ska vara i balans, utsätts detta för färre påfrestningar och antalet 
vätskebyten kan minskas. 
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Ett ännu större problem för innovatörerna gällde, som antyddes ovan, 
möjligheterna att ta betalt för de tjänster man verkligen gjorde verkstäderna. 

Vi kan få distans till problemet med hjälp av en jämförelse med ett 
kafebesök. Flertalet besökare på ett elegant kafe blev nog brydda om de 
fick en nota som upptog 12:- för bordshyra och 12:- för vänligt bemötande 
samt 3:- för råvaruinköp, bryggning och disk. Att betala 25:- för en kanna 
kaffe på det eleganta kafeet förefaller däremot helt i sin ordning även om 
själva kaffekostnaden uppgår till 1:-. Kafeägaren har lärt sig att ta betalt för 
sina tjänster genom påslag på produktpriset. 

Det miljö-innoverande kemi-företaget har större problem än kafeägaren. 
Om en viss nivå på kemikompetens i verkstaden accepterades på 1960- och 
1970-talen, kan det vara svårt att inse att denna nivå ej duger på 1980-talet. 
Och varför betala via skärvätskepriset för att kemi-leverantören bjuder på 
denna kompetens? 

Och hur ska service-teknikern hos LR-företaget bete sig? Han har brutit 
med den gamla rutinen att vara hemlighetsfull om varför ett 
skärvätskesystem fungerar eller inte fungerar. Men hur ska han ta betalt för 
sina råd? Om produktpriset ska höjas måste höjningen kanske gälla alla 
kunder- inte bara de som behöver 'omskolas'. Ska servicen i stället 
debiteras separat kanske service-teknikern, och det företag han arbetar för, 
går miste om just de kontakter som kunnat ge viktig feed-back till den egna 
FoU:n. 

Den typ av problem som vi söker mana fram - och som bl.a. sammanhänger 
med att den 'mjuka delen' i relationen brukare<-> producent plötsligt steg när 
miljökraven omvandlade relationen - är förstås ej unik för skärvätskefallet. 
Men förutsättningarna för att hantera problemet på ett sådant sätt att 
omvandlingen 'lyckas' varierar en hel del. T.ex. varierar de med den relativa 
styrkan hos de företag som innoverar och med reaktionsmönstren hos 
omgivande aktörer. 

8.3.2. Hur gick det för LR-innovatörema? 
Gav de tre svenska LR-innovatörema på skärvätskeområdet upp inför alla de 
hinder som nämnts ovan? Nej, det gjorde de faktiskt ej även om de ambitioner 
som fanns när respektive projekt startades fick skruvas ner. 

En del omständigheter, kring det att karlshamns skruvade ner sina ambitioner, 
nämndes ovan. 'karlshamns' förefaller på sätt och vis ha tagit sig det svåraste 
uppdraget. Inte nog med att verkstadsindustrin var en ny kundbransch för 
karlshamns, man kom också att få en hel del av sin skärvätskeförsäljning riktad 
mot mindre verkstäder, vilka krävde relativt mycket försäljningsarbete och 
säljstöd per försäljningskrona. Genom att man så småningom hade byggt upp 
ett gediget kunnande kring skärvätskor, i den lilla organisation som omgav 
Filium-produktema, gav man ett bidrag till saneringen av svensk 
verkstadsmiljö. Men trots att man var först ute med att börja arbeta med LR
vätskor - 1977 - och satsade mest på FoU - 25-30 'FoU-år' - nådde man inte 
'break-even' förrän 5 år efter den svåraste konkurrenten bland de svenska 
företagen, d.v.s. 5 år efter perstorp. 
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För karlshamns projekt är det dock särdeles felaktigt att endast se på hur det 
gick med skärvätskeprojektet. Skärvätskesatsningen sågs ju redan från början 
enbart som en inkörsport till området 'tekniska produkter' och i praktiken blev 
man också mer lyckosam med några av de senare avknoppnningarna. Bland 
dessa kan t.ex nämnas sågkedjeoljor, hydrauloljor och formoljor.44 

'perstorp':s skärvätskeprojekt nådde 'break-even' 1982/83 efter ett projekt som 
beräknas ha använt mindre än 15 'FoU-år'. Ekonomiskt var det betydligt mer 
framgångsrikt än karlshamns projekt. Projektet krävde mindre av uppbrott 
från en etablerad företagskultur och perstorp lyckades styra in sin försäljning 
mot stora verkstadsföretag. Man beräknade att de 100 stora som man 
bearbetade svarade för halva marknaden och att den andra hälften av 
marknaden var fördelad på över 2.000 företag. 

Men även i perstorps projekt kände man av det långsamma genomslaget för 
nytänkandet kring verkstadskemi och man hade betydligt hårdare 
lönsamhetskrav på sig än de som gällde för karlshamns projekt. 

Varken perstorps eller karlshamns projekt hade haft några större framgångar 
internationellt i mitten av 1980-talet. Detta innebar emellertid relativt sett 
grund för mer kritik från koncerntoppen i perstorp än i karlshamns eftersom 
perstorp i övrigt var ett mer internationaliserat företag. Det att 
arbetsmiljökraven spreds så långsamt internationellt innebar alltså att 
perstorps skärvätskeprojekt ej sågs som en framgång av koncernledningen. 45

'berol':s skärvätskeprojekt- som sköttes av bvk- liknade karlshamns i det att 
det var del av en strategisk satsning men hade också likheter med perstorps i 
det att det gjordes av ett företag med kemi-kultur snarare än bio-kemi-kultur. 
Ambitionerna var stora vid starten. Man skulle 'vandra upp för en 
sofistikerings-trappa' i relationen till kunderna. Den traditionella relationen -
att man var leverantör av en produkt - var bara steg 1. Steg 2 innefattade 
service-åtaganden med bl.a. hjälp med analyser. Steg 3 var utbildning av 
kunderna. Steg 4 gällde ansvar för underhållet av kundernas kemi-system. I 
steg 5 tänkte man sig gå in och ta totalansvar för verkstädernas kemi-system. 

I mitten av 80-talet ansågs bvk ha betydligt mindre delar av marknaden för 
skärvätskor än karlshamns och perstorp och man tyckte att man hade varit lite 
naiv när man gav sig in i leken 1980. "Hade vi vetat då vad vi vet nu hade vi 
kanske aldrig gett oss in". Även bvk överskattade takten i verkstadskemins 
omvandling och man var också besviken på intresset från de lokala Metall
facken. "De centrala kontakterna har haft värde, men när vi ordnade tema -
dagar om en annan arbetsmiljöfråga än skärvätskor, där vi gjort värdefullt 
utvecklingsarbete, brydde sig de lokala Metall-killarna inte ens om att 
komma".46 

44 Hollander (86a)* s. 27ff. och IVJ TL- EH (89) Sk.v.* s. 14-16. 
45 M. Månsson i ASP leverantörsem (83[81]) [Sk.v.]* och Ivj MMån-eh (86) Sk.v.* samt Ivj SN

eh (86) Sk.v.* s. 9. 
46 Ivj KA-eh (86) Sk.v.* s. 16. 
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'bvk' kanske drabbades särdeles hårt av att det var svårt att ta betalt för 
kunskaps-spridning till verkstäderna. I slutet av 80-talet köptes företaget av 
den ledande skärvätskeleverantören till den svenska marknaden - castrol. 

8.4. Skärvätskorna och miljö-kemin 
Gh det 'ftdl&g' &tt ®bJP& sig m 1!llJPJPfälttinfung (l)llllll villka lbftdlirag dl.te tre dlftslk1!Jlt<eiradlce 
slkäll"!lätslk<ejprojcelkt<e1r11 givit till wceirbtadlslllllllilljö1r11, till 1!Jltwreclliliiro.gce1r11 &v lllllllilljölk<ellllllli, 
(l)ffl till dlce tre sabmdlce föircetagm? Ja, en del 1km säg&s.47 

Även om de nya produkterna inte blev några radikala innovationer, och 
saneringen av miljön kring skärvätskorna i viktiga avseenden gick andra vägar 
än de kemiska, låg de vätskor som kom från de tre diskuterade företagen på 
olika sätt 'i framkanten' av miljö-utvecklingen: 

'karlshamns' gick före i utmönstrandet av ett antal additiver och förde in ett 
antal miljövänligare sådana i branschen med utgångspunkt i karlshamns 
kunskaper om de vegetabiliska fetternas möjligheter. Men när det gäller några 
av de ur miljösynpunkt besvärligaste additiven - biociderna - har man tvingats 
göra långtgående kompromisser. 

'perstorp':s syntetiska skärvätskor har inneburit miljöfördelar genom att de är 
'mindre känsliga för läckoljor' och perstorpsprojektet har gått före med sina 
utförliga och väldokumenterade hanterings- och användningsanvisningar. 

'berol':s satsningar på användarutbildning och strävan mot ökat 
leverantörsansvar för verkstädernas kemisystem innebar pionjärinsatser även 
om man var 'för tidigt ute'. 

Många orsaker har ovan föreslagits till varför de skärvätskeutvecklande 
företagen ej lyckades bättre ekonomiskt med projekten och varför projekten ej 
drevs vidare till högre innovationshöjd. En orsak som bör lyftas fram än en 
gång här i avslutningen är att de som sände de ursprungliga signalerna om att 
nya produkter behövdes, inte hade förmåga att följa upp dessa signaler genom 
att hjälpa till att göra utvecklingsansträngningarna framgångsrika även 
ekonomiskt. 

Än värre var att kraven på sanering av miljön kring skärvätskorna hade så 
svårt att få internationell spridning. När framgångarna för projekten lät vänta 
på sig, blev det inte heller aktuellt för de utvecklande företagen att kraftfullt 
föra kraven vidare till den kemiforskning eller de internationella kemiföretag, 
som kunnat ta fram lämpligare insatsvaror för miljövänliga skärvätskor. 

Vidgar vi det ekonomiska perspektivet till de berörda koncernerna och hela 
kemi-branschen kan vi konstatera att det innovationsvana perstorp fick 

47 Kapitlen 6-8 härrör som nämnts från slutet av BO-talet. Ordet 'idag' ska läsas med den 
reservationen. Som framgår av appendix IIc och den översikt över intervjuer i skärvätskefallet som 
finns i appendix Ila har dock visst kompletterande material inhämtats 1994. 

K8: 'Snälla' skärvätskor 107 



ytterligare en erfarenhet av miljökemins svårigheter men att karlshamns fick 
en inkörsport till fler projekt på miljö-kemins område. 

Två luttrade företagsstrategers sätt att se på frågorna, när de intervjuades 1986, 
får avrunda fallet. 
För perstorp som helhet var, enligt koncernstrategen Sten Nordberg, 
skärvätskeprojektet ytterst marginellt och föga lyckosamt: 

Den marknadsandel perstorps vätskor hade nått - c:a 10% - var alldeles för 
låg. För att ett projekt skulle anses lyckat skulle produkterna ha en andel på 
30-50 %. Än värre var att produkten ej fått en internationell marknad.
Skärvätskor passade ej perstorp eftersom marknaden var för splittrad.
'perstorp' var duktigt på kundsamarbete och på att innovera ihop med
kunder men det skulle röra sig om riktigt stora kunder. Ytterligare en
svaghet med skärvätskeprojektet var att den produkt som tagits fram inte
kunde ges ett starkt patentskydd.

Generellt ifrågasatte perstorps koncernstrateg hela iden bakom Kemiprojektet: 
Miljönischer hade överskattats i debatten om svensk kemi-industris 
framtid och för perstorp var miljönischerna marginella. Man hade gjort ett 
antal försök men de manade ej till efterföljd.48 Svensk miljöreglering var 'i 
otakt med omvärldens'. Myndigheterna fungerade ej tillfredsställande som 
specialister på kommande normer. I såväl Sverige som i omvärlden var det 
mycket vanligt med 'ketchup-effekter' på miljö-området. 49

Den bransch-forskning som kunde ha relevans för utvecklingen av miljö
kemi var geografiskt splittrad och ej kopplad till avancerad 
högskoleforskning. Överhuvudtaget var svensk högskoleforskning på 
dessa områden underfinansierad vilket ledde till att forskarna var 
splittrade. Kemins branschorgan hade i dagsläget ej kompetens att bli en 
'clearing-central' för angelägna 'kemi-miljö-projekt' av så långsiktig 
karaktär att de 'föll mellan borden'. Slutligen var förutsättningarna för 
kommunikation mellan miljögrupper och kemi-indusrtrin dåliga.so 

Vid våra kontakter med karlshamns koncernstrateg Ragnar Ohlson var denne 
mildare i sin dom mot det skärvätskeprojekt karlshamns drivit. Även detta var 
ytterst marginellt för berörd koncern men det bedömdes - som framgått på 
flera ställen ovan - inte isolerat. 

48 Ett annat exempel var kadmium-fria additiver. [Ivj SN-eh (86) Sk.v.* s. 8]. 
49 Ketchup-effekt=Först inget, så åter inget - sedan allt. 
SO Enl. en tolkande sammanfattning av den intervju vi gjorde sommaren 1986 [Ivj SN-eh (86) Sk.v. *].
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Ragnar Ohlsons generella syn på miljö-kemi kan illustreras av ett föredrag han 
höll om 'fytokemi' inför FRN på våren 1986.51 Begreppen fytokemi och 
miljökemi bör ej sammanblandas men probleminventeringen är av generellt 
intresse för miljökemin. I detta sammanhang finner vi det särskilt motiverat att 
citera följande: 

"Traditionell kemisk industri kan känna sig mycket ambivalent. Tunga 
investeringar i produktion och marknader för traditionella kemikalier bromsar 
utvecklingen . ... Svensk kemisk industri har (med vissa undantag) varit mer 
passiv än utländsk. Det behövs därför sannolikt nystartande av F+S-företag ... 52 

Kemi och bioteknik kräver en teknisk förståelse i högre grad än många andra 
branscher. 'Kemikulturen' är oförenlig med snabb avkastning. Det är viktigt att 
ha företagsledningar som kan förklara detta för ägarna. För 
läkemedelsföretagen tycks detta ha gått bra . ... Tiden från ide till produkt är 
mycket lång. 

Administrativ hjälp behövs av t.ex. byråkratilotsar särskilt för små och 
medelstora företag." 

Trots många likheter mellan de två koncernstrategerna vid 
problemidentifieringen klingade den senares slutsatser långt mer optimistiskt 
för dem med engagemang för miljökemi: 

"FYTOKEMIN är trots en hel del hinder en FRAMTIDSBRANSCH som kan 
stämma bättre med behov, jordbrukspolitik, miljö mm än vad den fossilt 
baserade industrin gör."53 

51 Fytokemi=Den kemi som baseras på råvaror ur det nu levande biosystemet. 
FRN =Forskningsrådsnämnden. 

52 Förkortningen "F+S" betyder fin- och specialkemi. 
53 Ohlson (86) [Sk.v.]*. 
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9. Den Långa Vägen från vag miljö
impuls till internationell
miljöprodukt 

9.0. Sammanfattning av primäranalysen. En 
introduktion 

Huvudsyftet med att presentera "Den Långa Vägen ... " är att förtydliga den 
halvmedvetna sekventiella modell av miljöinnovationer som vägledde mig när 
jag arbetade med kapitlen 6-8 ovan.1 

Verkstadskemist Lars Berggren var en viktig inspiratör under primäranalysen.2 
Denne hade sedan tidigt 1970-tal försökt att nybinda ett verkstadskemiskt nät med 
miljökvaliteter.3 Iden till att gestalta den process som avses mynna ut i en 
miljöinnovation med bilden av en lång väg kommer från Berggren och hans 
konsultkollega Lars Almegård. De hade delat in vägen i tre huvudsträckor 
liknande de som beskrivs nedan.4 Det var sedan bara att fortsätta med att dela 
in i delsträckor. 

I övrigt har jag haft svårare att, genom hänvisningar, göra rättvisa åt mina 
inspiratörer under primäranalysen än åt dem som jag tagit hjälp av under 
sekundäranalysen. Den kunskap som praktiker och konsulter besitter är ofta 
besvärligare att artikulera.s 

I kapitel 2 förutskickades att den lista på 21 'delsträckor', som presenteras 
nedan, skulle kunna tolkas på vitt skilda sätt av miljöinnovatörer in spe. Å ena 
sidan kan den tolkas som en översikt över de sträckor som behöver 
tillryggaläggas på vägen mot en lyckad miljöprodukt. Å den andra kan den 

1 Kapitlet är fullt av hänvisningar bakåt till kap. 6 - 8. Detta framgår av texten och framhävs oftast ej i 
särskilda noter. En del av resonemangen i kap. 9 rimmar illa med det som sägs i kap. 16 - 18 men detta 
påpekas oftast inte heller. Texten i kap. 9 visar nämligen en brottning mellan 'den sekventiella 
kravmodellen' och observationerna i mina fall. (Jmf 19.1.2.). Texten blir alltför reflexiv om många 
korsreferenser görs. Tre metodnoter som visar brottningen med den ursprungliga texten har däremot 
tagits med. 

2 Lars Berggren nämns även i 8.1.2. 
3 I sektion 9.0. tar jag hjälp av begreppsliga verktyg från sekundäranalysen för att beskriva kap. 9. T.ex. 

använder jag sålunda uttrycket "att nybinda ... nät". I övrigt ska kapitlet ses som en första 
sammanfattning av primäranalysen som både ger överblick och 'visar brottning' enligt not ovan. 

4 Se Berggren /STU/(87) [Sk.v.]* särskilt s. 59-66. 
5 Några i den heterogena skara som - muntligt eller i skrift - har bistått och som inte figurerar i 

andra delar av avhandlingen vill jag dock nämna här. Följande arbeten förmedlar mycken 
praktisk kunskap om miljödriven innovation: Östman (85) [Sk.v.]*, Österberg /3K 
Engineering/ (87)**, Goldmann och Lindbergson (91), Kjellen m.fl. (84). Ett projekt för 
arbetsmiljöexport presenteras i Tiveus (84). I IV A (90) ges en översikt över miljötekniska 
affärsmöjligheter och miljöteknisk industri i slutet av 80-talet. 
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tolkas som en varning till miljöinnovatören in spe. Varje delsträcka kan 
associeras till en risk för att loppet måste brytas. 

Kapitel 9 har som framgått ett dubbelt syfte. Det enklare är att ge en första 
översikt över den långa vägen fram till en internationellt accepterad 
miljöprodukt. Det mera komplicerade är att sekundäranalysen ska manas fram 
av de gåtor som kommer fram mellan raderna i texten. 

9.1. Tabell: Delsträckor och aktörer 

I.Miljöimpulsmpuls -> FöretagsFoU

1.1: Högre anspråk bland dem som erfar problemen/ ny 
teknik införs/ nya användare 
1.2: De som erfar problemen organiserar sig och formulerar 
sig 
1.3: 'Problemdefinierare' nås av impuls, preciserar, testar 

1.4: Man testar lösningar som visar sig ej fungera 

1.5: Legitima 'problemdefinierare' når relevanta 
problemlösare 
I.6: Relevanta problemlösare intresserar sig, bedömer, tar
sig an

Miljögrupp/ 
fackförbund/ 
annan intresse
grupp 
Vetenskapligt 
samfund, 
opinionsbildare 
lagstiftare 

Enl. ovan samt 
FoU-ande företag 

Il. Forskning och utveckling -> Marknadsklar produkt 

Il.1: Eldsjälar och Gudfäder bygger kompetensnätverk samt FoU-ande företag 
skapar trovärdighet och finansiell 'back-up' 
II.2: Man testar kemiska lösningar som visar sig ej fungera
II.3: Prototyp
II.4: Sökande efter testföretag som i olika grad är
representativa för marknaden
ILS: 'Objektiva' testare/testmetoder
Il.6: Sammanvägning av tester för funktion, miljö och
marknad samt anpassning enligt testresultat
II.7: Ändra tänkesätt eller rutiner hos intresserade
användare och omgivande 'bromsare'
II.8: Lugna de största entusiasterna
II.9: Se till att pionjärbrukarna lyckas
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111.Marknadsklar produkt -> Internationell marknadsacceptans

111.1: Sprida insikter - lokalt och nationellt - om att det 
angripna miljöproblemet är reellt 

111.2: Bidra till förändrade användarrutiner och 
regleringsformer - lokalt respektive nationellt 

111.3: Ordna expansionsfinansiering, intern kunskaps
spridning, reproducerbarhet, pålitliga leverantörer, 
internationell marknadskännedom och internationella 
försäljningskanaler 
111.4: Förbered försvar mot fientligt övertagande eller 
kopiering av produkten 
111.5: Hantera 'förlorarnas' reaktioner 

111.6: Bidra till internationella insikter om miljöproblemet 

FoU-ande företag 
och ursprungliga 
kravställare. 
Vetenskapligt 
samfund, 
massmedia, 
lagstiftare m.fl. 

FoUande företag 

Samtliga aktörer 

9.2. En utförligare presentation av den långa vägen 

I.Miljöimpulsmpuls -> FöretagsFoU

I.1: Högre anspråk bland dem som erfar problemen/ ny teknik
införs/ nya användare 

Högre anspråksnivå 
En del miljökrav ligger uppenbarligen en bit upp i den 'maslowska' 
behovshierarkin. Det kvantitativt stora inre miljöproblemet med skärvätskor är 
'röda händer' /icke-allergiska hudproblem. Mitt intryck är att 
verkstadsarbetare förr såg dessa problem som en naturlig del av 
verkstadsmiljön. En viktig del av skärvätske-problemen förefaller bero på att 
dagens svenske verkstadsarbetare ej accepterar problem som förr skymdes av 
allvarligare sådana. 

Ny teknik 
När alkydfärgerna kom efter Andra Världskriget representerade de förvisso ej 
de första kemiska hälsoriskerna inom byggmåleriet. Men kombinationen nya 
färger, nya appliceringsmetoder och nya underlag betydde att tidigare sätt att 
hantera riskerna blev föråldrade. 

Ny användare 
Miljonprogrammet ledde för målarefacket till en stor nyrekrytering. De 
traditionella sätten att hantera risker blev mindre dominerande bland målarna. 
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I.2: De som erfar problemen organiserar sig och formulerar sig
När en person först möter ett arbetsmiljöproblem vänder han/hon det ofta
inåt. Även bland utomstående som får höra om problemet är det många som
tolkar det som ett uttryck för någon speciell egenskap hos, eller följd av något
speciellt beteende karakteristiskt för, den person som upplever problemet.

När ett yttre miljöproblem uppstår kan motsvarande mekanismer fungera. 
Men i den yttre miljörörelsens tidiga historia var en annan fördröjningsorsak 
kanske vanligare. Jag syftar på att det ej fanns något färdigt nät mellan dem 
som engagerade sig för problemet. För många arbetsmiljöproblem som går på 
tvärs mot historiska fackliga strukturer gäller detta organisationsproblem 
också inre arbetsmiljö. Även om de är hyggligt vitala, kan det ta sin tid innan 
organisationerna tar sig an problem, som de ej är vana vid. 

En punkt som delvis sammanhänger med den om att organisationen/ gruppen 
ska ta sig an frågan är den som rör formuleringsförmåga. Ska problemen 
förmedlas 'uppåt' i en organisation och sedan vidare från organisationens 
centrum till andra aktörer måste ett språk finnas eller skapas. Om ett 
fackombud på en större målerifirma slår larm om att 'halva gänget är däckat 
igen' förutsätter ett sådant uttryck ett översättningsarbete, om miljöimpulsen 
ska föras vidare.6 

I.3: 'Problemdefinierare' nås av impuls, preciserar, testar
Vi antar nu att grupper med viss legitimitet tagit sig an problemen och
formulerar om dem för sig själva. En sådan omformulering betyder dock inte
att man omedelbart når någon som kan lösa ett problem. När ornitologer börjar
ventilera sitt problem kanske de får höra att fågeldöden beror på utdikning av
sjöar, för låg avskjutning av rovfåglar el. dyl. Och målarkrav kanske viftas bort
med att det behövs en nykterhetskampanj inom kåren. På något sätt måste
relevanta och legitima 'problemdefinierare' (kanske biologer /medicinare i
mina fall) , nås av problemet, gripas av det och hitta fruktbara hypoteser.

När de formulerat hypoteser om hur problemet egentligen ser ut måste de 
utforma någon slags prövning av om dessa hypoteser är rimliga. Hypotesen 
om att fågeldöden beror på utdikning kan exempelvis testas genom att det 
geografiska mönstret fastställs. Tanken att det beror på betningsmedlen kan 
testas genom tidsmönstret (närheten till sådd). Observera att de tester jag här 
talar om gäller tester av orsaken till problemet, ej tester av tänkbara lösningar. 

I.4: Man testar lösningar som visar sig ej fungera
Nu har några pionjärer blivit rätt säkra på att det är en viss typ av Hg
betningsmedel som dödar fåglar / på att målare kan få kroniska nervskador av

6 Metodnot om språkmetaforer: På flera ställen i kapitlet använder jag språkmetaforer. Om denna
metaforfamilj för tankarna till översättningar mellan nationsspråk (t.ex. översättning från 
svenska till engelska) blir den tveksam eftersom begrepp i högre grad går att översätta 
mellan de språk som då diskuteras. Begreppet 'rationalitetsavstånd' täcker måhända bättre 
de slags 'språk-avstånd' som jag ibland laborerar med. 
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lösningsmedel. Kanske prövar man då att göra betningsmedlen illaluktande 
för att skrämma fåglarna/utveckla säkrare gasmasker för målare.7 

I.5: Legitima 'problemdefinierare' når relevanta problemlösare
Om det efter en tids prövande visat sig att bönderna vägrar sprida illaluktande
betningsmedel respektive att målarna inte hinner med jobbet i tunga
gasmasker kanske biologer/ medicinare med tillräcklig tyngd tar kontakt med
kemiföretag som har kapacitet att utveckla Hg-fria respektive
lösningsmedelsfria produkter. Eller så kan det hända att en central
miljöombudsman på Metall gör troligt för FoU-chefen hos 'karlshamns' att en
'snäll' skärvätska skulle få en jättemarknad eftersom 100.000 metallarbetare
'idag' är missnöjda.

I.6: Relevanta problemlösare intresserar sig, bedömer, tar sig an
Vad är det nu som får företagsledningen i ett kemiföretag att anta utmaningen?
På 'impuls-sidan' räcker det inte med blotta förekomsten av klagomål på
existerande produkter. Det har behövts forskningsrön av en viss tyngd
kombinerade med påtryckningar från aktörer med sådan styrka att exempelvis
massmedia kunnat engageras. Detta har jag försökt antyda i beskrivningen av
'delsträckorna' ovan. 8 När starkare aktörer trätt in har det ibland lett till
förhoppningar om, eller fruktan för, kommande regleringar.

Men reglering i förväg är ingen nödvändig förutsättning för att ett LRK-projekt 
ska startas. De första trevande VBSF-projekten föregick i själva verket 
'regleringen' (=avtalet mellan arbetsmarknadsparterna) med ungefär 
halvtannat decennium. 

I Hg-fri-fallet var regleringen en viktig impuls före projektstart. Men det var 
långtifrån givet att 'cascogard':s ägare 'kema' skulle reagera på regleringen 
genom att utveckla i stället för att avveckla betningsmedlen. 

Inte ens existensen av handfasta regleringar av miljöproblemet kan forcera 
fram ett LRK-projekt. Ingenting garanterar ju att det behov som därmed skapas 
motiverar ett projekt vars kostnader, och möjligheter att lyckas, inte med 
säkerhet kan bedömas. 

7 Metodnot om öppna förlopp: I efterhand är det lätt att 'håna' dem som gått in i dessa
'återvändsgränder'. Men 'de mentala kartorna' ledde kanske dit. Har man negativa 
erfarenheter av att söka påverka färgutveckling faller det sig måhända naturligare att leta 
efter en kortsiktig 'add-on-lösning' (bättre gasmasker) än att ge sig in på Den Långa Vägen. 
Men detta är bara en del av svårigheten. Miljöproblem har 'öppna slut' (engelskans 'open
ended' låter mindre paradoxalt). Tänkbara lösningar kan finnas på en rad olika 'nivåer på 
substitutionsstegen'. [Se Svedin (77) s. 79]. Eftersom det är omöjligt att pröva alla tänkbara 

vägar går det inte ens att analysera hur länge testerna av dessa kommer pågå. Allmänt kan 
förstås sägas att tidsutdräkten kommer att ha att göra med hur realistisk en LRK-lösning av 
problemet förefaller vara, hur 'fast i sina rutiner för problemlösning', som de starka aktörerna 
är etc. Men att modellera detta blir knepigt och abstrakt. 

8 Metodnot om tidssekvens: Ordet 'delsträckorna' har satts inom halvt citattecken eftersom jag
vill varna för att tolka de olika 'sträckorna' som steg i ett tidsmässigt linjärt förlopp. 
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Det kan lätt leda tanken fel om man använder ordet marknadsug om de 
impulser, av varierande styrka, som nämnts ovan. I inget av fallen har 
signalerna varit så tydliga att de kunnat utgöra underlag för träffsäkra 
kalkyler. Och i den mån företagen alls gjort kalkyler har de slagit fel. 

För flertalet av projekten gäller att deras tillkomsthistoria blir obegriplig om 
man bara ser till impulsen, och den kalkylerbara vinst som företaget kunde 
räkna med att göra genom att svara på denna. Ty sådana uträkningar lät sig 
icke göras - åtminstonne ej om det krävdes att kalkylerna skulle vara 
meningsfulla. I själva verket har flera av projekten ingått i strategiska 
satsningar på att omvandla de företag i vilka de gjorts. 

'kema':s satsning på en 'ny-produkt-avdelning' är en viktig del av bakgrunden 
till Hg-fri-fallet och karlshamns såg satsningen på skärvätskor som en nyckel 
till att starta en omvandling bort från stagnerande marknader.9 Starka 
företagsinterna krafter - i kombination med underskattningar av LRK
projektens svårighetsgrad - har i flertalet av mina fall behövts för att de 
berörda företagen skulle ta sig an så svårbedömda projekt som det här rört sig 
om. 

Il. Forskning och utveckling -> Marknadsklar produkt 

II.1: Eldsjälar och Gudfäder bygger kompetensnätverk samt skapar
trovärdighet och finansiell 'back-up' 

Ett ofta återkommande tema i innovationslitteraturen är att förutsättningen för 
att en produktide ska bli mer än just en ide är att det behövs eldsjälar som 
engagerar sig för att föra iden framåt åtminstonne så långt att de kommersiella 
möjligheterna blir klart synliga för en lite större krets. Dessa behöver stöd av 
gudfader på högre nivå i företagen.10 Dessa gudfäder försvarar projekten mot 
otåliga kritiker, som ser FoU-avdelningarna som lekstugor.11 

Trots att min uppmärksamhet under arbetet med fallstudierna ej riktades mot 
enskilda aktörer lade jag då märke till ett antal eldsjälar. Ett exempel är 
kemisten LL som arbetade i karlshamns skärvätskeprojekt. 'karlshamns' var vid 
mitten av 70-talet ett företag med traditionell kompetens för fettoljekemi och 
livsmedel. 'LL' slogs för produktiden med stöd av gudfäderna Ragnar Olsson 
och Sune Andlid.12 Deras stöd behövdes av flera skäl: 

Ett var att kemi för verkstadsindustri var ett nytt område för karlshamns. Man 
kände från början inte till vilka kompetenser man behövde. Så småningom 

9 Följande citat ur Brev SA-eh (86) Sk.v.*, behandlar hur man från 'karlshamns' FoU-ledning 
såg på sitt skärvätskeprojekt på 70-talet: "Vi betraktade skärvätskor mest som 'ett litet 
testområde' som skulle ge avstamp för många andra tekniska produkter". [Ett långt utdrag 
ur brevet finns i appendix IIb. Där är det ett exempel på det slags svar vi fick på frågor 
ställda i Kemiprojektet]. 

10 'Eldsjälar', 'gudfäder' m.fl. aktörer i innovativa lag presenteras i 14.4.
11 Ordet 'lekstuga' hörde jag ofta användas pejorativt om FoU-avdelningar före och under 

'Kemiprojektet'. 
12 Jrnf appendix Ila.
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insåg man behovet av att komplettera sin kunskap om verkstadsindustrin. 
Detta gjorde man genom att anställa maskiningenjören 'TG'. 

Att nyanställa är ett av många sätt att bygga kompetens. När jag talar om att 
bygga kompetensnätverk syftar jag i synnerhet på de kontakter som etableras 
med leverantörer, konsulter, universitets-FoU etc. I realiteten finns dock en 
skala av närhet i relationerna där en person, som till en början kanske är en del 
av nätverket, så småningom engageras direkt i projektet såsom anställd. Till 
exempel kom TG från det konsultbolag som gjort marknadsstudien inför 
karlshamns skärvätske-projekt. 

Byggandet av nätverket är något som endast delvis går att planera. En del 
luckor kan förstås vara uppenbara men ofta sker kompletteringar på förekommen 
anledning. Så var fallet när karlshamns först nyanställde en toxikolog och 
senare inledde en fast relation med ett danskt tox-institut. 

När det gällde karlshamns var skärvätskeprojektet en del av en medveten 
strategi för att skaffa sig nya ben att stå på utanför bulk-produktion. För 
perstorp, som också gav sig på att utveckla miljövänliga skärvätskor, var 
projektet mindre omvälvande eftersom man redan hade många 
funktionskemikalier på sitt produktprogram. I perstorps fall blev det i högre 
utsträckning fråga om att skärvätskeprojektet skulle etablera förbindelser med 
nätverk som redan stod i kontakt med andra delar av koncernen. Detta kan 
kallas att aktivera kompetensnätverket för ett visst syfte. I ett företag som 
perstorp med mer innovationsvana underlättades detta av att det redan fanns 
personer av det slag som i innovationslitteraturen ofta kallas gate keepers .13 

Att bygga upp/ aktivera ett kompetensnätverk är en kunskapsinvestering vars 
värde normalt är svårare att klargöra än investeringar i fysiska tillgångar. 
Bland annat detta får till följd att behovet av att skapa trovärdighet för projektet 
och sedan upprätthålla denna blir särdeles delikat. Man ställs ofta inför ett 
svårt problem med tidsinfasning.14 Hur ska man skapa trovärdighet för 
projektet? Ett alternativ kan vara att forcera arbetet i syfte att snabbt kunna 
visa ett positivt kassaflöde. Ett annat kan vara att gå försiktig fram för att 
därigenom undvika att brister i produkterna på sikt slår tillbaka mot hela 
projektet. I karlshamns fall ledde en ursprunglig försiktighet till att man 
plötsligt fick forcera efter det att massmedia 'öppnat dörrarna' in till 
projektet.15 

Oberoende av vilken strategi som väljs för ett projekt, kommer det under en tid 
vara ett slags investering och måste sålunda finansieras. Eftersom projekt av 
denna typ notoriskt stöter på oväntade problem (annars vore det knappast 
fråga om verkliga nyheter) behövs därutöver någon typ av extra finansiell back-

13 Jmf 14.4.5. 
14 Ordet tidsinfasning är ett förslag till översättning av engelskans 'tirning'.
lS Även detta kan illustreras med citat ur Brev SA-eh (86) Sk.v.*: "(På grund av den) intensiva

debatten om skärvätskors farlighet (och risken för sammanblandning med skärsåpan) blev vi 
tvingade att släppa nyheten till tidningarna ... lite för tidigt. (Detta medförde att vi blev) blev 
påhejade innan vi var färdiga med produkten och obs! projektet var fortfarande ett 
pilotprojekt för det nya området tekniska produkter. Nu var vi emellertid med och nu gällde 
det att satsa även på den kommersiella sidan." [Anfört brev s.3]. 
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up. Här är gudfädernas roll viktig. Det faller ofta på dem att språkligt förmedla 
projektens potential till finansiärer. Detta gäller vare sig dessa finansiärer är 
'interna' eller 'externa'. Gudfäderna är också viktiga genom att de i rimlig 
utsträckning 'ser mellan fingrarna' på smygutveckling och konto-ekvilibristik.16 

11.2: Man testar kemiska lösningar som visar sig ej fungera 
I de fall som jag tittar på, kommer impulserna till de nya produkterna i första 
hand ifrån ett upplevt behov på en tänkt eller verklig marknad. I andra 
innovationsfall kan produktiden härröra ur upptäckten av en ny 
produktionsmetod som 'söker en tillämpning'.17 

LRK-produkter har oftast sin upprinnelse på en tänkt marknad, som ligger på 
'stort rationalitetsavstånd' från kemiforskarnas värld. Detta betyder att det ska 
till mycket tur för att de första tankarna, om hur kemikalien ska se ut, ska visa 
sig hållbara. 

I det som så småningom blev Hg-fri-fallet sökte man först hitta en Hg-förening, 
som skulle vara mindre farlig för naturen än den man dittills brukat. Men 
miljön/miljöopinionen nöjde sig ej med den förening man tog fram. I ett senare 
skede sökte cascogard själv utveckla den aktiva substansen för en Hg-fri 
fungicid. Efter några års fruktlöst arbete konstaterade man att detta 
misslyckats. Man valde då att köpa en licens på en 'lovande' aktiv substans. 
Först efter en hel del ytterligare kemiskt arbete visade sig denna hålla vad den 
lovat. 

I VBSF-fallet trodde man först på sådana typer av latex som fanns att tillgå i 
slutet av 60-talet. Sedan prövade flera av de inblandade företagen att arbeta 
med en 'vattenlöslig' alkyd. Detta arbete bar frukt för utvecklingen av andra 
byggfärger men gav ej det man behövde för att få fram en snickerifärg. En 
latex, av en typ som inte fanns att tillgå förrän från mitten av 70-talet, kom 
sedan att utgöra startpunkt för de så småningom accepterade produkterna. 

De 'villospår' som nämnts kunde i realiteten ofta ej avfärdas förrän de 
kemikalier man tagit fram nått ut på marknader, och där kanske förorsakat att 
tankarna på att eliminera miljöfarorna kommit att ifågasättas. Då hade de nya 
kemikalierna alltså 'passerat' många av de sträckor som nedan beskrivs. 

l6 Ordet 'smygutveckling' hörde jag först från en överordnad till eldsjälen LL nämligen 
marknadschefen HW. LL såg en potentiell tillämpning för en upptäckt, som han hade gjort 
inom skärvätskeprojektet, inom ett annat område - färgutveckling. Enligt HW var en av 
förklaringarna till att skärvätskeprojektet 'gått snett' att sådan smygutveckling förekommit. 
Begreppet smygutveckling berättar så vitt jag förstår om en krock mellan rationaliteter. 
Utvecklaren måste låta sig fångas av det han upptäcker på vägen. Eljest hittar han inget nytt. 
Den budgetansvarige vill upprätthålla myten om att ett utvecklingsprojekt kan planeras. 
Dessutom har han ansvar för att utvecklarna inte ständigt upptäcker grönare fält på längre 
tidsavstånd från nuet. 
Ordet 'kontoekvilibristik' berättar också om rationalitetskrockar. Ordet härrör för min del ur 
Sune Dalbergs beskrivning av arbetet med de Hg-fria betningsmedlen. Ett exempel är när en 
gudfader för upp kostnader som borde hänföras till ett visst projekt på ett annat konto. Han 
tror sig inte kunna skydda sitt gunstlingsprojekt från den högre ledningens otålighet med 
mera 'konventionella' metoder. 

17 Jämför t.ex. jakten på produkter som går att framställa med hjälp av DNA-teknik. 
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För att illustrera de 'icke-kemiska' svårigheterna kan snickerifärgerna åter 
åberopas. Exemplet har att göra med vilken glans en färg förväntas ha. De 
alkydfärger, som skulle ersättas, hade, under den första tiden efter att de 
påförts, betydligt högre glans än den färgtyp som så småningom kom att 
accepteras. Skillnaden i glansighet minskade när den målade ytan blev äldre 
men förutsättningen för att den nya färgen skulle 'slå' var likväl att beställare 
och arkitekter skulle lära om. De kemister som tog fram bindemedlet, och de 
som sedan formulerade den nya färgen, visste ej om arkitekterna skulle vara 
villiga att lära om. De kunde därför ej veta om de pekat ut ytterligare ett 
'villospår'. 

II.3: Prototyp
Framställningen av en prototyp brukar räknas som en viktig milstolpe på en 
produkts väg från ide till marknad. 

Det är ofta svårt att fastställa vad som ska avses med prototyp när det gäller 
kemiska innovationer. Om man bestämmer sig för att det är en patenterbar 
kemisk substans som räknas, fanns prototypen i två av mina fall - H;g-fri och 
VBSF - i tidigare länkar av produktionskedjan än de jag studerat.18 Andå kan 
det vara så att de 'klurigaste' upptäckterna på vägen från ide till marknad finns 
i de delar av kedjorna som jag tittat på.19 

II.4: Sökande efter testföretag som i olika grad är representativa för
marknaden 

Utifrån en modell där relationen producent<->användare fokuseras är det 
naturligt att fästa speciellt avseende vid de erfarenheter som de innoverande 
företagen gjort när de testat sina produkter. 

Att det spelar en roll hur etablerat företaget är, på den marknad det gäller, är 
självklart. I skärvätskefallet var alla fallföretagen nykomlingar men suget efter 
nya produkter gjorde att det ej var problem med att hitta villiga 
användarföretag för de första testerna. De tre fallföretagen valde dock mycket 
olika marknadssegment. Detta verkar hänga samman med skillnader i deras 
tidigare erfarenheter (eller brist på sådana) av att marknadsföra 
funktionskemikalier. 

Den procedur, som lett fram till val av testföretag, har varit svår att få grepp 
om. En del erfarenheter av de gjorda valen har jag dock fått del av. 

I traditionella industriföretag har de direkta användarna av inköpta kemikalier 
haft en underordnad roll när dessa införskaffats.20 Detta blir särdeles 
problematiskt när poängen med den nya produkten är dess miljökvaliteter i 
användningen. 

18 Det som avses med en tidigare länk i en produktionskedja är t.ex. det företag, som sålde
patentet på den aktiva substansen i det nya betningsmedlet. Jmf 11.2.2. 

19 Detta är ett huvudtema i avhandlingens del IV.
20 Jmf 11.1.1. om behovet av att differentiera brukarsidan i producent<->brukar-relationer.
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Det faktum att sågkedjeoljorna 'slog' så mycket bättre än skärvätskorna kan 
tolkas som ett utslag av skillnader i de direkta användarnas ställning: 
Sågkedjeoljorna var ett slags 'spin-off' från skärvätskeprojektet. De fylls på av 
de skogsarbetare som använder dem. Enligt aktiva i karlshamns projekt krävde 
en viktig grupp skogsarbetare att de skulle få använda de nya oljorna. Detta 
resulterade i att sågkedjeoljorna snabbt började användas i stor omfattning. 
Några motsvarande effekter, som resultat av krav inom verkstäderna, 
noterades ej. 

Detta kan bero på att skogsarbetarna, genom sina friare jobb, har en starkare 
ställning gentemot inköparna. Det kan förstås också bero på det faktum att 
skärvätskorna ska användas i ett mer invecklat och svårändrat system. Även 
andra skäl kan föreslås. Till exempel att den stora entusiasmen för alternativa 
skärvätskor uppträdde innan det fanns tillräckligt välutvecklade alternativ. 
Eller att fördelarna med de alternativa produkterna helt enkelt var större i 
skogen. 

Faktiska testkostnader för brukarna varierar oerhört beroende på vad det är för slags 
system den miljövänliga kemikalien ska ingå i. För att jämföra två extremfall: Att få 
vanliga konsumenter att pröva ett byte från blekt till oblekt hushållspapper är 
naturligtvis enkelt jämfört med att få en massaindustri att pröva en miljövänlig 
komponent i dess kemikaliesystem. Stilleståndskostnaden för en anläggning 
som tillverkar pappersmassa kan ju uppgå till flera miljoner per dag. 

Bland mina fall kan skärvätskans bristande framgångar jämfört med 
sågkedjeoljans illustrera samma sak. Många verkstadsföretag håller i det 
längsta fast vid gamla skärvätskesystem. Stora kostnader för 
produktionsbortfall i samband med skärvätskebyten kan vara en viktig orsak. 

Ett överraskande resultat av mina frågor kring användartesterna var att det

behövs 'slarviga' testföretag. När ett innoverande företag letar testföretag är det 
kanske naturligt att man söker sådana som är duktiga på att dokumentera 
erfarenheterna. Men då får man på köpet testföretag som är bra på att följa 
givna instruktioner. Det vill säga företaget är kanske inte så slarvigt som 
normalföretaget. Av detta skäl kan ett företag som är bra på att följa 
instruktioner inte säga så mycket om de problem som uppstår vid 'normal' 
hantering av produkterna. 

Behovet av slarviga testföretag är en illustration till att frågan om att hitta 
testföretag för olika grad av marknadsnärhet inte bara är en fråga om att öka 
antalet testare utan att typen av testande företag också måste förändras med 
marknadsnärheten.21 I och för sig kan de slarviga företagen behövas redan på 
ett tidigt stadium men då kan man riskera att offra stringens för att nå 
relevans. 

ILS: 'Objektiva' testare/testmetoder 
Tester hos användare måste ofta kompletteras med 'objektiva' tester. Här syftar 
jag på sådana tester som utförs av exempelvis branschforskningsorgan eller 

21 Vad jag avser med marknadsnärhet framgår av sektion 7.2. Där talas det om allt bredare
tester allteftersom produkten närmar sig en form som gör att man vågar lansera den brett. 
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myndigheter. Beteckningen 'objektiv' används för att markera att dessa tester 
avses ha ett bredare perspektiv än vad tester hos en ensild användare kan ha. 
Testföretagen kräver ibland att sådana tester gjorts innan de ställer upp. 

När miljöaspekter influerat produktutformningen och detta lett till att 
produkten ändrat karaktär blir följden ibland att de 'objektiva' testmetoder som 
tidigare använts får minskad relevans. Det kan också ta tid innan nya 
anpassade tester utvecklats. (I Hg-fri-fallet fungerade de traditionella 
kriterierna för rötskydd hämmande för de nya preparaten). 

Tillkomsten av en miljödimension kan ocks göra att behovet av objektiva 
funktionstester aktualiseras. Det kan alltså fordras att nya testinstitutioner 
byggs upp eller att gamla utvidgar sitt verksamhetsfält. (IVF:s skärvätsketest). 

II.6: Sammanvägning av tester för funktion, miljö och marknad
samt anpassning enligt testresultat 

Den nya produkten ska möta krav i en rad olika dimensioner. Att sammanfatta 
dessa under rubrikerna funktion, miljö och marknad är förstås lite godtyckligt. 
Vad jag avser med distinktionen funktion<-> miljö har kanske framgått ovan 
men distinktionen funktion<-> marknad kan behöva exemplifieras. Om det 
som i VBSF-fallet visar sig att användarna hanterar produkterna på ett annat 
sätt än vad som är tänkt är det ej funktionen i snäv mening som är problemet. 

För att få en sammanfattande beteckning på en rad krav som lätt 'förblir tysta' 
vid en teknisk funktionsspecifikation kallar jag dem här marknadskrav.22 Ett 
exempel på marknadskrav i denna mening är att en substituerande produkt 
ska likna den gamla för att nå framgång. (Kravet på 'VBSF med alkydkänsla' 
illustrerar detta). 

Att väga förbättringar hos produkten i en dimension mot försämringar i en 
annan är förstås svårt. Än värre blir det av att var och en av de tre utpekade 
dimensionerna i sig är multi-dimensionella. Miljö kan delas i den inre och yttre 
och den inre i sin tur i cancerrisker, allergirisker etc. 

Anpassningen enligt erhållna testresultat blir särskilt besvärlig när man ska 
börja arbeta i en dimension såsom miljö som man har begränsade erfarenheter 
av. I denna 'dimension' har man ej vana vid hur 'trade-offs' kan göras.23 

En illustration är karlshamns problem när man sökte förbättra sin skärvätskas 
livslängd och därigenom kom att äventyra produktens miljöprofil. 
(Baktericidmissen). 

Ett svårbemästrat avvägningsproblem i detta sammanhang är också vilka 
produktproblem som ska klaras med hjälp av användarutbildning och vilka 
som ska lösas genom fortsatt produktutveckling. Ska man exempelvis söka 

22 Uttrycket 'förblir tysta' avser att kraven förblir outtalade på ett språk som kan nå
produktutvecklarna. 

23 Ifa är ett konsultföretag som utformar industri-layouter med sikte på god inre miljö. För att
få till stånd givande samtal med brukarna har konsulterna hos Ifa använt 'pappmodeller' 
('mock-ups') av de miljöer som de är med och skapar. På så sätt får de ett fysiskt hjälpmedel 
för att göra 'pendlingen' mellan tekniska möjligheter och miljökrav mera full-lödig. 
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För det tredje var det i kvicksilverfallet ofta den ena myndighetens forskare som 
stod mot en annan myndighets forskare. Eller hur ska man tolka polemiken vid 
september-konferensen -65 när Karl Borg från veterinärmedicinska anstalten 
stod mot professor Ingvar Granhall från växtskyddsanstalten? Den senare 
institutionen kunde sägas ha en strukturellt långt starkare position men likväl 
hade både veterinärmedicinska anstalten och växtskyddsanstalten drag av 
myndigheter. 

Ett fjärde och avgörande skäl för att jag vill reservera mig mot den tolkning av 
Thelander, som kan sägas finnas i min rubrik för denna sektion, har att göra 
med syntetiserandets dilemman. Det resonemang om inlänkandets problem, 
med vilket Thelander och Lundgren inleder kapitlet om den administrativa 
kanalen, är både djupt och mångfasetterat. Vid en syntetisering av ett sådant 
resonemang är det svårt att inte slipa bort viktiga fasetter. Jag kommer därför 
inte ha högre ambition än att antyda hur Thelander grundar sin analys av 
inlänkandets problem i den förvaltningsexpansion och förvaltningstransformation 
som skett i 1900-talets Sverige.44 Det sistnämnda begreppet kan ges konturer 
med hjälp av två citat: 

"Den klassiska doktrinens ämbetsverk, ... styrt från den politiska nivån, finns 
inte längre . ... Förvaltningen är ... inte bara ett styrt system utan också ett 
styrande."45

"Instruktionerna (till myndigheterna) talar om informationssamlande och 
kunskapsutvecklande uppgifter ... "46 

Det förvaltningsteoretiska perspektivets betydelse hos Thelander antyds i 
slutet av sektionen under rubriken 'dialog-problem mellan myndigheter och 
forskning'. Dessförinnan kommer avsnitt om tidsmönster, 
förhalningsargument och skilda tolkningar av 60-talets kvicksilverstrider.47

16.3.1. Varierande tidsmönster för inlänkning 
Variationerna i tidsmönstren för inlänkning kan jag tydliggöra genom att ställa 
tre 'delfall i Thelanders kvicksilverfall' mot varandra: 

Alkylkvicksilver. 9 år? 
Beträffande alkylkvicksilver kan man hävda att 'handlingstiden' var uppemot 
ett decennium: 

44 Statsvetare har sökt fånga förvaltningsexpansionen i siffror: "Fram till 1975 har under en 
femtioårsperiod antalet centrala ämbetsverk ökats från 34 till 82. I förteckningen över statliga 
myndigheter från samma år finns 300 ålderdeklarerade verk, stiftelser och andra statliga 
inrättningar. Av dessa hade närmare en tredjedel mindre än fem år på nacken" [Thelander 
och Lundgren (89 [81]) s. 142 citerande Tarschys]. 

45 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 141 citerande Esping.
46 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 142 citerande Andersson. (EH-kursivering).
47 Efter alla dessa reservationer mot att skriva under rubriken "Myndigheter som fjättrande

strukturer" bör det sägas att den inte helt saknar täckning i min källa. Thelanders namn på 
det kapitel som beskriver 'den administrativa kanalen' bygger på ett citat: "Inom den 
församlingen var det inte lätt att få gehör". 
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111.Marknadsklar produkt -> Internationell marknadsacceptans

Att tidsmässigt fasa in ett antal ömsesidigt beroende steg 
Frågan om tidsinfasning är aktuell på hela Den Långa Vägen. 24 Men den antar 
nya proportioner på huvudsträcka III. För all innovation gäller ju att 
kostnaderna rusar i höjden i när produkten ska ut på marknaden brett. 

Det sker också en rytmförändring när utmaningen inte längre är teknisk utan 
kommersiell. Den ketchup-effekt, som uppmärksammats i kapitlen om de 
enskilda fallen, är ett uttryck för denna förändring i rytm. 

IIl.1: Sprida insikter-lokalt och nationellt-om att det angripna 
miljöproblemet är reellt 

Ett förutseende företag kan reagera på tidiga miljö-signaler från 
användargrupper eller miljöforskare. Att signalerna finns där behöver dock ej 
betyda att potentiella brukare är beredda att ta på sig det arbete som det 
innebär att börja använda en ny produkt. 

Här aktualiseras alltså det ansvar som den tidiga bäraren av miljöimpulsen har 
för att miljötrycket ska hålla i sig. Tidiga bärare kan också behöva bidra till att 
det utvecklande företaget får fungerande samarbetsparter i den fortsatta 
dialogen om den nya produkten. Det behövs alltså uthålliga bärare av miljö
impulserna. 

IIl.2: Bidra till förändrade användarrutiner och regleringsformer -
lokalt respektive nationellt 

De impulser, som har lett till att produkten utvecklats, och som förväntas leda 
till att den också kommer till användning, kan förstås ändra karaktär över 
tiden. Suddigt artikulerade protester mot en miljörisk kan med tiden 
omvandlas till tydliga normer för hur denna ska undvikas. Typen av impuls är 
förstås inte bara beroende av tidens gång. Karaktären på miljörisken är också 
avgörande för hur impulsen kommer se ut. 

Även om man håller sig till de fall där något slags förbud ska till för att en 
miljöfarlig produkt ska fasas ut kan man notera att regleringen kan vara av 
mycket olika karaktär. I redogörelsen för VBSF-fallet nämndes tre sätt att fasa 
ut lösningsmedelsburna byggfärger: 

Det var en branschöverenskommelse som ledde till att svenska 
färgproducenter slutade att tillverka 'väggalkyder'. 

Det var ett avtal mellan Målareförbund och Målarmästare som i Sverige 
ledde till att man inom det fackligt organiserade byggmåleriet slutade 
använda lösningsmedelsburna snickerifärger. 

24 Ordet 'tidsinfasning' är, som nämndes ovan, ett förslag till översättning av engelskans
'timing'. 
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Det var lagstiftning som fasade ut lösningsmedelsfärgerna ur det danska 
byggmåleriet. 25 

Andra metoder för att fasa ut miljöfarliga produkter kan vara koordinerade 
konsumentaktioner (exemplet blekt hushållspapper i Sverige) eller ändrad 
rättspraxis (I USA har höga skadeståndsbelopp i produktansvarsmål fungerat 
substitutionsdrivande). 

I sådana fall, där den alternativa produkten är generellt överlägsen den gamla 
miljöfarliga, och, där behovet av rutinförändringar hos användarna är måttliga, 
kan en 'demonstrationseffekt' vara tillräcklig. VBSF-fallet illustrerar emellertid 
att även ganska måttliga krav på rutinförändringar kan utgöra svåra hinder. 

Den form av reglering, som väljs för att fasa ut en produkt, kan påverka 
kunskaperna om vilka sorters rutinförändringar som behövs. Därför kan en 
långsammare utfasning vara att föredra eftersom den ger tid att ackumulera 
insikter om vilka rutinförändringar som behöver genomföras. 26

III.3: Ordna expansionsfinansiering, intern kunskaps-spridning,
reproducerbarhet, pålitliga leverantörer, internationell 
marknadskännedom och internationella försäljningskanaler 

Medan den förra punkten rör typiska dialogfrågor, där många aktörer behöver 
samverka, är det i denna punkt åter det FoU-ande företaget som är i fokus. 

Till följd av riskerna för ketchup-effekt är läget för det FoU-ande företaget 
mycket labilt när produkten framgångsrikt lanserats på en liten nationell 
marknad. Försäljningskanaler, produktionsresurser, leverantörsavtal och 
intern kunskapsspridning kan kosta mycket. Sålunda kan en lättsinnig tro, på 
att miljöopinionen nu ska göra jobbet, bli ödesdiger. Men det gyllene ägget kan 
också gå förlorat om man inte satsar eftersom FoU-aren snabbt kan tappa sitt 
försprång. 

III.4: Förbered försvar mot fientligt övertagande eller kopiering av
produkten 

Denna punkt är på sätt och vis en variant av punkten innan. 
Betningsmedelsfallet ger goda illustrationer till båda punkterna. 'kema' vågade 
ej satsa kraftfullt på det Hg-fria betningsmedlet vilket dåvarande chefer på 
företags- och koncernnivå i efterhand beklagade. Idag har det, som en gång var 
cascogard, avyttrats. 

25 Ofta kan det också vara viktigt att skilja mellan olika sorters lagar och olika sorters
myndighetsbaserad reglering. 

26 Denna hypotes har sin bakgrund i jämförelsen mellan det svenska och det danska sättet att
fasa ut lösningsmedelsfärger. Den försiktigare väg som valdes i Sverige innebar enligt några 
aktörer att de hinder som fanns för ett byte visade sig innan den definitiva regleringsformen 
fastställdes. 
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III.5: Hantera 'förlorarnas' reaktioner
Förlorare hittar man inte bara hos konkurenter som ej förstått miljöproblemet
eller som misslyckats med att lösa det. Även användare som investerat i
kunskap eller maskiner för att behärska den gamla produktens teknik kan
räknas dit. Liksom myndighetspersoner som satsat sin prestige på mindre
radikala lösningar av problemet. Eller vetenskapsmän som lånat sin prestige
till att förneka problemet. Från dessa och fler kategorier kan man vänta sig att
varje barnsjukdom hos den nya produkten registreras och blåses upp.
Massmedia kan också ha svårt att se proportionerna. Ett exempel är
beskrivningarna av hälsoproblemen med vattenburna snickerifärger.

III.6: Bidra till internationella insikter om miljöproblemet
Ett citat från Bismarck har länge fascinerat mig därför att det ger perspektiv på
inställningen till statlig intervention. I svensk översättning löd det ungefär:
"Man måste dra kapitalisterna till vinsterna!" I det sena 1800-talets Tyskland
var man alltså långtifrån ett ultra-liberalt ideal för staten. Man var i en List

värld där staten skulle hjälpa till att skapa komparativa fördelar snarare än i en
Ricardo-värld där det räckte med marknadskrafter som smidigt anpassade
produktionen till existerande komparativa fördelar. 27

Idag drar staten måhända progressiva företag.från vinsterna om den lyckas 
bidra till att stimulera fram djärva miljö-innovationer. Åtminstonne kan det bli 
fallet om den internationella spridningen av miljökraven är så långsam som i 
de fall jag tittat på: I mitten av 80-talet var det alltjämnt flera i-länder som 
avvaktade med förbud mot Hg-betningsmedel trots att larmen vid det laget 
var ett kvartssekel gamla och det fanns fungerande alternativ sedan ett 
decennium. Kraven på vattenburna byggfärger har också spridits mycket 
långsamt. 

Än mer drastiska exempel går att hitta om jag ej håller mig till mina fall: ILO 
misslyckades till långt in på 80-talet med att samla sig till ett meningsfullt 
asbestförbud trots att amerikanska försäkringsbolag vägrade teckna 
livförsäkringar för asbestarbetare redan på 1920-talet.28 

Om miljökrav i praktiken ofta spridits långsamt kan detta ej ha undgått att etsa 
sig fast i medvetandet hos många av de potentiella innovatörerna. Detta 
medvetande kan antas vara ett mäktigt hinder för LRK-satsningar. 

27 List-värld efter den tyske nationalekonomen Friedrich List som i ett 1841 publicerat verk 
argumenterade för skyddstullar för späda industrier. (Eng.:Infant industry). Ricardo-värld

efter den engelske nationalekonomen David Ricardo. 
28 Jag lärde mig detta vid samtal med Fabriksarbetareförbundets arbetsmiljöjurist Jan 

Licznerski. Se vidare Kotelchuk (89[87]) s. 192 ff. 
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Appendix till Il 

Källor i fallen och primäranalysen 





Il a-c: Appendix till avhandlingens 
del Il. Källor i fal len och primär
analysen 

1 appendix Il a-c återfinns sådana källor som är speciellt relaterade till de tre 
fallen och/ eller till primäranalysen. Dessa är i noter markerade med en 
asterisk- d.v.s. (*). 

Appendixen till primäranalysen har beteckningarna Il a-c: 

Ila) Intervjuade aktörer 

Ilb) Metodexempel från Kemiprojektet: Enkäter, intervjuguider och 
aktörssvar 

lie) Fallreferenser och egna rapporter - skriftliga källor som är speciellt 
relaterade till de tre fallen och/ eller till primäranalysen 

Appendix Il a-c har jag i första hand utarbetat för att ge den speciellt 
intresserade läsaren möjlighet att få en bild av de källor som påverkat 
primäranalysen. Som framgått bland annat i avsnitt 5.1.3. skrevs merparten av 
avhandlingens del Il ursprungligen för en studiecirkel. Den metod, som jag i 
kapitel 6-9 använt för att belägga påståenden, är sålunda oakademisk. För att i 
någon mån råda bot för detta ger jag här en bild av det källmaterial på vilket 
jag byggde när kapitlen ursprungligen skrevs. 

Här medtas även en del fallrelaterat material av senare datum än 
primäranalysen. Orsaken till att en del färskare fallmaterial också förts hit är 
antingen att materialet är svåråtkomigt via svenska forskningsbibliotek (och 
sålunda ändå skulle behöva särredovisas) eller att det påverkat skrivningar i 
kapitel 6-9 på så sätt att vissa direkt vilseledande resonemang i studiecirkeln här 
rensats ut p.g.a. det jag lärt ur dessa källor. 

(Det viktigaste exemplet, på ett vilseledande resonemang som rensats ut, framgår nedan i 
16.0. Där nämner jag att jag "levat i föreställningen att den svenska 
kvicksilverdebatten ... föranleddes av Rachel Carsons bok Tyst vår.") 

1 appendix Ila och lie är flertalet källor fördelade på något av mina fall. Vilket 
av de tre fallen det gäller anges med ett 'suffix' i form av en förkortning. När 
jag t.ex. refererar till Axelson (79) [VBSF]* anger VBSF att artikeln är en källa i 
fallet med de vattenburna snickerifärgerna. 

Ila: Intervjuade aktörer 
De referenser som förts till tabellen i appendix Ila utmärks i noter av att deras 
beteckningar inleds med (ivj), (IVJ) eller (BREV). 

Hur tabellens förkortningar, kolumnrubriker etc. ska tydas framgår nedan 
under rubriken "Förklaringarar till intervjuöversikten i appendix Ila". 
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Bakgrundsintervjuer 
Beteckning i noter 
Ivj JL - eh (Tid.80-t)* 

Ivj IE - eh/kas (84)* 

Ivj JJ - eh/kas (86)* 

Betningsmedel (Hg-fri) 

Beteckning i noter 
NJ SD-KAS/eh (85)Hg-fri* 

Brev AR-kas/ eh(89)Hg-fri* 
Ivj HO-eh (94)Hg-fri* 

lntervjutabell Ila 

Ivj-personens funktion 
Fabriks, M-jurist 
Kema Nobel, Kc 
Fosfatb/Kema N, Fd.Kc 
Kemikontoret 
Norges kemifack, v.ordf. 
Kemikommissionen 
LO,MO 
Essochem, market. 

Ivj-personens namn 
J. Licznerski
0. Sundberg
I. Eidem
Brandt/Wämborg
0. St0ylen
B. Bucht
C. Nilsson
J.Jakobson

Producentföretaget Cascogard 
Ivj-personens funktion Ivj-personens namn 
Cascoogard, F.d. vd S. Dahlberg
F.d. f. ing. i Hg-fri-FoU K. Siirala

Cascoogard, Dir. 
SLU, statskonsulent 

Uppföljningsintervjuer 
A. Reuterhäll
H. Olvång

Ivj.vikt Datum Kommentarer 
Tid.80-t 

3 840130 
4 840926 
3 841219 
4 850322 Äv. repr. f. övr Nord. fabriksfed. 
3 850411 
2 851021 
2 860604 

Ivj.vikt Datum 
4 850617 

1983-87 

2 891120 
1 940113 

KQrnmentarer 
ivj:Fylligare handskr. 
jm.f sektion 5.6 

Skr. ivj-svar 



> 
Snickerifärger (VBSF) '"'d 

'"'d 
>-< Producentföretaget Nordsjö t"-:< 

I'\ Beteckning i noter Ivj-12er:;ignens funktion Ivj-12ersQnens namn lvj.vikt Datum Kommentarer 
� Brev GK - eh (86) VBSF* Lab. chef G. Kjönsberg 5 (#) 860718 

lvj GK - eh (86) VBSF* Lab. chef G. Kjönsberg 860818 Fler ivj 860907 .... 
..... Fabriksklubben M. Larsson 3 (#) 860818 Fler ivj 861027 
� Market. P. Persson 1 861008 
� Ivj TP - eh (86) VBSF* Lab. T. Pettersson 1 (#) 861013 ;:s 

Övr. färg- och bindemedelsföretag 
lvj LDu - eh/kas (86)VBSF* Beckers, Lab. chef L. Dufva 3 861009 ::;" 

'"'d Perstorp, Tekn. service G. Bergvall 2 860820 ivj om bindemedels-FoU 
.... Dyrup (DK), Lab chef G. K. Thomsen 3 860821 
§"
,:,.,: Fliigger (DK), Dir. K. Rasmussen 2 860820 
.... 
,:,., 

Målareförbundet ;:s 
,:,., Beteckning i noter lvj-12ersonens funktion lvj-12ersQn�ns namn Ivj.vikt Datum Kommentar�r 

Ordförande A. Dahlberg 1 860903 
;:s lvj KEB - eh (86)VBSF* Miljöombudsman (MO) K. E. Bergqvist (KEB) 5 (#) 860910 Fler ivj 860530,861209 

F.d. MO till 1970 S. Sandberg 1 860910 
Ivj UW-eh (86)VBSF* F.d.MO U. Wallström (UW) 3 (#) 860916 
lvj UW /KEB-eh (86)VBSF* F.d. o. 'nuv.' MO UW o. KEB 861209 

Övr. mesoaktörer 
ASF, handl. kem. h. risk Boman/ Österberg 2 861007 Fler ivj 860206 
Bygghälsan, Läkare N. Hallin 1 (#) 86 
Sv. Färgfabrikanter K. G. Malmvik 1 86 
YKI, Fo-ch resp sekt.-ch Kronberg/Sjöblom 3 861113 

U1n;iföljningsintervjuer 
IVJ. GK - EH (89)VBSF* Nordsjö, Lab. chef G. Kjönsberg 891017 
IVJ. KEB - EH (89)VBSF* Målareförb. MO K. E. Bergqvist 891030 

Målaremäst. Förh. ch J. Björk 1 910619 
Ivj EB - eh (94) VBSF* Målareförb. Krönikör E. Boethius 5 (#) 940105 jmf avsnitt 17.1.1. 
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Skärvätskor (Sk.v.) 

Karlshamn 
Beteckning i noter 
Ivj HW /JOL-eh (85) Sk.v.* 

Ivj RO-eh (85) Sk.v.* 

Brev SA-eh (86) Sk.v.* 

Berol 

Ivj KA-eh (86) Sk.v.* 

Perstorp 
Ivj MMån-eh (86) Sk.v.* 
Ivj SN-eh (86) Sk.v.* 

Ericsson i Åtvidaberg 

Iyj-12ersonens funktion 
Tekn.prod.market/FoU 
Fabr.kl., ordf. resp. MO 
FoU-strateg 
F.d. ansv. projekt Sk.v.
f.d. FoU-chef
f.d. FoU-chef

Fabr.kl., ordf./ stud.org. 
Kc; FoU-strateg 
BVK, V.kem., market. 
FoU 

Ansv. projekt Sk.v 
FoU-strateg 

skyddskommitten 

Producentföretag 

Ivj-12ersonen� namn Ivj.vikt Datum Kommentarer 
Wåghäll /Lidefelt # 3 (#) 851113 
Axelsson/Ray Olsson 3 (#) 851113 
Ragnar Olsson 3 (#) 851114 
L. Linden 3 851115 
S. Andlid 5 (#) 860401 Fler ivj 860403,860521 
S. Andlid 860501 

J. Rutgesson 3 Tid.80-t 
R. Edebo 1 Tid.80-t Ivj. v.: TJ-cirkel 
K. Andersson 3 860319 
R. Sköld 2 860320 

M. Månsson 3 860513 
S. Nordberg 3 860819 

B rukarföretag 

L. Spjut m.fl. 3 860408 
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Skärvätskor - fortsättning 

Beteckning i noter 

Ivj LB/SA-eh/kas(86)Sk.v* 
Ivj MMa - eh (86) Sk.v.* 

Ivj-personens funktion 
Gbg länssty.; f.d. SNV 
STU,Handl. 
STU-projekt 
Metall, F.d. MO 
Metall, F.d. o. 'nuv.' MO 
LO,MO 
ASF, Handl. 
Kemikontoret 
IVF 
YMK Gbg/Sahlgrenska 

Mesoaktörer 
Ivj-personens namn 
G. Värmby
T. Liljemark
Berggren/ Almegård
M. Mallentachi
Grehn/Lindkvist 
M.Rehn 
Boman /Dahlstedt 
L. Larsson
B. Steen
B. Järvholm

Uppföljning producentföretaget Karlshamn 1989/90 
IVJ TL - EH (89) Sk.v.* Servicetekn. sk.v. m.m. 

Uppföljningsintervjuer 

Tage Lind 

Uppföljning mesonivå 1994 

Ivj JL-eh (94) Sk.v.* 
LO,MO 
(Sterisol) uppdr. fr.Amfo 

M.Rehn
Lassus

Ivj.vikt 
1 
1 
4 

2 

3 

2 

3 

1 
2 

2 

5 (#) 

1 

Datum 
860110 
860110 
860313 
860422 
86 
860527 
8604 
860430 
860605 
860605 

Kommentarer 
Ivj.v.BVKs aktörskonf.V.kemFoU 
Ivj.v.BVKs aktörskonf.V.kemFoU 

Ivj-datum 860312 resp. 861215 

Även CJ Österberg (konsult) 

891031 Fler ivj891108,901018 

940331 
940415 



Förklaringar till intervjuöversikten i appendix Ila 
I primäranalysens/Kemiprojektets mycket stora intervjumaterial har i huvudsak 
endast de ivj-er (intervjuer) medtagits vilka direkt är relaterade, till något av de tre fallen. 
Sålunda har exempelvis en ivj kring PVC-stabilisatorer av LRK-typ uteslutits trots att 
denna ivj om ett LRK-exexempel bland annat gjordes för att få en jämförelse till 
perstorps skärvätskeprojekt. 

Ett fåtal icke fallrelaterade ivj som väsentligt influerat det fortsatta arbetet har dock 
medtagits i förteckningen. Dessa återfinns först på listan under rubriken 
"Bakgrundsintervjuer". Även till detta undantag finns dock ett undantag. En del av 
referenspersonerna får Kemiprojektets enkät kan sägas tillhöra kategorin viktiga influerare. 
Trots detta nämns de ej här utan i appendix Ilb. 

Förkortningar 
Här återfinns förkortningar speciella för ivj-översikten. Se i övrigt förkortningslista 
efter avhandlingens del N. 

ansv. f. projekt =ansvarig inom projekt d.v.s. ofta projektledare; BVKs 
aktörskonf.V.kemFoU =berol verkstadskemis aktörskonferens för verkstadskemisk 
FoU; DK=Danmark; eh =Emst Hollander; Fabr.kl. =Fabriksklubb - d.v.s. 
arbetsplatorganisation inom Fabriks; f. ing. =forskningsingenjör; Fler ivj=(ytterligare 
dokumenterade ivj finns); Fo-ch re:zp. sekt.-ch. -Forskningschef respektive 
sektionschef; Fosfatb/Kema N.=Fosfatbolaget /Nytt namn fr. 19701101: Kema Nord 
AB); Gbg länssty.=Göteborgs länsstyrelse; handl. =handläggare; ivj:Fylligare 
handskr. =Fylligare handskrivna intervjuanteckningar finns. Beteckningen för dessa 
inleds med 'ivj'; lvj.v. =intervju vid (i samband med); kas=Kirsti Siirala; 
Kc =koncemchef; kem. h. risk =kemiska hälsorisker; Lab. chef=laboratoriechef; 
market.=marknadsdirektör eller annan marknadsföringsfunktion; M-jurist=rniljö- och 
försäkringsjurist; MO=miljöombudsrnan eller huvudskyddsombud; Målareförb.=Sv. 
Målareförbundet; Målaremäst. Förh. ch =Målaremästarnas riksförening, 
Förhandlingschef; Nord. fabriksfed.=Nordiska Fabriksarbetarefederationen 
(Samarbetsorganisation för kemi- och pappersarbetare i Norden); Ordf.=ordförande; 
proj. arb =projektmedarbetare; Stud.org =studieorganisatör; Tid. 80-t=tidigt 1980-tal; 
TJ-cirkel= 'Trygga-Jobben-Cirke1' 1; uppdr. fr. Amfo =uppdrag från Amfo (syftar på att
Lassus gjort utredning om arbetsmiljörelaterad skärvätske-FoU på uppdrag från 
Amfo); vd =verkställande direktör. 

1 Innebörden i begreppet 'Trygga-Jobben-Cirkel' framgår av Fabriks/Nyström/ (86)**
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Förklaringar kolumnvis 
I den första kolumnen i intervjuöversikten anges vilken beteckning den aktuella 
intervjun har fått i noter till avhandlingen. När beteckningen inleds med ordet BREV 
eller när förkortningen IVJ skrivits med versaler är materialet maskinskrivet. Ex.: IVJ. 
GK-EH (89) VBSF*. GK och EH är kortformer för den intervjuade resp. intervjuaren. 
Flertalet intervjuer är tyvärr endast dokumenterade i form av handskrivna 
ivj-anteckningar. 

I den andra kolumnen anges Institutionstillhörighet, resp. funktion i berört företag. När 
ej annat sägs avses förhållandena vid ivj-tillfället. 

Den fjärde kolumnen i intervjuöversikterna har rubriken lvj.vikt. Syftet med den är 
att ge en bild av vilka aktörer som främst fick påverka mitt seende under 
primäranalysen. Grad av påverkan är dock ett för vagt mått varför jag 
'operationaliserat' graden av påverkan med ett slags tidsmått. Kolumnen ska läsas 
enligt följande: 

1) Kortare intervju - t.ex. en telefonintervju
2) Minst timslång intervju
3) Upp till halvdagsintervju
4) Minst halvdag och/ eller flera kortare intervjuer
5) Upprepade djupintervjuer ibland kombinerade med skriftliga intervjusvar
OBS att siffran avser hela kontakten med den aktuella ivj-personen. För vissa personer
med vilka jag haft en längre tids dialog är det ej meningsfullt att vikta 'intervjuerna'.

#). Efter vissa viktangivelser förekommer en nummersymbol (#) . Detta anger att 
personen i fråga även kommenterat preliminära projektrapporter från Kemiprojektet. I 
VBSF-fallet gäller kommentarerna Hollander (86b )* och/ eller utkast till det som i 
avhandlingen heter kap. 7. I skärvätskeprojektet gäller kommentarerna Hollander 
(86a)* och/ eller utkast till det som i avhandlingen heter kap. 8. 

I den sjätte kolumnen finns påpekanden, sådana som att ytterligare personer deltog i 
samtalet/n. 

Intervjuöversikten ovan upptar även några kontakter vilka formellt ej varit av ivj
karaktär men som likväl bör nämnas här. Bland ivj-na på mesonivå i skärvätskefallet 
nämns t.ex. några kontakter 860110. Dessa togs vid en 'aktörskonferens för 
verkstadskemisk FoU'. Se under rubrikerna Skärvätskor-Mesoaktörer. 
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Ilb: Metodexempel från Kemiprojektet- enkäter, 
intervjuguider och aktörssvar 

Nedan nämnda enkäter och intervjuguider finns närmare beskrivna i 
Odhnoff (84 och 86)*. Här berörs de endast för att komplettera bilden av 
Kemiprojektets kontaktytor, arbetssätt och tankestil. Kompletteringen gäller i 
förhållande till resten av detta appendix och avhandlingens del Il. 

Citaten ur två brev till Kemiprojektet ska ge glimtar av svårförmedlad kunskap. Jag 
vill med dessa glimtar argumentera för att den sorts öppna intervjuguider som 
användes i Kemiprojektet har viktiga kvaliteter bl.a. därför att de stimulerar de 
intervjuade att 'vrida på' intervjuarnas perspektiv. 

Enkät 1984/85 om 'lågriskkemi som nisch' 
Partsrepresentater vilka var referenspersoner vid utformningen av enkäten: (Samtliga 
de nedan uppräknade hade vid den aktuella tiden centrala roller i resp. organisations 
handläggning av arbetsmiljöfrågor. Som 'andranamn' nämns några viktiga 
medarbetare/konsulter som också bidrog till enkäten och/eller dess tolkning). 

Arbetsgivarrepresentanter 

Verkstadsföreningen 
Byggnadsämnesförbundet 
SAF:s Allmänna Grupp 
Kooperationens förhandl. org. 
Statens förhandl. org. 

Arbetstagarrepresentanter 

Fabriks 
Civilingenjörsförbundet 
SALF 
Metall 
SIF 

Exempel på enkätfrågor 

P. 0. Ahlbäck, K. Qvamström
G. Borg
0. Hjalmarson, I. Swedung
B. Malmgren
H. Täljstedt

S. Daglund, U. Lavenius
P. Magnusson
G. Uhlen
R. Ählberg
B. Lindström

Exemplen är hämtade ur den enkät som gick ut till företag i kemisk industri och 
byggmaterialindustri. Den enkäten sändes ut till 45 företag i oktober 1984. 

TIDIGARE ERFARENHETER 

I Till företag i vars produktion det tidigare använts produkter som är 
problematiska ur arbetsmiljösynpunkt och där denna användning helt 
eller delvis ersatts med "arbetsmiljövänligare" produkter: 

I.4

I.5

III 

Har ersättningsproduktema i andra avseenden än arbetsmiljö fungerat 
lika bra som de tidigare använda produkterna? 
Var ert företag inblandat i skapandet av ersättningsprodukten? 

Till företag som tagit fram en produkt som helt eller delvis slagit 
igenom på grund av att den varit bättre ur arbetsmiljösynpunkt: 
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III.2 Var det faktum att produkten var överlägsen ur arbetsmiljösynpunkt av 
stor betydelse vid framtagandet/lanseringen av produkten? 

IDEER FÖR FRAMTIDEN 

N Till företag i vars produktion det används kemiska produkter som är 
besvärliga ur arbetsmiljösynpunkt: 

N.3 Har ni i någon form varit med om att få igång forsknings- och 
utvecklingsansträngningar för att hitta ersättningsprodukter? 

Intervjuguide 1985/86 vid intervjuer med LRK-producenter 
Guiden utarbetades för att stödja intervjuer om LRK-innovationer. Bl.a. användes hela 
eller delar av den för intervjuer om de sex utvecklingsprojekt vilka diskuteras i 
avhandlingen (cascogards, nordsjös, beckers, karlshamns, perstorps samt bvk:s). 
Nedan ges dels en översikt över denna guide, dels några utsnitt ur enskilda frågor i 
densamma. 

Översikt 
I Förhistoria och impuls 
Il Beslutsunderlag inför projektbeslut 
III Beslutet att starta projektet 
N Projektstart -> "marknadsklar" produkt 
V Allmän marknadsutveckling 
VI Från "marknadsklar" produkt till "internationell marknadsacceptans" 
VII Värdering av projektet idag 
VIII Faktorer som kan förklara företagets/koncernens förmåga att "skapa utrymme" 

för ett innovativt lr-projekt 
IX Frågor som ger direkt underlag för aktivare bransch-/ samhällsagerande för 

LRK som nisch 

Utsnitt ur enskilda frågor 
I. FÖRHISTORIA OCH IMPULS
0. Hur kom det sig att en kreativ, miljömedveten FoU-organisation skapades?

0.a) Utlösande faktorer: Hot eller möjligheter (Upplevelse av att vara i
mogen bransch, ny ledning/strategi, egna miljöbekymmer el dyl).
0.b) Förekom en screening-process. Vilka ideer gicks igenom i denna? Vilka
"ide-generator" fanns? (Egna FoU-kompetensen, egna råvarubasen, egna
produktionsanläggningen, kundernas problem, speciella miljöproblem eller
annat)

1. Impulser till att börja forska eller utveckla på området eller kring de konkreta
produkter som det gäller.

138 

la)) Varifrån kom impulsen/ erna?
aa)- Enskild kund? ab)- Marknaden; i form av (befarad) förlust av
marknadsandelar eller minskning av den totala marknaden? ac)- Vikande
patentskydd? ad)- Leverantör? ae)- Konkurrent(er)? af)- Vetenskaplig
litteratur? ag)- Massmedia? ah)- Myndighet? ai)- Facket? ak)- Lagar?

ld)) När blev impulsen/erna så stark/a att det stod klart att åtgärder måste
vidtas via aktiva insatser? (T o)
le)) Hur pass centralt var miljömotivet?
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IL BESLU TSU NDERLAG INFÖR PROJEKTBESLU T 
1,5. a)Vilken var produktiden/produktfilosofin (uppfattningen om kundkraven)

när projektet skulle beslutas? 
b)Vilka näraliggande produkter fanns i ert (konkurrenters) produktprogram
och vilken ekonomisk betydelse hade de?

2. Den första grova marknadsbedörnningen som låg till grund för att ett FOU -
projekt initierades.
2a) Vilka problem fanns med den?
2b)Var det svårt att bedöma hur (myndighets)reglering av miljöproblemet
skulle komma att utvecklas i Sverige / utomlands? ...

4. U rsP.runglig bedömning av resursbehov.
4a) Overblickbarhet: - Hade ni en relativt klar bild av vad ni letade efter och
vägen dit?
4b) På vilka områden bedömde ni att ni måste komplettera er kompetens 
och i så fall hur? 
-genom nyanställningar? -genom universitetsforskning? -genom
branschforskning? -annat?
4c) Hade ni en klar bild av de finansiella behoven för faserna I) Projektstart->
l:a produkt, II) 1:a produkt-> Marknadsklar produkt och III) Marknadsklar
produkt-> Internationell marknadsacceptans?

IV. PROJEKTSTART -> "MARKNADSKLAR" PRODU KT
8. ... Se) Vem samarbetade ni med i testföretagen?

Krävdes stora förändringar hos användarna (exempelvis större 
kemikunnande) för att de skulle vara motiveade att testa en produkt eller få 
ordentligt utbyte av den? Hur var återkopplingen mellan testföretagen och er 
FoU-avdelning organiserad? 
Sd) Vilken hjälp hade ni av fackliga organisationer? 

VII. VÄRDERING AV PROJEKTET IDAG
12. "Spin-offs"

Har satsningen inneburit några sådana av betydelse?
- I form av allmänt stärkt FoU-kompetens?
- Insyn i helt nya marknader?
- Bättre kundkontakter? ...

13. Projektvärdering
13a) Hur värderas projektet idag?
- Kostnader/intäkter?
- "Image"?
- FoU-kapacitet?
13b) Vilka har de största för-/ nackdelarna av satsningen varit för hela
företaget?

IX. FRÅGOR SOM GER DIREKT U NDERLAG FÖR AKTIVARE
BRANSCH/SAMHÄLLS-AGERANDE FÖR LRK SOM NISCH
15. Viktigaste hindren för projekt, där det har varit akutellt att ta fram en

"lågriskkemikalie".
15a) Vilka har dessa hinder varit i ert fall? ...

- Att det finns bristande samhällsstöd för FoU ?
- Att det finns oklarheter om de lagar/ föreskrifter som kommer att gälla i
Sverige/internationellt?
- Att det finns risk för krångel med registrering eller dylikt av den nya
produkten? ...

16. Vilka stöd/belöningssystem för arbetsmiljöinnovationer vill ni se?
- FoU-stöd? - Marknadsstöd? - Belöning efteråt? - Säker reglering?
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Intevjuguiden i praktiken: Brev till Kemiprojektet 

Exempel 1: Ur brev från G. Kjönsberg - nordsjö 
"För att spara tid sänder jag kortfattat svar fram t.o.m. punkt IV: 

-I

-Il

140 

0 a Färgindustrin sysslar med produktutveckling snarare än med FoU. 
Framtagningen av nya färger är främst ett receptmakeri. Därför 
gäller också att utvecklingsarbetet har rötter i hantverkarnas egna 
blandningar från förindustriell tid. 
Varje, enskild färgtillverkare - stor eller liten - söker hela tiden 
optimera sina recept med avseende på pris-kvalitet och detta gör 
produkt-utvecklingen till ett måste. 
Miljömedvetenheten har utvecklats successivt efter det 
ursprungliga trycket, som kom från målarna (målarfacket) i slutet 
av 60- och början av 70-talet. 

b ... Den 'screening', som gjordes byggde i mycket stor utsträckning 
på de stora råvaruleverantörernas utbud. Detta är typiskt för 
kemisk-teknisk produktutveckling och för färg och lack i synnerhet. 

1,5 a För de vattenburna gäller hela tiden att formulera (receptera) bättre 
och/ eller billigare färg utan att blanda i organiska lösningsmedel. 
Med 'bättre färg' menas en sammanfattande bedömning av 
materialets egenskaper - våt färg, applicering, torkning, färdigt 
färgskikt med avseende på utseende, hållfasthet, vidhäftning, 
livslängd, kemisk motståndskraft o.s.v., o.s.v. ! 

2 

4 

a För vattenprodukterna var det som sagt knappast några problem. 
Men problem har uppstått på slutet av 70-talet och fram till nu då vi 
söker bryta genom barriären mot de allra sista, kvarvarande 
lacknaftaburna produkterna inom byggnadsmåleriet. Det gäller då 
s.k. färdigstrykningsfärger för snickerier .[EHkommentar: Det var får
att bryta den barriären man utvecklade VBSF]
De vattenburna alternativen har andra appliceringsegenskaper än
de traditionella färgerna. De är dessutom ofta lägre i glans.

b Myndighetsinsatser är alltid svåra att förutse. De är i så hög grad 
pragmatiskt betingade av politik och allmänna samhälleliga 
förhållanden som ekonomi, konjunktur, opinioner, arbetsmarknad 
o.s.v.

a 

b 

C 

Vad man kunnat vara säker på är att miljö- och arbetsmiljökraven
hela tiden kommer att stegras.

Nej - 'trial and error'-försök dominerar inom branschen. 
Självförkovran på olika vägar. 
Någon klar och medveten analys eller prognos görs knappast i de 
inledande faserna av produktutvecklingsarbetet. 
Branschen arbetar mer enligt principen 'ur hand i mun'. 
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-IV 8 

9 

C När det gällde vattenburen färdigstrykningsfärg för snickerier 
gällde ju att användarna skulle 'lära om' i fråga om 
appliceringsteknik, verktygsval och torkförlopp. Det gällde kanske 
också i viss mån slutkvaliteten. 
Vi har ju hela tiden konsulenter (oftast utbildade målare) ute på 
fältet. De för en dialog med användarna åt ena hållet och 
produktutvecklarna åt det andra. 

d På senare år har målarfacket 'tryckt på' sina målare i fråga om större 
beredvillighet att testa 'svåra' men miljövänliga material. 

a Färdigstrykningsfärgerna (vatten) torde vara av karaktären 'Större 
utveckling'. 

Inriktningen mot vatten är som sagt inte ny men snickerifärgen är 
ganska unik för Norden. Den tycks inte behövas annorstädes. 

Med vänlig hälsning .... " 

Exempel 2: Ur brev från S. Andlid - tidigare vid karlshamns 
"Trevligt att Du valt detta område för studier. Jag känner starkt för detta och då 
särskilt Karlshamns skärvätskeprojekt, som under lång tid var min 'baby' men som jag 
av olika skäl lämnade innan den kunde stå på egna ben. Nu under puberteten jobbar 
2:a och kanske t.o.m. 3:e generationen med den - och det är också glädjande tycker jag, 
att man inte gett upp . ... 

(Jag lämnade) företaget 1971 men återrekryterades av företagets verkställande direktör 
(GN) för att 'få fart på FoU-verksamheten'. Företaget var vid denna tid starkt 
produktionsorienterat och FoU betraktades av många som alltför långsiktig - man 
efterlyste snabbare resultat och mer 'nyttigheter'. 

Vi arbetade några år mycket aktivt med strategifrågor av typen 'hur skall vi bättre dra 
nytta av våra fina FoU-resurser?' - Hur skall 'vi bättre kunna integrera FoU med övriga 
företaget.' ... 

Ett annat resultat blev bättre samarbetsklimat i företaget och större förståelse för roller 
och förväntningar av bl.a. FoU-verksamheten. Företaget var fortfarande mycket 
produktions- och produkt-orienterat men ett mer marknadsorienterat synsätt höll på 
att växa fram . ... 

Rätt snart fann vi att skärvätskorna var lämpligast att börja med. Där fanns påtagliga 
problem med existerande produkter! Miljöargumenten framträdde för första gången 
som en unik tillgång. Våra naturliga livsmedelsråvaror var 'snälla' mot människa och 
miljö. 

Märk dock att i detta läge betraktade vi skärvätskor mest som 'ett litet testområde' för 
att starta upp FoU-verksamhet inom ett nytt kunskapsområde som senare i sin tur 
skulle ge avstamp för många andra tekniska produkter med åtminstonne 
volymmässigt större möjligheter . ... 

FoU-satsningen blev från starten 1977 blygsam . ... 

Paralellt med tekniska utvecklingsarbetet inleddes kommersiellt utvecklingsarbete 
som rätt snart ledde till att vi kom med i ett kontaktnät av olika kunskapare och 
påverkare. Det visade sig då att vi hamnat inom ett 'hett' område och att vi låg rätt i 
tiden med våra argument och produktionsfilosofi . ... 

App Il: Källor i fallen och primär-analysen 141 



I ... december 1977 hade vi ... funktionstestat vår första produkt hos några verkstäder. 
Vår filosofi var att så snart som möjligt gå ut och prova och sedan etablera samarbete 
och låta kraven komma från marknaden. Ambitionen var dock att inte offentliggöra 
vår nyutveckling innan vi kommit längre i vår produktutveckling. Vi behövde få 
produktprototypen ordentligt funktionstestad. Detta pågick för fullt när massmedia 
började skriva om skärvätskeproblemen. Tidningsnotiser om att en verkstad i 
Borlänge löst sina miljöproblem genom att gå över till ('tillbaka till') såplösningar som 
skärvätska ... (gjorde att risk fanns att såpan skulle skapat dåligt rykte för vår typ av 
produkter. Såpfabrikanterna) såg ett nytt område att expandera på - det luktar som 
nyskurade golv i verksta'n var säljande argument. ... Såpan var ... dock .. . 
funktionsmässigt undermålig när den användes i tuffare bearbetning . ... . 
Denna händelse medförde att vi inte längre kunde arbeta bakom stängda dörrar. Vi 
var mitt i debatten och blev påhejade innan vi var färdiga med produkten och obs! 
projektet var fortfarande ett pilotprojekt för det nya området tekniska produkter. Nu 
var vi emellertid med och nu gällde det att satsa även på den kommersiella sidan . ... 

TG projektanställdes sommaren 1978 . ... Nu inleddes en aktiv period av provnings
och informationsverksamhet. Nu var projektet välkänt bland kunder och framförallt 
bland konkurrenter som blev aktiva vad gäller seriösa och kanske också illvilliga 
samarbetsinviter. Förtalningskampanj - vilket är vanligt mot nykomlingar på en 
väletablerad marknad - inleddes. Mest fick vi emellertid oerhört (kanske för mycket ?) 
positiv publicitet. ... 

Hela tiden låg ambitionen att skärvätskeprojektet skulle följas av spin-off-projekt. 
Sådana förslag dök också upp. Blott några fördes till kommersiella aktiviteter - t.ex. 
sågkedjeoljan . ... 

Olika saker kan sägas om 'nyetableringar' konkurrensen med det etablerade etc. Att 
bland bulkkemikalier konkurrera med FoU- och teknisk service-beroende 
specialkemikalieförsäljning etc., är svårt. Det mest glädjande är att företaget inte gett 
upp trots den 'udda' verksamheten - trots personalnedskärningar en period etc . ... 

Mina synpunkter och objektivitet påverkas förstås av att jag är part i målet. 

I all hast ... " 
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Ilc: Fallreferenser och rapporter kring 
kemiprojektet 

Flertalet av mina skriftliga referenser finns på 'den stora referenslistan', som 
ligger efter avhandlingens del IV. Leta i första hand på den. Denna uppmaning 
avser även vissa fallreferenser - de nämligen, som saknar asterisk. 

I detta appendix (Ilc) finns de skriftliga referenser som i avhandlingens noter 
betecknats med en asterisk - alltså (*). Alla referenser till intervjuer har dock 
förts till appendix Ila. 
Näst sist i appendix Ilc listar jag de rapporter kring kemiprojektet till vilka jag 
hänvisar i avhandlingstexten. 
Sist i appendixet förtydligar jag mina urvalskriterier för att föra skriftligt 
fallrelaterat material hit. 

Kvicksilverfria betningsmedel 
(Referenser betecknade med suffixet [Hg-fri]* 

OECD /Rufo/(80 a) [Hg-fri]*= Technical change and economic policy-Science and 
Technology in the New Economic and Social Context-Sector report: The 
fertilizers and Pesticides Industry (Utarbetad inom OECD:s sekretariat av G. 
Rufo) Paris: Mimeo 800801 

Thelander och Lundgren (89 [81]) [Hg-fri]*= Thelander, Jan och Lundgren, Lars J. 
Nedräkning pågår -Hur upptäcks miljöproblem? Vad händer sedan? 
Stockholm: Naturvårdsverket 1989. Författarna levererade ursprungligt manus 
till den statliga naturresurs- och miljökommitten 1981 

Vattenburna snickerifärger 
(Referenser betecknade med suffixet [VBSF]*) 

Arbejdstilsynet (82) [VBSF]*= Bekendtgorelse om erhvervsmaessigt malearbejde 
(danska) Arbejdstilsynets bekendtgorelse nr 463 af 3 august 1982 och 
Bekendtgorelse om fastsaettelse af kodenummer for produkter omfattet af 
bekendtgorelse 463 (danska) Arbejdstilsynets bekendtgorelse nr 464 av 3 
august 1982 

ASF (82 A) [VBSF]*= ASF (Arbetarskyddsfonden) Riskerna med lösningsmedel: 
Medicinska erfarenheter -Tekniska åtgärder En sammanfattning av 10 års 
medicinsk och teknisk arbetsmiljöforskning. Stockholm: ASF 1982. [Förmodat 
tryck-år] 

ASF (85:1) [VBSF]*= ASF (Arbetarskyddsfonden) Färg, lack, lim -Branchperspektiv 
Stockholm: ASF-rapport 1985:1 del 3 

Aviser (90)[VBSF]*= "Skandinaviska sjukan sprider sig" (Ironiskt formulerad 
mellanrubrik på Informationsblad) YMK-Linköping: nr. 3/1990 
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Axelson (79) [VBSF]*= Axelson, Olav "Lösningsmedel som hygieniskt problem" s. 4097 
f. i Läkartidningen vol. 76, Nr 46, 1979

Boethius (84) [VBSF]*= Boethius, Erland Målarettan 100 år, Stockholm: Svenska 
Målareförbundets avd. 1. 1984 

Boethius (87) [VBSF]*= Boethius, Erland Ett färgrikt sekel -Svenska Målareförbundet 
100 år Stockholm: Målareförbundet 1987 

Bohne-Matusall och Lifsner (86) [VBSF]*= Bohne-Matusall, Reinhard och Lifsner, 
Lothar: "Nervenschäden durch Lösemittel-Ein Vergleich zwischen der 
Bundesrepublik und den skandinavischen Ländern Dänemark und Schweden" 
s. 16-41 i Elsner, Gine; Karmaus, Wilfried och Lifsner, Lothar (red.) Mufs Arbeit
krank machen? -Fiir eine andere Arbeitsmedizin Hamburg: VSA 1986
[Referenskommentar: Jag har erhållit kopia av art. "Nervenschäden durch
Lösemittel" fr. G. Pettersson f.d. gästforskare v. ALC och f.d. info-sekr. hos
tyska IG Metall. Den samlingsvolym i vilken art. ingår -d.v.s. den nämnda
Mufs Arbeit krank machen?-finns enligt genomförda sökningar dock ej i
Norden. (Sökningar gjorda i Libris och dess danska motsv.).]

Christensen (77) [VBSF]*= Christensen, Benny: Kampen mod alkydmaling. s. 16-20 i 
Samarbejdet (77)[VBSF]*. 

Dahlquist (80) [VBSF]*= Dahlquist, A. och Wickström, B-M. Bara några målare. Lund: 
Författarförlaget 1980 

Dufva (86) [VBSF]*= Dufva, Lennart Vattenburna färdigstrykningsfärger (Föredrag 
mimeo) Stockholm: Alcro-Beckers 1986 

Fabriks /Nyström/ (82) [VBSF]*= Minnesanteckningar från konferens 
"Medbestämmande i strukturförändring -färgindustrin" (Anteckningarna 
avser en konferens i Nässjö i okt. -82 och är utarbetade av dåvarande 
förbundsekonom Lennart Nyström) Stockholm: Svenska 
Fabriksarbetareförbundet 1982 

Gregersen (77) [VBSF]*= Gregersen, Per: "Akutte og kroniske virkninger på 
centralnervsystemet og det perifere nervsystem". (Artikelförf. läkare v. 
Gentofte Amtsjukhus) s. 37-42 i Samarbejdet (77)[VBSF]* 

Hogstedt (82) [VBSF]*= Hogstedt, Christer: "Ett exempel: Värdering av risken för 
nervskada vid arbete med lösningsmedel" Kap. 4 i Information om 
arbetsmiljörisker SOU 82:30 

Kronberg och Sjöblom (85) [VBSF]*= Kronberg, Bengt och Sjöblom, Eva (båda vid YKI 
när art. skrevs) "Ytaktiva tillsatsmedels betydelse i vattenburna färger" s. 5-9 i 
Färg och lack Scandinavia no 12/1985 

LO (86) [VBSF]*= Teknisk utveckling och arbetsmiljö En rapport baserad på en 
konferens med företrädare för tillverkare, forsknings- och 
utvecklingsansvariga och fackliga organisationer. Stockholm: LO -
Arbetsplatsenheten (Carina Nilsson), Tryckt 1986 

Malerrapport (71) [VBSF]*= Malerrapporten - en forel0big rapport om 
sundhedsfarerne i malerfaget (Utarbetad av två 'stud. med.' T. Glud och N. 
Nielsen och en 'stud. psych.' P. Jensen. Om tillkomsten av skriften sägs bl.a. 
"Malerforbundet i Århus har anmodet STUDENTERFRONTENS 
arbejdsmedicingruppe om att unders0ge forgiftningsfarerne ved malerfaget.) 
Århus: Modtryk 1971 
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Målareförbundet /Wallström/(74) [VBSF]*= "Rapport angående 
Örebroundersökningen" s. 296-302 i kongressprotokoll. (Föredragande var 
Ulrik Wallström) Stockholm: Svenska Målareförbundets kongress 1974. 

Målareförbundet (86) [VBSF]*= Bästa resultatet - vattenspädbar snickerifärg (Broschyr 
i samband med Målareförbundets kampanj för övergång till vattenburna 
snickerrifärger) Stockholm: Svenska Målareförbundet 1986 

Målareförbundet (87) [VBSF]*= Svenska Målareförbundet Vatten var lösningen -
Rapport från utbildningen i användandet av latexlackfärger Stockholm: 
(Rapporten utarbetad av målarnas f.d. studieombudsman B. Johansson) 
Dagtecknad 870807 

Målareförbundet (93) [VBSF]*= Målarna tycker ... Utvärdering av övergången till 
vattenburna snickerrifärger Stockholm: Svenska Målareförbundet 1993 

Målaremästarna och Målareförbundet (70-tal) [VBSF]*= Till alla som jobbar på byggen 
- Viktig information om färg, lösningsmedel och sprutmålning (Broschyr och
affisch som spred i 10.000-tals ex under 70-talet och utarbetades i ett samarbete
mellan bl.a. Bygghälsan, Ergonomidesigngruppen, Målaremästamas
Riksförening, Målareförbundet och ASF). Stockholm: Målaremästama och
Målareförbundet [Exakt tryckår oklart för mig d.v.s. EH. Mer information i
Boethius (87) s. 425]

NIFAB (86) [VBSF]*= Professionell målning med latexlackfärg- Kursbok (Kursboken 
ingår i det utbildningspaket som togs fram under den 'vattenkampanj' som 
beskrivs i sektion 7.3. Paketet utarbetades av NIFAB i samverkan med 
målarmästarna och målarfacket). Stockholm: NIFAB Förmodat utg. år 1986 

Rånby (82) [VBSF]*= Rånby, Bengt "Utveckling av nya polymera material" s. 61-68 i 
Framtid för Sverige med forskningens hjälp - Konferens anordnad av 
socialdemokraterna Stockholm: Tiden 1982 

Samarbejdet (77) [VBSF]*= Samarbejdet mellem Arbejdere og Akademikere 
Opl0sningsmidler på arbejdspladsen - En rapport fra konferencen 
'Arbejdsmilj0 og opl0sningsmidler' i Århus d. 19-20 marts 1977 Aarhus: 
Modtryk 1977 

Trägårdh (55) [VBSF]*= Trägårdh, K. och Svensson, T. Handbok i båtvård Stockholm: 
Norstedts 1955 

Wenty (86) [VBSF]*= Wenty, Ditmar "Konzentration auf dem Farbenweltmark" s. 8-9 i 
Informationen iiber multinationale Konzeme no 4/1986. Wien: 
Arbeiterkammer 

YMK-Örebro/ Axelson m.fl./(75) [VBSF]*= Case-control-studie av neuropsykiatriska 
sjukdomstillstånd hos lösningsmedelsexponerade arbetare. (Studien utförd 
Olav Axelson, Monica Hane och Christer Hogstedt) Mimeo Örebro: 
Regionsjukhuset Aug. 1975 

Övriga mångfaldigade källor relaterade till VBSF-fallet 
Årsredovisningar 
Beckers 1961-1988 
Kema Nobel diverse år 
Nobelindustrier diverse år 
Nordsjö diverse år 
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Företagstidningar, Produktblad, etc. relaterade till VBSF-fallet 
Fogat och fårgat - Information från affårsområdet Lim och Färg (inom Nobelindustrier) 

diverse nummer 

Syntesen (Kema Nobels personaltidning) diverse nummer 

Atlas Copco (83) = Ytbehandling - Färglära (Handbok om färger och deras sprutbar het) 
Stockholm: Atlas Copco Tools. Tryckt 1983 

Skärvätskor 

(Referenser betecknade med suffixet [Sk.v.]*) 

ASF-PM /Dahlstedt/(78)[Sk.v.]*= "Direktiv för ASF:s programkommitte för FoU kring 
smörj- och kylmedel för metallbearbetning.2". Internt PM om inriktningen på 
ASF:s arbete kring skärvätskor (Dnr 078-50). (Utarbetat av Gunnar Dahlstedt) 
Dagtecknad 781009 

ASF lägesrapport (81) [Sk.v.]*= ASF:s programkommitte för FoU kring smörj- och 
kylmedel för metallbearbetning. Smörj- och kylmedel för metallbearbetning -
Lägesrapport kring arbetsmiljöproblem (Person-/ aktörs-sammansättniningen i den 
programkommitte som svarar för skriften framgår av not). Stockholm: ASF 
1981 

ASF-PM /Dahlstedt/(82a)[Sk.v.]*= "Styrelsememorial/Slutrapport". Internt PM om 
inriktningen på ASF:s arbete kring skärvätskor (Dnr 078-50). (Utarbetat av 
Gunnar Dahlstedt) Dagtecknad 821110 

ASF-PM /Dahlstedt/(82b)[Sk.v.]*= "Inbjudan till 'informell' uppföljningsgrupp". 
Internt PM om inriktningen på ASF:s arbete kring skärvätskor (Dnr 078-50). 
(Utarbetat av Gunnar Dahlstedt) Dagtecknad 821222 

ASF användarsem (83[81]) [Sk.v.]*= Arbetsmiljöproblem vid användning av smörj- och 
kylmedel får metallbearbetning- Seminarium i Kumla 810331 - 810401 (Seminariet 
främst riktat till användare av smörj- och kylmedel. Seminariet arrangerat av 
ASF:s programkommitte ) Stockholm: ASF 1983 

ASF leverantörsem (83[81]) [Sk.v.]*= Information och service från leverantörer/tillverkare 
på området smörj- och kylmedel får metallbearbetning- Seminarium i Stockholm 
811001 (Seminariet främst riktat till leverantörer /tillverkare av smörj- och 
kylmedel. Seminariet arrangerat av ASF:s programkommitte) Stockholm: ASF 
1983 

ASF (82 B) [Sk.v.]*= Smörj- och kylmedel vid metallbearbetning - Kartläggning och analys av 
Jorskningsbehov ASFrapport 1982:3 (Rapporten presenterad som 'slutresultat 
från programkommittens arbete' [a.a. s. 4] - Jrnf dock den 'informella' 
uppföljningsgruppen enl. ASF-PM /Dahlstedt/(82b)[Sk.v.]*) Stockholm: ASF 
1982 

2 Jmf 'Kommentar beträffande ASF:s programkommitte' [placerad efter referenserna till
skärvätskefallet]. 
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ASF info-sammanfattning (84) [Sk.v.]*= Skärvätskor- Säkrare arbetsmiljö med rätt 
hantering - Smörj- och kylmedel vid metallbearbetning Arbetarskyddsfondens 
sammanfattningar nr 656 (Utarbetad på uppdrag av ASF:s programkomrnitte. 
Skriften diskuterad i en grupp vari ingick P. 0. Ahlbäck, S. Grehn, B. Järvholm, 
A. Lidblom, B. Steen, G. Dahlstedt och M. Mayer) Stockholm: Tryckt i oktober
1984

ASF-PM /Dahlstedt/(85)[Sk.v.]*= "Styrelsememorial/Slutrapport från 'informell' 
uppföljningsgrupp". Internt PM om inriktningen på ASF:s arbete kring 
skärvätskor (Dnr 078-50). (Utarbetat av Gunnar Dahlstedt) Dagtecknad 850509 

ASF /Järvholm (86) [Sk.v.]*= Smörj- och kylmedel vid metallbearbetning-Toxikologisk 
genomgång av ingående kemikalier (Utarbetad av B. Järvholm på uppdrag av 
ASF:s programkomrnitte) Stockholm: ASF 1986 

Berggren /STU/(1974-85) [Sk.v.]*= Kemi i verkstadsteknik (Projektpärm utarbetad av 
Lars Berggren i STU-projektet Kemi i verkstadsteknik. Rapporten innehåller ett 
antal oredigerade PM i ämnet. Där finns alltifrån mängder av konkreta LRK
uppslag, till meso-ekonomiska ideer om hur LRK-utveckling ska främjas. En 
rad faktiskt bedrivna utvecklingsprojekt med LRK-inslag beskrivs även. 
Dessutom finns 'ingångar' till Gunnar Jegrelius' stora material I Jmf sektion 
8.1.]. Hemmingsmåla/Stockholm: Lars Berggren /STU / 1974-1985 

Berggren (85) [Sk.v.]*= Berggren, Lars "Onödig produktsekretess - Innehållet ofta 
snarlikt" i Kemisk Tidskrift 1985 nr 5 s. 56 f. 

Berggren /STU / (87) [Sk.v.]*= Berggren, Lars Kemi i verkstadsteknik [Slutrapport från 
projektpaket med samma namn. Jmf Berggren (1974-85)] Stockholm: STU
information nr 625-1987 

Castrol (89) [Sk.v.]*= Hygien, hälsa och säkerhet-vid kontakt med smörjmedel och 
skärvätskor. Stockholm: Castrol Industri. Tryckt 1989 

Hedenmark /SNV /(87)[Sk.v.]*= Hedenmark, Magnus Metallbearbetningsvätskors 
miljöfarlighet - en litteraturstudie Stockholm: SNV-rapport 3077, Ar 1987 

Ivarssson (85) [Sk.v.]*= lvarssson, Ulf i Kemisk Tidskrift:s serie 'Kemins gränsytor': 
"Kemikalier i verkstadsindustrin - Ekonomiskt marginella - Praktiskt 
oumbärliga" Kemisk Tidskrift 1985 nr 5 s. 6-10 

IVF /Steen/(68) [Sk.v.]*= IVF Provning av skärvätskor (Utarbetad av Bertil Steen) IVF
resultat 68607. Beställningsadress vid utg.: Sv. Mekanförbund, Stockholm. 
Oktober 1968 

IVF /Steen/(71) [Sk.v.]*= IVF Provning av skärvätskor -Resultat och provningsmetoder 
(Utarbetad av Bertil Steen) IVF-resultat 71607. Beställningsadress vid utg.: Sv. 
Mekanförbund, Stockholm. Mars 1971 

IVF /Sällsten/(77) [Sk.v.]*= IVF Mätmetoder får luftfdroreningar inom verkstadsindustrin 
(Utarbetad av Gerd Sällsten) IVF-resultat 77502. Beställningsadress vid utg.: 
Sv. Mekanförbund, Stockholm. November 1977 

IVF /Steen/(86) [Sk.v.]*= IVF Sammanställning UTAN NAMN av IVF-projekt 1968-
1984 med anknytning till arbetsmiljöaspekter på skärvätskor. (Utarbetad av 
Bertil Steen) Mimeo och handskrivet Göteborg: IVF 861009 

Lassus (90) [Sk.v.]*= Lassus, Johan och Molander, Magnus Uppföljning I utvärdering av 
området smörj- och kylmedel. Icke offentlig utvärdering gjord av Vadstena 
Kemanalys för AMFO. 1990 
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Lindberg (85) [Sk.v.]*= Lindberg, Dag "Den gröna kemin- fröet till en storsatsning i 
Karlshamn" s. 15 f. i Vi No. 39 1985 (Tidningen Vi utges i Stockholm av KF). [Se 
även uppföljande debatt mellan Rolf Sköld (Berol) och Ragnar Ohlson 
(Karlshamn) i Vi, Nr. 3 1986 (s. 37) och 4 1986 (s. 53)] .. 

Linden (81) [Sk.v. ]*= Linden, Lennart : "Vegetabilisk skärvätska ger bättre 
arbetsmiljö", s. 6-9 i Kemisk Tidskrift, 1/81 

LO (79) [Sk.v.]*= LO:s rapport om skäroljor. Miljön i arbetslivet nr. 4, (Utarbetad av M. 
Rehn på LO:s medicinska enhet tillsammans med M. Mallentachi) Stockholm: 
Tryckt 1979 

Mekanförbundet/lVL (87) [Sk.v.]*= Kyl- och smörjmedel inom verkstadsindustrin -yttre 
och inre miljöproblem - Förstudie (Utarbetad av Ö. Ekengren vid IVL. 
Finansiering: Mekan/STU) Mekanresultat 87003. Stockholm: Sveriges 
Mekanförbund 1987 

Metall (77) [Sk.v.]*= Lösningsmedelsenkäten - Slutredovisning (Utarbetad av S. 0. 
Hansson med Metalls miljöombudsman R. Ählberg som ansvarig på 
förbundet) Stockholm: Metall. Tryckt 1977 

Metall (80) [Sk.v.]*= Användning av skäroljor och skärvätskor - En utredning från Metall 
(Utarbetad av M. Mallentachi på Metalls miljöavdelning med stöd från olika 
enheter inom LO) Stockholm: Tryckt 1980 

Ohlson (86) [Sk.v.]*= Ohlson, Ragnar "Möjligheter och problem för fytokemiområdet" 
s. 103-112 i FRN (86)

Samarbejdet (75) [Sk.v.]*= S!GErolierapporten (Utarbetad av två fackligt aktiva 
'maskinarbejdere', en 'kemiingeni0r' och en 'lregestuderende'. [a.a. s. 81) 
Utgivare är 'Samarbejdet mellem arbejdere og akademikere' Aarhus: Modtryk 
1975 

Wennborg (92) [Sk.v.]*= Wennborg, Johan Den svenska marknaden får skärvätskerenare 
Stockholm: Examensarbete vid Institutionen för Industriell ekonomi, KTH 1992 

Östman (85) [Sk.v.]*= Östman, Anders Svensk fin- och specialkemikalieindustri
Kartläggning och beskrivning av struktur, konkurrenskraft mm (Utförd för SIND 
maj-augusti -85) Stockholm: Kemiinformation AB 850823 

Övriga mångfaldigade källor relaterade till Sk.v.-fallet 
Årsredovisningar 
Berol 1980 
Karlshamns diverse år 
Perstorp diverse år 

Företagstidningar, Produktblad, Interna utredningar etc. 
Skärvätskerelaterat material av denna typ finns från alla tre företagen. En del finns 
relaterat i Hollander (86a)*. Särskilt bör dock framhållas: 
Karlshamn (tid. 80-t.) [Sk.v.]*= "utvecklingshistorik Filium" s. 31 i ...... odaterat 

dokument erhållet vid ivj hos Karlshamns 1986 

Kommentar beträffande ASF:s programkommitte för FoU kring 
smörj- och kylmedel 

I referenserna för skärvätskor förekommer ofta ASF:s programkommitte får FoU kring 
smörj- och kylmedel för metallbearbetning. Denna inledde sitt arbete 1979. 
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I programkommitten hade fram till lägesrapportens publicering 1981 ingått bl.a. 
H. Öhman [ASEA], B. Steen, B. Järvholm, P. 0. Ahlbäck, G. Jegrelius [Glykocid],
A. Lidblom [ASS], M. Mallentachi, M. Rehn, G. Ström [Huv.sk. omb. Atlas Copco],
J. Östensson [civ. ing. Volvokomponenter]. Vid utarbetandet av info-sammanfattningen
var person-/ aktörs-sammansättningen delvis förändrad: M. Mallentachi hade ersatts
av S. Grehn. Öhman och Jegrelius hade avlidit.

Det finns flera skäl för att jag uppehåller mig vid person-/ aktörs-sammansättningen. 
Som antyds i kap. 8 samt i person-/ aktörs-förteckningarna i appendix IIA och IIB 
verkar programkommitten ha varit en viktig arena för ny-/ om-bindning av nätet 
kring arbetsmiljöaspekter på skärvätskor. Förändringar i kommittens person-/aktör
sammansättning verkar motsvaras av en ändrad syn på hur skärvätskeproblemen 
borde åtgärdas. En nyckelmening i min egen tolkning är att 'Jegrelius ansåg att en 
miljömedveten kemi-FoU syftande till LR-produkter skulle kunna få stor betydelse för 
en lösning på skärvätskeproblemen' [avsnitt 8.2.2.]. När Jegrelius ej ersattes med 
någon person som lika väl kunde hävda detta synsätt är detta, enligt mitt sätt att se, 
ett av flera uttryck för att inriktningen på programkommittens arbete hade förändrats. 

Rapporter kring kemiprojektet 
(Här upptas endast rapporter till vilka jag hänvisar i avhandlingstexten. Det är 
sålunda ej fråga om en fullständig förteckning över rapporter i Kemiprojektet) 

Hollander (85a)* = Fackliga bransch/nätverks-kunskaper får medinflytande i industrifåretag 
Underlag för programdokument (mimeo) Stockholm: ALC Programområde 1. 
Februari 1985 

Hollander (85b )* = Rapport om arbetet m LRK som nisch Arbetsmaterial i Kemiprojektet 
för diskussion i referensgrupper. (mimeo) Stockholm: ALC, Mars 1985 

Hollander (86a)* = Utskrift av intervjuer kring Karlshamns skärvätske-projekt 
Arbetsmaterial i Kemiprojektet. [Även som bil. 5 till Odhnoff (86)*] (mimeo) 
Stockholm: ALC, Mars 1986 

Hollander (86b)* = Några exempel på miljöimpulsers effekter på produktutveckling i 
färgindustrin - I.Miljöimpuls och II.1.Fallstudie Nordsjö Arbetsmaterial i 
Kemiprojektet. (mimeo) Stockholm: ALC, Oktober 1986 

Hollander (87a)* = Nya aktörer i de nätverk som stimulerar industriell innovation 
Diskussionsunderlag vid lndek-seminarium. (mimeo) Stockholm: ALC, Mars 
1987 

Hollander (87b)* = Några exempel på miljöimpulsers effekter på produktutveckling i 
färgindustrin - II.2.Fallstudie Beckers Arbetsmaterial i Kemiprojektet. (mimeo) 
Stockholm: ALC, Maj 1987 

Odhnoff m.fl. (84)* = Odhnoff, J.; Siirala,K.; Hollander, E. Strategier i kemiindustrin -
kunskaper får medinflytande Ansökan till ASF om första ordinarie anslag till 
Kemiprojektet (ALC:s dnr 307 /1/82) Stockholm: ALC December 1984 

Odhnoff m.fl. (86)* = Odhnoff, J.; Siirala,K.; Hollander, E. Strategier i kemiindustrin -
kunskaper får medinflytande Ansökan till ASF om fortsättningsanslag till 
Kemiprojektet (ALC:s dnr 307 /1/82) Stockholm: ALC Maj 1986 
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Urvalskriterier för appendix Ilc: 

Ett av flera kriterier kan ligga bakom att en referens lagts här i Ilc och alltså brutits ut 
ur 'den stora referenslistan', som ligger efter avhandlingens del IV. Relation till 
Kemiprojektet och svåråtkomlighet har var för sig fått leda till att en fallreferens 
inkluderats här. 

Att relation till Kemiprojektet har motiverat utbrytning ur stora listan följer av den 
oakademiska metoden i kap. 6-9 vilka ju är utlöpare till studiecirkeln från 
Kemiprojektet. Gämför inledningen till hela appendixbilagan Ila-c). När det gäller 
referenser till kap. 6-9 kan jag inte begränsa mig till att nämna den litteratur som jag 
explicit refererat till. Här i Ilc har jag tagit med ett antal studier, artiklar, trycksaker 
etc. som påverkat primäranalysen även om direkt referens i avhandlingens huvudtext 
ej förekommer till alla dessa. 

Med svåråtkomlighet syftar jag inte enbart på att materialet är svåråtkomigt via svenska 
forskningsbibliotek. Jag syftar också på att materialets status kan vara diffus. Jag har 
gjort en del arbete för att underlätta tolkningen. Sålunda finns det i många referenser 
paranteser, vilka inleds med 'Utarbetad av .. .' el. dyl. Dessa bygger ofta på att jag lagt 
pussel med hjälp av egna intervjuer och spridda uppgifter i de aktuella referenserna. 
Behovet av att spåra utarbetaren/na följer av att många av kravformarhistorierna är 
personbundna samtidigt som berörda mesoaktörer - särskilt facken - gärna 
avindividualiserar utredningsmaterial. Begreppet 'utarbeta' är långt ifrån solklart. 
Ungefärlig innebörd är 'hållit i pennan'. En vidare fördjupning i utredningsssociologi 
(t.ex bedömning av vad förekomsten av referensgrupper, självcensur etc. haft för 
inflytande på rapporterna) skulle emellertid föra för långt. 

När det gäller vissa gränsfall om en referens borde föras hit till Ilc eller till stora 
referenslistan har jag ibland korshänvisat. 
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10. Att kryssa mellan fjättrande
strukturer och luftiga hjältar

I det avslutande kapitlet i del II sökte jag efter likheter mellan tre barns långa 
väg ut i livet. I kapitel 6-8 ville jag beskriva deras förhistoria, barn- och 
ungdom så långt att det måhända kan sägas att 'vad som sedan komma skulle 
var att de skulle ut i livet för att utveckla sig och lika fullt alltid förbli vad de 
var'. 

Att teckna de miljö-innovationer jag studerat som växande barn har hjälpt mig 
att se nya sidor hos dem. Bilden av innovationer som barn, och dess motbild -
innovationer som Pallas Athena - kommer att dyka upp flera gånger i 
avhandlingens del III och IV. 

Om mina fall, i mina tankar i stället för barn hade varit gudinnor som likt 
Pallas Athena ur Zeus huvud "sprungit fram i ljuset fullrustad(e) i strålande 
vapenskrud", hade studierna kanske fokuserats till mottagandet 'på 
marknaden' av de nya produkterna.1 

Hade dellösningar i produktutvecklingen i mina tankar varit 'pusselbitar' så 
hade gränsen mellan en produkts förhistoria och mottagande kunnat fixeras till 
den tidpunkt då den sista biten fallit på plats. Avgränsningen mellan 
produkternas förhistoria och mottagande hade då förefallit enklare än när jag 
använder en analogi som för tankarna till gradvis mognad. 

Att metaforernas har sådan makt över det jag ser och studerar får tjäna som 
motiv för att jag här i kapitel 10 åter gör ett försök att 'lyfta mig i håret' i det att 
jag funderar på varför jag ser det jag ser. 

Det gör jag med hjälp av en ideskrift av Svante Beckman: Utvecklingens hjältar -
om den innovativa individen i samhällstänkandet.2

Jag vrider på Beckmans hjältebegrepp en aning. Jag använder begreppet mer 
allmänt - för en aktör som inte förutbestäms i sitt agerande av strukturer utan 
förmår rucka på dessa. Fastän jag vridit till Beckmans begrepp en aning får jag 
hjälp att klargöra min syn av Beckmans bok där frågan om varför 'hjälten' 
försvunnit ur och måhända åter kommer dyka upp i samhällsvetenskaperna 
stöts och blöts i idehistoriska och vetenskapsfilosofiska perspektiv. 

Beckman drar stimulerande paralleller mellan hjältens uttåg ur 
samhällsvetenskaperna och utbredningen av den samhälleliga 
rationaliseringsmodell som haft så stort inflytande på tänkandet kring teknik 
och miljö. 

Beckman får också hjälpa mig att visa varför jag måste kryssa mellan struktur
och aktörsbilder för att göra rättvisa åt mina fall. 

1 Citatet om Pallas Athena ur Nordisk Familjebok (1923-1937) band 2 s. 403.
2 Beckman (90).
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Hjälte<-> struktur är ett spänningsfält som jag rör mig i. Ett annat kan 
introduceras av den institutionelle nationalekonomen Geoffrey Hodgson som 
föreslagit att nationalekonomins domän borde vidgas på sätt som i 
nedanstående figurer antyds genom förändringen från figur 1.1 till 1.2. 

Endogenous variables -
domain of analysis 

Exchange and 
related 
decision
making 

Boundary of 
orthodox economic 

analysis 

Exogenous variables -
domain of givens 

Technology 
relating to 
production, etc. 

Individual 
tastes and 
preferences 

Fig. 1.1 The scope and boundaries of orthodox economic theory 

------ ----

-1

Technology 
relating to 

Social � production, etc. � 

relations, The decisions 

il natura! and actions envir-in 
production onment 

Individual and exchange � tastes and � 

---) preferences -4 

The socio-economic system 
-----------

Fig. 1.2 The projected domain of institutional economic theory 

Jag har länge inspirerats av Hodgsons program, som bl.a. innebär att 
teknologiutvecklingen och utvecklingen av människors artikulerade behov inte 
ska lämnas utanför analysen.3 

Ett sätt att beskriva avhandlingens två senare delar är att apropå Hodgsons 
diagram säga att jag i del III brottas med hur teknikutvecklingen ska föras in i 
analysen och i i del IV brottas med hur behovsutvecklingen ska komma in. 

3 Hodgson (88). 
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I slutet av kapitel 10 visar jag hur jag genom att 'korsa' de två spänningsfälten 
hjälte<-> struktur och teknikutveckling<-> behovsutveckling får fram ett 
antal foki med vilka jag hade kunnat studera mina fall. 

Dessförinnan ska jag emellertid bruka Beckman i tre metodintroducerande 
sektioner. I "Discipliner sida vid sida utan att växla ett ord?" illustreras de 
svårigheter man kan möta när man vill arbeta över vetenskapliga 
disciplingränser. I "Försöken att bryta med det arv som drivit ut hjälten" och 
"Värdegrunder för att undvika den fria skapelsens Karybdis" söker jag visa 
varför jag i Beckmans anda kallar ett ensidigt strukturseende för Scylla och ett 
ensidigt hjälteseende för Karybdis.4 

Som avslutning på denna introduktion ska nämnas att jag använder Beckman i 
ytterligare en funktion - konstguidens. En skicklig konstguide kan få 
betraktarna att tillfälligt sjunka in i det perspektiv den konstnärinna har, vars 
verk guiden just visar. Men han ska också kunna hjälpa utställningsbesökaren 
att växla perspektiv, att släppa det förra och gå in i ett nytt, när besökaren går 
in i nästa konstnärs värld. I mitt bruk av denna metafor är Beckman 
konstguide och de forskare jag så småningom ska använda är de olika 
konstnärerna. Dessa 'konstnärer' ska ge olika perspektiv på mina fall och 
Beckman ska hjälpa mig att växla perspektiv. 

Hur hjälper Beckman till med perspektivväxlingar? Jo, hans metod kan sägas 
vara att i olika samhällsvetenskaper och filosofiska system gång på gång spåra 
vad som, i dessas filosofiska fundament, metaforval, metodval etc., utestänger 
eller släpper in 'hjälten' i analysen. 

Jag tar hjälp av Beckman när jag antyder vilka som inspirerat mina metodiska 
val. Eftersom inspiratörerna finns på många håll och det skulle föra för långt 
att ordentligt presentera dem alla, blir ett förhållningssätt, där man vågar 
närma sig storheterna utan att fångas av dem, en god vägledning. 

10.1. Discipliner sida vid sida utan att växla ett 
ord? 
"Förskjutningar i forskningsintresse, politiska värderingar och metodologiska 
attityder synes vara viktigare för att förklara hjältens utvecklingsteoretiska 
nedgång än empiriska resultat."5 

Citatets hypotes om orsakerna till att hjältar under en stor del av 1900-talet 
alltmer motats ut från den samhällsvetenskapliga forskningsscenen utgör ett 
slags credo i Beckmans bok. I slutet av boken antyds dock att hjälten möjligen 
kan vara på väg in i samhällsforskningen igen - om inte annat därför att frågan 
om "personlighetens roll i historien ... är så rolig och filosofiskt färgglad".6

4 Beckman (90) s. 77. 
5 Beckman (90) s. 121. 
6 Beckman (90) s. 232. 
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Beckman för en lång diskussion om den förra 'hjältevågen' i början av 1900-
talet. Denna är också ett tema i Robert Musils roman Mannen utan egenskaper, 

som utspelar sig i Wien strax före Första världskrigets utbrott. Musils hjälte 
Ulrich funderar i romanen på relationen mellan olika fält av andlig odling. För 
enkelhets skull kan de här kallas naturvetenskap och litteratur. Dessa präglas 
enligt honom av "två sinnesförfattningar, som inte bara bekämpar varandra 
utan vad värre är härskar sida vid sida utan att växla ett ord". Utrymmet för 
hjältar är mycket olika i dessa två sinnesförfattningar. Ulrich liksom Beckman 
kopplar det mindre 'hjälteutrymmet' i naturvetenskapen till de större 
möjligheterna att 'mäta nyttan' i nya teorier på naturvetenskapens område: 

"Den ena nöjer sig med att vara noggrann och håller sig till fakta; den andra 
nöjer sig inte med det utan är ständigt inriktad på det hela och härleder sina 
insikter från så kallade stora och eviga sanningar. Den ena vinner därvid i 
verkningsfullhet och den andra i omfång och värdighet. Det är klart att en 
pessimist också kunde säga att den enas resultat är ingenting värda och den 
andras inte sanna."7 

"Konstens och filosofins ackumulation innebär knappast någon substitutiv 
utveckling i beydelsen framsteg, utan en additiv utveckling i betydelsen 
berikning". 8 

I naturvetenskapens historia är det lätt att hitta s.k. dubbelupptäckter - två 
(eller flera) forskare upptäcker samtidigt ett viktigt 'verktyg'. Beckman nämner 
bl.a. det ofta citerade förhållandet att Newton och Leibniz oberoende av 
varandra "uppfann" infinitesimalkalkylen.9 Utrymmet är alltså här stort för att 
säga att denna innovation "låg i luften". 

Att däremot påstå att någon annan lika gärna kunde ha skrivit Shakespeares 
dramatik "låter helt otroligt". 

Politikens hjältar eller antihjältar ligger någonstans mellan naturvetenskapens 
och litteraturens på Beckmans 'skala'. 

Syftet med sektion 10.1. är att börja levandegöra Beckmans metod för snabba 
perspektivväxlingar. Jag tar alltså en första titt på hur han argumenterar kring 
'hjälteutrymmet' i några av de akademiska discipliner ur vilka jag hämtar mina 
verktyg. 

Dessa discipliner - mina verktygslådor - ligger liksom det politiska fältet alla 
mellan de två extrempunkterna litteratur och naturvetenskap men 
hjälteutrymmet varierar ändå högst påtagligt inom och mellan disciplinerna 
och över tiden. 

En orsak till att frågan om aktör<->struktur och andra metodbestämmande och 
metodbestämda frågor så ofta kan behandlas slarvigt i samhällsvetenskapliga 
forskningssammanhang tror jag är att disciplinerna ofta 'växlar förvånansvärt 
få ord med varandra' - för att nu återknyta till Musil innan hjälte-excercisen 
börjar. 

7 Musil (61[1930]) s. 304. 
8 Beckman (90) s. 41. Med substitutiv utveckling avser Beckman att en teori ersätter en annan. 

Sådan utveckling är alltså enligt Beckman vanligare i naturvetenskapen än i filosofin. 
9 Beckman (90) s. 39. 
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10.1.1. Hjälten ute? 
Beckman inleder sin vetenskapsteoretiska diskussion om hjälten i 
samhällsvetenskaperna med ett citat om vissa sociologers misstro mot hjältar: 

"'att flera stora män haft stor betydelse, för den mänskliga utvecklingen (är) ett 
faktum som sociologerna, av vilka många bara ägnat historien en flyktig tanke, 
inte alltid är redo att acceptera'."10 

Beckmans i detta sammanhang första egna exempel på utdefiniering av hjältar 
är hämtat från en föreläsning av en ledande 
organisations teoretiker/ företagsekonom: James March. Denne diskuterade 
'vetenskapligt legitima' teorier om varför organisationer förändras och fann tre 
huvudtyper, som pricipiellt kan 'renodlas fram': 

"l. Organisationer förändras väsentligen i anpassning till yttre materiella villkor 
för deras fortbestånd, som befolkningsförhållanden, resurstillgång, 
prisförhållanden, teknologiska villkor, incitamentsstruktur, etc. 
2. Organisationer förändras väsentligen i anpassning till yttre kulturella
förhållanden som värderingsmönster, tankeströmmar, traditioner, rättsnormer,
legitimitetsförhållanden, meningsstrukturer, nationella projekt, ideologier, etc.
3. Organisationer förändras väsentligen i anpassning till inre fårhållanden, som
åldrande, produktcykler, inre konflikter, storlek, komplexitet, etc .

... Om denna indelning är rimlig eller inte skall jag inte uttala mig om 
annat än i ett avseende ... "11 

Beckman noterar att March inte hade någon kategori för tanken att 
organisationsförändringar genereras av 'stora män' som skapare av 
förändringsimpulser och nya sociala strukturelement.12 Enligt Beckman beror 
detta kanske på att tanken inte har någon akademisk renomme numera.13 

Samhällsvetenskap kan definieras som sådana vetenskaper som åberopar 
sociala strukturfakta i sina förklaringar. 

"psykologiska, biologiska och fysikaliska sakförhållanden ... (definieras då ut) 
... ur det legitima samhällsvetenskapliga teoriperspektivet."14

Från sociologins område tar Beckman bl.a. exemplet Dahrendorf: 

"Dahrendorf menar att den moderna sociologin domineras av antagandet om 
människans rollstyrdhet, varför mänsligt beteende fattas som 
definitionsmässigt konformistiskt. Den innovative hjälten är ... inte möjlig att 
upptäcka i ett sådant perspektiv"15 

10 Beckman citerande Homans. Beckman (90) s. 138. 
11 Beckman (90) s. 138 f. (BH-kursiveringar). 
12 Att det hos Beckman uppstår fyra sorters tankesystem är ingen slump. Det har att göra med 

ett slags 'varumärke' för Beckman - en metod att skapa '4-fältare', som ska exemplifieras 
tydligare nedan. 

13 Den som vill förvissa sig om att denna bristande renomme inte gäller utanför akademierna 
kan t.ex. läsa Blågul företagsledning [Fagerfjäll (92)] av den förutvarande chefredaktören på 
tidskriften Affärsvärlden.

14 Beckman (90) s. 140. 
15 Beckman (90) s. 140. 
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Beckmans kanske mest utrerade exempel på utdefiniering av hjältar/ anti
hjältar hämtar han från en artikel ur "the New York Review of Books" skriven 
av ... 

" ... en ledande italiensk historiker och kritiker - Luigi Barzani- med anledning 
av Mussolinitidens historiografi: 

'Most contemporary Italian historians have the understandable habit of 
deploring the way things turned out and would prefer events to have 
followed a different couse. To be sure we all share sirnilar regrets. 
Nevertheless the real historian ... always suspects that things turned out 
as they did, because that was the only way they could tum out' 

... Den verklige historikerns uppgift är (enligt Barzani) att återskapa det förflutna 
i dess nödvändighet. Befriad från karaktären av att vara ett utflöde av fritt 
handlande kommer det förflutna automatiskt sakna utrymme för 
moralisering." 16 

Här är det alltså historieämnets eventuella 'hjälteutdrivning' som fokuseras. 

10.1.2. Hjälten inne? 
Nu till Beckmans exempel på kunskapstraditioner där hjälten gjort comeback -
eller kanske aldrig varit så utdefinierad som i de mer aggregerande 
samhällsvetenskaperna. 

Beckman tycker sig se en uppflammande hjältedyrkan inom företagsekonomin. 
Som ett paradexempel nämner han boken In search oj excellence.17

Vad kan det nyväckta hjälte-intresset bero på? 

Bland de orsaker Beckman identifierar kan nämnas att det verkar finnas ett 
starkt sug ... 

" ... efter succerecept från företagsvärlden själv . 

... Ett andra tryck kommer från den allmänpolitiska, ideologiska nivån. 
Företagsekonomisk forskning riskerar att bli en hejduk i allmän prokapitalistisk 
politisk agitation, där förgyllandet av den skapande entreprenören ingår som 
en given beståndsdel."18 

Beckman tycker sig efter en "ytlig översikt av forskningsresultaten" inte se att 
den moderna psykologiskt eller företagsekonomiskt orienterade forskningen 
om entreprenörer och innovativitet har kommit så värst mycket längre än 
Schumpeter hade gjort när han 1911 gav ut "entreprenörteorins Bibel" - Theorie 
der Wirtschaftliche Entwicklung .19 

16 Beckman (90) s. 192 f. (EH-kursiveringar). 
17 Peters and Waterman (82). 
18 Beckman (90) s. 96. 
l9 Schumpeter (1911). Se vidare sektion 12.1. 
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Psykologiska dispositioner som 'prestationsbehov', 'riskbenägenhet', 
'maktbehov' och 'självständighetsbehov' är "rent metodiskt ... svåra att 
identifiera med större precision".20 

Men det är inte bara den psykologiskt orienterade forskningen på detta 
område som drabbats av att entreprenörsbegreppet - enligt en 
begreppshistorik som Beckman med gillande citerar - är ett av de mest 
förvirrande i ekonomiskt tänkande.21 Även under 80-talet aktuella 
nationalekonomer som givit sig in i genren verkar få påtagliga bekymmer när 
de ska föreslå empirisk forskning om entreprenörer i denna anda.22 

I studier av innovativa företag spelar entreprenörsbegreppet en viktig roll. 
Även i en av de mest ambitiösa studierna på området tycks begreppet skapa 
problem. I den studien jämförs den betydelse ... 

" ... olika faktorer som 'efterfrågan', 'tekniska resurser', 'kunskapsnivå', 
'företagsstorlek', 'marknadsstorlek', 'entreprenörskap' har för innovationer. Alla 
dessa betraktas som variabler och det är deras korrelation med 
innovationsmönstret som skall röja orsakssambanden. Men om 
entreprenörsbegreppets centrala funktion är 'sammankoppling' och 
'realisering', så kan det inte betraktas som en variabel jämförbar med t.ex. 
marknadsefterfrågan eller teknisk kunskapsnivå . 
... Entreprenörsfaktom är ... inte själv en variabel, utan en regulator av 
variabler." 23 

Beckman lyckas distansera sig rejält även från 'hjälteteorierna'. 

10.1.3. Trumfkortet? 

Som sagt; hjältarna kommer och går. I en av de senare vändorna redovisar 
Beckman 'strukturfokuserandets trumfkort': Detta starka kort är att till och 
med hjälteforskningens klassiker när de blev gamla såg en långsiktig 
'avheroisering av samhällsutvecklingen': 

"Iden om en långsiktig avheroiserande 'devoluntarisering' av 
samhällsprocessen är central för exempelvis ... den senare Schumpeters teori 
om en fortgående institutionalisering av själva innovationsprocessen. 
Förändringen förlorar succesivt sin voluntära, kreativa karaktär av mänsklig 
viljeyttring och en lagbundenhet, som reflekterar inbyggda bestående 
dispositionella egenskaper i det moderna samhällsmaskineriet, tar vid. Med 
starkt pessimistiska övertoner finns en liknande ide ... i Max Webers lära om 
den 'järnbur' som den månghövdade rationaliseringsprocessen smider kring 
den moderna människan. Karismans tid är förbi - och då ska man minnas att 
Weber betraktar denna utpräglat heroiska förändringsprincip som 'den enda 
skapande makten i historien'."24 

20 Beckman (90) s. 95. 
21 Utifrån Beckman citerande Gregor Koohnan. [Beckman (90) s. 104]. 
22 Beckman (90) s. 95. 
23 Beckman refererar här till Sappho-projektet, som bedrevs under ledning av Christopher 

Freeman - Se sektion 12.2. 
24 Beckman (90) s. 207 f. 
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10.2 Försöken att bryta med det arv som drivit ut 
hjälten 

I sektion 10.3 kommer jag- med introducerande av lite fler Beckman-verktyg -
återvända till Schumpeters och Webers väg 'från frihetens till nödvändighetens 
rike'. Innan dess ger jag i föreliggande sektion några exempel på hur ett antal 
'heterodoxa ekonomer' kan relateras till den avslutande hypotesen i Beckmans 
bok. 

Enligt denna tes har bl.a. nationalekonomin dragits med i en sedan 
renässansen allmän vetenskaplig strävan efter att göra upp med 
antropomorfism. 25 Antropomorfism står för ... 

" ... det primitiva förnuftets benägenhet att tillämpa den individuella medvetna 
handlingens förklaringskategorier - vilja, plan, avsikt och mening - på 
områden där detta mönster inte hör hemma. Att driva ut de stora männen ur 
förändringstänkandet är en Vetenskapen behaglig gärning av samma slag som 
utdrivandet av den kristet-aristoteliska antropomorfismen ur fysiken genom 
1600-talets naturvetenskapliga revolution ... Såsom Galileis och Newtons 
bakifrånstyrda, lagbundna orsaksvärld ersatte Aristoteles ändamålsstyrda 
värld i fysiken ... skall sociala krafter och lagar ersätta den barnsliga tro på en 
antropomorf mening och form i samhällsutvecklingen ... "26 

I det fortsatta utvecklandet av tanken på antropomorfismens successiva 
utdrivning ur historien anknyter Beckman bl.a. till ett tanketräd som blivit 
viktigt för många idag verksamma nationalekonomer som ställer sig kritiska 
till denna vetenskaps huvudfåra. 

Detta tanketräd har en av sina rötter i tanken att fysiken i och med Newton 
etablerade sig som ... 

" ... mästervetenskap för den intellektuella eliten. (Dess) förklaringsmönster 
gjorde under 17- och 1800-talet imperialistiska anspråk på att uppsluka de 
övriga världarna."27 

10.2.1. Nya verktyg för ekonomer 

Freeman-gruppen 
Riskerna med att se fysiken som mästervetenskap är ett viktigt tema för en 
grupp ekonomer och naturvetare som i mitten på 80-talet ansåg tiden mogen 
för ... 

" ... a systematic critique of orthodox economic theory ... " 

25 Antropomorfism av antropo=människa och morf=form. T.ex. gör ett barn som säger att 
'klossarna vill trilla ner' 'sig skyldig till' antropomorfism. Beckmans användning av 
begreppet framgår av huvudtexten. 

26 Beckman (90) s. 209 f. 
27 Beckman (90) s. 226. 
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Bakgrunden var att de alla ägnat sig åt 'kritiska granskningar av det sätt på 
vilket ortodox ekonomisk teori behandlar förändringar över tiden'.28 

Projektet för att systematisera kritiken resulterade i samlingsvolymen Technical 
change and economic theory. 29 Denna kan ses som ett Magnum opus för en grupp 
ekonomer som står för ett av de mest ambitiösa försöken att bygga alternativ 
till dagens dominerande paradigm inom nationalekonomin. Författargruppen 
bakom boken är relativt heterogen men för enkelhets skull ska jag ibland 
benämna den efter dess 'grand old man' - Christopher Freeman. 

Två av medförfattarna sätter sig före att ... 

" ... explore aspects of the evolutionary tradition in economics with a view to 
understand why it is that the discipline has not become an evolutionary and 
'organic' one but has instead become increasingly mechanistic throughout the 
twentieth century".30 

Apropå 'fysiken som mästervetenskap' säger de bl.a.: 

"It is at least arguable ... that the biases towards quantification, reductionism 
and equilibrium behaviour associated with early thinkers such as Bacon ... and 
Newton have had a considerable (if unconscious) influence on the minds of 
professional economists right from the very beginning. But, of course, while the 
fountainhead itself, classical physics, began to change course during the 19th 
century towards a more 'organic', 'indeterminate' perspective on natural events, 
precisely the opposite is the case with professional economics." 

Efter en textkritisk genomgång av ett antal klassiska ekonomer hävdar de: 

"By the late 19th century it is clear that economics was being progressively 
purged of its organic content, prompting Veblen to ask: 'Why is economics not 
an evolutionary science?"'31 

Författarna gör inte bara undantag för Veblen utan även för Marx och 
Schumpeter: 

"By locating economic transition within the broad context of social change, 
Schumpeter adopted, like Marx, an evolutionary model in which technological 
change and the efficacy of the entrepreneur as an innovative agent played the 
most significant role."32 

I sin inledning till hela boken Technical change and economic theory understryker 
Freeman faran med den neoklassiska nationalekonomins önskan om att bli 
'samhällsvetenskapernas teoretiska fysik'.33 

Han varnar för att simplistiskt utse biologin till ny mästervetenskap: 

"It would of course be as dangerous for economic theory simply to adopt 
wholesale the concepts and methodology of biology as of physics. However all 
the natural and social sciences face certain methodological problems in 

28 Båda citaten från Dosi m.fl. (ed.) (88) Redaktio nsgruppens inlednings. IX. 
29 Dosi m.fl. (ed.) (88). 
30 Detta och följande citat från Clark och Juma i a.a. s. 199. 
31 Samma artikel s. 205. 
32 Samma artikels. 211. 
33 Detta och följande citat från Freeman i a.a. s. 3 f. 
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modelling the evolution of complex systems once the terrain of Newtonian 
reductionism is left behind." 

Freeman noterar närheten mellan ansatsen i Technical change and economic theory 
och de ansatser som företräds av två andra 'kätterska rörelser' inom 
nationalekonomin - Den institutionella och Den evolutionära. 

Hodgson 

Geoffrey Hodgson personifierar överlappningen mellan institutionell och 
evolutionär ekonomi: En central bok i hans produktion heter Economics and 
Institutions.34 Men han är också mångårig ordförande i 'The European 
Association for Evolutionary Political Economy". 

Med tanke på det paradigmkritiska program som Hodgson delar med andra i 
de kätterska rörelserna är det inte överraskande att även han ägnat stort 
intresse åt filosofiska fundament. 

Hodgson kritiserar liksom Freeman den neoklassiska nationalekonomins 
'reduktionism'. 35 Han ser det faktum, att disciplinen på engelska döptes om 
från 'political economics' till enbart 'economics', som symptomatiskt för viljan 
att slippa ägna sig åt högre och svårare strukturnivåer. Genom att starkare 
fokusera 'oikos' - hushållet- och företaget som den ekonomiska disciplinens 
'atomer' skulle nationalekonomin "establish scientific credentials".36 

Hodgsons alternativ till reduktionism hämtar han bl.a. från de 'philosophers of 
biology', som diskuterar hur 'komplexa, hierarkiska, öppna system, bör 
studeras: 

" ... systems or sub-systems at each level of the hierarchy have a dual charader, 
acting both as wholes themselves and as parts of other wholes. Koestler ... has 
attempted to capture this dual quality ... : 'Biological holons are self-regulating 
open systems which display both the autonomous properties of wholes and the 
dependent properties of parts.' ... each holon combines two opposite but 
complementary tendencies: an integrative tendency to function as a part of the 
larger whole, and a self-assertive tendency to preserve its individual autonomy . 
... Mayr ... argues: 'Systems at each hierarchical level have two characteristics. 
They act as wholes (as if they were a homogeneous entity), and their 
characteristics cannot (not even in theory) be deduced from the most complete 
knowledge of the components ... (When) such systems are assembled from their 
components, new characteristics of the new whole emerge that could not have 
been predicted from a knowledge of the components.' ... This principle af 
emergence is a fundamental characteristic of complex, hierarchical systems.''37

34 Hodgson (88). 
35 Begreppet reduktionism är svårsammanfattat.Definitioner varierar starkt med 

grundläggande filosofiska positioner. Ett synsätt representeras av Marc-Wogau i Filosofisk 
uppslagsbok: "(ordet kommer av lat. reducere=återföra) ... Reduktionismen har varit vanlig i 
filosofin . ... Ibland har man sökt återföra en biologisk förklaring av livsprocesserna på en rent 
mekanisk, och biologin som vetenskap på fysiken . ... Alla försök som gjorts att bygga upp ... 
världen utgående från vissa grunddata förutsätter en reduktionism." [Marc-Wogau (86) s. 
258 f]. 

36 Hodgson (91)** s. 6 f. (BH-kursiveringar). 
37 Hodgson (91)** s. 34 f. (Hodgsons källhänvisningar återges ej här). 
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En påminnelse om vart jag är på väg 

Avsikten med citaten ovan är ej att överbringa hela gestalter av de 
tankemönster som åberopas. Målen har satts lägre: Ett är att antyda att de nya 
filosofiska verktygen föreslår nya metaforer. Detta gör de bland annat genom 
att öppna för dittills ej sedda samspel mellan struktur- och aktörsfaktorer. När 
nivåerna / holonerna får en 'relativ autonomi' förefaller systemen mindre låsta. 
Det för betraktaren synliga utrymmet för strukturförändringar blir större när 
bilden formats av de nya verktygen än när den formats av de mekaniskt 
inspirerade verktygen. 

I slutet på min korta genomgång av heterodoxa tankesystem kommer jag 
motivera mina 'filosofiska glimtar' på ett annat sätt. Jag kommer då kortsluta 
mellan de filosofiska verktygen och några av de produkter som verktygen 
avses att brukas för. Först ska dock ytterligare två exempel presenteras. 

Etzioni 

Amitai Etzioni söker i The moral dimension börja skapa ett 'socio-ekonomiskt 
paradigm'. När han funderar över sina filosofiska verktyg kommer han in på 
sin människouppfattning. 

"The position advanced here represents a middle course that has been evolving 
between two 'ideal type' positions of enlightment and romanticism, although it 
is doser to the romantic pole than to that of enlightment. Accordingly, people 
are viewed as pursuing goals they acquire from their communities, and inner 
moral and emotive developments, referred to from here on as 'normative
affective' factors."38 

Om Etzioni översätts till Beckman-språk skulle man kunna säga att 
upplysningstidens arv stänger ute hjälten/ aktörer genom att göra alla 
individer så 'rationella' att de blir förutsägbara medan vissa 'influerare av den 
romantiska tanken' (Hobbes) såg vanliga människor som instängda i fasta 
'strukturer' som Religion, Nation, Skrå etc. Etzioni ser sociala strukturer som 
viktiga i formandet av människor men ... 

" ... the social context is not necessarily or wholly imposed."39

Romantikens hjälte var ett mellanting mellan styrande Gud och styrda 
människor med förutbestämda platser. Etzioni kritiserar skarpt en 'modern 
variant av hjältetro'. Kritiken bygger på att en del ekonomer söker tillämpa 
neo-klassisk modellering på framväxten av regler, normer och institutioner.40

Det förutsätter människor som inte formas av samlivet med andra människor: 
" ... the notion of a state of nature, in which there are individuals before rules 
existed - individuals who are not only fully formed and able to render 
decisions, hut who also employ sophisticated game theory strategies, and hold 

38 Etzioni (88) s. 14.
39 Etzioni (88) s. 5.
40 Begreppen regler, normer och institutioner är centrala för institutionella ekonomer. [Se 

Johnson (92) s. 23 ff.]. Gruppen institutionella ekonomer är ytterst heterogen och Etzionis 
måltavla är blott en del av dessa - de som han hänför till 'New Institutional Economics'. 
[Etzioni (88) s. 178ff]. 
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their emotions and values in abeyance - that notion is rather flawed, not only 
historically but also as a heuristic. Individuals are not well formed unless they 
are members of collectives, which in tum contain rules ... "41 

Etzionis måltavla är en modellering där hushåll, företag, och i förlängningen 
institutioner är förutbestämda av en endimensionell rationalitet. Men han 
accepterar inte heller tanken på en 'aristotelisk' strukturering uppifrån och ner. 

Han öppnar därmed för att aktörer kan ... 

" ... pursue two or more goals ... : seek pleasure (and hence self-interest), and 
seek to abide by their moral commitments."42 

Detta med två eller flera mål som utgångspunkt för analysen kallar jag 'fler
dimensionalitet i handlingsmodelleringen'. Det är viktigt att dimensionerna 
inte kan översättas i varandra. En av Etzionis hypoteser om den mänskliga 
naturen har kortformen: 

"Divided self, in perpetual, but in part creative, conflict" 

Denna människosyn - och därav följande 'fler-dimensionalitet i 
handlingsmodelleringen' - 'öppnar för' pendling mellan aktörs- och 
strukturfokusering. 

Rosenberg 
Mitt avslutande exempel på kritiker av 'mästervetenskapers metodinflytande' 
är ekonomhistorikern Nathan Rosenberg. 

Rosenberg förefaller mindre intresserad av att gå till botten med frågan om 
världsbilders metodeffekter än de ovan citerade forskarna. Kritiken mot 
ekonomkåren är ändå skarp. I en diskussion av "Problems in the economist's 
conceptualization of technological innovation" förebrår han kåren dess 
fördomsfullhet: 

"The prejudice with which I am concerned may be simply stated. Economists, 
when working with the process of technological change, typically reveal a 
hierarchical conceptualization of different forms of knowledge quite similar to 
that of the natura! scientist. That is to say, they attach the greatest importance to 
'pure' forms of knowledge, scientific, which purports to be of the highest and 
widest degree of generality. Conversely, they hold 'mere' technological or 
engineering knowledge in low esteem for being too specific and particularistic 
in nature, and show little interest in the manner in which such knowledge is 
generated or diffused."43 

41 Etzioni (88) s. 179. 
42 Etzioni (88). På sid 253 - 257 i boken finns en 'Overview and Propositional Inventory'. Citatet 

är 'proposition 6.1' som ingår i '6' som behandlar: 'I and we paradigm, Core assumptions'. 'I 
and we paradigm' är en central byggsten i Etzionis 'socio-economics'. 

43 Rosenberg (76) s. 61 f. 
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10.2.2. Till vad kan de nya verktygen brukas? 
Mina motiv för att presentera de forskare som har försökt bryta med 'arvet från 
mästervetenskapen' förtydligar jag nedan med några citat avsedda att ge en 
känsla för vad de nya verktygen kan brukas till. 

Jag har valt citaten så att de samtidigt pekar ut fyra områden där jag anser att 
ortodox ekonomisk teori har särskilt svårt att bli relevant. De fyra områdena är: 
Motiv för produktinnovationer, Företagsorganisatorisk förnyelse, Institutionell 
förnyelse och Tidsutdräkt. 

Freeman 

Freeman är en internationellt mycket anlitad expert inom 
innovationsforskning. Han pekar i en 70-talsbok på svårigheterna med 
neoklassiska rationalitetsantaganden vid försök att förstå 
innovationsverksamhet: 

"If we consider the various innovations discussed in chapters 2, 3 and 4 it is 
difficult to think of any which worked out as originally expected. The gestation 
period was often far longer than the pioneers had anticipated (PVC, ammonia, TV, 
synthetic rubber, catalytic cracking, ... ) and the development costs were 
frequently very much higher ... (This) is surprising only ta those who believe that 
same new project evaluation technique ... would resolve the difficulties which are 
inherent in the very nature af innovation itself . ... 
The uncertainty surrounding innovation means that among alternative 
investment possibilities innovation projects are unussually dependent an 'animal 
spirits' .44 

Freemans strävan efter att hitta bättre modeller för utvecklingen av komplexa, 
öppna system som det tekniska är också rotade i hans tro på möjligheten till 
bättre kopplingar mellan FoU-systemet och samhälleliga behov uttryckta bl.a. i 
offentlig teknologipolitik. Denna sida av Freeman berördes redan i kapitel 1 
och diskuteras utförligare i kapitel 13. 45

Hodgson 

Hodgson har i min tolkning ett än bredare program för förändring av 
nationalekonomin än Freeman så valet av 'demonstrationsprodukt' är inte lätt. 
Jag har emellertid fastnat för citaten nedan. De pekar mot diskussionen om hur 
människors handlingar tolkas och mot samspelet mellan individualpsykologi, 
företagsekonomi och makroekonomisk effektivitet: 

"Before 'economic man' can choose and act he must be fed, clothed, rested and 
be healthy. The choosing acting agent of the textbooks has basic needs that 
must be satisfied before he can calculate, bargain and choose ... (The) material 
preconditions that are subsumed ... correspond to Maslow's 'material needs' ... 
Maslow's work has been used ( ... as an ... ) argument for the greater 
involvement of individuals in the decision that affect them, so as to satisfy the 
higher-order needs af self-esteem, self-respect and self-actualization . ... the importance 

44 Freeman (74) s. 234 ff. (EH-kursiveringar).
45 Se Freeman (74) s. 296. Jmf även 13.2.5.
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of economic democracy or self-management in the workplace is stressed ... 
... it is not simply a question of market and the state; it is also a matter of 
enhancing democracy within society so that this educative process can flourish ... 
Consequently, the promotion of innovation is not achieved either by global, 
central planning nor by total laissez-faire. A dynamic and innovative system 
will require a structured combination of variety and rigidity, of stasis and 
change ... Neither the liberal ideology of the free market, nor the statism of 
much of the traditional Left, lend themselves to this type of policy approach. "46

Etzioni 

I avslutningen av det ovan citerade verket av Etzioni lyfter han fram en 
paradox som blir särdeles akut på svåröverskådliga marknader eller 
marknader in spe (som det ju handlar om i mina fall): 

"A paradox arises to the extent that it is true that the market is dependent on 
normative underpinning (to provide the pre-contractual foundation such as 
trust, cooperation and honesty) which all contractual relations require: The more 
people accept the neoclassical paradigm as a guide for their behavior, the more the 
ability to sustain a market economy is undermined. This holds for all those who 
engage in transactions without ever-present inspectors, auditors, lawyers and 
police ... This holds even more so for the regulators that every market requires. 
If those whose duty it is to enforce the rules of the game are out to maximize 
their own profits a-la-Public Choice there is no hope for the system. It is our 
position that they are not so inclined, hut neoclassical education may push 
them in the amoral, anarchic direction."47 

Rosenberg 
Rosenberg ägnas, liksom Freeman, två hela sektioner nedan. Det som jag fäst 
mig vid ska dock antydas redan här: 

"if one examines the history of the diffusion of many inventions, one cannot 
help being struck by two characteristics of the diffusion process: its apparent 
overall slowness on the one hand and the wide variations in the rate of 
acceptance of different inventions, on the other . ... How slow is slow?48 

Och hur segt är segt?; skulle jag kunna tillägga. 

46 Citaten kommer från Hodgson (88) s. 249,252 resp. 269. (BH-kursiveringar). Om orsakerna till 
mitt framhävande av Hodgson alltjämnt är oklart hoppas jag att de ska klarna i del IV. 
Hodgson synes mig ha banat väg för ideer om kreativ kravformning och risker med alltför 
tidig 'dominant demand' Se särskilt kap. 19. 

47 Etzioni (88) s. 250. 
48 Rosenberg (76) s. 191. 
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10.3. Värdegrunder för att undvika den fria 
skapelsens Karybdis 

I föregående sektion tog jag fram exempel på att många kritiker av neo-klasisk 
nationalekonomi anser att ekonomer i den ortodoxa traditionen delvis 
omedvetet anammat den Newtonska fysiken som mästervetenskap och/ eller 
alltför okritiskt tar efter ideal från den upplysningstid som 'födde' denna 
vetenskap. 

Hjälten - som ju i Beckmans tankefigur är kopplad till en fri mänsklig vilja -
kunde definieras ut ur neoklassisk teori lika effektivt som hon definieras ut ur 
en 'medeltida' världsbild med fasta roller för alla människor. Två motsatta 
antaganden om den mänskliga naturen - å ena sidan att alla människor är så 
starka att de utifrån medveten kalkyl formar de institutioner av vilka de utgör 
delar - å den andra att människor helt formas av 'Guda-givna' institutioner, 
synes båda kunna definiera bort hjältar. 

Den förstnämnda människosynen definierar ut hjältar, därför att det utifrån så 
färdigformade människor går att 'aggregera fram optimala institutioner'. Om 
det finns en 'entydig väg till optimala institutioner' behövs inga hjältar i 
Beckmans mening. 

Här nedan ska jag illustrera hur Beckman kopplar ihop hjältar och fri vilja. 
Därefter ska jag ta upp hur vissa underliggande värderingar - vilka varit 
utbredda bland samhällsvetare - under lång tid styrt bort forskningen från 
hjälteteorier. 49 Här försöker jag alltså renodla inflytanden från Värderingar i
stället för inflytanden från Mästervetenskaper vilket var temat i föregående 
sektion. 

10.3.1. Några filmsekvenser från Beckmans ö-värld 
Beckman är som sagt en god guide när teoretiska före-ställningar ska 
redovisas. Men hans snabba rörelser i ett teoretiskt landskap där det finns 
'farliga träsk' och 'smala sund' gör honom ibland svår att följa.50 Eftersom jag 
ändå inspirerats starkt av hans diskussion kring viljans frihet ska jag nedan - i 
en hel filmsekvens från hans ö-värld - söka visa hur han kan fås att 
introducera en central gestalt i min fortsatta framställning.51 

49 När jag här använder uttrycket underliggande värderingar gör jag det i relation till den 
tradition som Gunnar Myrdal fört vidare i Sverige: "Det ena slaget av uppfattningar, 
antagandena, är intellektuella och kognitiva; det andra, värderingarna, är emotionella och 
viljemässiga." [Myrdal (68) s. 21]. 

SO Ett exempel på Beckmans metaforik: "vad som ska förstås med fria viljeakter ... är ju hjärtat i 
frågan om 'viljans frihet'. För att undvika att snubbla in i detta träsk redan på startlinjen ... " 
[Beckman (90) s.192]. 

51 Denne centralgestalt är Schumpeter, som presenteras närmare i 12.1. Att 'viljans frihet' är så 
viktig i min avhandling vill jag här förklara med att det behövs 'modell-mässig plats' för fri 
vilja vare sig det är uppfinningar eller krav som föds. 
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Den lättillgängligaste formen av den 'familj av modeller', som Beckman 
presenterar i kapitlet "Hjälten och voluntarismen" återfinns nedan: 

Handlingen görs bunden 

Kain dödade Abel därför att han Kain kunde inte motstå en impuls 
hade en mordisk natur att slå ihjäl Abel 

(lagbundenhet) (nödvändighet) 

Handlingen Handlingen 
internaliseras -----+---- externaliseras 
Kain önskade Abels död och slog Kain råkade slå till Abel så att han 
därför ihjäl honom dog 

(vilja) (slump) 

Handlingen görs obunden 

'Fyrfältaren Kain och Abel '52 

Fyrfältsteknik av ovanstående slag använder Beckman ofta. 53 Genom att 
'korsa' två 'dimensioner' -i detta fall är den ena handlingens: internalisering<
> externalisering och den andra handlingens: bundenhet<-> obundenhet 
erhålles fyra sätt att förstå/tolka handlingen. På den övre halvan i figuren har 
Beckman två varianter av att utgången av den bibliska incidenten var given 
(bunden). Beckman skiljer på om den var given inifrån Kain (av hans mordiska 
natur) eller förorsakades av en utifrån kommande impuls. 

Modellen förtydligas av följande citat: 

"De fyra modaliteterna av handling i figuren speglar också fyra modala 
hjälpverb - vilja, bruka måsta, råka - som om de läggs till ett handlingsverb har 
avgörande konsekvenser för förståelsen av handlandet ... Inte minst domstolar 
som ska ta ställning till personers rättsliga ansvar för sina gärningar är tvungna 
att bestämma sig för vilken modalitet som ska tillskrivas handlingen. Betecknas 
en normstridig handling som nödvändig eller slumpmässig ur aktörens 
synpunkt anses den inte kunna bestraffas. I en rad fall där handlingen anses 
reflektera en bestående dispositionell egenskap hos aktören - inte minst 
vansinne - brukar man inte heller utkräva gärningsansvar. Det är när Abel slår 
ihjäl Kain 54 av önskan och beräkning, av 'fri vilja' - när handlingen alltså fattas 
som både internt bestämd och obunden - som han hålls strikt ansvarig för sitt 
dåd."55 

52 Beckman (90) s. 199. 
53 Se t.ex. Kärlek på tjänstetid [Beckman (81)] och Tidsandans krumbukter [Beckman (83)]. 
54 Varför Beckman i frågan om vem som var mördaren ändrat den bibliska historien övergår 

min rationalistiska fattningsförmåga. Måhända ingår det i guide-yrket att stundom vara 
obegriplig även för de mest entusiastiska följeslagarna. Eller så följer Beckman här Homeros' 
höga förebild och 'knoppar in' ibland. 

55 Beckman (90) s. 200. 
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En 'systermodell' till den där Beckman målar upp en domstols bekymmer kan 
hjälpa till att förklara varför ett värderingsmässigt så udda par som Marx och 
Schumpeter ibland kan förefalla 'sitta och ro i samma båt': 

Skeendet görs bundet 

Skeendet förstås i sin 
lagbundenhet 

Skeendet förstås i sin 
nödvändighet 

Skeendet Skeendet 
internaliseras -----+---• externaliseras 

Skeendet förstås i sin Skeendet förstås i sin 
(vilje) frihet slumpmässighet 

Skeendet görs obundet 

"över diagonalerna i denna figur finner vi de polära dimensionerna 
lagbundenhet/ slumpmässighet och nödvändighet/ frihet. Den organiserande roll 
som dessa dimensioner har för världsbildandet kan knappast överdrivas. "56

Beckman tar denna modell som startpunkt när han för fram till diskussionen 
om bl.a. Schumpeters väg från frihet till nödvändighet. 

Här ska modellen främst hjälpa mig att blottlägga motiv för att 
samhällstänkare med vitt skilda utgångspunkter har styrt bort från hjältar 
under efterkrigstiden. 

10.3.2 'Spåren förskräcker' 
Ett första motiv kan korthugget sammanfattas med att 'spåren förskräcker'. 
Framhållandet av individuella hjältar kan öppna vägen till elitism och i dess 
förlängning dyrkan av starka individer och vidare till dyrkan av starka klasser, 
kön eller raser. Det går att knyta flera av det senaste seklets moraliska 
katastrofer till teorier i kölvattnet på den hjältedyrkan, som utmärkte det sena 
1800-talet. Denna dyrkan ses då som en förklaring till de svaga protesterna i de 
rika länderna mot den accelererande imperialistiska expansionen kring förra 
sekelskiftet. Den kan också ses som en grogrund för de former av barbari, som 
konsoliderades i många 'uppåtstigande' länder under 1930-talet. 

Steget från att uppfatta hjälten som en potentiell skapare av historien till att 
anse att det bör skapas utrymme för hjältar /hjältekollektiv behöver inte vara så 
långt. 

Säkrast då för samhällsvetaren att inte alls 'ta F-n/hjälten i båten'! 

Fruktan för att den som ser hjältar 'egentligen' gör det utifrån en elitism, som 
kan öppna för rasism, skulle kunna hämta näring från exemplet Schumpeter. 

Enligt en nyutkommen intellektuell biografi över Schumpeter urartade hans 
'kultiverade konservatism' under en tid av psykisk obalans, i början av 1940-
talet, tidvis till 'reaktionärt raseri' med rasistiska inslag. 57 

56 Beckman (90) s. 197 f. (BH-kursivering). 
57 Swedberg (91) s. 150. 
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För att hjälteteorier - via guilt by association till Schumpeter - ska kunna dömas 
för att leda till rasism måste man göra mycket spekulativa kopplingar. Man 
måste hävda att de rasistiska attityder som Schumpeter ibland förföll till på sin 
ålders höst följde logiskt ur de teorier som presenterades i ungdomsskrifterna. 
Till det ofruktbara i detta ska jag återkomma men först till exemplet: 

Schumpeters elitism speglas t.ex. i Capitalism, Socialism and Democracy: 

"Here is a dass which, by virtue of the selective process of which it is the result, 
harbors human material of supernormal quality ... the modal individual in the 
bourgeois dass is superior as to intellectual and volitional aptitudes to the 
modal individual in any other of the dasses of industrial society."58 

Vad gäller rasism går den - åtminstone med mitt synsätt - att belägga i samma 
bok. Den som blir lika misstänksam mot en generaliserande hyllning, som mot 
en generaliserande förkastelse, kanske kan hålla med mig om att följande 
uttalande 'smakar omvänd rasism': 

"Take Sweden for an instance. Like her art, her science, her politics, her social 
institutions and much besides, her socialism and her socialists owe their 
distinction not to any peculiar features of principle or intention, but to the stuff 
the Swedish nation is roade of and to its exceptionally well-balanced social 
structure. That is why it is so absurd for other nations to try to copy Swedish 
examples; the only effective way of doing so would be to import the Swedes 
and to put them in charge."59 

Går man, som Swedberg gjort, till Schumpeters privata dagbok, blir 
Schumpeters fördomsfullhet än mer osmaklig: 

"During the war years, however, his prejudices rose to the surface with a 
vengeance. In his private diary we find outbursts against 'niggers, Jews and 
subnormals' and statements of the following type: Just as the nigger dance is 
the dance of today, so is Keynesian economics the economics of today."60

Min avsikt med att spekulera kring vart hjälteteorier kan föra, och med citaten 
ovan, är inte att sätta 'giftstämpel' på Schumpeters ekonomiska skrifter. Jag 
tänker ju själv använda dem senare i denna avhandling. Däremot har jag med 
citaten velat visa att misstänksamhet mot 'hjälteteoretiker' kan hämta näring i 
Schumpeters biografi. 

Det kan förefalla långsökt att föreslå att en teori från seklets början blev svår att 
vidareutveckla i mitten av 1900-talet därför att den kunde förknippas med 
tankesystem som urartat eller med en grundargestalt som flörtat med dessa 
avarter på äldre dagar. Ett halvsekel efter andra värdskriget - i en annan 
tidsanda - finns det skäl att ta ett helt annat exempel på hur en teori blir svår 
att följa upp därför att den förknippas med moraliskt/samhälleliga katastrofer. 
I slutet på 1900-talet är det större risk för att giftstämpeln drabbar marxism än 
entreprenörteori. Möjligheten till 'guilt by association' inom ekonomisk teori 
blir idag bättre tydliggjord när jag påstår att namnet Karl Marx idag snarare 

58 Schumpeter (76 [1942]) s.204. (I detta citat går jag vid punkterna över från Schumpeters huvudtext 
till en av hans egna noter till denna huvudtext /EH). 

59 Schumpeter (76 [1942]) s.325. 
60 Swedberg (91) s. 141 [Swedbergs not beträffande citatet utelämnad här]. 
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associeras till 1900-talets östdiktaturer än till pionjärinsatser inom ekonomisk 
historia och konjunkturteori. 61

10.3.3 Hjälten som ett övervunnet hot mot 'rationalistisk 
framstegstro' 

Enligt Musils tänkte pessimist var de resultat till vilka man kunde komma fram 
i ... "den sinnesförfattning som ständigt är inriktad på det hela ... (och ser 
hjältar) ... dessvärre inte sanna". 62 

Man kan koppla Musils 'utsaga' till en karikerad form av samhällsvetenskpligt 
program: Samhällsvetenskapen borde ägna sig åt sådana frågor som kan få 
exakta svar. Enligt rationaliseringsmodellen skulle ett sådant program inte hindra 
samhällsvetenskaperna från att stå i höga ideals tjänst. Den sinnesförfattning, 
som "håller sig till fakta" kommer nämligen att så småningom förstå alltmer av 
"det hela". Allt fler områden kan bli föremål för objektiv kalkyl. 

Enligt den samhälleliga rationaliseringsmodellen skulle ingrepp av sociala 
ingenjörer på sikt kunna sättas in med samma precision som de traditionella 
ingenjörernas tekniska ingrepp. Upptäckter av samhälleliga samband, som 
dittills ej noterats, skulle komma att 'ligga i luften' på samma sätt som tidigare 
naturvetenskapliga samband gjort det. 'De sociala innovatörerna' skulle bli lika 
lite av hjältar som Newton och Leibniz. Anti-hjältar/ galningar skulle som på 
30-talet tillfälligt kunna föra lättledda massor in i barbari men huvudtendensen
i historien var 'ett stigande mot ljuset'. Ekonomiska, sociala och politiska
sanningar skulle successivt uppenbaras och samhällena i öst, väst, nord och
syd skulle konvergera.

Hjältar inom politik och ekonomi tillhörde alltså ett slgs förhistorisk tid, då vi 
inte kunde fastställa vad som var steg framåt för mänskligheten. 

Det synes mig vara en poäng att här exemplifiera denna utbredda tankefigur 
med ett citat från Gunnar Myrdals Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen. 

Myrdal diskuterar ... 

" ... den populära iden att utjämningsreformer skulle hålla tillbaka den 
ekonomiska utvecklingen i ett land, både genom att minska intresset att 
förtjäna pengar (hos de bättre ställda som skulle) betala för reformerna, och 
genom att minska de fattigas lust att arbeta ... Även i ett högt utvecklat land 
som Sverige är det inte mer än en generation sedan sådana argument var hörda 
för att bromsa socialförsäkringsreformerna ... 
Att redistributionsreformerna allmänt antogs vara kostsamma för samhället 
och inte bara för de rika framstår klart av det faktum att de ursprungligen 
regelbundet motiverades enbart i termer av social rättvisa. När i de länder som 
kommit längst i social och ekonomisk utjämning iden föddes - och längre fram i 
tiden fick stöd av vetenskaplig forskning - att många av reformerna t.o.m. varit 
gynnsamma för det ekonomiska framåtskridandet och således från samhällets 

61 Om Marx' pionjärinsatser se t.ex. Rosenberg (76) s. 34 och Leontief (68[1938]) s. 88. 
62 Jmf inledning till 10.1.
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synpunkt utgjort en vinstgivande investering, var detta en slutsats som vunnits 
i efterhand."63 

Myrdal verkar säga att den positiva värderingen av jämlikhet bekräftats av 
vetenskapen när utvecklingen hunnit nog långt. Jag delar Myrdals värderingar 
och tror också att utjämning av människors levnadsbetingelser i flertalet 
sammanhang har en positiv effekt på en geografisk regions ekonomiska 
livskraft. Det anmärkningsvärda är att rationaliseringsmodellen lurar Myrdal att 
argumentera som om ett så komplext samband som det mellan fördelning och 
tillväxt kunde föras bort från värderingskonflikternas område. 

10.3.4 Att undvika moralisering 
Tanken på samhällsvetare som en slags sofistikerade uttolkare av rörelselagar, 
som på lång sikt ligger bortom enskild eller kollektiv mänsklig vilja, är 
naturligtvis i vissa avseenden bekväm. Med Beckmans ord om Barzani 
utesluter den moralisering. 

Detta kan vara behagligt för såväl den konservative som den radikala 
samhällsvetaren. 

Man behöver inte vara så drastisk så att man tar Barzani/Mussolini-exemplet. 
För samtidshistorikern, som studerar starka företag, massmedier, politiska 
partier, fackliga organisationer etc., kan det vara lockande att tona ner ett 
eventuellt inslag av fria viljeakter hos ledarna för dessa, i den mån tolkningen 
kan uppfattas som kritisk. Särskilt eftersom 'starka aktörer' har möjligheter att 
'skruva på och av informationskranar'. 

Hellre då tona fram elementen av 'strukturellt tvång' på det att kritiken ska bli 
mindre personligt drabbande. 

Vad gäller historiska skeenden av stor räckvidd kan det också vara bekvämt att 
söka förklaringar, som utesluter personlig eller kollektiv skuld. 

Rädslan för moralisering riskerar emellertid inte bara att styra samhällsvetare 
som halvmedvetet vill 'hålla sig väl med makterna'. 

Gunnar Myrdal påpekar i ovan citerat verk att det fanns ... 

" ... en tendens i upplysningstidens moralfilosofier - varifrån alla 
socialvetenskaper utgrenade sig - att nedvärdera betydelsen av den mänskliga 
naturen och framförallt att inte ge stort utrymme för skillnaden i nedärvda 
egenskaper mellan olika grupper i samhället. Människan och samhället kunde 
förbättras genom ändrade institutioner."64 

Den dag man slutar leta efter strukturella förklaringsfaktorer har man kanske 
givit upp hoppet om att det går att bereda vägen för den starka, 
ansvarstagande och fritt handlande människa, som upplysningsidealisterna 
drömde om. 

63 Myrdal (68) s. 85. (BH-kursivering). 
64 Myrdal (68) s. 79. 

172 KlO: Att kryssa ... 



Rädslan för moralisering och hjälteteorier kan alltså drabba såväl den som vill 
hålla sig väl med mäktiga samhällsaktörer, som den som vill hålla sig väl med 
drömmen om den goda människan. 

10.3.5. Hjältar som inte passar in i världsbilden 
Ovan gav jag ett exempel på att en viss form av 'rationalistisk framstegstro' 
kunde uppfatta hjälten i ekonomin eller politiken som ett hot. 

Bannstrålen mot hjältar kan också drabba mer selektivt. Hjältar, som kan 
förväntas arbeta för syften, som man sympatiserar med är OK och ska beredas 
utrymme - på andra områden är det emellertid en illusion att 'historiens gång' 
kan ändras av hjältar. 

För mig är diskussionen om industriell demokrati ett bra exempel på att 
samhällstänkare av vitt skilda kulörer kunde döma ut tanken på 
strukturbrytande hjältar därför att sådana inte passade in i världsbilden. 

Jan Löwstedt beskriver i boken Föreställningar, ny teknik och fdrändring, en teori 
inom Företagsekonomi/Organisationslära, som var populär i mitten av 1970-
talet. Denna teori kunde undergräva tanken på industriell demokrati. Löwstedt 
kallar den 'Contingency-perspektivet'. I detta perspektiv är vad som utgör 
rationell företagsadministration betingat av de ramar som ges av teknik, 
avsättningsmarknader, inköpsmarknader, transportsystem, skalekonomier 
etc. 65 Utrymmet för företagsdemokratiska expriment blir då utomordentligt 
begränsat. Ett sådant perspektiv kan självfallet ha sin lockelse för den som på 
grund av en pessimistisk människosyn är skeptisk mot expriment med nya 
maktrelationer i företagen. 

Men kritiken mot experiment med industriell demokrati kom på 70-talet också 
från debattörer som uppfattade sin kritik som radikal. Tanken på en 'relativ 
autonomi' för en viss strukturnivå, och att man alltså skulle kunna 
demokratisera vissa nivåer i företagen, såg de som rent hyckleri. Tanken på en 
relativ ökning av friheten i handlandet var en illusion. Friheten är odelbar och 
kan endast uppnås i ett framtida helt förändrat samhälle. Steget från 
nödvändighetens till frihetens rike - där vi alla kan bli hjältar - kan vi bara ta 
tillsammans - alla på en gång. 66 

10.3.6. Drömmen om framtidens hjältar 'tar kål på' dagens 
Tanken på den odelbara friheten är ett extremt utslag av en tanketradition, som 
exempelvis kan spåras tillbaka till den franska revolutionen. 

65 Löwstedt (89) s. 22. [Löwstedt utgår ifrån Child and Tayeb: "Theoretical Perspectives in
Cross-National Organizational Research" s. 23-70 i International Studies of Management and 
Organization (1983)]. 

66 Se t.ex. Bresky m.fl. (78) eller Kureishi (90) s. 149. 
Tanken på en relativ autonomi för en viss strukturnivå togs upp ovan via ett citat från 
Hodgson - jmf avsnitt 10.2.2. 
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L 'anden regime' s fjättrande strukturer skulle elimineras så totalt att en jämlik 
och fritt samarbetande människa kunde födas. Men hur stora institutionella 
förändringar behövs för att en ny människa skall växa fram? Om detta har 
ideologiska strider pågått i sekler. 

Tanken på den nya människan har diskrediterats rejält av 1900-talets 
östdiktaturer i och med att ledarna för dessa hävdade att en ny människa 
förutsatte att själva demokratin skulle behöva elimineras under en period. 
Under denna skulle de ekonomiska och sociala strukturerna - på ett 
ospecificerat sätt - omvandlas så att den jämlika och fritt samarbetande 
människan kunde födas. 

I det rika västerlandet har denna form av tanken förlorat i styrka under 
efterkrigstiden. Men den har varit en mäktig inspirationskälla för många 
samhällsförnyare i så kallade u-länder. I rika länder har den förmodligen fått 
större effekt på hjältens roll i tänkandet genom sin omvändning. 

Sålunda har många ideer om institutionella förändringar syftande till att 
förlösa en jämlik och fritt samarbetande människa kommit att drabbas av 'guilt 
by association'. Tankar på sociala innovationer, kollektiva hjältar etc. kastades 
på 'historiens skräphög' tillsammans med skräp som med mina värderingar 
verkligen hörde hemma där. Hjältetankar kunde måhända tillåtas men 
'hjältarnas jaktmarker' skulle begränsas hårt. 

Jag vill hävda att slagordet 'spåren förskräcker' drabbat 'radikala' varianter av 
hjälteteorier med samma kraft under 1900-talets fjärde kvartssekel, som de 
drabbade konservativa varianter under det tredje. 

För egen del hoppas jag att reflekterandet över de farliga vatten som finns 
kring 'den fria skapelsens Karybdis' ska hjälpa mig att inte hamna i odjurets 
klor trots att jag ibland går närmare Karybdis än Scylla. 
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10.4. Segheten kartlagd av någon annan - om hur 
andra förhållningssätt fött andra frågor 

I denna sektion ska jag med breda penseldrag antyda vilka frågor som kunnat 
hamna i fokus för en avhandling med min rubrik, om mina värderingar, 
förebilder etc. varit andra än de är. 

10.4.1. Samhällelig rationalisering 
Rubriken 'Samhällelig rationalisering' anknyter till den heterogena 
idetradition, som hålls ihop av föreställningen om en ekonomisk-social 
rationaliseringsprocess som är oberoende av fri mänsklig vilja. 

Perspektivet manas fram av Schumpeter på äldre dagar: 

"However, whether favorable or unfavorable, value judgments about capitalist 
performance are of little interest. For mankind is not free ta choose. This is not 
only because the mass of people are not in a position to compare alternatives 
rationally and always accept what they are being told. There is a much deeper 
reason for it. Things economic and social move by their own momentum and 
the ensuing situations compel individuals and groups to behave in certain 
ways whatever they may wish to do - not indeed by destroying their freedom 
of choice but by shaping the choosing mentalities and by narrowing the list of 
possibilities from which to choose. If this is the quintessence of Marxism then 
we all of us have got to be Marxists."67 

Förgrovat kan man påstå att Schumpeter begråter "rationaliseringen" därför att 
den leder till den heroiske entreprenörens tvindöd medan Marx applåderar 
den därför att den så omvandlar samhällets institutioner att alla människor i 
ett postrevolutionärt utopia kan bli hjältar. Själva rationaliseringen är 
emellertid inte föremål för mänskligt val. 

Denna förgrovning av Schumpeter och Marx är motiverad av att den gör det 
enkelt att presentera den samhälleliga rationaliseringsmodellen. Som beskrivning 
av Schumpeter och Marx duger den ej. Hade de varit så simplistiska hade de ej 
blivit klassiker. 

Nedan ger jag exempel på några forskningsstrategier, som kunnat födas ur 
detta perspektiv: 

10.4.1.1. Mikro-elektronik-revolutionen som den allt 
överskuggande 

Jag skulle ha kunnat leta efter bevis för att alla företag som vill överleva in på 
2000-talet måste inrikta sitt sökande efter nya marknader och oprövade 
kostnadssänkningsstrategier på 'följd-teknologier till' mikro-elektronik
revolutionen. Till denna forskningsstrategi skulle jag kunnat föras av en 

67 Schumpeter (76 [1942]) s. 129 f. (BH-kursivering).
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mekanisk tolkning av teorierna om en femte Kondratiev-cykel, baserad på 
mikroelektronik som bärande teknologi. 68

Mitt mål skulle ha kunnat vara att visa att miljöstrategier trängts ut ur 
investeringsutrymmet av de många potentiellt lönsamma följd-innovationerna 
till mikroelektroniken. 

10.4.1.2. Exempel på att tiden ej är mogen för LRK 
Jag skulle ha kunnat samla exempel på LRK-produkter som 'havererat'. 
Utgående från t.ex. Kemikalieinspektionens 40-lista på produkter som borde 
fasas ut, skulle jag kunnat ta fram exempel på LRK-produkter som förefaller 
möjliga att 'forska fram'. På det sättet skulle jag söka troliggöra att tiden inte var 
mogen för LRK som nisch. 

10.4.1.3 Oseriöst LRK-intresse 
Hade jag varit mer konspirativt lagd hade jag kunnat gå igenom internationell 
press i syfte att hitta LRK-satsningar som gjorts i PR-syfte i kölvattnet på 
miljöskandaler. Jag skulle alltså ha försökt visa att projekt som föregivet 
syftade till att lösa miljöproblem ej var seriösa eftersom FoU-initierarna 
egentligen ej trodde att 'tiden var mogen'. 

10.4.2. Institutionell skleros 

Från sent 1970-tal till sent 1980-tal var tanken att 'den europeiska sjukan' 
berodde på institutionell skleros mycket populär. 69

Förgrovad var tanken att fria marknader som i USA var innovations- och 
tillväxtbefrämjande men att institutioner som var särdeles starka i Europa 
hämmade nyskapandet. Exempel på hämmande institutioner var starka fack, 
statliga regleringar och protektionism.70

Att här återge den debatten skulle föra för långt. I stället ska jag som ovan 
antyda den i en 'narrspegel': 

10.4.2.1. Efterfrågan på god arbetsmiljö döljs av facken 
Jag hade kunnat leta exempel på hur fackliga organisationer i sin kamp om 
medlemmar fokuserar medlemmarnas intressen på områden där facken har 
lätt att 'visa sina muskler'. Dränks sofistikerade medlemskrav på bättre 
arbetsmiljö systematiskt av en endimensionell intressekamp? 

68 En, som jag ser det, icke-mekanisk beskrivning av denna tradition finns i Freeman/Perez' 
artikel i Dosi m.fl. (ed.) (88) kap. 3. 

69 Begreppet 'institutionell skleros' lanserades i OECD-rapporten Inteifutures som kom 1979. 
[En kritisk genomgång av tankarna bakom begreppet finns i Johnsson (80) - se särskilt s. 39 
ff]. 

70 I en variant av denna tankefamilj var det speciellt halvstarka fack och andra
samhällsekonomiskt oansvariga 'kravmaskiner' som var problemet. Se t.ex. Olson (90) s. 76 f. 
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Jag hade kanske velat visa att fackens monopolisering av arbetstagarnas krav 
överröstat marknadssignalerna. 

10.4.2.2. Exponentiell tillväxt i byråkratin förutsätter regleringar i 
stället för prismekanismer 

Jag hade kunnat leta efter exempel där miljö-innovationer kommit fram, som 
resultat av att miljön fått ett pris, och kontrasterat dessa mot exempel på 
komplicerade regleringar, som resulterat i dyra add-on-lösningar. 

Vore jag en riktigt konspiratorisk 'public-choice-anhängare' kanske jag skulle 
försökt visa hur antalet arbeten i regleringsmyndigheter maximerades genom 
att regleringarna gjordes så obegripliga som möjligt. 

10.4.2.3. Regleringar egentligen en form av dolda handelshinder 
'cascogard':s erfarenheter av olika länders försök att gynna egna kemiföretag i 
samband med övergången från kvicksilverbaserade betningsmedel skulle 
kunnat vara utgångspunkt för ett systematiskt letande efter exempel på 
miljörelaterade handelshinder. 

Mitt mål hade kunnat vara att visa att handelshinder är den egentliga orsaken 
till tidsutdräkten. 

10.4.3. Släpp fram hjältarna på producent-sidan! 
I avsnitten 10.4.1-2 har några förslag på olika strukturfokuserande ansatser 
givits. I detta och följande avsnitt ska jag på motsvarande sätt ge exempel på 
'aktörsfokusering'. 

På 'producentsidan' börjar jag i 'forskarvärlden': 

10.4.3.1. Kemi-forskningen måste ur sina gamla hjulspår! 
Erik Arrhenius har föreslagit att miljö-kemin skulle ha mycket att vinna på att 
bättre ta tillvara naturligt förekommande kemiska substanser. Att så få 
universitetsforskande kemister ägnar sig åt frågor kring LRK-innovationer 
tolkar han bl.a. som ett utslag av meriteringssystemen i forskarsamhället. Det 
forskningsintresse han representerar är för brett för att mindre välmeriterade 
kollegor ska våga ta liknande grepp.71 

Även om Arrhenius också identifierar samhällsorganisatoriska orsaker till 
tisutdräkten kan detta orsaksförslag här få representera en hel klass av 
tolkningar, som förlägger problemen till forskningssystemen kring kemi, 
toxikologi, eller andra naturvetenskapliga/medicinska discipliner. 

71 Berört i Arrhenius (91)**. Se även IV A (82)**. 
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10.4.3.2. Måste FoU-ingenjörerna bli bättre på att förklara vad de 
sysslar med? 

I Rosenbergs anda skulle jag kunna fästa sökarljuset på forskare och 
produktutvecklare i företagen snarare än på universitetsforskarna. I mina 
skärvätske- och VBSF-fall har jag har jag släppt många spännande ledtrådar. 
Exempelvis hade det varit intressant att se på FoU-ingenjörernas 
utbildningsbakgrund och deras yrkespraxis samt deras relativa styrka i 
respektive företags hierarkier. 

Irriterade kommentarer från personer i företagsledningar, i de reguljära 
tillverkningsavdelningarna, etc. på temat 'att FoU-avdelningarna är lekstugor' 
skulle kunnat leda mig till rubrikens fråga. Jag skulle kunnat fastna vid denna 
fråga om jag vore predisponerad att se FoU-ingenjörena som de hjältar som till 
slut kan förlösa miljöinnovationerna. 

10.4.3.3. Satsa på en miljöstrategi och ni blir lika lönsamma som 3M! 
Hade jag givit efter för vad Beckmans kallar 'suget efter succerecept från 
företagsvärlden' hade jag kanske gjort kartläggningar av ett antal företag som 
likt 3M tjänat stora pengar på att vara föregångare på miljöområdet.72 

Kanske hade jag motiverat min undersökning med att tidsutdräkten skulle 
minska om bara dessa särdeles goda strategier spred sig i företagarvärlden. 

10.4.3.4. Producenternas intressebevakning borde ej ha omfattat 
konservativa företag som negligerar miljön 

Jag hade kunnat ägna mig åt att analysera ett antal fall av föreslagen reglering 
och letat efter fall där ett branschförbund agerat utifrån branschens 'minsta 
gemensamma nämnare' i stället för att vägledas av ett innovationsperspektiv. 

10.4.4. Användarsidans hjältar är 'för gröna' 
Användarsidans hjältar är centrala i min avhandling. Jag återkommer till dem 
redan i nästa sektion när jag ska förklara mitt eget val av kurs. 

Här nöjer jag mig därför med att klargöra vad rubriken kan innefatta genom 
att peka på studier av användarsidan som kan genereras av rubrikens hypotes: 

Det yttre miljöintressets utveckling 

Arbetsmiljöintressets utveckling 

Miljöregleringarnas framväxt 

Natursynens historiska krumbukter 

72 Set.ex. Schrnidheiny (92) s. 189-193. 
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10.4.5. En blandad forskningsstrategi 
I del IV kommer jag fram till att mitt viktigaste bidrag är att möjliggöra ett 
fokus på användarsidans hjältar. Men under resans gång har jag haft en 
blandad forskningsstrategi. Många av rubrikerna i denna sektion har alltså 
försett mig med frågor. 

10.5 Eget val av kurs 
I linje med min övertygelse om att metodval i bästa fall är halvmedvetna 
argumenterar jag på flera plan i denna avslutande sektion av kapitel 10. Jag 
försöker här göra reda för vad som påverkat mina kursval, när jag i 
avhandlingens senare delar belyser mina fall under det att jag kryssar mellan 
aktörsfokuserandets Karybdis och strukturfokuserandets Scylla. Bland annat 
bör det sägas att vattnen i Karybdis närhet är olika väl karterade. Det finns fler 
hjälteepos om producenter än om kravformare. 

De som sökt kryssa i motvind i trånga farleder vet att planerade och faktiska 
kurser sällan överensstämmer eftersom vindar kan vrida, avdrift kan 
överraska, mötande farkoster tvinga fram snabba kursändringar etc. Själva 
planeringen av kursvalen kan dock göra att det blir lättare att improvisera på 
ett förnuftigt sätt. 

10.5.1. Meningsfullt medinflytande förutsätter att 'verkliga val' 
görs 

I kapitel 5 framhöll jag att jag började studera mina LRK-fall i ett 
forskningsprojekt där medbestämmandefrågor var centrala. En hel del sådan 
forskning fokuserade på formerna för medinflytandet men den forskning det 
här gällde rörde eventuell påverkan på företags yttre strategiska val. Kunde 
exempelvis fackliga organisationer påverka företagsledningar, FoU-organ eller 
marknadsstrateger att satsa på nya produktområden? 

En sådan fråga förutsätter att aktörerna i företagen kan påverka vägvalen. Den 
utgår ifrån att företagen inte bara 'driver med strömmen' utan är befolkade av 
hjältar som 'kan lägga om kursen'.73 Jag befann mig i ett forskarkollektiv där 
många av individerna var på väg från strukturseende till aktörsseende. 

När Kemiprojektet inledningsvis skulle identifiera huvudaktörer i dramat 
kring framväxten av lågriskkemi låg det nära till hands för mig, som skolats till 
ekonom under rationaliseringsmodellens glansdagar, att leta efter en sådan på 
efterfrågesidan och en på utbudssidan. Sålunda en bärare av eller 
typrepresentant för kraven och en bärare av eller typrepresentant för 
'förmågan att reagera innovativt' på kraven. 

73 Detta har jag skrivit utförligare om i Hollander (85a)*.
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I grov sammanfattning kunde de lite bekymrade frågorna till de två 
'huvudaktörerna' ha blivit: 

Till kravformarna: Varför formulerar ni inte era krav i sådana termer att 
de stimulerar till innovativa svar på kraven? 

Till innovatörerna in spe: Varför denna tövan i att se de nya kraven som 
spännande utmaningar? 

I de kunskapstraditioner som jag haft kontakt med är frågan till 'innovatörerna 
in spe' mindre främmande än frågan till kravformarna. D.v.s. det var lättare för 
mig att finna litteratur, som hjälpte mig att modellera och fördjupa frågan till 
innovatörerna. Jag har även letat mig fram i de till synes okarterade vatten som 
frågan till kravformarna representerade. Men jag började där det fanns 
teoretiska kartor snarare än att börja med det område där min egen erfarenhet 
från fackligt utredande var min huvudsakliga vägledning. 

10.5.2 Vem älskar samhällsekonomiskt omvandlingstryck? 
"Nåväl, det var Arnheim själv som inledde diskussionen . ... 'vi köpmän 
räknar inte, som ni kanske skulle kunna tro. Utan vi - jag menar givetvis 
de ledande männen; småhandlarna må gärna för mig hålla på och räkna 
och räkna - lär oss att betrakta våra verkligt framgångsrika ideer som 
något som trotsar varje beräkning på samma sätt som politikerns 
personliga framgång och när allt kommer omkring även konstnärens 
gör!"'74 

Musil-citatet har jag tagit med för att öppna för min strävan att inte utdefiniera 
de icke kalkylerbara vägvalen - vare sig dessa görs av finansmagnater som 
Arnheim eller 'småhandlare'. I stället för att utdefiniera ska jag så småningom -
med början i kapitel 12 - leta efter sätt att förstå hur dessa icke kalkylerbara 
vägval hanteras. 

I nationalekonomins huvudfåra dröjde det ända till 1930-talet innan man 
började modellera oligopolisters beteende. När detta skulle göras var man 
tvungen att 'gå nära' oligopolisterna för att få ideer till hur modellbeteenden på 
oligopolmarknader skulle kunna se ut. 

På samma sätt tror jag att man måste gå nära de företagsledare, FoU-ledare, 
marknadsstrateger etc. som utsätts för omvandlingstryck för att se hur de 
reagerar t.ex. för utmaningarna att ta fram mindre riskabla kemikalier: Vilka 
'ropar på polis' d.v.s. ber branschorganisationen att utdefiniera kritiken och 
vilka går så långt i andra riktningen att de faktiskt söker utveckla nya 
produkter för att svara upp mot kraven. Vad är det som får de senare - de i 
min vokabulär progressiva - att tro att just de ska ha kraft nog att hitta det nya 
och livsdugliga. Vilka nät måste de kunna interagera med eller tro sig kunna 
vara med om att binda? 

Som framgått av mina fall är det de företag som reagerat 'progressivt' på 
omvandlingstrycket som intresserat mig. 

74 Musil (61[1930]) s. 333. 
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Begreppet omvandlingstryck har myntats av den svenske nationalekonomen 
Erik Dahmen. 1980-talets renässans för schumpeterskt färgade analyser har 
också inneburit en renässans för Schumpeter-lärjungen Dahmen och för 
begreppet omvandlingstryck. 75 

Likt andra inspirerande begreppsliga innovationer har 'omvandlingstryck' 
tolkats på många sätt. 

En del ekonomer som mött begreppet har associerat till Schumpeters 
tveksamhet inför en aktiv konjunkturpolitik. Att låta omvandlingstrycket 
verka har för dem blivit liktydigt med att acceptera lågkonjunkturers hårda 
u tslagningseffekter. 76

Min entusiasm inför begreppet har inte sin rot där utan i en association till att 
ett omvandlingstryck kan skapas genom att en offentlig politik söker förutsäga 
t.ex. framtida sociala eller ekologiska krav och forma institutioner som gör att
dessa krav via prissignaler, regleringar, avtal, hjälp till aktörers artikulering
etc. tidigt kan uppfattas av potentiellt innoverande företag. Därigenom skulle
dessa få tid på sig att forma progressiva svar på ett omvandlingstryck som
eljest skulle få destruktiva effekter. Jag vill alltså ta fasta på den möjlighet som
ges av Schumpeters dialektiska begrepp "creative destruction".

Den läsare som har tidigare delar av mitt kapitel 10 i tankarna noterar 
förmodligen att formuleringen ovan avslöjar min tro på att vissa breda 
socioekonomiska trender skulle kunna förutsägas - alltså ett slags 
Marxskt/Schumpeterskt arv. Detta vill jag inte förneka. Jag vill dock hävda att 
man kan argumentera för en ekonomisk politik anpassad till förhoppningar 
om viss värderingsutveckling utan att påstå att denna utveckling är på förhand 
given. 

Jag har alltså utgått från en innebörd i begreppet omvandlingstryck som gör att 
jag kan tolka en 'Rehn-Meidner-politik' i termer av att den tvingar företag att 
tidigt anpassa sig till höga och jämna arbetskraftspriser. 

Den eventuella möjligheten och önskvärdheten av en sådan politik ska ej 
diskuteras här. Jag nämner analogin därför att den nedan ska hjälpa mig att 
förtydliga vad mitt eventuella bidrag skulle kunna vara till en 'teori om ett 
socio-ekonomiskt omvandlingstryck'. 

I min läsning av 80-talsforskning om möjliga positiva effekter av den här 
diskuterade typen av omvandlingstryck, har denna litteratur brister i 
beskrivningen av interaktionen mellan samhällsekonomiska, 
företagsekonomiska och kravställarsociologiska aspekter. 

Några exempel utifrån Rehn-Meidner-politik kan kanske börja antyda vad jag 
avser: 

I mitt citat från Gunnar Myrdal i föregående sektion hävdar denne att 
"utjämningsreformer ... varit gynnsamma för det ekonomiska 
framåtskridandet". 

75 Set.ex. Dahmen (94) samt Erixon (91) och (95)**. 
76 Se t.ex. Feldt (92). 
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Exempel på argument för utjämningsreformer är att de kan dämpa 
lågkonjunkturer och på längre sikt att de kan hindra att negativa 
socioekonomiska arv förs vidare. I mitt sammanhang passar det bättre att 
argumentera för Myrdals tes genom att exempelvis peka på värdet av 
produktinnovationer sprungna ur svenska företags tidiga möten med höga och 
jämna arbetspriser eller med högt svenskt skattetryck. Utifrån en sådan modell 
kan de många svenska innovationerna på gruvutrustningssidan inte bara ses i 
ljuset av svensk bergsmannatradition utan även i ljuset av svenska 
gruvarbetarlöner. IKEAs svenska rötter ses inte bara som följd av 'Gnosjöanda' 
utan även som följd av ett högt skattetryck och korta arbetstider. 

I Sölvell/Zanders Advantage Sweden finns det gott om exempel på 
produktinnovationer som utan större svårigheter skulle kunna tolkas som 
delvis sprungna ur svensk lönestruktur. Detta är emellertid inte 
Sölvell/ Zanders intresseområde. 77 

Det rör sig här om ett komplext samspel mellan 

de socioekonomiska kravformarna 
institutionernas förmedling av omvandlingstrycket och 
företagens bemötande av detta tryck 

För att utveckla modellerna av hur socioekonomiskt omvandlingstryck 
påverkar innovationer skulle samspelet behöva belysas för flera sorters 'socialt' 
omvandlingstryck (arbetspriser, arbetskrav, miljökrav, boendekrav etc.). 

Det är lätt att i allmänna ordalag prisa omvandlingstryck eller konkurrens men 
jag tror att teorin riskerar att bli steril om den bortser ifrån att närhelst 
branschföreträdare möts börjar de fundera över hur omvandlingstrycket ska 
kunna tämjas eller elimineras. 

Ett av de bidrag jag hoppas kunna ge i avhandlingens förlängning är alltså att 
kunna vaska fram lite mer om hur ett samhälle ska få lite fler att 'älska - eller 
åtminstone fördra - omvandlingstrycket'. För att få uppslag vill jag beskriva 
hur några avancerade kravställare och innovativa impulsmottagare tedde sig 
innan deras samspel hunnit bära frukt d.v.s. när de fortfarande kunde anses 
ägna sig åt utopiska lekar. 

77 Sölvell rn.fl. (91). 
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10.5.3. Blunda för att våga? 

ALLIKEVEL! 

Folk er urimelige, ulogiske og egosentriske. 

Vaer glad i dem allikevel. 

Folk taler höystemt om de svake, men fölger de starke. 

Kjemp for de svake allikevel 

Det du bruker år på å bygge opp, kan bli revet ned på en dag. 

Bygg allikevel 

Gi verden det beste du har, og du får et spark i baken. 

Gi verden det beste du har allikevel " 

Den dikt, som jag ovan citerar ur har skrivits av en fackföreningsman från 
Norsk Hydro - Björnar Johanssen. Jag hörde honom deklamera den vid en 
konferens om medinflytande i nordisk industriomvandling. 

Här citerar jag den inte för att jag då uppskattade att diktaren vågade torgföra 
sina existentiella funderingar. Här är det för att för att framhålla hur en 
hjälteattityd - 'bygg allikevel' - motiveras av en inställning, som förutsättes 
finnas oberoende av rationell kalkyl. 

Björnar Johanssen anbefaller oss att blunda får riskerna med att bygga. Visst 
måste man ha genomtänkta ideer för att seriöst gå in för ovissa 
utvecklingsprojekt i egenskap av avancerad kravställare eller innovatör in spe. 
Men det behövs också 'obevisbara' handlingsnormer som kan ha sin grund i 
kultur, etik, religion eller politik. Några här aktuella exempel: 

'Kjemp for de svake' 
'Naturens egna lösningar måste få större roll i kemin' 
'Samhället kommer slitas i stycken om inte vi som är FoU-ledare också 
gör något för arbetsmiljön. Morgondagens industriarbeten måste bli 
sådana att vi t.o.m. skulle rekommendera dem till våra egna barn' 
'Tekniken måste kunna bidra till miljöproblemens lösning'. 

10.5.4 Att följa innovationerna/barnen. 
Bengt-Arne Vedin diskuterar i sin avhandling kontrasten mellan att studera 
innovationer som en del av 'Management of innovation' och att studera dem 
genom att följa iden eller innovatören.78 Ett fjärde motiv för mig att fr.o.m. 
kapitel 12 tona ner inslaget av strukturseende och i stället kryssa mellan 
struktur- och hjälteseende är att jag märkt att nya bilder framträtt när jag - med 
en mindre omtolkning av Vedins rekommendation - följt 
innovationerna/barnen. 

78 Vedin (80a) s. 63 ff. 
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11. 'It takes two to tango' - om
innovativa samspel brukare <->
producenter

Mina två inspiratörer i detta kapitel förenas av att de studerat på vad sätt 
långvariga relationer mellan brukare och producenter präglar förmågan att 
innovera. De var på tidigt 1980-tal med om att bryta ny mark för den 
ekonomiska innovationsforskningen i Skandinavien. Detta gjorde de genom att 
utgå från sofistikerad interaktion mellan oberoende aktörer. De ger mig 
ingångar till frågor om hur likheter och olikheter mellan brukare och 
producenter påverkar innovativiteten, d.v.s. förmågan att innovera. 

Kapitlet har fyra syften: 

Det ska ge tydligare konturer åt den ekonomiskt-institutionella 
tradition, som inspirerade mig under insamlandet av primärmaterial om fallen. 

Det ska klargöra en del av 'hindren' för de miljö-innovationer jag 
studerat. 

Samtidigt ska det - om än utan att detta markeras tydligt i den löpande 
texten - illustrera de svårigheter som ett strukturfokuserande analyssätt 
ursprungligen gav mig i min falltolkning.1 Det var detta slags svårigheter som 
jag i förra kapitlet sade mig vilja bemästra genom att kryssa. 

Genom att mana fram mina svårigheter med ett strukturfokuserande 
analyssätt kan kapitlet tjäna som en ytterligare motivering för att jag i kapitel 
12 backar längre tillbaks i den institutionella traditionen. Hos klassikerna i 
denna tradition ser man tydligare kryssandet mellan struktur och hjälte. 

För det fjärde ska en rad begreppsliga verktyg introduceras. 

När det gäller det förstnämnda syftet är det en poäng att Ove Granstrand hade 
kommit till sitt intresse för innovativitetens beroende av relationerna 
brukare<->producenter utifrån ett avstamp i företagsekonomi medan Bengt
Åke Lundvall hade kommit dit utifrån ett avstamp i nationalekonomi. Den del 
av den institutionella traditionen, där jag befann mig, kallas ibland meso
ekonomisk. Uttrycket kan förklaras med att meso-ekonomins analysobjekt ligger 
mellan nationalekonomins och företagsekonomins.2

Jag 'använder' i huvudsak endast en artikel av Granstrand och en av Lundvall. 
Det sätt att 'använda' som exemplifieras här i kapitel 11 återkommer många 
gånger i avhandlingens del III och del IV. En artikel eller bok får representera 

1 Om jag skulle markera dessa svårigheter tydligare skulle avhandlingen tippa i riktning mot
det metod-diskuterande. I stället för att markera tydligare påminner jag om denna läsart bl.a. 
här och i kapitlets avslutning. 

2 Det från grekiskan lånade ordet makro får i ekonomiämnet ofta beteckna en analysnivå där
t.ex. frågor om nationell finanspolitik kan diskuteras. Ordet mikro signalerar en fokusering på
företag och hushåll. Ordet meso kommer också från grekiskan och ska mana fram ett
'mellanläge'. [µEcro = bl.a. 'mellan' eller 'mitten'].
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ett synsätt som finns hos ett antal forskare och ibland även hos vissa praktiker 
inom en viss tankeströmning under ett visst skede. Min 'användning' innebär 
ofta att jag söker gå in i texten så långt att jag tycker mig se vad de i den 
aktuella tankeströmningen skulle ta fasta på i mina fall. 3 

När det gäller det andra syftet - att presentera hinder - förfar jag så att jag 
kontrasterar de 'väl strukturerade' köpar<->säljar-relationerna i Granstrands fall 
mot de ostrukturerade relationerna i mina. 4 I Lundvalls fall noterar jag 
speciellt att potentialen för att förädla kommersiella relationer till 
innovationsrelationer blev fel- eller underutnyttjad. Det hade - i de fall som 
Lundvall anför - gått rutin i producenternas dominans över brukarna. 

Till det tredje syftet återkommer jag i kapitlets slut där jag visar upp ett 
analysredskap - en slags återkopplad kausalitetsfigur - som jag fäste stora 
förhoppningar vid under primäranalysen. 

När det för det fjärde gäller de begrepp som introduceras i kapitlet skall endast 
två beröras här. Begreppet rationalitetsavstånd ska, som nämnts, mana fram en 
viktig aspekt av den syn på kunskapsbildning som präglar denna avhandling.5 

I sektionen "Lagom rationalitetsavstånd?" framgick att begreppets användning 
förtydligas successivt allteftersom begreppet vävs in i resonemangen. 

Ett annat viktigt begrepp som introduceras är pionjärbrukare. Introduktionen av 
detta sker i skarven mellan sektionen om 'Teknikupphandling' (11.1) och 
sektionen om 'Otillfredsställande innovationsbanor' (11.2). 

11.1. Teknikupphandling 
Vid ett forsknings-seminarium kring industriell marknadsföring, som hölls 
1984, behandlade Ove Granstrand teknikupphandling som ett intressant 
specialfall av innovativ interaktion. 6 

I sin avhandling 1979 hade Granstrand noterat att det fanns indikationer på, att 
innovativt arbete i stigande utsträckning förlagts till enheter som påverkades 
av FoU-beställare och andra, på sätt som dittills uppmärksammats föga i 
akademiska sammanhang? Den nya form som Granstrand talade om satte han 
i relation till två sätt på vilka FoU-ande enheter kunde vara relaterade till 
omvärlden. 

I Williamssons spår ställde Granstrand marknad mot hierarki. För att klargöra 
tanken tar jag exempel från de stora svenska industriföretag där Granstrand 
hämtade sin empiri. Marknad får stå för att dessa företag skulle ha en ren 

3 Jmf sektionerna 4.0 (om klassikerläsning) och 10.0 (om Beckman som konstguide).
4 Orden köpare och säljare är en anpassning till Granstrands språk. Den dubbelriktade pilen

markerar ömsesidigheten. Jmf 11.1.1. 
5 Jmf sektion 4.3. 
6 Granstrands definition av teknikupphandling: "Technology procurement ... refers to the case 

when some part of the seller's R&D work for a new product or process is contracted for by a 
buyer before the product or process has come into existence." [Granstrand (84)** s. 1]. 

7 Granstrand (79) s. 358 ff.
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marknadsrelation till de kundföretag vars förväntade framtida behov de sökte 
möta genom sin FoU. Hierarki får stå för att representativa kundföretag 
integreras i företagens interna hierarkier. Williamssons modeller tycktes peka 
mot att 'hierarki-lösningar' ofta var att vänta. Granstrand tyckte sig dock ana 
att mellanformer mellan marknad och hierarki/ integration blev allt viktigare 
att betrakta. Hans ord för mellanformen blev 'quasi-integrated forms'.8 

Teknikupphandling, som diskuteras i det forskningspapper som jag här ska 
använda, är ett exempel på sådana 'delvis-integrerade' former. 

11.1.1. Ett lärande system? 
"Technology procurement is widely practiced in industrial markets. In spite of 
this, there is hardly even a mentioning of technology procurement in the 
standard marketing literature, let alone an analysis of its nature, causes and 
effects."9 

Den brist i kurslitteraturen kring industriell marknadsföring, som här påtalas, 
är idag mindre skriande, än när Granstrand påtalade bristen för 10 år sedan.10

Men forskningsområdet är ännu ungt även om studier kring denna form av 
brukar<->producent-interaktion i innovationssyfte har hunnit få mycket mer 
stadga än studier av innovativ interaktion där 'rationalitets-avståndet' mellan 
producent och brukare är större. 

Granstrands begreppsliga ramverk ska ej återges här men det kan nämnas att 
han börjar diskussionen om brukar<->producent-relationer med att konstatera 
att inte ens 'den första cellen' i hans analys är oproblematisk. Denna 'första cell' 
är B(uyer)<->S(eller).11 Köparen och säljaren byter pengar mot varor. Två 
viktiga preciseringar görs i detta sammanhang: Det som återges i 'den första 
cellen' är en transaktion. Interaktion mellan köpare och säljare är ett vidare 
begrepp i vilket även ett mer sofistikerat informationsutbyte kan ingå. 

Det andra påpekandet i samband med 'den första cellen' är att det alls ej är 
trivialt att utgå ifrån att det finns entydiga säljare och köpare. T.ex kan, enligt 
Granstrand, den köpande enheten delas upp på användare, beslutsfattare, 
påverkare, inköpare etc. 

Riskerna med att ta lätt på detta påpekande kan illustreras med referens till 
'karlshamns' erfarenheter: 'karlshamns' sågkedjeolja av lågrisk-typ slog 
igenom relativt snabbt på marknaden.12 Användarsynpunkter var här lätta 

8 'Quasi-integrated forms' översätts här med 'delvis-integrerade former'. 
9 Granstrand (84)** s. 2. 
10 T.ex. förefaller Porters The competitive Advantage ofNations (90) ofta refereras i dagens 

undervisning. I Porters Sverige-avsnitt nämns den konstruktiva roll som offentlig 
teknikupphandling spelat i Sverige [Porter (90) s. 352]. I den bredare introduktionen till detta 
arbete av Porter nämner han värdet av avancerad svensk handikap-politik för svensk 
innovativitet. Detta gör han under rubrikerna "Determinants of National Competitive 
Advantage - Anticipatory Buyer Needs" [Se Porter (90) s. 91 f]. 

11 Granstrand använder alltså B(uyer) och S(eller). Jmf nedan där jag ofta talar om 
B<->P-relationer = B(rukare) <-> P(roducent)-relationer. 

12 Jmf 8.3 och Kemiprojektets rapport om skärvätskor [Hollander (86a)* s. 28]. 
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att ta hänsyn till för inköparna. Köparsidan när det gällde skärvätskor var 
mer motsägelsefyllt sammansatt och det faktum att nya former för inköpen 
började etableras var därför en viktig förutsättning för att nya LR
skärvätskor skulle nå framgångar. 

Från B<->S-relationer går Granstrand vidare till att intressera sig för vad han 
kallar 'lärande system': 

" ... it may be argued that the really important point is not whether technological 
change based on leaming is mainly user driven or maker driven but what 
makes the whole intra- and interorganizational system (or network) of actors 
(the BIS-system) function as a learning system. Technological change may take 
place among makers of materials, production machinery, components, and all 
kinds of supplies as well as among users with different applications and among 
makers and users connected to the user environment."13 

'Översatt' till skärvätskefallet kan man alltså fråga sig i vilken mån och hur 
t.ex. baktericid-tillverkare, skärvätske-producenter, utformare av tox-test,
utformare av skärvätske-test, inköpsorgan vid verkstäder etc. kan förmås
att enskilt och i relation till varandra lära för att utveckla väl fungerande
lågrisk-skärvätskor.

Hur kommer teknik-upphandling in i detta sammanhang? 
"Now, what is hampering innovation-diffusion processes are perceptions of 
risk peaks in the BIS-system . ... Naturally, it is then of vital interest to find 
mechanisms and contractual forms that will not only reduce risks but smooth 
the risk pattern in the BIS-system in order to release innovative efforts blocked 
by perceived risk peaks at the buyer or the seller side. Technology procurement 
offers one such possibility, ... "14 

Mögelangrepp på säden kan ruinera en bonde, snabbflagnande färg kan få 
en målerifirma på knä och ett byte av skärvätska i en medelstor verkstad 
kan kosta en kvarts miljon kronor även bortsett från eventuella 
produktionsbortfall. Köparnas behov av att reducera risk finns alltså även 
när det gäller så oglamorösa innovationer som i mina fall. 

13 Granstrand (84)** s. 6 och 8. 
14 Granstrand (84)** s. 8 f. 
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11.1.2. Innovationer med och utan skyddsnät 

De som i min fall 'beställde teknisk utveckling' befann sig på stort 
rationalitetsavstånd från 'säljarna'. Innebörden av detta belyser jag i tablån 
nedan. Där återges i vänstra spalten några av de steg som enligt Granstrand 
ingår i en kvalificerad upphandling av teknik. I den högra prövar jag att 
jämföra med 'motsvarande steg' i mitt VBSF-fall: 

Tablå: B<->S-samarbete - strikt eller löst? 

Granstrands sekventiella bild 

1. Initiation (activated by buyer, seller or
third party).

2. Studies in order to assess user needs
and the need for new technology.

3a. Investigations in order to make 
speafications and choices among 
alternative ways to satisfy recognized 
needs. 
3b. Preliminary estimates of costs and 
benefits. 

4. Search for and evaluation of potential
makers/sellers.

5. Preliminary specifications, letters of
intent and invitation of viewpoints from
a selection of prospective makers/ sellers.

10. Technological development.
11. Procurement, production, quality
control and delivery of final product.
12. Installation, test, training, running,
maintenance, planning for future
supplies etc.
13. Evaluation and possibly sharing of
non-anticipated costs and benefits.

Kll: It takes two to tango 

Jämförelse VBSF 

Ett initiativ till utveckling av färger med 
LR-profil kan sägas ha kommit med 
YSAM-systemet på SO-talet. De 
fackavdelningar, som på tidigt 70-tal tog 
kontakter med lab-chefen på 'nordsjö' 
kan ses som tidiga initiativtagare till 
VBSF. 

'User needs' på det medicinska området 
kan sägas ha preciserats av 
'yrkesmedicinen' i Örebro. 

Färg-utvecklare trodde länge att 
personliga skydd skulle kunna eliminera 
riskerna med de 

Här kan det vara värt att påminna om 
hur Kjönsberg såg kemiprojektets frågor 
kring beslutsunderlag etc. som 
"främmande". 

Målarna vände sig till det företag som 
var störst inom yrkesmåleriet. 

Jämförelsen förs endast till punkt 4 
eftersom poängen - den mycket lösare 
strukturen i VBSF-fallet - tydligt 
illustrerats redan i och med dessa 
punkter ... 

... Det finns dock skäl att leka med en 
jämförelse mellan målarnas avtal med 
målarmästarna år 1986 och en 
procurement riktad till färgindustrin. 
CTmf Granstrands punkt 11 här bredvid 
och mina kap. 17 och 19 nedan). 
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Trots kontrasten mellan strikt och löst kan jämförelsen ge fler lärdomar än de 
som kommer fram i tablån: 

"The technical competence of the buyer is of crucial importance for the outcome 
of the process. Mostly there are competence gaps between the buyer B and 
different sellers SI, S2 regarding the product and process technologies of the 
buyer and the seller and the market on which they meet, as illustrated (in the 
Figure below) with an obvious extension to a buyer's buyer, BB, and a seller's 
seller, SS." 15

B 
SS product Low s1 s2 High technical 
technology competence 

S process Low High technical 
technology competence 

S product Low Hig!i technical 
. technology competence 

B/S market Low High commercial 
competence 

B process Low High technical 
technology competence 

B product Low High technical 
technology competence 

BB process Low High technical 
technology competence 

Technical and Commercial Competence Profiles of Buyers and Sellers 

Jag kan 'översätta' figuren till mina fall genom att låta SS stå för 
bindemedelsleverantörer, S stå för färgfabrikanter, B för 
målare/målarmästare och BB vara arkitekter/byggbeställare. S1 får vara 
nordsjö, det vill säga en färgfabrikant som har en stor marknadsandel inom 
det yrkesmässiga byggmåleriet och alltså hyggligt känner vilkoren där. S2 
får vara beckers - en färgfabrikant som är mer inne på industrifärger vilket 
nödvändiggör större kompetens inom kemi och teknik. 

Diagrammet kan på så sätt frammana komplexiteten i målarnas 
/målarmästarnas 'upphandlingssituation'. Detta gör den trots att den 
förenklar. En i sammanhanget viktig förenkling är att de aktuella 
kompetenserna - exempelvis att måla - gjorts endimensionella. 

Av jämförelsen framgår också hur otydliga de potentiella vinsterna och 
uppoffringarna, som kan följa av att delta i innovationssamarbetet, är i 
mina fall. 

l5 Granstrand (84)** s. 10 f. 
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11.1.3. Glädjeämnen i långsiktiga förbindelser 
Granstrand uttrycker sig försiktigt om de eventuella fördelarna med den typ 
av B<->S-interaktion som teknikupphandling utgör ett exempel på: 

"Now the relative merits of technology procurement could be compared to the 
other two main types of B/S-interaction. To my knowledge there are no 
systematic, empirical studies doing this."16 

Men han ger onekligen teknik-upphandling och andra delvis-integrerade 
former av B<->S-interaktion 'the benefit of the doubt'. 

I 90-talets ekonomiska debatt kan Granstrands nedan återgivna resonemang på 
denna punkt förefalla bekanta men när det skrevs var tankar kring nätverk eller 
utvecklingsblock mindre framträdande i svensk debatt än nu. 

"Despite her small size, Sweden has developed an industry, which, with its 
high degree of diversification, resembles a large nation's industry. The industry 
has often developed 'downstream' from domestic raw materials, for example 
from mining to iron and steel works to engineering industry ... Technical 
collaboration between producers and users and technology procurement has 
then been possible domestically in a wide range of product areas . ... This 
collaboration ... has ... generated several innovations, which then often has 
enabled a subsequent internationalization . ... (a) multitude of links between 
producers and users appear to have contributed to Sweden's techno-industrial 
development. The closeness has been favored by geographic closeness and cultural 
similarities . ... 

Not only private but also public technology procurement has been important to 
the development of a technically advanced industry in Sweden ... Examples of 
important supplying companies are ASEA, Bofors, Ericsson, and SaabScania. 
All these companies are in the top league of R&D spenders in Sweden. Similarly, 
some of the corresponding government procurement agencies have had high 
technical in-house competence and access to at least partially owned R&D 
resources. These resources at the government buyer side have been considered 
valuable both by producers and users for good two-way communications and 
assessments of competing solutions . ... (It) has also been important that the 
procuring agency has not opted for a countryspecific or odd technology, but 
has had an international outlook on technology and markets and e.g. has 
participated in international standardization. 

Not only the closeness but also the continuity in the collaboration between 
public procurement agencies and suppliers have been considered valuable by 
sellers as well as by buyers . ... 

Not only the basic technical competence is increased but also one learns about 
the management of /arge projects ."17

l6 Granstrand (84)** s. 20. 
17 Granstrand (84)** s. 12 f. (BH-kursiveringar). 
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Det långa citatet kring svensk industristruktur och teknikupphandling hjälper 
mig att peka på fem teman, och därtill kopplade begrepp, vilka har präglat 
tolkningen av mina fall: 

Rationalitetsavstånd 
I kapitel 9 brottades jag med språkmetaforer. Jag sökte där koppla ett grepp på 
dem genom att pröva att tala om att 'rationalitetsavståndet' mellan olika 
aktörer var viktigt för att förstå förutsättningarna för kreativ interaktion. När 
Granstrand talar om närhet och kultur-likheter sysslar han med liknande 
frågor. 

Granstrand nämner fördelarna med att även beställarna har 'technical in-house 
competence'. Att det fanns ingenjörer som hade likartade 'språk' på bägge 
sidorna i det tekniska samtalet möjliggjorde god två-vägs-kommunikation. 

Det faktum att det fanns ingenjörer på bägge sidor innebar ej att 
rationalitetsavstånden försvann. Men de blev möjliga att överbrygga och 
därmed kunde nya - mer gemensamma - språk börja skapas. Dessa kunde i sin 
tur underlätta ytterligare närmanden. 

Här kan jag i mina fall jämföra med de större färgföretagens anställande av 
toxikologer under 70-talet.18 

Standardisering 
På en del områden som Granstrand diskuterar har kvalitativt högtstående 
standardiseringsarbete 'höjt ribban' i lagom takt. Kluriga lösningar har inte 
slagits ut men ändå har utvecklingsarbetet fokuserats. Granstrand pekar här på 
värdet av att tillhöra det nätverk som avgör var ribban ska ligga. Kreativa B<
>S-relationer kan föra upp kvaliten på ett nätverk till en nivå som ger vissa av
de individer som ingår i nätet en god access till internationellt 
standardiseringsarbete.19 

Exempel från mina fall på problem sprungna ur bristande 
standardiseringsarbete ges i några av skärvätskeföretagens problem med 
brist på funktionstester. 

Kontinuitet 
Granstrand understryker behovet av kontinuitet i B<->S-relationer. 

En svaghet hos de aktörer på brukarsidan som uppträdde i mina fall var att 
intresset av att fungera som beställare av teknikutveckling var ganska 
personbundet. Möjligheterna att upprätthålla en kontinuitet i 
kravställandet varierade alltså påtagligt. Målarfacket med sin i Sverige 
ovanligt fokuserade organisationsprincip kunde uppvisa en hygglig 

18 Jmf sektion 7.2. 
19 De inom meso-teori gängse begreppen utvecklingsblock och nätverk ersätter jag ofta med nät

eftersom det underlättar fortsatt språkbildning. Jmf noter till 1.4.1. och 11.2.2. 
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kontinuitet i sitt agerande. Det betydde inte bara att man kunde 'lära ihop 
med färgtillverkarna' utan även att man kunde 'belöna' deras 
utvecklingsansträngningar genom avtalet 1986. 

Lära sig hantera stora projekt. Erfarenhet av komplexa samtal över 
gränser 

I citatetet framhåller Granstrand att samarbetet kan ge värdefulla erfarenheter 
på det företagsorganisatoriska området. Han pekar på att deltagarna lär sig 
hantera stora projekt. Men även andra värdefulla organisatoriska erfarenheter 
kan inhämtas via deltagande i innovationsprojekt karakteriserade av komplex 
B<->S-interaktion. När ett antal projekt innefattande sådan interaktion har 
genomförts - förhoppningsvis med stigande framgång - lär sig aktörerna mer 
och mer om hur samarbetet kan hanteras. Denna kunskap söker man 
artikulera, men den innehåller ändå så många svårartikulerade moment att 
'närhet' till de miljöer där erfarenheterna gjorts, spelar stor roll för möjligheten 
att tillvarata dem. 

I mitt skärvätskefall noterade jag stigande kompetens att köpa LR
kemikalier. En av 'karlshamns' service-tekniker nämnde på sent 80-tal att 
han tyckte att 'det lossnat' med försäljningen av LR-skärvätskor sedan allt 
flera verkstadsföretag förändrat sitt sätt att köpa verkstadskemikalier. Nu 
byggde inköpen hos allt flera verkstäder på ett medvetet sammanförande 
av erforderliga kompetenser för inköpen och analysen av hela kemi
systemen. Därmed blev kvaliteterna hos LR-kemikalierna 'synliga'. 

En tänkbar innebörd av att sådana erfarenheter ackumuleras kan bli att 
förutsättningarna för framtida LR-projekt förbättras genom att 
diffusionsfasen för nya LR-produkter kortas. Dock kan denna snabbare LR
spridning komma att begränsas till Norden. Att jag fruktar en sådan 
begränsning sammanhänger med det som ovan sades om höjd kompetens i 
företagens inköpskommitteer under 1980-talet. En kompetenshöjning av 
detta slag blir nämligen inte så lätt att kopiera i länder med andra 
traditioner vad gäller verkstädernas inre relationer och relationer till 
omvärlden. 

Värdet av samtal med svenska verkstäder framhålls i slutet av 80-talet i en 
informationsskrift framställd av den ledande leverantören av skärvätskor 
till den svenska marknaden. 

"Castrols huvudlaboratorier för forskning, produktutveckling och kontroll 
ligger i England ... Den svenska marknaden har alltid bedömts som speciellt 
viktig - förr mest på grund av det högtstående svenska teknologiska 
kunnandet och kvalitetstänkandet, idag dessutom på grund av den svenska 
arbetsmiljöpolitiken ... Av tidigare nämnda skäl sker även en betydande 
produktutveckling i Sverige i synnerhet beträffande skärvätskor. Sättet för de 
senares användning ställer extra stora krav på såväl produktformulering, 
råmaterial som information till användaren. Den lokala tillverkningen skapar 
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dessutom värdefull flexibilitet när det gäller produkternas anpassning till nya 
miljökrav." 20 

En av eldsjälarna bland kravformarna nämnde att han i slutet av 70-talet, 
när han var med och gjorde en undersökning om innehållet i olika 
skärvätskor, blev utsatt för 'rena polisförhöret' hos just detta företag. Man 
ifrågasatte där vad han och hans kollegor skulle ha uppgifterna till. 

Den mer positiva attityd till samarbete, som castrol ger uttryck för i citatet, 
speglar i bästa fall en omvärdering av svenska kravformares ambitioner för 
arbetsmiljön. Har strateger på castrol börjat se den svenska marknaden 
som en pionjärmarknad där man kan samla erfarenheter av komplexa samtal 
beträffande miljön? 

" ... tillhör alla de företag som satsar mest på FoU i Sverige." 
De företag som Granstrand nämner i det långa citatet ovan är alla sådana som 
har betydande erfarenhet av att hantera komplexa projekt 'vid 
forskningsfronten'. Samtliga befinner sig i svensk industris 'traditionella 
styrkebälte'. 

Granstrand utgår från företag vilka under lång tid lärt sig hantera möjligheter 
och risker i sådana FoU-processer som kännetecknas av komplicerade 
kopplingar i hela kedjor av B<->S-interaktioner. 

FoU-projekten i mina fall är långt mer perifera i svenskt näringsliv. 
Erfarenheterna av att hantera sofistikerad kommunikation är mycket mindre i 
de där aktuella kedjorna. 

20 Castrol (89) [Sk.v.]* s. 3.
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11.1.4. Mer eller mindre synliga pionjärbrukare 
Granstrand förefaller, i början av 80-talet, ha uppfattat offentliga 
teknikupphandlare som dittills ganska svårsedda pionjärbrukare. I min tolkning 
hade de emellertid blivit något lättare att se för såväl företagsekonomiskt som 
nationalekonomiskt inspirerade innovationsforskare till följd av det arbete 
som bedrivits av MIT-forskaren Eric von Hippel. Denne hade under 70-talet 
studerat ett antal innovationer på området 'vetenskapliga instrument'. Han 
fann att brukarna varit initiativtagare i 80 % av fallen.21 

Efter att ha följt upp sin studie av området 'vetenskapliga instrument' med 
studier av ett antal andra områden (utrustning för produktion av halvledare, 
utrustning för produktion av armerad plast, etc.) präglade von Hippel 
begreppet lead user .22

"I define 'lead user' of a novel or enhanced product, process or service as those 
displaying two characteristics with respect to it: 

Lead users face needs that will be general in a marketplace - but face 
them ... before the bulk of that marketplace encounters them 

Lead users are positioned to benefit significantly by obtaining a solution 
to those needs.23

von Hippels forskning inspirerade den här använda artikeln av Granstrand 
och även den artikel av Lundvall som jag använder i nästa sektion. 

21 von Hippe! (76) och von Hippe! (77) s. 1.
Här använder jag ordet initiativtagare . Nedan direktöversätter jag ibland och kallar dem som 
tar initiativ till innovationer för källor. 

22 Som framgått har jag översatt lead user med pionjärbrukare. När begreppet lead user präglades 
är oklart för mig. Det diskuteras emellertid utförligt i The sources of innovation - en studie där 
von Hippe! jämför en rad områdesstudier och även identifierar 'källor' som varken är 
producenter eller brukare. [von Hippe! (88)]. 

23 von Hippe! (88[86]) s. 357.
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11.2. Otillfredsställande innovationsbanor 

I sektion 11.1 nämnde jag att Granstrands grund är studier av svenska 
industriella storföretags sätt att hantera FoU. 

Den forskare/forskargrupp jag använder i denna sektion uppvisar viktiga 
likheter med Granstrand i sin behandling av, och sitt intresse för, 
brukar<->producent-relationer. Men det finns skillnader i startpunkter som 
man bör se för att förstå dynamiken i denna forskningstradition. 

Vid ett seminarium om innovationer och teknologi på hösten 1984 lade 
Lundvall fram en rapport vars titel översatt till svenska blir: 
Produktinnovationer och brukar<->producent-interaktion.24 Med Lundvalls 
egna ord var syftet med rapporten ... 

" ... to demonstrate the usefulness of applying a user-producer perspective to 
innovation. The ideas presented reflect a collective effort. Since 1977, the 'IKE
group', ... has been working on problems relating to industrial development, 
international competitiveness and technical change. The approach has been 
heretic rather than mainstream ... It was developed partially by importing ... 
from France, where Perroux ... (analyzed) vertically organized systems of 
production. Another (import) came from UK, where Freeman and others at 
SPRU have focused upon industrial innovations. In Aalborg a "new 
combination" has been tried. Innovative activities within ... verticals of 
production, industrial complexes and national systems of production, have 
been analyzed." 25 

IKE-forskarnas vilja att fördjupa synen på internationell konkurrenskraft följde 
bl.a. av deras frustration över att den danska debatten kring detta ämne var så 
hårt fokuserad på lönehöjningars kortsiktigt negativa effekter på Danmarks 
internationella konkurrenskraft. 

Med referens till Dahmens begrepp kan man säga att IKE-forskarna ville 
fördjupa tankarna kring hur det går att förmå olika typer av omvandlingstryck 

att stimulera en branschs, eller ett lands, långsiktiga utvecklingskraft.26 Kort 
uttryckt var hypotesen att för lågt omvandlingstryck (t.ex. förorsakat av att ett 
land devalverat) på sikt kunde vara skadligt därför att det gav negativa 
effekter på den teknologiska utvecklingen.27 För att få bättre grepp om
alternativ till en nationell lågkostnadsstratregi ville man till exempel veta 
vilken roll krävande/resursstarka/kompetenta beställare kunde spela. 

24 Rapporten heter "Product Innovation and User-Producer Interaction" och citeras som 
Lundvall (85). Seminariets titel var "Workshop for Technological Innovation and Policy". Det 
hölls på Stanford University. 

25 Lundvall (85) s. 1. 'IKE' är en förkortning av danskans 'Internationel konkurence
evne'=lnternationell konkurrenskraft. Engelskans vertical kan ses som ett annat ord för 
produktionskedja. Jag kommer ibland översätta det med 'vertikal'. En utförligare diskussion 
följer i not precis före 11.2.1. 

26 Jmf 10.5.2.
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Detta var en av flera startpunkter. Jag vill lyfta fram just denna eftersom 
svenska ekonomisk-politiska tankar kring omvandlingstryck också 
aktualiserats efter en period av makroekonomiska expriment med 
'lågkostnadsstrategier'. 28 

Vid användningen av Lundvalls rapport hänvisar jag först till resonemangen 
om hur innovativ verksamhet ofta hamnar i vissa banor (trajectories). Särskilt 
viktig är analysen av de sätt på vilka dessa banor kan härledas ur dagens 
samband i produktionen. Därefter använder jag Lundvalls diskussion kring 
innovationshinder i några vertikaler. Den diskussionen hjälper mig att 
identifiera liknande hinder i mina fall.29 

11.2.1. Följer innovativ verksamhet vissa 'banor'? 
"W e shall regard innovations as the result of collisions between technical 
opportunity and user needs .... the innovating unit needs access not only to 
information about technical opportunities, but also to information about user 
needs. We shall assume that information about user needs is differing in 
complexity and appropriability in the economy; but, that some costs and efforts 
always are involved in obtaining the information."30 

När Lundvall söker komma åt kostnaderna för information utnyttjar han begrepp 
från informationsteori: 

"We shall assume that information is flowing between units, passing through 
information channels and transformed into specific codes. We shall also assume, 
that each unit has a memory consisting of accumulated information, as well as, 
an agenda consisting of items which are scrutinized by the unit. 
In a dynarnic perspective, the establishment of information channels and codes 

27 Se närmare i Norden Dagen Derpå [Mjoset red. (86)], där flera IKE-forskare och även Erixon 
deltar. [Erixons arbeten kring omvandlingstryck nämndes i 10.5.2]. 

28 Det låg nära till hands för en utredare/ forskare som tog steget från ett LO-förbunds 
utredningsavdelning till en arbetslivsforskande institution att bli inspirerad av forskning 
som den i IKE-gruppen. 
Det enklaste argumentet för detta är naturligtvis att konstatera kopplingen till lönepolitik. 
Här vill jag dock peka speciellt på att utredningsarbete på ett industriförbund innebar 
ständiga 'kast' mellan företagsekonomiska och nationalekonomiska perspektiv. En paradox 
vid dessa perspektivskiften hade att göra med hur de olika disciplinerna såg på strategier 
som förordade uppgradering av produkter snarare än kostnadssänkningar. Att sådana 
strategier borde prövas i första hand var brett omfattad klokskap bland företagsekonomiska 
konsulter oberoende av partskoppling. Liknande tankar sågs ofta som spekulativa om de 

fördes i nationalekonomiska sammanhang. 
29 Ordet 'vertikal' utgår från att branscher i en ekonomi ibland ordnas så att de branscher som 

främst producerar ganska 'oförädlade' varor (alltså branscher som jordbruk, gruvor etc.), 
placeras bredvid varandra långt upp i ett rutnät medan branscher som gör 'slutprodukter', 
kommer långt ner i rutnätet. 'Kedjan' från petrokemikomplex (t.ex. det i Stenungssund) via 
kemi-industri (t.ex. en bindemedelsproducent), via färgindustri, via målerifirmor, 'ner till' 
t.ex. byggbeställare kan då kallas en vertikal.
IKE-gruppens användning av ordet kan, som nämnts i citat från Lundvall, förknippas med
traditionen från den franske ekonomen Perroux. [Så vitt jag förstår fås en bra introduktion
till denne i F. Perroux: L'Economie du xxe Siecle 3rd ed., Paris: Presses Universitaires de 

France 1969].
30 Lundvall (85) s. 3. 
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can be regarded as investments. It is time-consurning, as well as costly, to 
develop new channels of information and new codes. 31 

För att hjälpa mig själv, och de läsare som har kapitel 7 i minnet, att ge kropp åt 
dessa svåråtkomliga begrepp, prövar jag att tillämpa dem på färgföretaget 
nordsjö's uppbyggnad/ aktivering av sitt test-nätverk: 

Det kostar förstås att hitta, och lära sig samarbeta med, olika testande 
företag. Vilka testföretag är mest representativa för hela den potentiella 
marknaden? Vilka är bäst på att artikulera kritiken mot färgproverna så att 
kritiken kan översättas till nya tekniska krav på produkterna? Och vad 
menar provmålarna när de säger att "Känslan när färgen lades på var för 
olik alkydfärgens"?32 Att skapa hygglig enighet om innebörden av kod-ordet 
'alkydkänsla' kan ta tid. Agendan för kommunikationen/testerna behövde 
ändras när man upptäckte att också luftfuktigheten var viktig vid test av 
vattenbaserade färger. 

Lundvall använder också informationsteori för att troliggöra att en 
B<->P-relation, som väl har etablerats, ofta tenderar att bli självförstärkande: 

"There are several factors reinforcing relationships once they have been 
established. The channels of information and the "code" used within a given 
channel are costly to establish. As the channel and the code is used, learning 
takes place and the effectivenees of the exchange of information grows . ... Only 
when altematives offer substantial retums will it be rational to change channels 
and codes . ... This general observation deriving from information theory is 
reinforced by the characteristics of technology and innovations. When the 
information relates to technology, the code will be complex and specific making 
the change of channels and codes extra expensive. 
One of the most general propositions, emanating from our analysis, is that the 
stability of user-producer relationships reinforces the innovative process in certain 
directions; hut, hampers it in other directions . ... states of disequilibrium -
reflected in 'unsatisfactory innovations' - prevail."33 

Innovativ verksamhet har alltså en tendens att hamna i vissa 'banor'. Vilka? En 
viktig bestämningsfaktor kan sökas i etablerade varuströmmar. Mönstret i 
innovationsrelationerna måste förstås mot bakgrund av historiska mönster i 
varuflödena genom ekonomin. 

"Production is a routine process resulting in a regular flow of products from 
producers to users. Innovation is a search process characterized by less 
regularity in its outcome. Production and innovation are interdependent. 
Informations obtained in relation to production and in relation to the regular 
flow of products, feed the innovational process. Innovations reshape 
production and the regular flows."34 

31 Lundvall (85) s. 9. 
32 Sektion 7.2. 
33 Lundvall (85) s. 11. 
34 Lundvall (85) s. 5. I förhållande till vad Lundvall säger i t.ex Dosi m.fl. ed. (88) är det som 

sägs i citatet en tidig grov formulering. Senare fjärmar sig Lundvall mer från Schumpeter i 
det att han fäster stort avseende vid rutin-FoU. En gradering av innovationers radikalitet kan 
göras utifrån hur nära de är kopplade till de 'rena' varuströrnrnama. Dikotomin 
innovationsrelation kontra produktionsrelation förvandlas till en skala. 
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Enligt ett sådant resonemang - i vilket etablerade varuströmmar styr 
innovationer - är det mindre sannolikt att målerifirmor direkt skulle vända 
sig till bindemedelsleverantörerna, när en färg börjat utsättas för kritik av 
arbetsmiljöskäl. Dessa firmor har ju av tradition brukat vända sig till 
färgföretag när de t.ex. upptäckt att nya byggmaterial kräver nya 
egenskaper hos färgerna. 

En viktig distinktion för Lundvall är den mellan brukarföretag och 
konsumenter .35 Konsumenterna är också brukare men de förutsättes i 
normalfallen vara mera passiva än brukarföretag. Konsumenten förväntas inte 
leta efter nya sätt att täcka behov; framförallt inte om detta betyder omfattande 
lärande. Vid produktinnovationer avsedda för konsumenter kommer 
leverantörerna i högre grad sträva efter att begränsa de förändringar som 
brukaren måste göra i sitt beteende för att kunna ha glädje av den nya 
produkten.36 

I detta avseende kan man säga att brukarna i två av mina fall utgör en 
mellanform mellan brukarföretag och konsumenter. Många målerifirmor och 
lantbruksföretag är så små att det kan vara svårt för dem att bekosta de sök
och läroprocesser som det aktiva brukarföretaget förutsätts ägna sig åt. I 
exemplen nedan visar det sig att detsamma gäller en del av de 'brukarföretag' 
som IKE-forskarna studerat. 

När jag i närmast följande skrivningar använder ordet brukare följer jag 
Lundvall i att i första hand avse aktiva brukarföretag. Reservationen om 
mellanformer bör dock hållas i minnet eftersom fokus senare ska riktas mot 
dessa. 

Ömsesidigt beroende 
Hur ser då producentens och brukarens beroenden av varandra ut? 
Producenten måste lära känna avancerade brukares egna process-innovationer. 37 
Då kan 'han' förbättra dessa och kanske sprida dem till andra brukare.38 Han 
måste också känna kundens produktinnovationer (nya produkter betyder ofta 
nya sätt att producera). Han måste också känna kundernas relativa förmåga att 
lära nytt. 

Brukaren måste känna till och kunna bedöma olika leverantörers nyheter och 
också jämföra nyheterna med den egna lärande-förmågan. Han måste också 
veta vem som kan utveckla de produkter han behöver som insatsvaror till hans 
egna nyheter eller när han upptäcker 'trånga sektioner'. 

35 Det är Lundvalls begrepp 'professional users', som jag översätter med brukarföretag.

36 Lundvall (85) s. 6 f. 
37 Den distinktion mellan process- och produktinnovationer som här används av Lundvall är 

helt enkelt att en processinnovation är något för den egna produktionen medan 
produktinnovation är för en kund. (Om ett måleriföretag kommer på ett nytt sätt att 
applicera färg är det alltså en processinnovation men samma innovation är en 
produktinnovation om den gjorts av ett företag specialiserat på appliceringsutrustning). 

38 Tyvärr är de tekniska innovationernas värld alltjämnt sådan att den språkliga 
könsdiskriminering, som förekommer i denna sats, motsvaras av en faktisk. 
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I avancerade B<->P-relationer ka det uppstå svåra problem med 
informationsläckage. Brukarens innovationer kan via leverantören spridas för 
snabbt till andra brukare och vice versa. Om leverantören och brukaren 
'integreras vertikalt' kan emellertid rader av andra problem uppstå. (Den f.d.) 
leverantören kan få svårigheter att utveckla sina innovationer ihop med andra 
brukare än den som nu tillhör samma företag och (den f.d.) brukaren kan bli 
för beroende av just 'sin leverantörs' teknikutveckling. Detta är i grov 
sammanfattning Lundvalls tolkning av att det som Granstrand kallar delvis
integrerade former i praktiken kan iakttas så ofta. 

I VBSF-fallet och delvis även i skärvätskefallet fanns problemen på en lägre 
sofistikeringsnivå nämligen att innovationsrelationer inte förelåg 
inledningsvis. Verkstadsindustrin ansåg sig t.ex. inte behöva ha så mycket 
kemikompetens därför att kemi-systemen ansågs perifera i deras 
produktionsprocesser. De stigande miljökraven var med och aktualiserade

behovet av att gå från produktrelationer till innovationsrelationer. 

11.2.2. Innovationshinder i tre vertikaler 

"Innovations might be regarded as "invasions of unknown territories". How 
should we possibly be able, ex ante, to deem if extensions in one direction is 
better than extensions in another? The optimal pattern of innovation is not a 
useful concept. But, this does not mean that any assessment of innovative 
performance is without meaning. It might be possible to locate situations where 
the actual rate and direction of innovations does deviate from the potential in a 
conspicuous way. A systematic analysis of technical opportunities and user 
needs can demonstrate that actual innovations do not exploit fully the 
opportunities present, or do not reflect user needs."39 

Lundvalls argument för att det kan finnas otillfredsställande innovationsbanor 
är bl.a. att etablerade B<->P-relationer kan bli så stabila att de börjar 
kännetecknas av slentrian.40 Nya kanaler är dyra att etablera och gamla kan 
vara svåra att bryta sig ur. 

"A specific constellation of user-producer relationships might foster specific 
'trajectories' of innovations. Such trajectories might prove quite insensitive to 
new technical opportunities and new user needs. A kind of 'dynamic inertia' 
might become built into the user-producer relationships."41

39 Lundvall (85) s. 31 f. 
40 I avsnitt 1.4.1. nämndes ordet utvecklingsblock. Ett begrepp som förde till tanken på

utvecklingsblock var felinvestering. [Se Carlsson och Henriksson (91) s. 17]. Här talar jag i 
Lundvalls anda om 'otillfredsställande innovationsbanor i en vertikal'. Nedan använder jag 
uttrycket 'nät som var i behov av att bindas om'. Att jag i avhandlingens del IV fastnar för 
uttryck i den sistnämnda familjen beror som nämnts på att jag tyckt att språk- och 
metaforbildningen blivit enklare när jag utgått från ordet nät. Jmf dock kap. 3 och 19. 

41 Lundvall (85) s. 32. Tanken på 'trajectories' - här översatt med 'banor' - är inget unikt för
Lundvall. Tvärtom, den är central i en hel del icke-ortodoxa skolor inom nationalekonomin. 
Lundvall pekar som på ett antal viktiga inspiratörer. Freeman och Perroux har nämnts ovan. 
Han markerar emellertid att han också 'lutar sig mot' Arrow och Rosenberg. [Lundvall (85) s. 
2]. I mitt sammanhang finns det- av skäl som kommer framgå nedan - särskild anledning att 
peka på March och Simon Umf 14.4.] samt Schuhmacher Umf 15.3.2.]. När det gäller March 
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Nedan använder jag tre av de fyra fall, vilka diskuteras i här anfört IKE
material för att visa hur jag kan associera från dessa fall till mina. Jag kommer 
korta bort många nyanser eftersom mitt syfte endast är att illustrera metoden. 

För svagt ifrågasatta teknologibanor 

Överutomatisering av mejerier 
"We found that dairy processing plants designed by the producers of equipment and 
systems were more capital intensive, more inflexible, and more highly automated, than 
what corresponded to cost-effective solutions and to the needs of the users. Only 
recently, had the biggest of the users involved developed a capacity of its own to 
design and produce its own plants. The first new plant designed in-house, diverged 
radically from earlier generations of plants and it is supposed to diminish costs 
substantially. "42 

Lundvalls analys av detta exempel på en otillfredsställande innovationsbana 
tar bl.a. fasta på fördelningen av kompetens mellan de få producenterna och 
de många brukarna. Producenterna hade FoU-avdelningar specialiserade på 
att utveckla elektronikbaserade styrsystem. Den levererade teknologin var 
'systemisk' så till vida att den förutbestämde hur brukarna skulle lägga upp sin 
produktionsprocess. En del mejeri-kooperativ var stora - det största stod för 
mer än halva den danska kapaciteten - men kooperativen hade av hävd inte 
intresserat sig så mycket för delägarnas inköp av anläggningar. 

Utan så värst mycket ifrågasättanden kunde leverantörerna alltså följa en 
'teknologi-bana' mot allt högre automatisering långt efter det att denna bana 
slutat motsvara brukarnas behov. 

Tillsatskemikalier 
"Bra teknik men dålig miljö 
När man en gång i tiden, det var i slutet av 1800-talet, började formulera 
skärvätskor, var man självfallet inte medveten om de problem som efter hand 
skulle dyka upp. Man började på enklast möjliga sätt genom att bara använda 
vatten. Verktygen höll skärpan längre, skärhastigheten och 
produktionskapaciteten kunde ökas. 
Tillsammans med vattnet kom tyvärr korrosionsproblemen, som så småningom 
löstes genom tillsatser av enkla korrosionsskyddskemikalier. Man upptäckte att 
tvålar av vegetabiliska och animaliska fetter ökade rostskyddet och också gav 
vattnet lite smörjförmåga. Därmed var utvecklingen i full gång. Ofta tillsatte man 
kemikalier med speciella önskade egenskaper och glömde bort att de kanske även 
hade negativa effekter. Fanns sådana så kompenserade man dessa genom nya 
tillsatskemikalier. 

och Simon var det inforrnationskanaler och innovationsbanor i enskilda företag som var i 
fokus. [Se t.ex. s. 167 i a.a.]. 

42 Lundvall (85) s. 33. 
[Typografi-not: I detta textavsnitt bryter jag mitt vanliga mönster för marginalindrag vid 
citat. (Mitt vanliga mönster är vänster-indrag 1,27 cm vid citat). Sålunda har citaten här 
samma vänstermarginal som den text de belyser. Det citat som belyser IKE-forskamas text är 
alltså inte alls indragen. (Vänster-indrag O cm). Det citat som belyser ett av mina fall har 
samma vänstermarginal som resten av min egen empiri. (Vänster-indrag 0,78 cm)]. 
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Dagens skärvätskor kännetecknas av mycket komplexa sammansättningar. Listan 
på tillsatskemikalier har kommit att bli mycket lång."43

De ständiga tilläggen av nya kemikalier möjliggjordes av att 
verkstadsarbetarnas kemiska arbetsmiljö inte uppmärksammades. Att 'lösa' 
funktionsproblem genom slentrianmässigt tillsättande av nya kemikalier 
verkar ha varit en teknologibana man kunde följa så länge verkstädernas 
kemiköpare var omedvetna om miljörisker. 

Misstrodda brukare 

Traditionsbundna konfektionsfdretag 

I konfektionsvertikalen fann IKE-forskarna att ett fåtal producenter stod för 
huvuddelen av produktionsutrustningen. Brukarna var små och spridda och 
hade begränsad FoU- och teknikkompetens. I motsats till mejerivertikalen var 
produktionsteknologin emellertid icke-systemisk vilket innebar att 
konfektionsföretagen kunde lära sig att kombinera utrustning från olika håll. 

Innovationsbanan var dock otillfredsställande när det gällde att utnyttja 
radikala innovationer från elektronik-, laser- och kemi-områdena. 
Teknikproducenterna i konfektionsvertikalen sade sig tveka inför introduktion 
av radikala innovationer därför att brukarna hade för låg kompetens och var 
för konservativa för att kunna smälta sådana radikala nyheter. 

Brukarna kunde på grund av sin relativa litenhet inte 'kortsluta' och själva 
skaffa receptor-kapacitet för de radikala innovationerna. 

Romantiska eko-bönder och målare 
Ett viktigt tema i avhandlingens del IV är att innovatörer in spe kunde 
uppfatta eko-bönder och lösningsmedelskritiska målare som 
'eftersläntrare'. Innovatörerna tvekade länge innan de sökte svara på de 
krav som dessa förmodade eftersläntrare började forma. 

Rationalitetskrockar mellan vetenskapsfält 

Vattenrening 

När de beslöt att studera 'vattenreningsvertikalen' väntade sig IKE-forskarna 
att finna en otillfredsställande innovationsbana på grund av 
producentdominans. Så visade det sig dock ej vara vilket berodde på att 
personbunden kompetens 'vandrade över' från producenter till rådgivare åt 
brukarna. Brukarna fick kompetent hjälp med att forma kraven. 

Däremot visade sig banan ha fått otillfredsställande drag till följd av ett 
outvecklat gränssnitt mellan två 'fält'. På ena sidan stod elektronik - som 
skulle svara för mätteknik - och på den andra kemi och biologi - som skulle 
avgöra vad som borde mätas. När 'samtalet' mellan dessa fält ej fungerade blev 
de instrument som utvecklades för miljö-mätningen av sekunda kvalitet. 

43 Linden (81) [Sk.v.]* s. 7.
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Eko-anpassade betningsmedel 
IKE-forskarna noterade alltså, i studien av ett miljö-nät i vardande, en för 
innovationsbanan värdefull professionell rörlighet. Några exempel på 
rörlighet av detta värdefulla slag har jag ej stött på i mina fall. 

Exempel på några parallellproblem till deras gränssnittsproblem vill jag 
däremot peka på. Jag syftar på de problem som fick till följd att det dröjde 
innan insikten om kvicksilverfarorna ledde till sådan FoU som kunde 
resultera i en ersättningsprodukt. I kapitel 17 nämner jag tre krockar 
mellan tankefält: 

Krocken kemi>-<biologi 
Krocken företags-FoU>-<Universitetsforskning 
Krocken etablerad sektor>-<sköra miljöintressen 
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11.3. Onda och goda cirklar 
I avsikt att peka fram mot avhandlingens del IV kan jag mer förenklat tillordna 
ett av Lundvalls mönster för fjättrande strukturer till vart och ett av mina tre 
fall. Krockar mellan vetenskapsfält blir som sagt tydliga i kapitel 16 om de 
kvicksilverfria betningsmedlens genes. Misstro mot en brukaregrupps förmåga 
att förutskicka ett framtida krav blir tydlig i kapitel 17 om de vattenburna 
snickerifärgernas genes. I kapitel 18 diskuterar jag huruvida en 
dominansrelation mellan svensk verkstadsindustri och kemiindustri medförde 
att en etablerad tekniologibana var svår att lämna. 

I del IV fäster jag emellertid också avseende vid de 'strukturbrytande hjältar' 
som sökt finna nya stigar snarare än följa etablerade banor. 

Innan jag i kapitel 12-15 söker visa ett sätt att 'skapa utrymme i mitt synfält' för 
dessa nya kravformare finns det emellertid skäl att påminna om de tankar på 
goda cirklar som under primäranalysen inspirerade förhoppningarna om 
miljö-kemi.44 En tänkt ond cirkel för svensk kemi som utgick från att Sverige 
fastnat i oorganisk kemi, ska ej återges här.45 Den tänkta, framtida, goda 
cirkeln - med start i avancerade arbetsmiljökrav - finns det dock skäl att lyfta 
fram. (Se figur). 

De resonemang som redovisas i kapitel 12-19 innebär såväl problematiseringar 
som överskridanden av den tankefigur som illustreras i min goda cirkel. 
Problematiseringen gäller bland annat figurens 'makroorientering'. 46 
Överskridandet gäller bland annat den alltför enkla kopplingen mellan 
kemiarbetares goda 'exit-möjligheter' och sofistikerade kravformning. 47 Att 
detta överskridande får stora konsekvenser framgår av att kausalpilen från 
goda exit-möjligheter (i figurens övre vänstra hörn) är själva startpunkten för 
den tänkta goda cirkeln. 

44 Jmf sektionerna 1.4. och 5.1. ovan. 
45 Den skissades, liksom den goda cirkeln, ursprungligen i en ansökan om anslag till 

Kemiprojektet. [Odhnoff (86)* s. 11-12]. 
46 Jmf slutet på avsnitt 10.5.2. 
47 Vad som avses med 'exit-möjligheter' blir lite tydligare i not till 17.2.1.
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12. Innovationer - Sköra eller

kraftfulla?

"It seems fair to say that one of our greatest collective failures concerning 
technology has been our failure to direct research into the development of new 
technologies which would contribute to the solution of pressing urban and 
ecological problems. This, it seems to me, is a major factor in the recent 
disillusionment with both technology and econornic growth."1

Innovationer bör - likt barn och ungdomar - uppfattas som samtidigt sköra och 
kraftfulla. Vilken sida som dominerar - skörheten eller kraftfullheten - har 
förvisso att göra med vart i sitt levnadslopp en innovation hunnit. Jag 
föreställer mig dock att mycken misshandel - eller åtminstone okänslig 
hantering av - innovationer, har att göra med att innovationerna 
överbeskyddas eller utsätts för överkrav, beroende på att de som har ett ansvar 
för dem, tillfälligt bara ser den ena sidan av innovationernas dubbelnatur. 
K apitel 12 -14 kommer handla en hel del om tekniska innovationers 
dubbelnatur. 

Välkommet budskap om skörhet? 
Budskapet att vi bör se de sidor hos innovationer som ej mår bra av tidspress 
kan uppfattas som föga välkommet i dagens näringsliv. Det kan synas gå på 
tvärs mot en mäktig strömning i det tidiga 90-talets management-filosofi -
"time based mangement". Få är de företag som upplevs ligga vid den 
företagsorganisatoriska 'fronten', som inte kan peka på drastiskt kortade 
ledtider i mängder av aveenden. Det kan gälla tiden från order till leverans, 
från felanmälan till korrigering och - vilket är det viktigaste här - från 
projektide till färdig produkt. 

Budskapet kan däremot uppfattas som välkommet av dem som känner ett sting 
av dåligt samvete när de funderar över forskningens och innovativitetens vägar 
under de första tre efterkrigsdecennierna. De som beklagar eller står undrande 
inför det 'kollektiva misslyckande' som Nathan Rosenberg pekar på i 
inledningscitatet ovan kan i budskapet tolka in argument för att orsaken till 
långsamheten bl.a. måste sökas i själva naturen hos innovationer. 

Min egen förhoppning är dock varken att stöta bort de läsare som kan känna 
sig anklagade för fartblindhet eller omfamna dem som vill slå sig till ro med att 
det kollektiva misslyckandet var en följd av innovationers inneboende natur. 

Nej, syftet nedan är att visa hur en ny läsning av tre klassiska 
innovationsforskare öppnar för att se tekniska innovationers dubbelnatur. Ser 
man den blir segheten lättare att tolka. 

1 Rosenberg (76) s. 223.
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Lång väg till fronten? 
Ordet forskningsfront är en populär metafor i delar av forskarsamhället. 

De frontavsnitt jag vill fram till finns i en rad olika discipliner -
nationalekonomi, mesoekonomi, företagsekonomi. Vidare i sociologi, 
psykologi, och antropologi. Och väl också i juridik och vetenskapsfilosofi. 
Härförarna vid de olika frontavsnitten förefaller ha haft svårt att kommunicera 
med varandra. 

I sektion 12.1. porträtteras Joseph Schumpeter, som i början av seklet, med sitt 
svärd ritade upp de första konturerna till det land som ska försvaras. I sektion 
12.2. får han oväntat eldunderstöd av Christopher Freeman, som på 1960- och 
70-talen såg nya hjältekategorier i de enligt disciplingrundaren alltmer
letargiska armeerna. I sektion 12.3. får Nathan Rosenberg bl.a. visa hur de äldre
strategerna underskattat fotfolket.

Ironin i styckena ovan syftar till att påminna om bilders inflytande över vad vi 
tänker.2

Orsaken till att jag vill påminna är att syftet med detta kapitel bl.a. är att 
försvaga 'halvmedvetna' bilders makt. I kapitlet om kunskapsbildning genom 
dialog förutskickade jag att jag uppfattar besök hos klassikerna i ett ämnes 
centrum bl.a. som ett sätt att få syn på bildernas ofta motsägelsefulla 
ursprung.3

Uttryckt på ett annat sätt vill jag säga att kännedom om ideemas barndom kan 
göra att man får en friare relation till dem. 

12.1. Schumpeters entreprenör: 'Hjälten mot 
strömmen' 

Tanken på att de som idag arbetar för bättre skydd av den inre och yttre miljön 
bör lära av den ekonom, som ses som andlig fader av många ekonomer som är 
kritiska mot regleringar (t.ex. miljöregleringar), vill jag introducera med hjälp 
av två paradoxer. 

Den första paradoxen, är att det med hjälp av konventionella 
räkenskapsmetoder, förmodligen skulle vara svårt att 'räkna hem' flertalet av 
de sex FoU-projekt, som studerats inom mina tre fall. Trots detta, och trots att 
de mer sofistikerade kalkyler, som skulle kunna givit 'snyggare resultat' för 
projekten, med stor sannolikhet aldrig utförts, har projekten drivits vidare år 
efter år. Så småningom har de också resulterat i nya produkter, som 
representerat framsteg- åtminstone för 'realistiska kravställare'. 

2 Jmf kap. 3 och 10. 
3 Sektion 4.0.
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Några av svaren på denna paradox har förutskickats i det citat där Freeman 
raljerar över dem som tror att 'nya projektvärderingsmetoder kan lösa de 
svårigheter som är inneboende i innovationers natur'.4 

Min andra paradox vetter åt vetenskapsfilosofi. Paradoxen finns i skärningen 
mellan å ena sidan Schumpeters metodologiska forskningsprogram i hans 
första större vetenskapliga arbete från 1908-The nature and essence ofTheoretical 
Economics - och å den andra den entusiasm han rönt bland många av de 
forskare som likt Hodgson velat vidga nationalekonomins domän till att även 
inkludera 'teknologiutvecklingen och utvecklingen av människors artikulerade 
behov'.5 

Swedberg beskriver i sin intellektuella biografi över Schumpeter hur denne 
påverkades och förhöll sig till den hätska 'metodstrid', som bland tyskspråkiga 
ekonomer rasade mellan 'historiserande' och 'teoretiserande' ekonomer från 
1880- till 1910-talet: 

"After a few years at the University of Vienna Schumpeter began to lose interest 
in the historical approach to econornics. He had begun to read mathematical 
econornics and he soon experienced, as he put it, 'a sharp tum' in his interests, 
away from ... historical economics . ... All that mattered to him now was the idea 
that one could make economics into areal science with the help of mathematics."6 

Den bok som blev resultatet av denna 'drastiska omsvängning' kom 1908 och 
fick hans företrädare som ekonomiprofessor i Graz att beskriva Schumpeter 
som en som ... 

" ... adheres to a barren, abstract, and formalistic approach, only toying with 
mathematical or mechanistic concepts and analogies witout any relationship to 
real life. "7

Detta motstånd från de historiserande ekonomerna gjorde att Schumpeter fick 
professuren först efter ett ingripande från kejsarsämbetet i dubbelmonarkin. 

Den ekonom som idag hyllas som en pionjär i motståndet mot mekanisk 
neoklassisk nationalekonomi, vann sin första ryktbarhet som ung briljant 
introduktör av neoklassisk nationalekonomi i det tidiga 1900-talets 
tyskspråkiga värld. 

Jag tolkar detta i termer av att han var en produkt av ett kreativt spänningsfält 
mellan de två traditioner, som nämndes i samband med metodstriden, och 
associerar till diskussionen om Wien som en kreativ miljö.8 

The theory of economic development utkom 1911 och har ibland betraktats som en 
motskrift till hans första verk, d.v.s. det där han enligt ovan introducerade 
neoklassisk nationalekonomi. Schumpeter motiverade den 1911 utkomna 

4 Avsnitt 10.2.2. 
5 Sektion 10.0. 
6 Swedberg (91) s. 24 (EH-kursivering). Den metodstrid, som nämns i meningen före citatet, tar 

Swedberg bl.a. upp på s. 2 i a.a. 
7 Cit. hos Swedberg (91) på s. 19.
8 D.v.s. den diskussion som följde i spåren efter att Janik, och Toulmin 1973 publicerat sin 

intellektuella biografi över Wittgenstein. 
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boken med behovet av en dynamisk ekonomisk teori. 9 Den statiska teori, som 
den neoklassiska nationalekonomin utvecklat, syntes honom framförallt 
tillämpbar på stationära ekonomier, t.ex. förkapitalistiska. Skulle man förstå 
ekonomisk utveckling under kapitalismen måste man förstå hur nya 
kombinationer av resurser, det vill säga innovationer, introducerades i 
ekonomin. Introduktionen gjordes av entreprenörer. 

Entreprenörena bröt upp jämviktslägen och vinster tillföll i huvudsak dem och 
de som tidigt följde i deras spår. 

Schumpeter hämtar en hel del från andra vetenskaper när han i det centrala 
kapitel två - "The fundamental phenomenon of Economic development" -
presenterar innovations- och entreprenörsbegreppen. I hans uttalade metodiska 
program för skriften finns ekon av hans tidigare insisterande på strikt 
boskillnad mellan nationalekonomi och andra vetenskaper, men när det 
kommer till kritan lånar han friskt från andra vetenskaper. I detta vill jag söka 
ett svar på min andra inledande paradox. 

Två andra förhållanden som kan förklara att Schumpeter skattats så högt av 
dagens nationalekonomiska heterodoxi ska nämnas: 
Det första av dessa förhållanden är att Schumpeter, i sin beskrivning av 
entreprenörer, går hårt åt de rationalitetsantaganden som är så viktiga 
grundstenar i det nationalekonomiska bygget. Han pekar framåt såväl mot 
Simon/Marchs införande av satisfiering i stället för optimering i 
handlingsmodelleringen, som mot Etzionis variant av fler-dimensionalitet i 
denna modellering.10 Schumpeters psykologiska analyser är förvisso grundare 
än de Etzioni återger, och Schumpeter berör huvudsakligen entreprenörer. Han 
öppnar emellertid för att hos ekonomins aktörer se spänningsfältet mellan 
omvärldsformade rutiner och inre drivkrafter. 

Ett andra, förmodligen mer uppmärksammat förhållande, knyter också an till 
att själva rutinbrottet har en viktig roll i Schumpeters definition av 
innovationer. Även om Schumpeter själv menade att entreprenörens 
rutinbrytande funktion skulle komma att bli överspelad i ett framtida 
'rationaliserat' samhälle, behöver man inte hårdra för att höra ekot från 
Schumpeter i den innovationsdiskussion, som sedan slutet av 1970-talet 
intresserat sig för teknologibanor i rutinbetonad FoU, och möjligheterna att med 
radikala innovationer bryta sig ur dessa.11 

I resten av denna sektion kring Schumpeter kommer jag ta fram några 
teorielement från hans kapitel om "The fundamental phenomenon of Economic 
development". Min uppfattning är att dessa teorielement har spelat en stor roll 

9 Det var egentligen det tyska originalet Theorie der Wirtschaftliche Entwicklung som kom 1911. 
Den engelska översättningen The theory of economic development kom inte förrän 1934. Denna 
kommer i det fortsatta refereras som Schumpeter (34[1911]). 

10 Etzionis modell nämndes i 10.2.1. 
11 Jmf t.ex. resonemangen i 11.2.1. med Schumpeters 'simmarbild': "While (the individual) 

swims with the stream in the circular flow which is familiar to him, he swims against the 
stream if he wishes to change its channel" [Schumpeter (34[1911]) s. 79f.]. 
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för modellutvecklingen i innovationslitteraturen. Därigenom har de varit med 
om att forma såväl aktiv som passiv innovationspolitik.12 

12.1.1. Svårmodellerade innovationer 

Schumpeter gör ganska restriktiva avgränsningar av begreppen ekonomisk 
utveckling och innovation. Den statiska ekonomiska teori som han vill 
överskrida, är enligt hans mening väl ägnad att förklara hur priser och 
kvantiteter interdependent fastställs i det normala ekonomiska kretsloppet. I 
den är det uppnåendet av jämvikt som fokuseras. 

Schumpeters intresse i The theory of economic development fokuseras i stället på 
störningar (disturbances) av det normala kretsloppet- och enbart kraftiga 
störningar vilka har sitt ursprung i själva det ekonomiska systemet. Som 
exempel på de störningar som inte intresserar i sammanhanget, därför att de 
kan betraktas som 'utifrån kommande data', nämns t.ex. befolkningstillväxt, 
krig och i stort sett också förändrade konsumentpreferenser. Den kapitaltillväxt 
som fordras för att företag ska göra mer av det de redan ägnar sig åt är också 
perifer i sammanhanget. 

Även nya produkter eller sätt att producera kan hanteras av den statiska 
analysen så länge det nyas uppkomst kan förklaras genom att successiva små 
steg tagits - ett av Schumpeters exempel är utvecklingen från en liten 
detaljhandel till ett varuhus. Men: 

"add successively as many mail coaches as you please, you will never get a 
railway thereby."13 

Alltså: I den mån ekonomiska nykombinationer bryter ett kontinuerligt förlopp 
är det fråga om innovationer i Schumpeters mening. Ekonomisk utveckling 
karakteriseras av att innovationer i denna mening görs. 

Schumpeters klassiska uppräkning av vad begreppet omfattar tar upp fem 
sorters innovationer: Införandet i ekonomin av (1) nya produkter och (2) nya 
produktionsmetoder, öppnandet av (3) nya marknader eller (4) nya 
råvarukällor samt slutligen (5) nyorganisering av en industribransch. 

Det är Schumpeters diskussion av det norm- och rutinbrytande i att genomföra 
innovationer som jag fokuserar på: 

Han noterar att det i den slags samhällsekonomi som fanns innan ekonomierna 
kom att domineras av storföretag oftast var nya företag som stod för 
innovationerna: 

"new combinations are, as a rule, embodied, as it were, in new firms which 
generally do not arise out of the old ones but start producing beside them; to 
keep to the example already chosen, in general it is not the owner of stage
coaches who build railways."14 

12 Som vanligt i denna avhandling är det inga djupa doktrinhistoriska studier som gör att jag 
presenterar dessa teorielement i anslutning till just Schumpeter. Jag tror dock att en 
presentation via Schumpeter kan ge dem liv. 

13 Schumpeter (34[1911]) not s. 64. 
14 Schumpeter (34[1911]) s. 66. 
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Det är när Schumpeter ska förklara varför det behövs en särskild sorts 
människotyp - entreprenören - för att genomföra innovationerna, som han 
attackerar det neoklassiska rationalitetsantagandet: 

"The assumption that conduct is prompt and rational is in all cases a fiction. But 
it proves to be sufficiently near to reality, if things have time to hammer logic 
into men . ... 
Outside of these limits our fiction loses its closeness to reality . ... 
Therefore, too, the carrying out of new combinations is a special function, and 
the privilege of a type of people who are much less numerous than all those 
who have the 'objective' possibility of doing it. Therefore, finally entrepreneurs 
are a special type". 15 

Schumpeter förtydligar vad han avser via tre motsatspar: 

"First, by the opposition of two real processes: the circular flow or the tendency 
towards equilibrium on the one hand, a change in the channels of economic 
routine or a spontaneous change in the economic data arising from within on 
the other. Secondly, by the opposition of two theoretical apparatuses: statics 
and dynamics ... Thirdly by the opposition of two types of conduct, which 
following reality, we can picture as two types of individuals: mere managers 
and entrepreneurs."16 

Schumpeter menar att varje steg utanför rutiners gränser innebär svårigheter ... 

" ... and involves a new element. It is this element that constitutes the 
phenomenon of leadership."17 

De svårigheter som uppstår utanför rutinerna och som alltså nödvändiggör 
ledarskap sammanfattar Schumpeter i tre punkter: 

Den första punkten gäller att uppgifterna och beslutssituationerna är 
annorlunda utanför rutiner. Schumpeter använder en militär metafor: 

"As military action must be taken in a given strategic position even if all the 
data potentially procurable are not available, so also in economic life action 
must be taken without working out all the details of what is to be done. Here 
the success of everything depends upon intuition, the capacity of seeing things 
in a way which afterwards proves to be true, even though it cannot be 
established at the moment, and of grasping the essential fact, discarding the 
unessential, even though one can give no account of the princip les by which 
this is done."18 

15 Schumpeter (34[1911]) s. 80ff. Till detta resonemang fogar Schumpeter en längre not. Jag 
återger denna genom att låna Swedbergs sammanfattning: "There are naturally very few 
people who can do this (challenge the accepted ways of doing things), according to 
Schumpeter, since they have to have 'super-normal qualities of intellect and will'. But these 
'Carusos' of economic life do exist, and all changes in economic life are ultimately due to their 
actions." [Swedberg.(91) s. 35 sammanfattande Schumpeter (34[1911]) not s. 81f]. 

16 Schumpeter (34[1911]) s.82f. 
17 Schumpeter (34[1911]) s. 84. 
18 Schumpeter (34[1911]) s. 85. (EH-kursivering). 
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Den andra punkten rör företagarens psyke. Här gör Schumpeter en analogi med 
naturvetenskapens historia: 

"The history of science is one great confirmation of the fact that we find it 
exceedingly difficult to adopt a new scientific point of view or method. 
Thought tums again and again into the accustomed track."19

Det krävs kraft utöver den vanliga (great surplus force) för att inte så låsas av sin 
dagliga gärning att man betraktar innovationen in spe enbart som dagdröm. 

Schumpeters tredje punkt rör omgivningens reaktion mot den som vill göra något 
nytt: 

"This reaction (of the social environment) may manifest itself first of all in the 
existence of legal or political impediments. But neglecting this, any deviating 
conduct ... is condemned .... Even a deviation from social custom in such things 
as dress or manners arouses opposition, and of course all the more so in the 
graver cases. This oppsition is stronger in primitive stages of culture than in 
others 
... In matters economic this resistance manifests itself first of all in the groups 
threatened by the innovation, then in the difficulty in finding the necessary 
cooperation, finally in the difficulty in winning over consumers.20

12.1.2. Schumpeters innovationer är producentledda 
Schumpeter tycker sig kunna utgå ifrån konsumenternas smak som given vid 
analyser av ekonomisk utveckling: 

" ... innovations in the economic system do not as a rule take place in such a way 
that first new wants arise spontaneously in consumers and then the productive 
apparatus swings round through their pressure. We do not deny the presence 
of this nexus. It is, however, the producer who as a rule initiates economic 
change, and consumers are educated by him if necessary; they are as it were, 
taught to want new things ... "21 

Mitt intryck är att den ekonomiska litteraturen kring innovationer fortfarande 
domineras av denna utgångspunkt. 22

En intensiv debatt, om producenters förmåga att inte bara lära folk att vilja ha 
nya varor, utan att även manipulera fram nya behov, fördes under 1960- och 
197O-talen - en debatt som bl.a. Schumpeters yngre kollega JK Galbraith var 
med om att starta.23 

Men när det gäller studier av hur nya behov växer fram har det annars varit 
sociologer och psykologer som ägnat sig åt detta - vilket gjorde det naturligt 
för mig att ovan tala i termer av motsatsparet Företagsekonomiska <-
> Kravställarsociologiska aspekter.24

19 Schumpeter (34[1911]) s. 86. 
20 Schumpeter (34[1911]) s. 86 f.
21 Schumpeter (34[1911]) s. 65.
22 Frågan om technology push eller demand pull, rör delvis en annan fråga, nämligen i vilka 

länkar i produktionskedjan som innovationer initieras. 
23 Se t.ex. Galbraith (64[58]). 
24 Avsnitt 10.5.2. 
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12.1.3. Pallas Athena och andra diskontinuiteter 
Av framställningen ovan kan det inses att Schumpeter hade anledning att 
skapa en skarp gräns mellan det som var innovationer och de 'nyheter', som 
kunde analyseras inom ramen för statisk nationalekonomi. (Hans exempel 
järnvägar kontra varuhus har nämnts ovan). Schumpeter ville skapa utrymme 
för en ny typ av modellering utan att förneka värdet av den neoklassiska 
modelleringen. 

Nedan kommer jag peka på de många problem som uppstår om man förleds 
att tro att ett teknologibyte i en industri självklart bör analyseras i termer av en 
innovationsfas och en därefter följande spridningsfas (diffusionsfas). Bilden av 
en innovation och följd-innovationer kan vara mer fruktbar. 

Ett närbesläktat problem gäller distinktionen mellan uppfinning och 
innovation. Även här har den Schumpeterska innovationsmodelleringen 
alltjämt ett starkt inflytande över tänkandet. 

En god bild av Schumpeters ståndpunkt fås, när han talar om vad som 
nödvändiggör entreprenören. 

"It is no part of his function to 'find' or 'create' new possibilities. They are 
always present, abundantly accumulated by all sorts of people. Often they are 
also generally known and being discussed by scientific or literary writers."25 

Idag är det förstås ovanligt med en så lättsinnig syn på uppfinningars roll i 
innovationsprocesser. Jag tror dock att Athena-bilden av innovationer alltjämt 
har ett starkt grepp, och har bidragit till att kravställare misstolkat situationer 
när deras krav inte besvarats innovativt.26 De många försök som alltjämt görs 
att entydigt fastslå tidsavstånd mellan uppfinning och innovation visar också 
att fiktionen om en distinkt innovationstidpunkt lever. 

12.1.4. Uppkomsten av 'in-house R&D' en vattendelare i 
kapitalismens historia 
"if the competitive economy is broken up by the growth of great combines, as is 
increasingly the case to-day in all countries, then (the new combinations) must 
become in ever greater measure the intemal concem of one and the same 
economic body. The difference so made is great enough to serve as the water

shed between two epochs in the social history of capitalism."27

För Schumpeter försvinner hjälten/ entreprenören successivt ur historien när 
de moderna storföretagen växer fram och på sikt banar väg för ett 
'rationaliserat', 'socialistiskt' samhälle. Detta rationaliserade samhälle 
kännetecknas av att ledande varu- och tjänsteproducerande branscher är 
monopoliserade och av att de stora monopolföretagen själva svarar för 
tillämpad FoU (in-house R&D). Tendenserna är tydliga redan under den 
'monopolfas' som tidsmässigt ligger mellan 'konkurrenskapitalism' och 
'socialism'. Redan under 'monopolfasen' minskar entreprenörens roll bl.a. 

25 Schumpeter (34[1911]) s. 88.
26 Jmf 3.1.2. resp. 17.4.1. ('tekniknaivism').
27 Schumpeter (34[1911]) s. 67. (EH-kursivering).
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därför att själva innovationerna kan göras 'på rutin'. Tekniska framsteg blir en 
angelägenhet för lag av experter som åstadkommer nyheter på ett förutsägbart 
sätt: 

"The romance of earlier commercial adventure is rapidly wearing away, 
because so many more things can be strictly calculated that had of old to be 
visualized in a flash of genius."28 

Den föreställning som här lyfts fram, är inte bara ett uttryck av många för en 
'samhällelig rationaliseringsmodell' som format världsbildandet för flera 
generationer samhällsvetare.29 I ett mera avgränsat innovationsperspektiv kan 
den också peka fram mot den under efterkrigstiden vanliga uppfattningen att 
stöd till innovativ verksamhet utanför storföretagen på sin höjd kan försvaras 
av nostalgiska skäl. 30 

Jag accepterar Schumpeters slutsats om storföretag och 'in-house R&D' som 
vattendelare. Däremot är jag skeptisk mot hans föreställning att 
A. den institutionalisering av innovationsverksamhet som ägt rum efter
'vattendelaren' inneburit att innovationshistorier numera bjuder på färre norm
och rutinbrott och att
B. det innovativa laget skulle vara mindre romantiskt/ (spännande) än
entreprenören.

A. Enligt min synsätt är rutinbrott, som görs av dem som driver innovationer,
även idag viktiga kännetecken för en stor grupp innovationer. 'Graden av
rutinbrott' bör - enligt detta synsätt - vara en viktig faktor vid klassificering av
innovationer. En sådan klassificering går delvis på tvärs mot andra taxonomier
för innovationer som t.ex. kan ta fasta på deras 'innehåll av nya vetenskapliga
rön'. Rosenberg har gjort det lättare för mig att hålla fast vid rutinbrottet som
kännetecken, genom att han just visar på riskerna med att mäta innovationers
betydelse i termer av deras 'innehåll av nya vetenskapliga rön'.31

B. Jag har svårt att följa Schumpeter när han ser innovativ verksamhet på 1900-
talet som allt mindre romantisk. Även detta har att göra med att jag finner talet
om de okalkylerbara rutinbrottens försvinnande föga övertygande.

Med dessa kondenserade skrivningar hastar jag samtidigt förbi en stor 
metodfråga som skulle kunna spränga alla ramar. Jag syftar på det 
metodproblem som ligger i att jag pendlar mellan individuella och kollektiva 
hjältar. Ett exempel på kollektiva hjältar är 'innovativa lag'. 32 Jag har ovan 
berört metodproblemet via citat från Douglas och Hodgson.33 Genom att jag 
bejakat Etzionis mångdimensionalitet i handlingsmodelleringen även för enskilda 
individer har jag givit ett annat motiv för att ibland bortse ifrån att jag använder 
Beckmans / Schumpeters hjälte- respektive entreprenörs-begrepp trots att de 

28 Schumpeter (76 [1942]) s. 132.
29 Jmf avsnitt 10.3.3.
30 Jmf 12.2.2.
3l Jmf inledningscitat till sektion 13.3.
32 Jmf 14.4.
33 Jmf 4.0. respektive 10.2.

Kl2: Innovationer - Sköra eller kraftfulla? 215 



syftar på individuella aktörer medan jag däremot pendlar mellan individ och 
kollektiv i mitt bruk av begreppen. 

12.2. Christhoper Freeman: FoU - ett svårgripbart 
måste för det moderna företaget 
"The view taken here is that ... nuclear power nevertheless represents by far the 
most important innovation of the twentieth century ... it is hardly possible to over
estimate the long-term significance of this scientific and technical 
achievement." 34 

"a new techno-economic paradigm has emerged, based on a constellation of 
industries which are among the fastest growing in all the leading industrial 
countries, such as computers, electronic components and telecommunications. 

By contrast, the newer bio-technologies ... have not yet reached the point where 
their macro-economic impact could ... carry the entire economy forward in the 
next decade or two . ... 
Still less can nuclear technology play this role. Its applications are extremely limited 
... Its cost advantages are even now dubious and there are strong 
environmental, social and political arguments for limiting its diffusion."35 

Den läsare som, hunnen så här långt i avhandlingen, börjat längta efter en 
klassiker inom innovationsforskningen som är 'gjuten i ett stycke' blir kanske 
besviken över kontrasten mellan de två inledande Freeman-citaten. Som 
framgår av noterna till citaten är det ett decennium mellan dessa två konträra 
bedömningar av kärnkraftens värde. Den som störs av självmotsägelser hos en 
samhällsvetenskaplig klassiker, kan naturligtvis tolka citaten i termer av att 
'fakta sådana som Three Mile Island hunnit sparka' under tiden.36 En annan 
reaktion är att avfärda mitt val av Freeman som inspiratör under hänvisning 
till att jag själv ju pekar på att denne är 'hållningslös'. 

Jag vill i stället se citaten som uttryck för att Freeman - liksom många andra i 
hans kulturkrets - påverkades av ett uppfordrande skifte i tidsandan. Denna 
syn bygger bl.a. på min bild av vad som hände i den forskning, som under det 
sena 70-talet bedrevs i spänningsfältet mellan teknik och samhällsekonomi. Jag 
syftar på att tankar kring 'teknologiska banor', 'teknologiska gaffelpunkter' och 
'teknologiska u-svängar' hann vinna större, om än långt ifrån allmän, acceptans 
under tiden från mitten av 70-talet till mitten av 80-talet.37 

34 Freeman (74) s. 71. (EH-kursivering). 
35 Freeman (84)** s. 32 f. (EH-kursivering).
36 Här är jag språkligt inspirerad av att Gunnar Myrdal brukade tala om att man som 

samhällsvetare måste 'låta fakta sparka'. 
37 Klassiker inom heterodox ekonomi har förebådat begreppen 'teknologiska banor',

'teknologiska gaffelpunkter' och 'teknologiska u-svängar' långt före tiden mellan Freeman
citaten. Som exempel kan jag nämna Schumpeter [Jmf 12.1.], March och Simon [Jmf 14.4.] och 
Schumacher [Jmf 15.3.2.]. (En i sig mycket heterogen skara). Vad gäller det centrala i 
huvudtexten är det mitt intryck att de tankefigurer som begreppen motsvarar blev långt mer 
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Freeman var - med sin blandning av teknikhistoriskt och samhällsekonomiskt 
intresse - redan på 60-talet intresserad av att länka samman de berörda 
disciplinema.38 Han var samtidigt öppen när kritiken mot den samhälleliga 
rationaliseringsmodellen hårdnade under 1970-talet. 

Detta var tydligt redan i det s.k. Sappho-projektet, som i början av 70-talet 
slutfördes under Freemans ledning.39 I det projektet ville man ej acceptera att 
två viktiga forskningstraditioner inom innovationsforskningen inte 'växlade 
några ord med varandra'. 40 I Sappho-projektet och överhuvudtaget i hela
forskningscentret SPRU, där projektet bedrevs, samarbetade naturvetare och 
samhällsekonomer intimt. 41

TEMPO-projektet, ur vars material det andra inledande Freeman-citatet är 
hämtat, startade 1980-81, och behandlade sambanden mellan teknisk 
utveckling och sysselsättningsnivå. 42 På ett tidigt stadium i projektet 
presenterades i boken Unemployment and technical innovation en omfattande 
översikt över den ekonomiska forskning, som kunde kasta ljus över 
sambanden mellan teknisk utveckling, långsiktiga konjunkturrörelser och 
sysselsättning. Här nämner jag projektet för att kunna ge lite mer kött på benen 
åt min tolkning att Freeman-gruppens resultat bör ses i ljuset av ett 
spänningsfält mellan teknik- och samhällsintresse. 

Bokens inledning är tydlig nog vad gäller en av gruppens drivkrafter: Freeman 
påminner där om den centrala roll som massarbetslöshetens snabba tillväxt i 
Tyskland 1930 - 32 hade för nazismens makttillträde 1933. Att TEMPO
projektet fått en 'slagsida' mot 'teknik och ekonomi' försvarar de med att ett 
parallellt projekt vid SPRU studerade arbetslösheten och dess konsekvenser. 
Detta parallellprojekt leddes av socialpsykologen Marie Jahoda, som drog 
slutsatsen att ... 

" ... the destructive psychological consequences of unemployment for the 
individual are more severe than the alienating effects of the less pleasent forms 
of employment."43 

spridda bland samhällsvetare under den tidsperiod som nämns. Viktiga forskare vid denna 
spridning och vidareutveckling, vilka jag har orsak att här anföra, var Nelson och 
Winter (77), Piore och Sabel (85) och Edquist (77). 

38 Såväl innehåll som form i Freemans arbeten ger bilden av en människa som tagit allvarligt 
på C. P. Snows budskap att klyftan mellan de två kulturerna behövde överbryggas. Umf

sektion 1.1. ovan]. I Freemans fall gällde det ej teknik och humaniora i direkt mening men 
hans sätt att konstruera broar mellan teknik och samhälle för tankarna till Snow. I en artikel 
som delvis har karaktär av intellektuell självbiografi beskriver Freeman hur han i sin 
ungdom inspirerades av naturvetaren och vetenskapshistorikern Bernal. [Freeman (92)]. 

39 Sappho-projektet bedrevs mellan 1968 och 1971. I det projektet ville man lägga grunder för 
innovationspolitik. Man sökte identifiera fram- och motgångsfaktorer genom parvisa 
jämförelser av innovationsförsök. Paren bestod av ett framgångsrikt och ett misslyckat 
innovationsförsök på 'samma' marknad. [Se bl.a. Freeman (74) s. 171. Jmf även 10.1.2. ovan 
och 12.2.3. nedan]. 

40 Jmf Musils uttryck som citeras i inledningen till sektion 10.1. 
41 Se Freeman (92). [SPRU=Science Policy Resarch Center vid Sussexuniversitetet i England]. 
42 TEMPO=Technical change and employment. På svenska finns en presentation av det 

projektet i Freemans appendix till Laestadius (86). 
43 Freeman m.fl. (82) sid xiii. 
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Freeman och hans medförfattare avslutar sitt anslag till boken med en dyster 
profetia för 1980-talet och en liten hoppfull not om innovationsforskningens 
tänkbara bidrag: 

"it will not be easy to avert some of the adverse consequences of large-scale 
unemployment in the 1980s. However it is our hope that by focusing attention 
on the long-term problems associated with technical change and economic 
development, we may contribute in a small way to the amelioration of these 
difficulties."44 

De 'stora teman' som antyds i texten ovan ska inte utvecklas här. De nämns 
därför att jag i Freemans behandling av dessa teman hämtar stöd för min bild 
av honom. I denna min bild av Freeman fanns det en kontinuitet i hans 
tänkande på ett djupare plan än det som lyfts fram av hans omsvängning i 
kärnkraftsfrågan. 

Att Freeman och hans medarbetare var så insiktsfulla i sin prognos för 80-talet 
- och faktiskt senare stod fast vid den kritiska distansen även när 80-talets
rekordår 'hyllades' av många ekonomer - ser jag som en 'poäng för
tvärvetenskapen'. Det är ett exempel på att förutsättningen för att kreativt
kunna använda ett intellektuellt spänningsfält är att de som finns i detta fält -
vare sig enskilt eller som grupp - är 'gjutna i ett stycke'.45

12.2.1. Kemiindustrin som förelöpare till den samhälleliga 
rationaliseringsmodellen 
"The German industry in the 1870s had already established the new pattern of 
in-house R&D ... Bayer, Hoechst and BASF were among the first firms in the 
world to organize their own professional R&D laboratories . ... BASF, Hoechst 
and Bayer were managed by chemists who considered it their business to 
maintain close touch with the progress of university research."46

Freemans uppfattningar i ekonomisk-politiska frågor ligger långt ifrån 
Schumpeters. 47 Trots det är hans arv från Schumpeter både lätt att iaktta och 
klart uttalat av Freeman själv. Ett helt kapitel i TEMPO's ovan citerade 
inledningsbok har rubriken "Schumpeter's theory of business cycles and 
innovation". 

Vid en presentation av TEMPO i Sverige anförde Freeman bl.a.: 

"Den tradition som Schumpeter representerar, som vi skulle kunna kalla en 
strukturekonomisk tradition, fann vi vara mest användbar i början av vårt 
arbete. 

Schumpeter var för oss oerhört överlägsen arbetena i den neoklassiska 
huvudfåran, eftersom han så klart såg att teknisk förändring inte är en 
kontinuerlig och vändbar process. Den karaktäriseras av stora hopp, radikala 

440p. cit. 

45 Se Koestler nedan och även Etzioni ovan. 
46 Freeman (74) s. 48 f. 
47 Ett centralt exempel på att deras uppfattningar går stick i stäv är deras respektive syn på

åtgärder mot arbetslöshet. 
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förändringar och plötsliga brott i utvecklingen, både för teknologi och 
branscher."48 

I inledningen till Industrial Innovation hävdar Freeman i Schumpeters anda att 
"(the) growth (of the 'Research and Experimental Development' network) is 
perhaps the most important social and economic change in twentieth-century 
industry."49 

Entreprenörsmodellen kontra storföretagsmodellen för innovation 
Det framgår på många ställen hos Freeman att han anser att Schumpeters två 
modeller för innovativ verksamhet i deras enkelhet hör till de bästa verktyg 
man kan ha för att analysera innovationer och deras roll i det ekonomiska livet. 
Dessa modeller har pedagogiskt sammanfattats av Phillips och de kommer 
nedan kallas 'entreprenörsmodellen' och 'storföretagsmodellen'. 50 

Storföretagsmodellens genomslag spelar en central roll i Industrial Innovation -
den bok som i huvudsak ska användas i denna sektion. Boken inleds med 
några rika empiriska kapitel som tecknar historiska bilder av ett stort antal 
innovationers framväxt. 

Områden som berörs är bl.a. kemiska processer, oljeraffinering, kärnkraft, 
syntetmaterial och elektronik (radio, TV, radar, datorer). 

Freeman menade att exempel från dessa områden, kunde skapa god grund för 
resonemang om framtiden, eftersom de branscher som härigenom berördes 
svarade för hälften av civil FoU i flertalet länder. De berörda branscherna hade 
i stort sett alla växt med över 10 % per år sedan andra världskriget, de var 
mycket FoU-intensiva och de tenderade att- genom sin koppling till nya 
forskningsrön - 'invadera' mognare och stagnerande branscher. 

I Industrial Innovation är ett centralt syfte med innovationshistoriema att 
tydliggöra hur modem industri-relaterad FoU oftast är storskalig och nära 
kopplad till naturvetenskaplig forskning. När jag själv nedan kondenserar 
några av hans historier på kemiområdet är syftet bl.a. att ge konturerna av den 
bild av kemisk FoU, som format många ledande aktörer i svensk kemi - aktörer 
som var viktiga i mina egna fall. 

48 Freemans appendix till Laestadius (86) s. 75. 
49 Freeman (74) s. 21. 
50 Hos Freeman och många av hans efterföljare kallas de kort och gott Schurnpeter mark I och 

Schurnpeter mark Il. 
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Phillips schematisering av Schumpeters innovationsmodeller51 
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Fig. 2.3 Schematic representation of Schumpeter's model of entrepreneurial innovation (mark I). 
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Fig. 2.4 Schematic representation of Schumpeter's mode! of large-firm managed innovation (mark Il). 

Paradexemplet på kemiindustrins ledande roll - syntetisk indigo 
Arbetet med att få fram syntetiska färgämnen för den industriella 
revolutionens moderbransch - textilindustrin - kan betraktas som den 
moderna kemiska industrins ursprung. Några typiska drag i 
storföretagsmodellen blir också tydliga i fallet syntetisk indigo. 

Bayer började göra experiment för att göra syntetisk indigo redan på 1870-talet. 
Den första framgångarna nåddes först 1880 av en tysk universitetskemist som 
så småningom fick nobelpris för bl.a. denna bedrift. De föreslagna 
syntesvägarna befanns emellertid vara för kostsamma. En syntesväg som 1890 
föreslogs av en schweizisk högskolekemist fick samma problem. Först i mitten 

Sl Schernatiseringen återges här från Freernan (82) s. 38f. 
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på 1890-talet, efter att Hoechst tidvis haft fyra parallella forskarlag som 
arbetade med olika processvägar, nåddes framgång. 1897 hade över 20 miljoner 
mark satsats på indigo-syntesen. 

Innovationen var inte bara radikal ur teknisk synvinkel utan hade också 
radikala ekonomiska struktureffekter. Den indiska indigo-exporten föll från 
187.000 till 11.000 ton från 1895 till 1913.52 

Tre syntetmaterial och tre steg från entreprenör till storföretag 
Exemplet bakelit visar att det i början av 1900-talet alltjämnt var möjligt för en 
uppfinnare/entreprenör att driva fram en radikal innovation på kemiområdet, 
även om storföretagsmodellen enligt ovan redan då prövats framgångsrikt. 

Den belgiskfödde kemiprofessorn Leo Baekeland hade arbetat både som 
enskild uppfinnare och i amerikansk industriforskning när han 1910 startade 
tillverkning av den plast, som han 1904 uppfunnit och givit sitt namn. Han var 
alltså i en och samma person forskare, uppfinnare och entreprenör. Han 
utvecklade också ett antal tidiga användningsområden för bakelit.53 

Idag har bakelit ersatts i flertalet användningar men under mellankrigstiden 
var det den största plasten. 

Terylene (i USA heter det Dacron och i Tyskland Trevira) får representera nästa 
steg på vägen från entreprenörmodell till storföretagsmodell. Uppfinningen 
gjordes 1940 av ett ganska litet textilföretag i USA som ej hade råd att utveckla 
tillverkningsprocessen. 

Freeman understryker att det bl.a. är de mycket höga kostnaderna för 
försöksanläggningar (pilot plants), som gör att det krävs stora finansiella 
muskler för att gå från uppfinning till innovation på kemiområdet. Behoven av 
att undersöka tänkbara tillämpningar, bygga marknadskanaler och få igång 
fullskaleproduktion, skapar ytterligare barriärer. 

Det blev alltså USAs respektive UKs ledande kemiföretag Du Pant och ICI som 
kom att stå för innovationen Terylene år 1950. Då hade de vardera lagt ut c:a 10 
miljoner pund. 54 

PVC är ett av Freemans exempel på syntetmaterial för vilka storföretag stod för 
både uppfinning och innovation. 

Vinylklorid framställdes och beskrevs första gången 1835. Då var det 
emellertid i samband med en akademisk kontrovers i organisk kemi. Det första 
kommersiellt relaterade intresset noteras i ett tyskt industrilaboratorium. Detta 
laboratorium tog år 1912 - 1915 ut ett antal patent. Patenten kom genom 
företagsköp så småningom att tillhöra Hoechst. 1925 slogs sedan Hoechst ihop 
med Bayer och BASF till IG Farben. 

52 Freeman (74) s. 50 f. 
53 Freeman (74) s. 78 f. 
54 Freeman (74) s. 79 f. och 209.
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Patenten tilläts förfalla 1926 eftersom det saknades tillfredsställande 
produktionsprocesser. Slutprodukten var instabil och svårbearbetad. 

Efter massiva FoU-satsningar inleddes kommersiell produktion 1931. 
Förutsättningen för innovationen och dess spridning, var förutom nya 
processer också att nya tillsatskemikalier tagits fram såsom t.ex. mjukgörare 
och stabilisatorer. 

PVC-utvecklingen kan ses som ett övertydligt exempel på 
storföretagsmodellen. Ett viktigt element i denna modell har att göra med 
stordriftsfördelar i FoU till följd av att starka synergieffekter uppstår mellan 
forskningsprojekt kring näraliggande nya produkter. Ett annat viktigt element i 
storföretagsmodellen är det nära universitetssamarbete som möjliggörs genom 
att företagen har egna FoU-resurser. 

Sålunda förklaras den framgångsrika processutvecklingen för PVC bl.a. av det 
nära samarbetet mellan IG Farben och universitetskemisten Staudinger - den 
makromolekylära kemins fader och sedermera nobelpristagare.55 

Det är lätt att hitta argument för att IG Farbens framgångar med detta och 
andra syntetmaterial berodde på storskalighet och massiva FoU-satsningar: 

"From 1925 to 1939 it is fairly clear that ... the R&D activity in IG Farben in 
synthetics was ... the biggest in the world. IG Farben's total R&D expenditure 
averaged just over 7 percent of turnover from 1925 to 1939. This is a higher 
ratio than in most large chemical firms since the war, which are mainly in the 
range of 3 to 5 percent."56 

12.2.2. Övervinner storföretagen allt motstånd? 
Men storskaligheten firade inte bara triumfer i Tyskland: 

"The collaborative R&D which was carried out from 1938 to 1942 to develop the 
fluid catalytic-cracking process was one of the largest single programmes 
before the atom bomb . 
... the total costs of R&D were ultimately over dollar 30 million ... by 1956 ... the 
process accounted for over half of total cracking capacity ... The fluid process 
was a triumph oj the big battalions. "57 

Metaforiken är 'slående'. Det är dock inte bara metaforiken som ibland är 
krigisk. Freeman konstaterar att en viktig 'efterfrågefaktor' för utvecklingen av 
syntetmaterialen, och andra innovationer, varit krig och krigsförberedelser: 

"The strength of the German demand for 'Ersatz' materials to substitute for 
natural materials in two world wars spurred on the intense R&D efforts of IG 
Farben and other chemical firms. The strength of the military / space demand in 
the American post-war economy stimulated the flow of innovations based on 

55 Freeman (74) s. 96 f. och Walsh m.fl. (79)** s. 3.3 [Båda utgår härvidlag från M. Kauffman: 
The histary af PVC - the Chemistry and Industrial Praductian af Palyvinyl Chloride. London: 
Maclaren (1969)] 

56 Freeman (74) s. 81. 
57 Freeman (74) s. 62 f. (Ett-kursivering). 
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Bell's scientific breakthrough in semiconductors and the early generations of 
computers." 58

Det faktum att de banbrytande industriella innovationer Freeman här 
diskuterar, skett i samspel med storskaliga militära satsningar har också 
gynnat storföretagsmodellen. 

I sin sammanfattning om innovationer och företagsstorlek är Freeman noga 
med att visa fram de tecken han hittat på nischer för 'uppfinnar-entreprenörer'. 
Men han menar ändå att 

"a romantic policy which relied mainly on encouragement of the small 
inventor-entrepreneur and on 'trust-busting' would be hopelessly naive and 
ineffective in coping with most of the contemporary problems of industrial 
innovation."59

Det syntetiska lädret och övertron på storföretagen 
Uppmuntrat av bl.a. framgången med nylon drev Du Pont ett FoU-projekt för 
syntetiskt läder - Corfam - från 1930- till 1950-talet. De genomträngliga skikt 
som skulle kunna fungera som lädersubstitut i skor trodde man också skulle 
kunna få åtskilliga andra applikationer. Projektet drevs från början av Du Ponts 
centrala FoUavdelning i samarbete med ett antal produktavdelningar. 

Från 1956 fokuserades ansträngningarna till skor och konfektion och därefter 
trappade man successivt upp projektet enligt alla konstens regler med 
provförsäljning på olika nivåer av marknadsnärhet, försöksanläggningar, 
massiva marknadsundersökningar, första marknadsintroduktion med 
prestigefyllda produkter etc. Stora specialstudier gjordes av skobranschen, 
lädermarknaden etc. 

Innan marknadsintroduktionen skedde, gjordes 16 000 par skor vid 200 olika 
skofabriker följda av hygien- och komforttest. En massiv 
marknadsintroduktion gjordes och miljontals skor innehållande Corfam såldes 
under 1960-talet. 

1970 konstaterade man emellertid att de väntade framgångarna uteblivit. 
Corfam-fabriken stängdes och Du Pont drog sig ur marknaden efter en förlust 
som uppskattats till 100 miljoner dollar. 

"The example is instructive mainly because it demonstrates that neither strong 
R&D, nor experience in innovation, nor thorough market research and trials, 
nor careful new product planning can in thernselves ensure success in 
innovation." 60

Hur svårt det var att förutsäga Corfams öde illustreras av att Sappho-forskama 
var så imponerade av Du Ponts professionella hantering av Corfam att de på 
1960-talet klassificerade Corfam som en lyckad innovation. När bubblan sprack 

58 Freeman (74) s. 164. 
59 Freeman (74) s. 219. 
60 Freeman (74) s. 104. 
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fick de räkna om sina data om vad som leder till framgång för 
innova tionsprojekt. 61

12.2.3. Den oförutsägbara dialogen 

Men innovationer kan också underskattas grovt under sina första levnadsår 
eller t.o.m. -decennier: 

"The production of polyethylene was nearly suspended after the second world 
war because the peace-time markets were thought to be too small. IG Parben 
offered to sell their synthetic-rubber patents to the natural-rubber cartel 
because they thought the synthetic product would not be able to compete in 
peace-time in price or quality. The early computer manufacturers expected that 
the market would be confined to goverment and scientific users."62

Att innovationsprocessen förefaller så svår att förutsäga sammanhänger enligt 
Freeman med att processen handlar om sammanlänkning över ytterst 
komplexa gränssnitt. De vetenskaper, teknologier och marknader som ska 
sammanlänkas är ju alla stadda i snabb omvandling. 

Även om den första kreativa 'bisociationen' görs av fantasifulla uppfinnare 
måste iden färdas en lång väg innan den blivit till en framgångsrik innovation: 

"The 'coupling' process is not merely one of matching or associating ideas in the 
original first flash; it is far more a continuous creative dialogue <luring the whole 
of the experimental development work and introduction of the new product or 
process. "63 

Att samtala med brukaren lättare sagt än gjort 
Presentationen av Sappho-projektetets resultat har det sympatiska draget att 
krockar mellan forskarlagets förhandsuppfattningar och utfallet av 
undersökningen förefaller ärligt redovisade. 

Ett resultat som överraskade var att ... 
" ... development lead-time was not strongly correlated with success . ... 
The absence of any evidence of a shorter development stage associated with 
success provides support for those who have argued that hardware 
development is a gestation process akin to animal reproduction in that it cannot 
easily be artificially shortened." 64

Av de 200 tänkbara framgångsförutsägande mått som man prövade var det 
bara ett fåtal som föreföll ha tydliga samband med framgång. Några av dessa 
ska nämnas här trots den risk det innebär att nämna dem utanför deras 
sammanhang. 

61 Vedin (92)** 
62 Freeman (74) s. 168. 
63 Freeman (74) s. 169. (EH-kursivering). Ordet bisociation i meningen före citatet förklaras i 

avsnitt 14.2.1. i anslutning till Koestler. 
64 Freeman (74) s. 188. 
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Det mått som gav klarast utslag var i vilken grad innovatören förstod 
brukarens behov. Uppmärksamhet på att utbilda brukare gav också tydligt 
utslag. Kvaliten på marknadsföringen var viktig. 

Mer överraskande för forskarlaget var det att statusen för 'den kommersielle 
innovatören' hade stor betydelse. 65 Freeman tror att det klara utslaget för 
denna faktor är en följd av att en kommersiell innovatör med hög status kan 
garantera att projektet tilldelas nog resurser för att få en kritisk massa. 

Goda kontakter med högskole-FoU i allmänhet gav inte i sig bättre odds. Men i 
de fall där projekt hade goda kontakter med just de speciella 
forskningsområden som var relevanta för projekten differentierade detta 
mellan de framgångsrika och de misslyckade projekten. 

Freeman varnar för övertolkningar av resultaten men den slutsats som givit 
rubrik åt föreliggande textavsnitt framhålls upprepade gånger: 

"The point about under-estimation of user needs and understanding of the 
market must be heavily underlined, since the SAPPHO inquiry constantly 
found in discussion with R&D managers and entrepreneurs that they tend to 
dismiss the point as 'obvious', but nevertheless continue to ignore it in 
practice."66

Varningen gäller även Freeman själv 
Det är tankeväckande att Freeman inte själv gått längre i studierna av hur 
brukargrupper skulle kunna prägla innovationer. Han har ju brottats en hel del 
med tanken att innovationernas potentiella brukare borde få en långt mer 
central roll i innovationsprocessen. 

Hans brottning är tydlig i slutkapitlet av Industrial Innovations där han 
diskuterar offentlig innovationspolitik: 

"Both in medicine and in architecture there is a strong flavour of the 'Concorde' 
mentality in the profession -what is expensive, but technologically 'sweet', is 
good for the consumer. 
These examples demonstrate the extent to which the values and preferences of 
designers and innovators may be imposed on the consumer, whether through 
private finns or public authorities. This does not imply malevolence or 
contempt for the consumer. On the contrary, in every case, the innovators 
believed that they were acting in the best interests of the consumer . ... The 
separation of research, development and design into specialized functions with 
their own ethos, fashions, interests and enthusiasms, inevitably carried with it 
this danger of lack of social accountability."67

Men även om tanken på en aktivare brukarroll - ofta hindrad av bristen på en 
"adequate articulation of a felt need" - antyds på åtskilliga ställen i Freemans 

65 Freeman (74) s. 190. Jmf- beträffande 'den kommersielle innovatören' - även avsnitt 14.4.2. 
66 Freeman (74) s. 194. 
67 Freeman (74) s. 303. 
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70-talsbok stannar det i stort sett vid just antydningar. Freeman lämnar i arv till
yngre forskare att utveckla dessa tankar.68

Vid sin diskussion om innovativt arbete som ett sammanlänkande mellan 
vetenskap och teknologi å ena sidan och behov å den andra säger Freeman att 

"Necessity may be the mother of invention, but procreation still requires a 
partner."69

Med användande av hans egen metaforik skulle man kunna anklaga Freeman 
för att i allmänna ordalag hylla modern men ändå fastna i beskrivningar av 
fadern. 

12.3. Nathan Rosenberg: Hur långsamt är 
långsamt? 

Ekonomhistorikern Rosenbergs arbete förefaller ofta präglat av en vilja att 
placera sig i kreativa spänningsfält. I de avslutande avsnitten kring Rosenberg 
nedan, ska jag använda en artikel, där han tillsammans med naturvetaren 
Stephen Kline utvecklat en innovationsmodell, som i många dimensioner 
problematiserar en ofta ifrågasatt men ändå seglivad 'sekventiell' bild av 
innovationer. 

Rosenbergs i Sverige kanske mest kända arbete How the west grew rich är skrivet 
tillsammans med en jurist .7° I den boken söker sig Rosenberg och Birdzell 
tillbaks till den tid då grundläggande kapitalistiska institutioner - bl.a. 
lagsystem - formades, för att bl.a. utifrån dessa söka förstå den unika 
materiella tillväxten i Västerlandet. 

I andra sammanhang - se t.ex. nedan om sociologi - argumenterar Rosenberg 
för skapandet av andra poler i de spänningsfält han tycker sig se behov av. 

I huvudsak ska jag använda tre ganska korta men pregnanta artiklar av 
Rosenberg. Tonvikten ligger på hans framhållande av det kontinuerliga och 
svåravgränsade i innovationsprocessen, på Rosenbergs ekonomhistoriska 
analys av långsamheten, samt på hans diskussion om relationen mellan 
vetenskap och teknologi. 

68 Detta kan föra tankarna till Plancks/Kuhns hypotes att paradigmskiften ibland inte kan ske 
inom en generation av forskare. [Kuhn (70[62]) s. 151 f.]. Iden om generationsskiftets 
nödvändighet finns f.ö. redan antydd i kommentarer till andra moseboks saga om den 40-
åriga ökenvandringen efter uttåget ur Egypten. Det judiska folket fick inte upprätta sitt fria 
hem förrän den gamla generationen präglad av slavmentalitet tappat sitt grepp. Inte ens 
Moses - upprorsledaren - fick vara med om att bygga det nya. Det skulle göras av 'söner till 
fria män'. Trots könsdiskrimineringen syns mig detta relevant i en avhandling där 
tidsutdräkt ska tolkas. 

69 Freeman (74) s. 166. 
70 Rosenberg and Birdzell (86). 
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12.3.1. Rosenbergs relation till nationalekonomins huvudfåra 
"Although the economist may aspire to the sublime and rarefied heights - and 
academic prestige - of the natural scientist, I suggest that an unkind Providence 
has so arranged the world that he can pursue some of his most urgent 
disciplinary problems only by a greater readiness to rub shoulders with 
engineers and technologists."71

Att det är en fundamental kritik mot ekonomers teoretiska arbete med 
innovationer, som ekonomhistorikern Rosenberg vill formulera framgår tydligt 
redan i rubriken till en av de artiklar, jag kommer att använda i detta avsnitt. 
Rubriken till artikeln - som skrevs i mitten av 1970-talet - är: "Problems in the 
economist's conceptualization of technological innovation". Rosenberg försöker 
visa hur nationalekonomins begrepp och konventioner kan leda till att 
ekonomer missar väsentligheter när de studerar innovationer. Nedan ska jag 
återge två av Rosenbergs exempel på detta. Det första är nära kopplat till 
innovationer, det andra till produktivitetstillväxt mer allmänt. 

Tekniskt utvecklingsarbete osynliggörs 
Ett exempel på det som Rosenberg sätter under luppen, är distinktionen mellan 
å ena sidan rörelser längs isokvanter på en given produktionsfunktion och å 
den andra den tekniska omvandling som skapar nya produktionsfunktioner.72

Tekniskt utvecklingsarbete, som företag måste bedriva för att anpassa sig till 
ändrade faktorpriser, är enligt Rosenberg ett av många exempel på det 
'tekniska vardagsarbete' som kan osynliggöras av den skarpa distinktionen 
mellan prisanpassning och teknisk omvandling. 

Förvisso förekommer naturvetenskapliga genombrott som på sikt drastiskt 
förändrar produktionsfunktionen. Men: 

"the analytical framework at the same time obliterates those numerous sources 
of pressure against production possibility frontiers which cause them to be 
either extended or shifted in limited regions. Although the sort of movements 
which I have in mind are, individually, very modest, there is much evidence to 
suggest that cumulatively they are of major significance."73 

Utdefinierade återkopplingar 
Rosenberg vill alltså förskjuta innovationsekonomers intresse när det gäller 
professionerna kring innovationer från naturvetenskapens utövare till 
teknikens utövare. Hans problematisering av nationalekonomiska 
konventioner öppnar också dörren till intresse för ordinärt tillverkningsarbete, 
arbetsorganisation, och andra områden som av tradition varit sociologers 
domäner. Jag syftar på hans kritik mot antagandet att aktörers kompetens ej 
påverkas av den slags produktion de ägnar sig åt. Enligt Rosenberg har denna typ 
av återkopplingsfenomen länge negligerats av ekonomer därför att de 

71 Rosenberg (76) s. 83 f. 
72 Rosenberg (76) s. 62 ff. 
73 Rosenberg (76) s. 66.
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fokuserat på kortsiktiga problem kring resursers fördelning (allokering). Större 
intresse för långsiktig tillväxt borde leda till förändringar: 

" ... the pattem of resource use which may maximize output from a given stock 
of resources may or may not generate the qualitative changes in the human 
agent which are most conducive to the growth of output in subsequent time 
periods. 
Neoclassical economics fails to capture much of the explanation for the growth 
in productivity because of the failure to consider a variety of feedback 
mechanisms. We fail to consider, for example, the impact upon productivity of 
certain kinds of economic activities as opposed to others 
... Posing questions of feedback in this fashion opens the door wide to the 
ministrations of the sociologist, and suggests a possible fruitful area of 
interdisciplinary research."74 

Både i utanför huvudfåran 

För mina syften har citatet ovan en kvalitet utöver att peka på vikten av 
återkopplingar. Denna kvalitet framgår av det lilla ordet 'we'. Rosenberg 
definierar sig själv ömsom som extern, ömsom som intern kritiker av 
nationalekonomins huvudfåra. Två citat kan antyda detta: 

"This discussion places me in the rather strange but unavoidable position of 
having to criticize economists for paying insufficient attention to the economic
aspects of inventive activity."75 

"Our knowledge of the sequence of events at the purely technical level remains 
far greater than our knowledge of the translation of technical events into events 
of economic significance."76 

Rosenberg försöker å ena sidan att hitta aggregerbara ekonomiska mått på den 
tekniska omvandlingens effekter. Å den andra sätter hans kritik av 
nationalekonomiska fundamenta frågetecken för själva grunderna för sådana 
aggregeringar. Även han bör alltså skrivas in i den spänningsfyllda tradition 
jag sökt skissa hittills i kapitel 12. 

12.3.2. I Schumpeters begreppsvärld men nej till Pallas Athena 
För Rosenberg - precis som för Freeman - är Schumpeter en självklar 
utgångspunkt: 

"If as Alfred North Whitehead once asserted, the history of western philosophy 
may be adequately described as a series of footnotes upon Plato, it may equally 
be said of the study of technological innovation that it still consists of a series of
footnotes upon Schumpeter. Although the footnotes may be getting longer, more 
critical and, happily, richer in the recognition of empirical complexities, we still
occupy the conceptual edifice that Schumpeter built for the subject. Inevitably, 
therefore, Schumpeter's concepts constitute our point of departure."77 

74 Rosenberg (76) s. 87 f. (EH-kursivering). 
75 Rosenberg (76) s. 73. (Rosenbergs kursivering). 
76 Rosenberg (76) s. 190. (Rosenbergs kursivering). 
77 Rosenberg ("82") s. 106. (EH-kursiveringar).
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Det faktum att Rosenberg tar sin utgångspunkt i Schumpeters begreppsvärld 
har redan exemplifierats ovan. Den skarpa distinktionen mellan anpassning till 
nya priser å ena sidan och teknisk omvandling å den andra, är ju i själva verket 
en del av det arv efter Schumpeter som har inordnats i huvudfåran. 
Distinktionen är en variant av en distinktion som Schumpeter gör i The theory oj 
economic development. Schumpeter skiljer där mellan det ekonomiska 
kretsloppet, som presenteras i kapitel ett av boken och ekonomisk omvandling 
som presenteras i det berömda andra kapitlet i samma bok.78 

Jag använder begreppet marknadsrationalitet för det som Schumpeter talar om i 
kapitel ett och omvandlingsrationalitet för det han talar om i kapitel två i The 
theory oj economic development?9 

För ekonomhistorikern Rosenberg är det inte svårt att acceptera Schumpeters 
förskjutning av fokus från anpassningsmekanismer till 
omvandlingsmekanismer. Rosenberg drar emellertid fram många av de 
problem som skapats genom försöken att skapa vattentäta skott mellan dessa 
två foki. Ett av dessa problem har att göra med Athena-bilden av innovationer: 

" ... we have inherited Schumpeterian concepts which draw a sharp distinction 
between invention, innovation, and imitation . ... 
Inventions come onto the Schumpeterian stage already fully grown 
... the characteristics of the inventive process, and the stages through which 
inventions proceed on the way to full commercial application and exploitation, 
never emerge."80

Drar man ut konsekvenserna av denna varning är den långtifrån en marginell 
'fotnot till Schumpeter'. 

När Athena-bilden faller, och mer sköra delar av innovationers livsbanor blir 
synliga kan t.ex. uppfattningar om vad som är 'innovationsvänligt klimat' 
komma att ändras väsentligt. Och själva gränsen mellan sköra och kraftfulla 
delar av en innovations liv kan suddas ut om 'följd-innovationer' eller 'sido
innovationer' plötsligt visar sig lika viktiga för en innovations 
överlevnadsförmåga som 'grund-innovationen'. 

"The criticisms which I have leveled thus far against the artificial segregation of 
invention from innovation apply equally well to the segregation of invention 
from diffusion ... The diffusion process is typically dependent upon a stream of 
improvements in performance characteristics of an innovation, its progressive 
modification and adaption to suit the specialized requirements of various 
submarkets, and the availability and introduction of other complementary 
inputs which decisevely affect the economic usefulness of an original 
innovation."81

Innovationsprocessen framstår naturligtvis lätt som suddigare när dateringen av 
de förut så tydliga stegen uppfinning, innovation, spridning plötsligt visar sig 
väldigt beroende av vem som betraktar utvecklingen. 

78 Det var ur det andra kapitlet jag hämtade mina bilder i sektion 12.1.
79 Jag använder ej begreppet 'kretsloppsrationalitet' eftersom det skulle föra tankarna fel i en

avhandling som denna i vilken ju en hel intresse riktas mot yttre miljö. 
80 Rosenberg (76) s. 66 f. (EH-kursivering).
81 Rosenberg (76) s. 75. 
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För att ge liv åt Rosenbergs metodkritik ska jag redan här presentera glimtar av 
det rika historiska material som Rosenberg utgår ifrån. Han använder ofta 
ångmaskinen som exempel. 

När innoverades ångmaskinen? 
Även i de mest inflytelserika historiska studierna av ångmaskinens historia 
visas enligt Rosenberg ett förstrött intresse för denna innovations spridning. I en 
klassisk historik hamnar t.ex. övergången till mekaniserad maskindrift i 
textilindustrin, som ju möjliggjordes av Watts ångmaskin, nästan ett halvt sekel 
för tidigt.82 Denna feldatering anför Rosenberg som symptom på 
teknikhistorikers bristande intresse för innovationers spridning. 

Än tydligare blir Rosenbergs polemik mot de definitioner som inspirerats av 
Schumpeter när Rosenberg resonerar kring frågan om tidpunkten för 
innovationen . 83

Newcomens ångmaskin från 1700-talets första årtionde var ... 
" ... not only technically workable, it was commercially feasible as well."84 

vilket innebar att den motsvarade den sedvanliga definitionen av en 
innovation. Normalt hänförs emellertid innovationen av ångmaskinen till Watt 
det vill säga till sista tredjedelen av 1700-talet. Om Watt bara ses som en 
förbättrare av ångmaskinen framstår förstås spridningsförloppet som bra 
mycket långsammare. 

I fallet Watt anser Rosenberg att omdömet 'bara en förbättrare' är lika klokt som 
omdömet 'bara en hovmusikant' om Bach, men Rosenberg ser ändå exemplet 
som illustration till hans tes att man vid betraktande av uppfinningshistoria bör 
fokusera på de gradvisa förändringarna snarare än på hoppen. 

Är vi hjälpta av mera komplexa bilder? 
Det kan förefalla paradoxalt att en forskare som tydligt markerat det 
godtyckliga i dateringarna av stegen i innovationsprocessen samtidigt kan göra 
så mycket för att klargöra långsamhetens natur i denna process. Man kan ju tro 
att den som tvivlar på måttbandets pålitlighet ska tappa intresset för 
förklaringar till mätresultaten. 

Rosenberg själv är otydlig i frågan, vilket jag tycker exemplifieras i den artikel 
jag kommer använda i avsnittet om sex orsaker till långsarnhet.85 I en 

82 Rosenberg menar att övergången ägde rum under 1800-talets andra fjärdedel Dickinsson
som han kritiserar påstår lite löst att omvandlingen redan ägt rum när 1700-talet gick mot sitt 
slut. 

83 I denna och följande meningar illustreras problemen med det mångtydiga begreppet
innovation. Ibland kan det syfta på det fysiska föremålet ångmaskin, ibland på hela processen 
uppfinning, innovation och spridning av ångmaskinen och ibland på tidpunkten för den 
första kommersiella lanseringen. Jmf kap. 14 där Vedin hjälper mig att reda ut begreppen. 

84 Rosenberg (76) s. 192. Rosenberg nämner som stöd för det sagda att flera hundra 
Newcomen-ångmaskiner var i kommersiell drift under 1700-talet. 

8512.3.3.
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självrecenserande slutreflektion kommenterar han sitt enligt egen utsago 
misslyckade försök att besvara frågan 'Hur långsamt är långsamt?'. Han säger 
sig inte vara oroad över misslyckandet ... 

" ... so long as we can advance our understanding of the reasons for the actual 
historical pace of technological diffusion." 86 

Ordet 'actual' får väl antyda att Rosenberg anser att en användbar bild av 
långsamheten kan fås att träda fram ur det historiska materialet även om 
mätresultaten är långtifrån entydiga. 

Själv tror jag att en orsak till den synbara paradoxen är att det är lättare att 
godta och bearbeta komplexiteten i förloppet för den som likt Rosenberg för sig 
själv klargjort hur svåravgränsad den i själva verket är. 

12.3.3. Sex orsaker till långsamhet 
I artikeln "Factors affecting the diffusion of technology" identifierar Rosenberg 
sex orsaker till långsamhet.87 

Rosenberg går ofta tillbaka till nyckelteknologier för den industriella 
revolutionen. De exempel jag här lånar ur är hämtade från tiden före 
Schumpeters 'vattendelare i kapitalismens historia'. 88 

A. Kvalitetsfrågor och användningsområden
I anslutning till sin relativisering av vad som är förbättringar av en innovation och
vad som är själva innovationen tar Rosenberg upp exempel på att
innovationerna i sina tidiga varianter ofta lett till kvalitetsförsämringar på de
produkter de brukande branscherna framställt. 89

Innovationerna att använda kol och så småningom koks anförs av Rosenberg. 
Under 1600-talet hade man i England stora problem med att glasindustrins 
produkter försämrades vid användning av stenkol och det öl som hade gjorts 
av malt torkat med okoksat kol var nästan odrickbart. När man lärt sig koksa 
och i början av 1700-talet började smälta järn med hjälp av koks, var det 
tackjärn man sålunda fick fram, i flera avseenden - t.ex. formbarhet - långt in 
på 1700-talet underlägset det tackjärn man fick med hjälp av träkol. 

Även sådana 'nyckel-teknologier' för den industriella revolutionen som kol och 
koks var alltså under lång tid 'sköra'. 

86 Rosenberg (76) s. 210. (Rosenbergs kursivering).
87 Artikeln finns i Rosenberg (76) på s. 189 - 210 samt på s. 325 - 332 (noter). 
88 Jmf avsnitt 12.1.4. beträffande Schumpeters vattendelare. 

Den historiska distans som fås genom exemplens ålder ser jag som värdefull i mitt 
sammanhang. 

89 Rosenberg lever delvis som han lär och drar sig ofta för att ens använda begreppet 
innovation och använder invention (uppfinning) även för produkter som kommit ut på 
markanden. Ovan har jag inte respekterat hans ordbruk men jag gör det ibland i syfte att 
balansera mellan 'förmedlar- och tolkar-roll'. 
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En annan med användningen sammanhängande faktor, som kan förklara den 
långsamma första fasen av en så småningom 'stor' innovations spridning, 
hänger samman med ett ofta konstaterat, men likväl svårgripbart fenomen. 
Rosenberg talar om hur oerhört svårt det är att tidigt i förloppet föreställa sig vad 
en innovation kan komma att brukas till: 

Järnvägar sågs till att börja med som sammanbindningsbanor för kanaler och 
Edison sägs ha trott att grammofonens främsta användningsområde skulle bli 
att spela in gamla mäns sista viljor. 

Sådant är lätt att håna - särskilt för oss som har facit men ... 

" ... experience suggests that the prediction of how a given invention will fit into 
the social system, the uses to which it will be put, and the alterations it will 
generate, are all extraordinarily difficult intellectual exercises."90 

B. Yrkeskunnande

Vilken roll har framväxten av yrkeskunnande vid introduktionen av en ny 
teknik? Rosenberg menar att denna fråga fram til 1970-talet behandlats 
styvmoderligt av ekonomer om man jämför med intresset för yrkeskunnandets 
roll för att pressa ned kostnaderna i redan etablerade branscher.91 

Eftersom det tar lång tid att ackumulera yrkeskunnande kommer det också ta 
lång tid innan nya teknologier kan demonstrera sin eventuella överlägsenhet 
över gamla. 

Introduktionen av ångmaskinen får återigen ge exempel. Yrkeskunnandet var 
livsviktigt för såväl ångmaskinerna som för dem som skötte dem: 

"The life expectancy of engine boilers required careful attention to such matters 
as pressure levels and appropriate feedwater arrangements - indeed when 
these matters were not attended to, the life of a boiler was likely to be abruptly, 
and sometimes disastrously, terminated."92 

Eftersom mycket av det yrkeskunnande som växte fram i arbetet var svårt att 
artikulera kunde spridningen av ny teknik bli mycket långsam om inte 
arbetskraften var geografiskt rörlig eller kunde rekryteras från branscher där 
liknande yrkeskunnande fanns. 

C. Maskiner och insatsvaror

I Rosenbergs tidiga forskning spelade relationen mellan trävaruindustrin och 
dess maskinleverantörer under amerikanskt 1800-tal en stor roll. Tanken på att 
den tekniska utvecklingen i sådana 'vertikaler' var central för att förstå 
industriell utveckling och tankar kring industrialiserande industrigrenar (t.ex. 

90 Rosenberg (76) s. 197. I en not till det detta konstaterande påpekar Rosenberg att den store 
fysikern Hertz förnekade kortvågornas praktiska betydelse, och att 'fantasifulla noviser' 
såsom Jules Verne och HG Wells förefaller ha haft bättre känsla för teknologins potential än 
de stora klassiska ekonomerna. 

91 Denna senare roll, som ekonomer sökt fånga i den s.k. erfarenhetskurvan var ett tema i en 
rad ekonometriska studier från sent 1940-tal och framåt. 

92 Rosenberg (76) s. 198. (Rosenbergs kursivering).
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verktygsmaskinbranschen) var en startpunkt i Rosenbergs tänkande. 93 När han 
diskuterar innovationsprocessers långsamhet har han alltså inte oväntat ett gott 
öga till vikten av kunskapstillväxt i maskinbyggande. Han menar att 
framgångsrik innovationsverksamhet på ett avgörande sätt varit beroende av 
tillväxt i förmågan att utforma, anpassa och till låga priser producera 
specialmaskiner. 

Till exempel får man stora problem utan en kapitalvarusektor som kan klara 
precisions arbeten: 

"The desperate and unsuccessful improvisations which otherwise had to be 
resorted to is perfectly captured in the picture of James Watt stuffing soaked 
rags in the gaps between his pistons and cylinders in an effort to prevent loss of 
steam, until Wilkinson's boring mill finally provided him with reasonably 
accurate cylinders."94 

Det var kanontillverkaren Wilkinsons innovation inom precisionsborrning som 
gjorde Watts uppfinning kommersiellt användbar. 

Rosenberg understryker också hur geniala uppfinningar blivit 'kvar på 
hyllorna' i århundraden därför att uppfinningarnas kommersiella användning 
skulle förutsatt en mer avancerad kapitalvarusektor. 

D. Sido-innovationer

Både genom punkten ovan om innovationer 'tidigare i kedjan' och denna punkt 
om sido-innovationer förebådade Rosenberg den moderna diskussionen om 
industriella nätverk. 95 

Ett av Rosenbergs exempel gäller järnvägsexpansionen under 1800-talets andra 
hälft. Med järnvägsexemplet vill han bl.a. understryka hur en stor innovation 
under sin tillväxt successivt pekar ut tekniskt-ekonomiska problem vars 
lösningar i sin tur aktualiserar nya problem etc. 

Det amerikanska järnvägsnätet dramatiska tillväxt i slutet av 1800-talet (alltså 
långt efter innovationen under 1800-talets första hälft) möjliggjordes av ... 

" ... the cumulation of small innovations and relatively modest individual design 
changes".96 

Det kan kanske betraktas som en smaksak hur man ska klassificera 
innovationer som telegrafkontroll av tågrörelser, luftbromsar, stålskenor i 
stället för järnskenor, nya brokonstruktioner etc. men hur som helst menar 
Rosenberg att sådana innovationer hör till förutsättningarna för 
järnvägstillväxten under perioden 1870 - 1910. 

Den kunskapsackumulation, som innovationerna nödvändiggjorde, fick i sin 
tur avgörande effekter i andra branscher (skeppsbyggnad, flervåningshus etc.). 
Inblickar i denna 'teknologiska tidslogik' behöver vävas samman med 
ekonomiska analyser av spridningsförlopp, för att rytmen ska bli gripbar. 

93 Ordet 'vertikal' presenterades i sektion 11.2.
94 Rosenberg (76) s. 199. 
95 Jmf sektion 11.2. 
96 Rosenberg (76) s. 201. 
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E. Gamla tekniksystem
Rosenberg beklagar att teknikhistoriker ofta fascineras så av en ny teknologi att
de förlorar intresset för den ersatta teknologin så snart den nya visat sig
fungera tekniskt. Detta gör att diskontinuiteter överdrivs.

I polemik mot andra teknikhistoriker tar han sålunda fram en rad exempel på 
dramatiska produktivitetsförbättringar i 'gamla' branscher från det att de börjat 
utsättas för konkurrens från 'nya'. 

I Schumpeters anda föreslår Rosenberg att sådan 'inter-bransch-konkurrens' 
ofta är effektivare i att ge nytt liv åt gamla branscher än 'intra-bransch
konkurrens'. 

"Indeed, such asymmetries may be an important key to a better understanding 
of the workings of the competitive process, even though they find no place at 
present in formal economic thory". 97 

Om introduktionen av en ny teknologi fungerar som en katalysator för 
snabbare teknisk utveckling av konkurrerande äldre teknologier - och denna 
effekt ej förutsetts av en innovatör - kan det förstås innebära att den nya 
teknologins övervinnande av den gamla blir långsammare än vad innovatören 
ursprungligen förmodat. 

Ett av Rosenbergs exempel på dramatisk produktivitetsutveckling i en gammal 
bransch gäller segelfartygen. 

"it has often been asserted that, by the 1850s, the iron hull cargo steamship had 
displaced the sailing ship ... 
In fact ... builders of sailing ships responded to the competition of iron and 
steam by a number of imaginative changes ... the evolving sailing-ship of the 
1860's and 1870's - faster than its predecessors, with double the space for cargo 
in proportion to tonnage, and manned and navigated by about one-third the 
number of men - retained on broad oceans a predominance ... most of the 
traffic to the Bay of Bengal, the East Indies, South America or Australia, was 
still conducted by the sailing ship.98 

En av Rosenbergs poänger i segelfartygsexemplet är att bärarna av den gamla 
teknologin - även vid en så dramatiskt förändring som från segel och trä till 
ånga och järn - ibland framgångsrikt kan använda delar av det nya 
tekniksystemet för att ge nytt liv åt det gamla. Han nämner t.ex. att man 
började använda järn till delar av skroven och att ångdrivna bogserbåtar gjorde 
segelfartygen mindre känsliga för t.ex. vindförhållanden i hamnarna. 

97 Rosenberg (76) s. 205. Den assymetri Rosenberg syftar på är den mellan företags sätt att 
reagera på teknologisk 'inter-bransch-konkurrens' och traditionell 'intra-bransch-konkurrens. 
I slutet på citatet ges ett exempel på att Rosenberg polemiserar mot båda polerna i det 
spänningsfält där han finns. Det faktum att den ena polen - teknikhistorikerna - inte beskrev 
inter-bransch-konkurrensen, bidrog till att den andra polen - ekonomerna - länge underlät 
att differentiera mellan de olika typerna av konkurrens. 

98 Rosenberg (76) s. 205 delvis citerande Graham. 
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F. Institutionella ramar

I en inledande kommentar till sin artikel om långsamheten säger Rosenberg att 
han i huvudsak tar upp "supply side considerations". Detta ordval kan verka 
kuriöst eftersom det ju långt ifrån är självklart att exempelvis punkt 
A) Användningsområden eller punkt E) Gamla tekniksystem skall hänföras till
"supply side considerations ". Jag tolkar emellertid Rosenberg som om han menar
att allt det som lite lösligt kan sorteras in i skämingsområdet teknik<->
ekonomi rör "supply side considerations".

När han som en sista faktor tar upp "Diffusion and its institutional context" tar 
han emellertid ett halvt steg utanför detta fokus även om utbudssidan 
definieras i den vida mening som jag ovan tolkat in.99 

Rosenbergs vidgning av temat utanför skämingsområdet mellan teknik och 
ekonomi för in på områden där våra vägar - på ett för mig klargörande sätt -
bär åt olika håll. Rosenberg förefaller mig pressa in mycket av det som jag i 
avhandlingens del IV kallar kravformning under rubriken institutionella ramar. 
Detta kan leda till att brukaromvandlingen osynliggörs.100 

12.3.4. Länka ihop eller länka av? 
Den artikel, som jag kommer använda i de två återstående avsnitten av kapitel 
12, skrev Rosenberg tillsammans med Stephen Kline i mitten av 80-talet.101 

Naturvetaren Kline hade utvecklat en 'länkmodell' för innovationer.102 

99 Rosenberg(76) s. 206 - 210. 
100 För att antyda vad jag avser ska jag här i noten citera en del av Rosenbergs resonemang om 

hur nationalekonomisk tillväxtanalys kan förbättras. Därefter kommer jag spegelvända hans 
resonemang. 
"In this difficult but essential process of 'cutting technological change down to size' however, 
there is a danger of going too far, by assigning an independent and separate role to factors 
which really exert their effects upon the growth of productivity by retarding or accelerating 
the rate of technological diffusion" [Rosenberg (76) s. 207]. 
Rosenberg utdefinierar alltså institutionella förändringar ur "the growth accounting" genom 
att placera dessa på en mellan-nivå i kausalkedjan. Detta vore väl gott och väl om han inte 
framställde detta val som det enda rimliga. Mig förefaller det nämligen inte vara en 
spetsfundighet att framhålla att det går att spegelvända resonemanget: 
'Det är kanske att gå för långt om man ger en självständig roll åt faktorer såsom teknisk 
utveckling, som i realiteten utövar sin effekt på ekonomisk tillväxt genom att hindra eller 
accelerera den institutionella omvandlingen.' 
I avsnitt 13.3.1. nedan söker jag visa hur Rosenberg genom att mot varandra ställa två sätt att 
ge historiskt sammanhang åt innovationer hjälpte mig att få syn på kravformningen som ett 
tredje sätt att ge historiskt sammanhang. Hans synliggörande hjälpte mig alltså att se ett 
osynliggör ande. 

101 Kline and Rosenberg (86) s. 275-305. 
102 Rubriken till detta avsnitt - 'Länka ihop eller länka av?' - utgör mitt försök att mana fram 

den bild som jag tror att Kline/Rosenbergs uttryck chain-linked mode/ är avsedd att förmedla. 
Uttrycket är svåröversatt. Översättningsiden bygger på ett samtal med tolken Roger 
Hinschliff. Hans association var: Ett resultat leder vidare till ett andra, som i sin tur leder 
vidare till ett tredje etc. Från början vet man ej var man hamnar till slut. Detta passar väl 
med den 'tredje väg', som Kline/Rosenberg beskriver (Jmf nedan!). Tanken bakom mitt 
förslag till översättning är att denna oklarhet om var man hamnar fångas i rubrikens 'Länka 
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Exemplen i den artikel som används här är av betydligt färskare datum än de 
som användes i 'långsamhetsartikeln' ovan. Men även om den epok, som 
bidrar med kontext är en annan är det lätt att känna igen Rosenberg. Artikeln 
beskriver spänningsfältet mellan teknik och ekonomi som alltför obearbetat i 
flertalet analyser av innovationer: 

"the aircraft industry offers an ... example of how excessive preoccupation with 
purely technical performance characteristics can be a recipe for financial 
disaster. The Concorde is a brilliant engineering achievement, but also a very 
costly commercial failure. Although it can indeed cross the Atlantic in about 
half the time required by a 747, its fuel costs per passenger mile are at least 15 
times as great. 

These observations are intended to suggest how closely intertwined the 
technological and economic realms are in determining the success of a 
technological innovation. One might therefore expect to find numerous 
treatments af these technological and economic interrelationships in the economics 
literature. Unfortunately, such treatments are very rare."103

En orsak för mig att peka på 'länkmodellen' är illustrationerna till begreppet 
återkoppling (feedback loop). De återkopplingar som belyses föutsätter många 
skilda språk.104 Jag tolkar de i citatet påtalade problemen, med integration 
mellan teknik och ekonomi, som ett uttryck för att vi ekonomer ryggar tillbaka 
då de språk vi behärskar inte hjälper oss att tyda sammanhangen. 

Resultaten av de 'samtal' som sker vid återkopplingarna, måste, om de 
överhuvudtaget ska mätas, avbildas i väldigt olika dimensioner. Försök att 
jämka samman dessa dimensioner till t.ex. pengar, tid och kvalite blir med 
nödvändighet grannlaga och ofta dömda att misslyckas.105 

Återkopplingar i många dimensioner - förutsättande många 'språk' - är alltså 
ett av de teman jag vill bearbeta med hjälp av Kline/Rosenbergs artikel. 

ihop eller länka av?'. Som kortform använder jag ordet 'länkmodell'. [Jmf dock Lundgren 
(92)]. 

103 Kline and Rosenberg (86) s. 277 f. (BH-kursiveringar).
104 Jmf min brottning med språkmetaforer i kap. 9. 
105 En god illustration till resonemanget kan hämtas från den FoU-intensivaste delen av kemi

industrin. Jag tar bilden ur förhistorien till hjärt- och blodtrycksmedicinen Seloken. Denna 
medicin blev under 1980-talet Astras största produkt. Ivan Östholm, som målat bilden var en 
viktig aktör vid utvecklingen av Seloken. När FoU-arbetet 1965 hunnit en bra bit på väg 
'beslöt' ett ledande organ i koncernen att projektet skulle ges högsta prioritet. Men: "Vi fick 
inte ... någon utökad budget. Inte under något av de två följande åren påverkades vår budget 
av rekommendationen att ge ... högsta prioritet. Den enda förklaring jag har kommit fram till 
är att marknadsfolk och ekonomer inte såg optimistiskt på möjligheterna ... Det var för nytt. 
Det fanns ingen marknad att analysera." 
Jag lyfter fram detta citat för att det pekar på att insikter sprungna ur en sammanlänkning 
mellan kunskap om FoU-resultat och kunskap om medicinska behov, visade sig svåra att 
översätta till ett ekonomiskt språk. 
[Jag hämtar min bild från Östholm (91) bl.a. s. 185 och s. 205]. 
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Ett annat tema, som de får hjälpa mig med, är det som givit rubrik åt detta 
kapitel: 'Innovationer - sköra eller kraftfulla?'. Vid min läsning av 
innovationslitteratur, och vid studiet av mina fall, har det synts mig som om 
många tar för lätt på den frågan. 

I den sekventiella modellen av innovationer hanteras fenomenet skör 
och kraftfull på så sätt att skörheten förläggs till tidiga faser, kraftfullheten till 
sena faser. 

Vid sortering av innovationer verkar man ibland föreställa sig att de 
behändigt låter sig sorteras in i å ena sidan radikala innovationer, som först är 
mycket sköra och så småningom kanske mycket kraftfulla och å den andra 
inkrementella innovationer, som aldrig är eller riskerar att bli sköra. 

Den modell, som Kline/Rosenberg vill komma ifrån, kallar jag sekventiell 
medan deras namn på den är 'den konventionella linjära modellen'.106 

FtGl!RE I The convcmional · · lincar moder· 

of thc linkagc of research 10 production. 

RESEARCH 

- -��LOPMENT-.-
-------- 1-

PRODUCTION f 
-------- .l 

MARKETING f 

Naturvetenskaplig forskning är ursprunget och sedan följer olika faser i 
innovationsförloppet såsom i en biblisk genealogi. 

En av bristerna i denna modell är att den skymmer återkopplingarna. En annan 
är att den förleder dem som letar efter innovationers ursprung att söka inom 
naturvetenskaplig forskning. Den kan också få till följd att man blir blind för 
att livskraftiga innovationer ofta kommer långt innan de 'naturfenomen' de 
bygger på, har förklarats vetenskapligt. Ett exempel: 

"Recently, a member of the National Academy of Engineering, highly versed in 
dynamics and control, attempted to analyze the stability of an ordinary bicycle 
with a rider - and failed. No acceptable analysis is known. But this lack of 
theory did not prevent the invention of the bicycle a century ago"107

106 Kline and Rosenberg (86) s. 286.

107 Kline and Rosenberg (86) s. 288. 
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I länk-modellen - vars grundstruktur visas nedan 108 -

AN OV�RVIEW OF INNOVATION 
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FIGURE 2 
_ 
Elements of the "chain-linked mode!'· for the rclationships among research. 

invenuon, rnnovauon. and production. 

kan man tänka sig olika startpunkter för en innovationsprocess. En viktig 
startpunkt är - precis som hos Schumpeter - själva sammanlänkningen mellan 
en potentiell marknad och existerande naturvetenskaplig/(teknisk) kunskap. Denna 
sammanlänkning kristalliseras dock inte i en innovation utan i en uppfinning 
eller i en 'analytic design'. 

Rosenberg poängterar att engelskans 'science' har två betydelser. Distinktionen 
mellan naturvetenskaplig forskning och 'existerande naturvetenskaplig kunskap' 
är viktig. Forskningen står bara för de löpande nya bidragen och 
revideringarna. Genom den utbildning de i företagen FoU-verksamma har, 
finns mycket av 'existerande naturvetenskaplig/ (teknisk) kunskap' 
representerad hos dem som gör kopplingarna i form av uppfinningar eller 
'analytic designs'. 

108 .Kline and Rosenberg (86) s. 289. 
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Kline/Rosenberg diskuterar inom ramen för sin modell, fem vägar för 
innovationsprocesser. Dessa fem vägar har de antytt genom pilar i den figur 
som återges nedan: 

D 

R8 
3 

RESEARCH 

I KNOWLEDGE 
K . 

,4 
I 

2
1 

I I 
2 

c�1NvENT c I I, 
ANO:OR -.......:. OETAILED /.REDESIGN I OISTRIBUTE 

POTENTIAL I PRODUCE �ESIGN C I AND C ANO 
MARKET I ANALYTIC I AND I PRODUCE ';-tARKET 

I DESIGN I TEST I I 

CDt CDt CD1 CD1 
I I I I 

F 

F1GURE 3 Chain-linked mode) showing flow paths of information and coopcration. 
Symbols on arrows: C = central-chain-of-innovation: r = feedback loops: F = partic
ularly important feedback. 

K-R: Links through knowledge to research and retum paths. lf problem solved at node K. 
link 3 10 R not activated. Rctum from research (link 4) is problcma1ic-1hcrcfore 
dashed line. 

D: Direct link to and from research from problems in invention and design. 

I: Support of scicmific research by instruments. machines. tools. and procedures of 
tcchnology. 

S: Support of research in sciences underlying product area to gain informa1ion direc1ly 
and by monitoring outs1de work. The infonnalion obtaincd may apply anywhere 
along the chain. 

Fig. från Kline and Rosenberg (86) s. 290. 

Den väg de nämner först och som är markerad med 'C'n med pilar, kallar de 
den centrala innovationskedjan. Jag tolkar författarna så att de utgår från denna 
sekventiella väg av pedagogiska skäl. 

Författarna spiller inte många ord på den första vägen utan övergår snabbt till 
den andra. På den 'kompliceras bilden' av en rad återkopplingar (f och F). 
Information måste kunna flöda mellan de olika 'process-stegen' och 
samarbetsformer skapas. 

Så långt kan modellen idag ses som rätt trivial även om de många svårigheter, 
som är förenade med att få återkopplingarna att fungera, alltjämt negligeras. 

Det är den tredje vägen som - så vitt jag förstått - givit ett svåröversättbart 
namn åt modellen.109 Relationerna på denna väg förefaller vara ett centralt
intresse för författarna. Brottet mot den sekventiella modellen blir här tydligare. 
Här framträder nämligen motiven för att 'den naturvetenskapliga 

109 Jmf not ovan till inledningen på avsnitt 12.3.4. 
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kunskapsmassan', och de tillskott till denna, som pågående forskning 
genererar, lagts som två band parallella med 'den centrala innovationskedjan'. 
På så sätt kan man framhålla att de som driver innovationsprocesser på den 
första eller andra vägen, i varierande grad kan ta externa kunskaper och 
forskning till hjälp i olika faser av innovationsprocessen. 

När innovatörerna in spe stöter på ett problem som de ej kan lösa, kan vägen 
'länkas av' allt längre i riktning mot extern forskning. I grundforskning hamnar 
man dock först efter att ha fått ett antal 'nej'. 'Trappstegen dit' kan heta kunniga 
kollegor, litteratursökning, externa experter och tillämpad forskning. (I fig. 
markeras detta av att man går till R endast om problemet ej lösts vid K) 

"In sum, the use of accumulated knowledge called modern science is essential 
to modern innovation; it is a necessary and often crucial part of technical 
innovation, hut it is not usually the initiating step. It is rather employed at all 
points along the central-chain-of-innovation, as needed. It is only when this 
knowledge fails, from all known sources, that we resort to the much more costly 
and time-consuming process oj mission-oriented research to solve the problems of a 
specific development task." 110 

Författarna understryker att det är olika sorters naturvetenskaplig forskning 
som man tar hjälp av beroende på var man är på 'den centrala 
innovationskedjan'. 

Från rutan "invent and/ or produce analytic design" hamnar man ofta i 
'grundforskning' (eng. 'pure, long-range science). För nästa ruta gäller att: 

"The research generated in the development stage is more often of a systems 
nature and concerns analysis of how the components of the system interact and 
of the 'holistic' or system properties when the components of the product 
envisaged are hooked together to obtain the complete function needed."111 

Den forskning som kan genereras i produktionsfasen är återigen av annan 
natur. Kline/Rosenberg kallar den process-forskning 

"process research: studies of how particular components can be manufactured 
and how the cost of manufacture can be reduced by improved special 
machinery or processes or by use of improved or less expensive materials." 

De markerar att system-analys och process-forskning ... 

" ... in many cases ... are just as surely research as is the purest of pure science." 

Kline/Rosenbergs 'fjärde och femte väg' ska ej diskuteras här.112 

110 Kline and Rosenberg (86) s. 291. (BH-kursivering). 
111 Detta och följande två citat är från Kline and Rosenberg (86) s. 292. När författarna talar om 

'research generated in the development stage' motsvaras detta i figuren av rutan 'detailed 
design and test'. 

112 Kline/Rosenbergs 'fjärde väg' markerad av ett 'D' i figuren avser att peka på hur 
vetenskapliga genombrott kan möjliggöra radikala innovationer. Såväl denna som 'den femte 
vägen' (Se 'I' i fig.) är mycket väsentliga i en bredare diskussion kring innovationer men de 
ligger vid sidan av ämnet både för mig och i den här diskuterade artikeln. 
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12.3.5. Avlänkning och konflikter 
Kline/Rosenberg menar att man kan lära sig en hel del om vilken grad av 
teknisk osäkerhet som vidlåder ett visst företags eller en viss industribranschs 
innovativa verksamhet genom att bedöma i vilken 'mognadsfas' den mest 
näraliggande naturvetenskapen befinner sig. 

Utvecklingen i naturvetenskaper antas börja med en beskrivande fas som följs 
av en taxonomisk fas. I en senare fas börjar man formulera generella regler och 
i vissa vetenskaper når man fram till modeller som kan förutsäga. När de 
näraliggande vetenskaperna befinner sig i mer omogna faser blir den 
innovativa verksamheten normalt långsammare, dyrare och osäkrare. 
Innovatörerna blir hänvisade till vägledd empiricism (eng. guided empiricism) 
och får gång på gång gå igenom de olika 'rutorna' i länkmodellen. Tidigare 
erfarenhet snarare än nära koppling till vetenskaper blir central och förmågan 
att snabbt göra många lärande loopar genom innovationsprocessen blir central 
för innovationsverksamhetens effektivitet. 

God kontakt med vetenskapens frontlinjer är emellertid ändå viktig för dessa 
innoverande företag eftersom de behöver ha förmåga att snabbt överväga 
tänkbara genvägar antydda av nya vetenskapliga rön. Att kunna upprätthålla 
receptorförmåga kan alltså vara skäl nog för egen långsiktig forskning även i 
företag vars FoU gränsar till 'omogna' vetenskaper. 

När det gäller radikala innovationer, varnar Kline/Rosenberg på samma sätt 
som vi hört Schumpeter och Freeman varna ovan, för övertro på deras 
'planerbarhet'. De förtydligar med hjälp av en liknelse med bergsbestigning: 

"There is ... what can be called a 'false summit' effect. When one climbs a 
mountain, one sees ahead what appears to be the top of the mountain, but over 
and over again it is not the summit... When one does innovation, much the 
same effect often occurs. One starts with problem A. It looks initially as if 
solving problem A will get the job done. But when one finds a solution for A, it 
is only to discover that problem B lies hidden behind A. Moreover behind B lies 
C, and so on ... The true summit, the end of the task, when the device meets all 
the specified criteria, is seldom visible long in advance. Since good innovators 
are optimists, virtually by definition, there is a tendency to underestimate the 
number of tasks that must be solved and hence also the time and costs."113 

Övertro på möjligheter att tidsplanera skapar många konflikter: 

"In addition, the 'false summit' effect makes tight planning of timetables very 
difficult, and in truly radical innovation probably counterproductive. 
Experienced personnel usually recognize that the 'false summit' effect is a major 
contributor ta conflicts between innovators and management and investors in 
innovative projects."114

113 Kline and Rosenberg (86) s. 297.
114 Kline and Rosenberg (86) s. 298. (EH-kursivering).
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13. Innovationskonstnärernas bilder

av de tre lovande barnen

Vilka bilder skulle Schumpeter, Freeman och Rosenberg kunnat måla av de tre 
lovande barnen? I detta kapitel har jag arbetat med en sådan tänkt fråga som 
utgångspunkt. 

13.1. Schumpetersk trebarnsbild 
När jag nedan visar fram mina 'Schumpeter-imitationer' börjar jag med ganska 
konkreta bilder för att mot slutet bli mer abstrakt. 

13.1.1. Hävdvunna motstånd 

Schumpeter identifierar flera typer av motstånd mot innovationer.1 

Jag tar först upp legalt, politiskt och normmässigt motstånd: 

När 'Gudfadern' till en av de SNÄLLA SKÄRVÄTSKORNA ville visa att snälla 
vätskor kunde vara företagsekonomiskt intressanta, pekade han på 
möjligheten att företaget där han arbetade - alltså vätskeproducenten -
skulle kunna bifoga dokument till vätskeanvändande företag, dokument 
som intygade att utsläpp till yttre miljö av rester av uttjänta vätskor, skulle 
vara mindre farliga än motsvarande utsläpp av traditionella vätskor.2 

Dessa intyg skulle leda till sänkta miljökostnader för användande företag. 
Förutsättningarna för dessa sänkta miljökostnader - vilka skulle kunna 
kompensera de snälla vätskornas högre pris - var emellertid en ändrad 
miljölagstiftningL som skulle medge lägre miljökostnad för användaren av 
en mindre riskabel vätska. 

Svårigheterna med ett så flexibelt miljökostnadssystem gjorde emellertid 
att argumentet så småningom föll bort. 3 

Legal/administrativ tröghet medförde alltså att ett motiv för övergång till snälla 
vätskor hamnade i skymundan. Hinder som inte rör legal/ administrativ 
tröghet utan tröghet förorsakad av tidsutdräkt för ändring av normer/rutiner 
ska också tas upp här: 

En del av de aktörer kring verkstadskemin, som haft intresse för 
miljöfrågor har sedan sent 70-tal hävdat att etablerade inköpsrutiner 
försvårat livet för LRK-produkter. Dessa rutiner har inneburit 
oöverskådliga inköpsmönster, brist på systemsyn i inköpen, brist på 

1 Jmf ovan 12.1.1 och Schumpeter (1934 [11]) s. 86. 
2 Begreppet 'Gudfader' - som en av rollerna ioch/ eller kring 'det innovativa laget' - tas upp i 

avsnitt 14.4.2. 
3 Ivj RO-eh (85) Sk.v.*. 

[I detta kapitel pendlar jag ofta in i och ut ur min empiri. Jag markerar inpendling genom 
indrag av vänstermarginalen och utpendling genom återgång till normalmarginal]. 
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miljöhänsyn etc. Ändrade inköpsrutiner förutsätter nya inköparroller, nya 
ekonomisystem och nya samarbetsformer över företagens 
funktionsgränser. 

En av de servicetekniker som länge arbetat med en av de snälla 
skärvätskorna hävdade 1990 att det tog nästan hela 1980-talet innan nya 
inköpsrutiner blev så vanliga att skärvätskemarknaden i stort påverkades. 4

Tröghet i övergången till nya rutiner innebar alltså att det dröjde länge innan 
inköpssätten i gemen blev sådana att de snälla vätskornas kvaliteter blev 
sedda. 

För att klargöra karaktären på de legala hindren i fallet med de 
VATTENBURNA SNICKERIFÄRGERNA är det en stor fördel att kunna hänvisa 
till det danska systerprojektet. 5 Där var en studie kring övergången till 
vattenburna färger ett slags 'mönsterexempel'. I slutsatserna diskuteras de 
regleringar av danskt byggmåleri, som genomfördes 1973 och 1982. De två 
regleringarna var innovations- och substitutionsdrivande i mycket olika 
utsträckning. 

" ... 1982-bekendtgorelsen ... (lregger) ... direkte ... op til substitution, og gemmer 
åndedrretsvrern, handsker og lignende vrek i fodnoter. 6

De danska forskarna menar att 1982 års förordning- i motsats till tidigare 
förordningar - ger tydliga signaler till 'brukarna' att de i sitt arbete med 
kemin i arbetsmiljön i första hand bör välja en strategi som siktar på 
substitution av farliga produkter snarare än en strategi som betonar 
hanteringen.7 

"Dermed kan industrien også fole sig mere sikker på, at der findes et marked for 
de arbejdsmilj0rigtige produkter."8 

Den legala tröghetsfaktor som här - liksom i skärvätske-exemplet ovan - lyfts 
fram, är alltså att lagar och förordningar, vilka tillkommit innan ett krav blivit 
etablerat, inte är utformade så att de i tillräcklig utsträckning gynnar en 
produkt som motsvarar kraven. Den innovatör, som lyssnat på en första svag 
signal om ett miljöproblem, och svarat med att utveckla en miljöprodukt, får 
alltså en vänlig klapp på axeln av en upplyst opinion. Däremot belönas hon ej 
med ett ordentligt marknadsgenombrott, så länge flertalet 'låsta brukare' ej fått 
'puffar' i form av möjligheter att lära sig hur de nya kraven kan hanteras och i 
form av lagbindning av dessa nya krav. 

I denna diskussion av legala tröghetsfaktorer antyds ett viktigt problem för 
miljö-innovationer: Kravnivån i miljöförordningar har länge utgått ifrån vad 
som går att åstadkomma med befintlig teknologi.9 

4 IVJ TL - EH (89-90) Sk.v.*. 
5 Jmf avsnitt 5.1.1.
6 Jensen (89) s. 60. 
7 Med 'brukarna' avses här såväl målerifirmor som målare.
8 Jensen (89) s. 60 f. (EH-kursivering).
9 Se Ashford och Heaton (83) s. 120f.: "Regulations also differ greatly in stringency - the extent

to which they 'force' the development of new technology for compliance. The relevant 
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Förloppet fram till en 'radikal miljöinnovation' måste emellertid starta utifrån 
en - ofta vag - förväntan om framtida legal kravnivå.10 Det är alltså lätt att 
hamna i ett 'patt-läge' där lagstiftarna väntar på innovatörerna och 
innovatörerna in spe väntar på lagstiftarna. 

Försäkringspraxis kan också utgöra ett motstånd: 

En bonde som vill pröva ett MILJÖVÄNLIGT BETNINGSMEDEL börjar kanske 
tveka om ett försök med ett sådant riskerar att leda till ekonomisk ruin. 
Denna risk blir högst reell om reglerna för skördeskadeförsäkring är 
sådana att ersättning för mögelskada endast utgår till den bonde som 
vidtagit beprövade mått och steg för att skydda sig mot mögel. 

När cascogard ville ut och testa sina miljövänliga betningsmedel råkade 
företaget i konflikt med praxis hos försäkrande myndighet. 
Försäkringsgivarens praxis utgick från riskerna med slarviga 
försäkringstagare, inte från det antagligen mer sällsynta fallet att 
försäkringstagaren/brukaren av betningsmedlet skulle delta som partner i 
ett utvecklingssamarbete. Så upplevdes situationen åtminstone av det 
miljövänliga betningsmedlets gudfader.11

I detta fall tror jag man kan säga att den utpekade tröghetsfaktorn inte hade 
karaktären av lag men inte heller av en oskriven rutin eller norm. Att det 
förekommer så många mellanformer mellan det legalt bundna och det 
normbundna får tjäna som motiv för att jag här exemplifierat såväl legala 
hinder som hinder i form av normer och rutiner. 

statutory mandate will lead to different degrees of stringency because some statutes are 
based on environmental, health and safety considerations alone, others on existing 
technological capability, and still others on the technology within reach of a vigorous R&D 
effort. Regulatory stringency appears to be the single most important factor influencing the 
extent of the technological response. In fact, however, mast environmental, health and safety 
regulations have been set at a leve! consistent with existing technological capabilities .  [Här hänvisas 
genom not vidare till La Pierre, Technology1orcing and Federal Environmental Protection 
Statutes, 62 Iowa L. Rev. 771 (1977)]." Umf 17.1.3. och 19.3.2.]. 

10 Vad som kan avses med en 'radikal miljöinnovation' diskuteras bl.a. i 13.3.1.
11 Jmf sektion 6.3.

Kl3: Innovationskonstnäremas bilder av tre barn 245 



Verkstädernas. sorgebarn. 
Smö1jvätskan, den som används vid 
metallbearbetning, är tvivelsutan 
ett sorgebarn. 

Den traditionella raka mineraloljan 
anses av många miljöfarlig. Det är en 
sanning med modifikation, men den 
håller ofta inte måttet vid snabba 
u vverkni ngshastigheter. 

1 Finemulsionerna ger med sina 
mer än 95 procent vatten en perfekt 
kylning och bättre miljö. Men medal
jen har en baksida; det kan börja 
lukta pyton från smörjsystemen. 
Emulsionen är mums för bakterier. 

Mindre nogräknade tillverkare 
pepprar finemulsionerna med bakte
riedödare och annat som gör dem 
ännu farligare än mineraloljan. Ur 
askan i elden alltså. 

'fy en långsiktig lösning bygger alltid 
på test och anpassning av smörj vät
skan ute hos dig. 

Vi går tillsammans igenom dina 
förutsättningar med utgångspunkt 
från våra erfarenheter. 

Vi testar produkter som bygger på 
basråvaror som är mest lämpade för 
ändamålet. Ute hos dig. Testar och 
testar om igen. Ett arbete som kan ta 
flera månader, ibland upp till ett 
halvår. 

VI GER OSS ALDRIG 
Inte förrän både bearbetningsresultat 

· och miljö ligger på en mycket högre
. nivå än vad du är van vid idag. 

Vi har uppnått mycket 
fina resultat med denna me
tod (som vi tycker är ganska 
självklar). Främst med en typ 
av syntetiska basproduk
ter som löser sig direkt i 

•".'.,. Men de syntetiska produkte�a I 
passar inte överallt, tyvärr. För, som 
sagt, några undermedel finns inte. 
Problemen löser man genom att an
gripa dem ett i taget. På ort och ställe 
ute hos dig. 
,---------------, 

Detta har blivit en grogrund för en 
rad "nya" undermedel. Allt från van
lig såpa till matolja har sett dagens 
ljus, för att åter sopas in i mörkret. \ , vatten, utan emulgator. 

DET FINNS INGA UNDERMEDEL! 
MEN DET FINNS ALI.:TID EN 

BRA LÖSNING 
Våra smörjmedelstekniker är en 
smula besvikna å branschens vägnar. 

246 

Man kan då bestämma 
exakt hurvaije molekyl 
ska se ut och fungera i 
processen. Effekten vid olika 
situationer kan beräknas 
och styras noggrant. 
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Nästa grupp av exempel på reaktioner från 'the social environment' gäller 'the 
groups threatened by the innovation'.12 Bland de hotade finns självfallet 
konkurrenterna: 

Ett exempel på reaktion mot en av de SNÄLLA SKÄRVÄTSKORNA ges på 
föregående sida.13 Annonsen var införd i Sveriges största affärstidskrift i 
början av 1981. I åtföljande text upprepas flera av de argument, som gjorde 
att tre svenska kemiföretag från mitten av 1970-talet till 1980 startade 
satsningar på utveckling av snälla skärvätskor.14 Trots att de legala 
impulserna var svaga uppfattades alltså miljöargument som en potentiellt 
branschomvandlande kraft, som annonsören ansåg att det gällde att 
gardera sig emot. 

De oseriösa konkurrentreaktioner som tonar fram i fallet med de 
VATTENBURNA SNICKERIFÄRGERNA är av allvarligare slag än i 
skärvä tskefallet: 

Gick de tyska medicinare, som ironiskt talade om 'det skandinaviska 
syndromet' mer eller mindre medvetet några hotade tyska färgtillverkares 
ärenden? Eller agerade de framförallt utifrån att ett yrkesmedicinskt 
paradigm var hotat?15 

Med oseriösa reaktioner avses här bl.a. sådana som syftar till att utestänga 
miljöimpulserna snarare än att med normala affärsmetoder svara mot 
innovativa utmaningar. 

Inte heller i fallet med de MILJÖVÄNLIGA BETNINGSMEDLEN medger mitt 
material annat än hypoteser om oseriösa konkurrentreaktioner: 

Här utgår hypotesen från den historik som givits av deras gudfader. Han 
hävdade att det miljövänliga betningsmedlet i stort sett utestängdes från de 
mest intressanta utländska marknaderna. Mycket resursstarka 
konkurrerande kemiföretag, som ej hade lika miljövänliga preparat för 
betning, sades ha haft inflytande på det skydd i form av handelshinder 
som skapades för deras egna preparat,16 

Exemplen ovan på 'reaktioner från de hotade' utgör bara en introduktion till 
temat. Här i anslutning till Schumpeter har jag enbart velat peka på den 
frestelse det innebär för hotade konkurrenter att mer eller mindre seriöst spela 
på 'ryggmärgsreaktioner' från kunder, forskarsamhälle och myndigheter i 
försöken att gardera sig mot nya produkter med miljöprofil. 

12 Även här syftar jag på citat i avsnitt 12.1.1.
13 Annons ur Dagens Industri 7 /81 s. 15. 
14 Jmf sektion 8.1. 
15 Jmf avsnitt 17.3.6 nedan. 
l6 Jmf sektion 6.3. 
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Bland negativa omgivningsreaktioner tar Schumpeter även upp innovatörernas 
svårigheter att finna samarbetspartners. Detta förebådar problemen med 
nätverksbyggen för miljö-innovationer. 

Ett exempel i mitt material är den brist på respekt som en amerikansk 
baktericidleverantör visade för karlshamns ambitioner att utveckla en 
SNÄLL SKÄRVÄTSKA. Den bristande respekten kunde ha äventyrat 
karlshamns ambitiösa utvecklingsprojekt.17 

Den fjärde och sista av Schumpetercitatets kategorier av motstånd mot 
entreprenörer/innovationer är "the difficulty of winning over consumers": 

I fallet med de VATTENBURNA SNICKERIFÄRGERNA var brukarna med och 
initierade en miljödriven produktutveckling i ett mycket tidigt skede -
under 195O-talet.18 Tre decennier senare var en 'grindöppnare' - GK- i ett
av de innoverande företagen positivt överraskad av att brukarnas 
motstånd mot en viktig del av innovationen äntligen brutits.19 

Exemplet visar tydligt att begreppet brukare kan leda till en paradox. Denna 
kvarstår även om man i exemplet ovan byter ut ordet brukare och istället sätter 
in 'fackligt organiserade svenska målare'. 

Paradoxen understryker behovet av att precisera brukarbegreppet. En aktör 
kan genom att bära fram avancerade krav ha drag av pionjärbrukare men 
samtidigt representera många eftersläntrare. För sociala aktörer som 
fackföreningar är de dilemman som därigenom uppstår kanske särdeles 
svårhanterade. Uthålligheten hos aktören kan sättas på hårda prov. Ibland 
finner en innovatör att ett ursprungligen innovationsinitierande krav inte 
längre har någon aktiv bärare - eller flera mycket motsägelsefulla bärare - när 
innovationen hunnit en bit mot mognad. 20 

13.1.2 De innoverande företagen: Finansiell uthållighet och

förmåga att se nya mönster 
I avsnittet ovan har några av Schumpeter identifierade motstånd mot 
innovationer exemplifierats i mina fall. Schumpeter menade att det behövdes 
'osedvanlig kraft' (great surplus force) för att övervinna motstånden. 

Men det handlade inte bara om 'yttre' motstånd av den typ som exemplifierats 
ovan. Schumpeters tal om att 'thought tums again and again into the 
accustomed track' uppfattar jag som att innovativitet kräver 
självövervinnelse.21 För Schumpeter gällde det den enskilde forskarens eller
entreprenörens självövervinnelse men i min läsning utsträcker jag detta till att 
gälla innoverande storföretag. 

17 Jmf sektion 8.2. 
18 Jmf sektion 7.1. 
19 Jmf sektion 7.3. Begreppet 'grindöppnare' - för en av rollerna i 'det innovativa laget' - tas 

upp i avsnitt 14.4.5. 
20 Resonemanget utvecklas och blir en viktig poäng i avhandlingens del IV. 
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Jag utsträcker det till att gälla innoverande storföretag för att kunna arbeta 
med en kreativ spänning i arvet efter Schumpeter. Denne menade att det före 
vattendelaren var nya företag - ledda av entreprenörer - som innoverade. Efter 
vattendelaren blir innovationerna i allt högre grad interna angelägenheter för 
storföretag. 22 Den spänning som jag åsyftar har att göra med osedvanlig kraft
kontra självövervinnelse: Storföretagen har förvisso osedvanlig kraft i den 
meningen att de normalt har stabila vinstgenererande kärnverksamheter. Men 
hur är det med deras självövervinnelse? Jag syftar på den slags 
självövervinnelse som består i förmåga att se utmaningar med det nya 
företagets oförstörda blick. 

För att behålla spänningen i arvet efter Schumpeter strävar jag sålunda efter att 
se två sidor av de innoverande företagen: Dels i vad mån de har osedvanlig 
kraft och dels i vad mån de likt nya företag undgår att hamna i gamla spår. 
Nedan gör jag alltså jämförelser mellan mina sex fallföretag både vad gäller 
förutsättningar för finansiell uthållighet och vad gäller öppenhet för nya 
mönster i de aktuella branscherna. 

De tre företag som följts i fallet med de SNÄLLA SKÄRVÄTSKORNA stämmer 
väl med den schumpeterska entreprenörsmodellen såtillvida att 
skärvätskemarknaden var ny för de tre företagen. Drivkraften för att leta 
efter en snäll vätska modifierades alltså inte för något av företagen av att 
existerande produkter i det egna sortimentet skulle få sin marknad 
beskuren av en framgångsrik innovation. 

Störst närhet till skärvätskemarknaden kan man säga att perstorp hade. 
Verkstäderna var inga stora avnämare av perstorps produkter men 
innovativt samarbete med 'industriella kunder långt utanför kemisk 
industri' hade man hos perstorp en hel del erfarenhet av.23 När det gällde
kundernas storlek, t.ex. mätt i omsättning, var det dock endast bland de 
största man 'kände sig hemma'. 'karlshamns' traditionella kunder fanns 
inom livsmedelsindustri och bland livsmedelsgrossister. Dessa kunder 
hade i flertalet fall mycket lite gemensamt med dem som fanns i 
verkstadsindustrin. 'berols' traditionella kunder hade å andra sidan mycket 
större kemikompetens än kunderna i verkstadsindustrin.24

Sammanfattningsvis var det inget av de tre företagen som tyngdes av 
någon inrutad bild av utvecklingsmönstren för skärvätskor eller 
ver kstadskemi. 

Om man sätter likhetstecken mellan 'osedvanlig kraft' och 'finansiell 
uthållighet' stämmer den schumpeterska bilden av innovatörer in spe 
också in på de tre företagen i detta avseende: 

21 Jmf 12.1.1. 
2212.1.4. 
23 Med uttrycket 'långt utanför kemisk industri' vill jag framhålla att det rörde sig om 
samarbeten där partnernas industriella kompetens inom kemi var låg. Den var dock inte 
obefintlig. I termer av diskussionen i 11.2.1. ovan vill jag alltså med uttrycket 'industriella 
kunder' klargöra att det likväl rörde sig om brukarföretag och ej om mellanformer mellan 
brukarföretag och konsumenter. 

24 8.1.3. 
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'karlshamns' kärnverksamhet med livsmedelsråvaror och livsmedel 
genererade stabila överskott även om det på sikt fanns problem med 
långsam marknadstillväxt på livsmedelsområdet. 'perstorp' hade ett antal 
produkter, som, med en terminologi som blev populär på 70-talet, kunde 
kallas 'kassakor', och hade dessutom en för svenska kemiföretag ovanligt 
välbalanserad portfölj av innovativa projekt av olika mognadsgrad. 25 'berol'
var i en långt bräckligare situation om man ser till vinstpotentialen i dess 
produktprogram men hade en ägare - svenska staten - som såg innehavet 
av berol som strategiskt viktigt. Agaren var av detta skäl beredd att 
möjliggöra långsiktiga satsningar genom att garantera finansiell stabilitet. 

Det var i dessa fall alltså inte 'nöden som var uppfinningarnas moder' om man 
med uttrycket menar att en akut kris skulle drivit fram innovativitet. Som 
framhölls i skärvätskekapitlet var däremot karlshamns och berols satsningar 
kopplade till strategiska omorienteringar. När det gäller dessa företag kan man 
alltså säga att delar av företagsledningarna artikulerade en oro över utsikterna i 
den lite avlägsnare framtiden. Denna känsla av att 'nöden kunde drabba på 
sikt' - kanske först efter 'sju feta år' - den känslan hade så vitt jag förstått stor 
betydelse för att så våghalsiga satsningar som de på snälla skärvätskor kunde 
startas. 

Och den nöd som de fruktade kunde de inte skydda sig mot genom att likt 
Farao lagra spannmål utan möjligen genom att 'ackumulera kunskapskapital i 
innovationsprojekt' under de feta åren.26 

I fallet med de VATTENBURNA SNICKERIFÄRGERNA hade de företag jag tittat 
på också 'osedvanlig kraft' i den meningen att de kunde finansiera 
produktutveckling med hjälp av en vinstgivande kärnverksamhet. Men de 
hade inte den distans till byggfärgsmarknaden som ett 'utanförskap' i 
Schumpeters mening kunnat ge dem. Tvärtom kan man säga att de två var 
ledande bärare av den produktutvecklingsfilosofi, som 'gällde' på den 
svenska färgmarknaden. Jämfört med företagen i skärvätskefallet hade de 
fördelen att inte behöva bygga upp sin branschkompetens - men de hade 
nackdelen av att ha en inrutad bild av 'vad marknaden ville ha'.27 

Deras strävan efter att utveckla miljövänligare färger hade till att börja med 
en i huvudsak defensiv karaktär. Arbetsmiljökritiken ansågs länge spegla 
ett 'komfortproblem' så det kunde ej ges någon överordnad prioritet i 
utformningen av färgföretagens utvecklingsverksamhet.28 Men den 

25 Uttrycket 'kassakor' och dess bakgrund i företagsstrategiskt tänkande presenteras hos 
Andersson m.fl. (92) på s. 46-54. 

26 Jmf Genesis kap. 41. 
27 Peters argumenterar i en artikel om myter kring innovation bl.a. mot myten om att 

'Customers tel1 you only about yesterdays needs'. Han använder von Hippels arbeten för att 
överskrida myten. När man ser att det finns 'pionjärbrukare' (eng. 'lead users' och ibland 
'user prototypes') går det att vara vaken för sköra krav utan att låsa sig vid dagens 
marknadssignaler. [Se Peters (88[83]) s. 145. Jmf även 11.1.4. och 14.4.5]. 

28 I slutet av sektion 7.2. ovan nämner jag att det inte var förrän på sent 70-tal som det skedde 
en sådan förändring i synen på lösningsmedelsfärger att dessa började ses som mer än 
enbart ett 'komfortproblem'. 
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normala konkurrensen innebar självfallet ett defensivt skäl för att 
uppmärksamma den miljödrivna produktutvecklingen. Om något annat 
företag skulle hitta en elegant lösning på miljöproblemen, som man ej 
kunde 'matcha', skulle ju detta betyda en allvarlig konkurrensnackdel. 

Ett tungt skäl för de svenska färgföretagen att till en början inte uppfatta 
arbetsmiljökritiken som en 'inbjudan till att söka radikala innovationer' var 
att arbetsmiljökritiken från början enbart uppfattades som ett nordiskt 
fenomen.29 En radikal innovation verkade alltså inte kunna belönas med ett 
internationellt marknadsgenomslag. Färgföretagen förefaller inte ha sett de 
nordiska målarna som 'pionjärbrukare'. 

I förhållande till den internationella färgmarknaden var de två fallföretagen 
på sätt och vis nya i schumpetersk mening - de tillhörde ej kärnan i branschen 
internationellt sett - men de förefaller på 70-talet ej ha övervägt 
möjligheten att som 'outsiders' erövra internationella marknadsandelar 
utifrån de erfarenheter som tidiga svenska miljökrav kunde ge.30

De betingelser för att innovera, som gällde i VBSF-fallet, illustrerar två frågor 
vilka återkommit i resonemangen kring Schumpeter i detta och föregående 
kapitel: 

Den första frågan gäller om ett företag, som innovativt vill omvandla en 
etablerad bransch, har glädje av att vara nytt. Frågan har uppmärksammats en 
hel del i företagsstrategisk litteratur sedan 1960-talet.31 De många ideerna på 
området illustrerar att problemet är svårmodellerat. 

Den andra frågan har att göra med att Schumpeters innovationer är 
producentledda.32 Min tanke är att den av Schumpeter inspirerade 
innovationsbilden fortfarande spelade en viktig men ofta omedveten roll på 
1970-talet. Detta skulle ha medverkat till att svenska färgföretag såg bort ifrån 
att de hade fått en konkurrensfördel om de tidigt börjat samspela med 
avancerade målarkrav. 

Ett visst stöd för en sådan - förvisso spekulativ - hypotes ges av att 
'vattenstrategin' av beckers först lanserades som motiverad av kraven från 
den egna produktionen - inte av marknadskrav. Den kritik mot 
arbetsmiljön som kom inifrån färgföretagen var, enligt denna hypotes, så 
'hörbar' att den kunde påverka företagens normala sätt att bedriva 
utvecklingsarbete. Målarkritiken däremot var ännu ej tillräckligt handfast, 
och man var ej mentalt förberedd för att denna skulle kunna vara en 
omvandlingskraft. 

I fallet med de MILJÖVÄNLIGA BETNINGSMEDLEN uppfattade fallföretaget 
miljökritiken som ett mycket allvarligt hot. Ser man bara på de faktorer 
som uppmärksammats i detta avsnitt var cascogard till att börja med 

29 Det talades så sent som på mitten av 80-talet alltjämt om 'skandinaviskt syndrom'. Se Aviser

(90)[VBSF]*. Jmf även slutet på 7.3 samt 17.3. 
30 Jmf 13.2.1.
31 Reitberger sammanfattar pedagogiskt i Anderson (92). 
32 Jmf 12.1.2.
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sällsynt illa skickat att svara innovativt på kritiken. Förutom de vanliga 
problemen som kommer ur upparbetade rutiner för utvecklingsarbetet var 
det extra sårbart eftersom det i motsats till övriga etablerade företag på 
marknaden var så ekonomiskt beroende av det kritiserade preparatet. Mot 
bakgrund av detta är det inte överraskande att det som svar på en del av 
den tidiga miljökritiken - d.v.s. under delar av 60-talet- använde mer än 
hälften av sin FoU-budget för att underbygga argumenten för att fortsätta 
tillverka preparaten och mycket lite för att hitta Hg-fria betningsmedel.33 

Förklaringar till det faktum att cascogard så småningom reagerade mer 
innovativt på miljökritiken får alltså sökas med hjälp av andra 
modeller/ redskap än de som här diskuterats. 

13.1.3. Omvandlingsrationalitet 
Ovan har jag sökt visa att Schumpeter kan hjälpa mig att förstå alla möjliga 
'krokben' som sattes för de djärva innovationsförsöken och att de företag som 
genomförde dem, måste ha skaffat sig styrka genom gamla lagrar, men 
samtidigt vara beredda att 'se med nya ögon'. 

I detta avsnitt ska jag ge mig i kast med ett av de för mig mest 'svårsmälta' 
dragen hos mina fall. Jag syftar på det som jag i inledningen till 12.1. kallade 
paradox och som har att göra med att flera av fallprojekten gav intryck av att 
ha varit olönsamma. 

I kapitel 5 diskuterade jag med hjälp av de tre orden lönsam, lärande, lovande 
hur detta drag var svårsmält på ett personligt plan. Här ska jag belysa på vilket 
sätt detta drag är svårsmält i ekonomins huvudfåra om man ej tar hjälp av en 
tradition där Schumpeter spelat en viktig roll. 

För att beskriva Schumpeters bidrag vill jag till minnet återkalla några av 
schumpeterreferaten i 12.1 där det framgår att Schumpeter drar en mycket 
skarp gräns mellan de verktyg som bör brukas vid analyser av det ordinära 
ekonomiska kretsloppet och de som bör brukas när det gäller ekonomisk 
omvandling. 

För att lättare kunna arbeta med denna distinktion införde jag begreppen 
marknadsrationalitet för de tanke- och reaktionsmönster som Schumpeter talade 
om i sitt första kapitel och omvandlingsrationalitet för de tanke- och 
reaktionsmönster som han beskrev i sitt berömda kapitel två om "The 
fundamental phenomenon of Economic development". 

Jag ska ge ett exempel på hur dessa begrepp kan brukas för att antyda vad jag 
vill med dem: 

Så länge man rör sig inom marknadsrationalitetens ramar kan man med visst 
fog hävda att BNP-relaterade mått kan användas för att ange proportioner 
mellan värderingarna av de olika aktiviteter som tillsammans utgör ett lands 
ekonomi. Så hävdas det t.ex. i ekonomiskt färgade framställningar att 'industrin 
redan före andra världskriget passerade jordbruket som den mest 

33 Jmf sektion 16.5. 
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betydelsefulla näringen i Sverige' eller att 'vi sedan länge gått in i det 
postindustriella samhället eftersom tjänstesektorn passerat industrisektorn'. 

När omvandling sätts i fokus förlorar priserna i betydelse som vikter eftersom 
teknologiförändringar omvandlar kostnadsrelationerna och de sociala 
förändringarna omvandlar den relativa önskvärdheten av olika varor och 
tjänster. Priserna/de gamla vikterna tappar mening eftersom de ju var 
härledda ur tidigare kostnader och värderingar. 

Utsagor sådana som att 'ekonomiska skäl talar för att mikroelektronikforskning 
bör prioriteras framför mikrobiologisk forskning' eller att 'ekonomiska skäl 
talar för att vi bör prioritera yttre miljö framför inre miljö' är det lätt att varna 
för och det är uppenbart att de blir meningslösa så fort vi lämnar 
marknadsrationalitetens värld (även om det mot förmodan skulle gå att finna 
rimliga operationaliseringar av begreppen mikroelektronikforskning, 
mikrobiologisk forskning, yttre miljö och inre miljö). 

För att återgå till mina fall är det uppenbart att de kalkyler som skulle kunnat 
visa att satsningarna på de innovativa projekten var ekonomiskt 'rimliga' hade 
måst utgå från marknadsrationalitetens 'avbild' - prissystemet. Eljest hade de 
blivit helt och hållet kvalitativa. 

Om rimligheten i innovationsprojekt i stället ska behandlas utifrån 
omvandlingsrationalitet, finns inget så enkelt och vasst kalkylsystem som det 
som prissystemet tillhandahåller. Omvandlingsrationaliteten är långt mer 
svårfångad än marknadsrationaliteten. Ska vi närma oss den behöver vi många 
språk - några motsvarigheter till marknadsrationalitetens universalspråk -
prissystemet - förefaller mig omöjliga att finna. 

Schumpeter säger - i avslutningen av sitt kapitel om det som jag kallat 
marknadsrationalitet - att "the sediment of the social value system is the price 
system".34 Detta är i sig en oerhört komplicerad abstraktion och tolkning av 
priser i kalkylsammanhang kan vara nog så komplex. Men för dem som med 
hjälp av omvandlingsrationalitet var med och bedömde mina fallprojekt 
tillkom komplikationen att det inte var dagens 'social value system', som skulle 
bedömas - utan morgondagens. 

Schumpeter hjälper mig - med sitt tal om att marknadsrationalitetens fiktioner 
upplöses - emellertid inte bara med att förstå mina innovativa hjältars svåra 
situation inför tankarna på fallprojekten. Hans undergrävande av tron på 
kalkylerbarhet ska också hjälpa mig att söka överskrida en som jag ser det 
oförlöst motsättning i diskussionen om samspelet mellan miljöinnovationer och 
reglering. Den oförlösta motsättning som jag syftar på kan grovt tecknas som 
följer: 

De regleringsmotståndare, som jag vill peka på, finner den teoretiska 
grunden för sitt motstånd i antagandet att konsumenter och andra ekonomiska 
aktörer är perfekt rationella i neoklassisk mening.35 Detta att miljöhänsyn i 
ekonomiskt handlande formas av sociala läroprocesser som kan stimuleras av 
olika former av reglering faller utanför deras analyser. 

34 Schumpeter (11[1934]) s. 56. 
35 Se t.ex. Etzioni (88) s. 6. Jmf även 10.2. 
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Men de förespråkare för miljöregleringar, som jag här vill peka på, är 
också låsta av en myt om kalkylerbarhet. Deras antagande att nya 
miljöprodukter kan 'beställas fram' genom reglering kan grunda sig på en 
fiktion om möjligheten av entydiga kriterier på god miljö och kalkylerbara 
vägar till innovationer. Även här bortses alltså från läroprocesser och 
kunskapsbildning. 

Genom att Schumpeter öppnade vägen för att se omvandlingsrationaliteten 
öppnar han alltså också för att se vägen till miljöinnovationer, som en iterativ 
process där krav och lösningsideer utvecklas i kunskapsbildande samspel. 
Denna tankefigur har varit en viktig inspiration i föreliggande avhandling.36 

36 Jmf kap. 11 ovan samt bl.a. 16.5., 17.4. och 20.2.4. nedan. 
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13.2. Hur antogs miljöutmaningarna? 
Freemans bok Industrial Innovation var en sofistikerad syntes av det 
forskningsläge, som rådde inom ämnet industriell innovation i början av 1970-
talet. Den spänner över hela fältet från nationalekonomi till företagsekonomi 
och ger rika utblickar mot andra forskningsområden. Boken är därför en 
utmärkt brygga till den moderna innovationsanalysen. 

Men jag vill också använda boken som dokument om tidsandan när det första 
av de lovande barnen 'var i puberteten' och det tredje koncipierades. Boken 
karakteriseras av sofistikerad teknikoptimism. Freeman oroas av den under 
1960-talet växande kritiken mot 'vetenskaps- och tekniksystemet'. Hans svar 
blir att 'vetenskaps- och tekniksystemet' förmår mer än det 'nu' uträttar. 
Politiska och sociala behov måste emellertid artikuleras bättre för att 
'vetenskaps- och tekniksystemet' ska kunna visa vad det förmår. Arvet från 
Schumpeter blandas med långt mer utvecklingsoptimism än hos lärofadern. 

Freeman som uttryck för tidsandan hjälper mig att kasta ljus över det steg på 
'den långa vägen' som jag i kapitel 9 kallade "Relevanta problemlösare 
intresserar sig, bedömer, tar sig an". 

Hur kom det sig att fallföretagen tog sig an så osäkra projekt? Freeman 
pekar på att initiering av innovationsprojekt förutsätter 'animal spirits'. 37 Detta
fångar en FoU-syn som var betydelsefull för att skärvätskeprojekten och Hg
fri-projektet startades och drevs vidare. 

Freemans sätt att handskas med kritiken mot 'vetenskaps- och tekniksystemet' 
säger också något om hur miljöprojekt kunde stärka profesionella identiteter 
som hade börjat sargas. 

En annan aspekt av tidsandan är föreställningarna om vilka företag som 
skulle svara på vilka utmaningar. Den Freemanska genomgången av vart de 
historiska erfarenheterna pekade, fördjupar bilden av hur utmaningarna togs 
om hand av företag som behandlade dem offensivt i skärvätskefallet, medan 
det var företag med defensiva strategier som svarade i färgfallet.38

Industrial Innovation visar också att mina fallföretag långtifrån var 
ovanliga i det att de underskattade svårigheterna i samtalen med brukarna. Att 
sådana underskattningar var regel snarare än undantag även bland erfarna 
innovatörer, var ju en av de centrala slutsatserna i Sappho. 

13.2.1. Miljödriven innovation kontra storföretagsberoende 
I sektion 12.2 gavs glimtar ur kemiindustrins innovationshistora. De avsåg bl.a. 
att förmedla bilden av en industribransch där endast en Don Quijote skulle 

37 Jmf kap. 10.2.2. 

38 Jmf 12.2.1.och 13.1.2. 
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försöka innovera utan att ha den trygghet, som det innebär att kunna 
mobilisera mycket stora resurser. 

De som 20-30 år efter andra världskriget var med och formade kemi-industrins 
syn på innovationsmöjligheter, påverkades inte bara av storföretagsmodellen 
för innovation. De sysslade därtill med en bransch, som kunde ses som själva 
ursprunget till denna modell. Och kemiindustrin var alltjämt mer präglad av 
denna modell än andra branscher: 

Thus, it may be reasonable to postulate that small firms may have some 
comparative advantage in the earlier stages of inventive work and the less 
expensive, but more radical innovations, while large firms have an advantage 
in the later stages and in improvement and scaling up of early breakthroughs. 
Moreover, there are significant differences between industries in the relative 
performance of small and large firms. In the chernical industry, where both 
research and developrnent work are often very expensive, /arge firrns predorninate in 
both invention and innovation. 39 

I fallet med de VATTENBURNA SNICKERIFÄRGERNA kan man se 
föreställningar, som svenska färgföretags representanter kunde ha, om 
vilka företag som skulle göra vad när det gällde FoU-insatser. Vid en 
konferens, som LO ordnade i mitten av 80-talet, på temat "Teknisk 
utveckling och arbetsmiljö" uttryckte toxikolog MW vid beckers en ofta 
återkommande bild av möjligheterna för svenska färgföretag att svara 
innovativt på de kemiska arbetsmiljökraven: 

"Vad styr utvecklingen av färg? 
Vad är det då som i första hand styr vår utveckling? Sverige är ett litet land och 
Sveriges färgindustri är ganska liten. Vi är därför i mycket hög grad beroende 
av den utländska forskning som sker på råvarusidan. Det är på råvarorna vi 
måste bygga våra produkter. Våra råvaruleverantörer finns till ungefär 80 % 
utomlands. Där forskar man fram nya bindemedel, som i sin tur kräver eller 
inte kräver vissa lösningsmedel. Utlandet har en väldigt starkt styrande 
funktion på färgtillverkningen. "40 

Här är inte platsen att diskutera om eller hur den av MW nämnda 
begränsningen för de innovativa svaren skulle kunnat överskridas.41 

Poängen är att själva föreställningarna om vad som är den rimliga 
arbetsfördelningen inom färgforskning kan bli ett hinder för att radikala 
innovationer prövas. 42 Mitt intresse gäller inte om det var rimligt för ett 
enskilt svenskt färgföretag att göra den bedömning som MW uttryckte. Det 
jag vill åt är att själva föreställningen - med rötter i storföretagsmodellen -
skulle kunnat försena en radikal innovation. 

39 Freeman (74) s. 209. (EH-kursivering). 
40 MW i ett föredrag om "Färger och kemiska hälsorisker" [i LO (86) [VBSF]* s. 30]. 
41 Under primäranalysen funderade jag dock ibland på om MW hårdrog begränsningen. 

Chefskemisten vid beckers hävdade vid en intervju att det fanns stor lyhördhet för svenska 
arbetsmiljökrav hos råvaruleverantörerna. 

42 Jmf Hansen och Jensen (88) s. 163 där det också framgår att föreställningarna om vad som är 
den rimliga arbetsfördelningen inom färgforskning är djupt rotade. 

256 K13: Innovationskonstnärernas bilder av tre barn 



Förutsättningen för att en aktör på ett tidigt stadium skulle vågat initiera 
bindemedels-FoU för miljövänliga snickerifärger hade varit 
'självövervinnelse'.43 Etablerade strukturekonomiska sanningar om branschen 
hade behövt ifrågasättas. 

13.2.2 Miljödriven innovation och samtalen med brukarna 
Freemans förklaring till att entreprenörsmodellen så tidigt trängdes tillbaks i 
kemi-industrin är bl.a. att vägen från uppfinning till innovation är särdeles 
resurskrävande i kemiindustrin. Han illustrerade bl.a. med exemplet 
Terylene.44 

I exemplet Terylene förmedlas uppfattningen att en stor del av investeringarna 
i de senare innovationsfaserna gäller hårda investeringar.45 

Men Freeman öppnar på andra håll i Industrial Innovation för att se närmare på 
de många slags mjuka investeringar, som följer av att innoverandet förutsätter 
en "kontinuerlig kreativ dialog" under hela innovationsprocessen. 46 Detta 
antyder orsakerna till att Freeman blev en så viktig inspiratör för de ekonomer 
och tekniker som under 80-talet utvecklade teorier om nätbindning. 47 

Här är det emellertid främst tidsandan jag är ute efter. 

Freeman uppmärksammar som sagt tendensen till mera mjuka inslag i de 
senare innovationsfaserna. Mycket tydlig på denna punkt blir han när han 
beskriver vad som är en offensiv företagsstrategi i innovationssammanhang: 

"However, in order to succeed in its 'offensive' strategy the firm will not only 
need to be good at R&D, it will also need to be able to educate both its 
customers and its own personnel. At a later stage these functions may be 
socialized as the new technology becomes generally established, but in the 
early stages (which may last for some decades) the innovating firm may have to 
bear the brunt of this educational and training effort. This may involve running 
courses, writing manuals and textbooks, producing films, providing technical 
assistance and advisory services and developing new instruments. Typical 
examples of this aspect of innovation are the Marconi school for wireless 
operators, the BASF agricultural advisory stations ... "48 

I fallet med de SNÄLLA SKÄRVÄTSKORNA ansåg sig alla tre fallföretagen 
vara föredömen när det gällde att utbilda användarna. Ja, de såg nästan 

43 Jag syftar på självövervinnelse i den mening som diskuterades ovan i 13.1.2. 
44 Jmf 12.2.1. 
45 Med hårda investeringar avses i allmänhet sådant som fastigheter, maskiner, transportmedel 

o.dyl. och här mer specifikt pilot- och fullskaleanläggningar. Satsningar på 'image' eller
'kompetens' kan få utgöra exempel på mjuka investeringar.

46 Uttrycket "kontinuerlig kreativ dialog" är Freemans eget och har i sin engelska dräkt 
återgivits ovan i 12.2.3. 

47 Jmf 11.2.0. 
48 Freeman (74) s. 265 Ett annat för mina syften mycket relevant - och tidigt- exempel, utgörs

av Singers sätt att sprida symaskinen och lära ut symaskinssömnad. Se t.ex. Walden (90). 
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omfattningen av användarutbildning som kriterium på hur pass seriös en 
leverantör var.49 

Varifrån inspirationen kom till dessa på skärvätskeområdet relativt nya former 
av brukar-relationer har jag inte undersökt. De tänkbara impulskällorna är 
många: Mer FoU-intensiva delar av kemi-industrin såsom 
läkemedelsindustrin där sådana former sedan länge hade varit etablerade; 
övrig FoU-intensiv industri; påverkan från arbetsmiljökravens bärare; 
påverkan från STU-projektet 'kemi i verkstadsindustri', m.fl. 

När jag under den nämnda fallstudien mötte utförliga redogörelser för de nya 
formerna för kundrelationer fann jag dem ej särskilt notisvärda - de föreföll 
ligga i tiden. Framhållandet av dem från företrädare för fallföretagen gjorde 
närmast ett lite 'nyfrälst' intryck. 

I denna efterhandsreflektion anmäler sig en tolkning. Den baserar sig på att 
särskilt ett av fallföretagen - bvk - föreföll knyta mycket stora förväntningar till 
sina nya former av kundrelationer. Min svårprövade hypotes är att en del 
företag - i sin entusiasm över de nya landskap som öppnade sig - var beredda 
att ta på sig 'för stor del' av vad Freeman i citatet ovan kallar 'the educational 
and training effort'. 50 

Freeman pekar på att det var många som vid tiden för hans boks tillkomst 
överskattade tendensen till att själva FoU-kostnadens andel av 
innovationskostnaderna minskat: 

It became fashionable to talk of R&D costs as a relatively insignificant part of 
the total costs of innovation - at most ten per cent. ... (However) ... the small 
amount of empirical research which has been done on this question indicates 
that R&D costs typically account for about fifty per cent of the total costs of 
launching a new product in the electronic and chemical industries . ... 
production planning, tooling, market research, advertising and marketing ... 
must be efficiently performed by the innovating firm, but its most important 
distinguishing feature is likely to be its heavy commitment to applied research and 
experimental development 51 

Vad jag försöker säga är inte att berol bröt med sin tradition att satsa hårt 
på 'tillämpad forskning och exprimentell utveckling'. Det finns dock en del 
i berols historia som tyder på att satsningen på ett sofistikerat 
kundsamarbete och nätverksbygge trappades upp alltför snabbt. Förmågan 
att forena den nya modellen för marknadsarbete med den etablerade FoU
kompetensen hann inte byggas upp innan företaget tvingades avbryta 
satsningen på verkstadkemi. 

I exemplet ovan har jag velat antyda att det bland kemiföretag som ville vara 
innovativa och attrahera duktiga kemister, fanns en bild av att det 

49 Beträffande karlshamns se lvj HW /JOL-eh (85) Sk.v.* och IVJ TL- EH (89) Sk.v.* s. 9 samt 
Hollander (86a)* s. 21. Beträffande bvk se lvj KA-eh (86) Sk.v.*. 

50 I kap. 9 har ett antal ytterligare funktioner, av delvis liknande slag som 'the educational and 
training effort', berörts. Vilka det är framgår hyggligt redan av den rubriklista som inleder 
kap. 9. 

51 Freeman (74) s. 265 (EHkursivering). 
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framgångsrika företaget var ett som oförväget gav sig in i kreativa men 
oförutsägbara samspel med brukarna. 

Denna bild var med och skapade en god jordmån för projekt sådana som de i 
fallet med de SNÄLLA SKÄRVÄTSKORNA och fallet med de MILJÖVÄNLIGA 
BE1NINGSMEDLEN men den skapade också extra företagsekonomiska risker för 
fallföretagen. 

I fallet med de VA TIENBURNA SNICKERIFÄRGERNA kan man på ett plan säga 
att formerna för brukarsamarbetet till att börja med inte ändrades lika 
drastiskt som i skärvätskefallet i samband med det ökade 
arbetsmiljömedvetandet. Utvecklingen av nya färger hade som nämnts 
rötter i hantverkarnas egna blandningar från förindustriell tid.52 
Kontakterna mellan målarna och produktutvecklarna var inte direkta men 
vägarna var mycket kortare än mellan verkstadsarbetarna och utvecklarna 
av skärvätskor. 

En intressant skillnad gentemot skärvätskefallet var att de innoverande 
företagen inte alls var lika drivande för användarutbildning i VBSF-fallet. 
En tänkbar förklaring till detta är att skärvätskeleverantörerna till 
verkstäderna kunde få större genomslag med mindre utbildningsinsats än 
vad leverantörerna av färg till målarmästarna kunde få. Denna aspekt av 
branschstrukturen spelade förmodligen en roll. Jag finner det dock rimligt 
att föreslå att även skärvätskeföretagens och VBSF-leverantörernas 
respektive självbilder spelade en roll. Företag som skärvätskeföretagen 
vilka såg sig själva som offensiva innovatörer väntar inte på att "these 
functions may be socialized".53 Byggfärgsproducenter å andra sidan 
uppfattade sig vid denna tid som tillhörande den osofistikerade 
hantverksmässiga delen av färgindustrin jämfört med t.ex. 
industrifärgstillverkarna. 54 

Freeman framhåller att företag med defensiva innovationsstrategier - vilka är 
långt talrikare än de med offensiva - normalt ägnar relativt mindre resurser åt 
användarutbildning och kundservice.55 

13.2.3 Miljöinnovation och sargad forskaridentitet 
Den goda jordmån för miljödriven innovation som kan sägas ha synts i Hg-fri
fallet och skärvätskefallet skapades måhända också av en annan aspekt av 
tidsandan, som även den speglas väl hos Freeman. De tidigare odelat positiva 
värderingarna av vetenskap och teknologi började ifrågasättas under 60-talet. 
Man kunde märka en 

"subtle change in public opinion and social values, and the emergence of new 
problems ... The main questions raised in these debates was not so much the 

52 Brev GK - eh (86) VBSF*. Jmf även sektion 7.1. 
53 Freeman (74) s. 265. Jmf även cit. ovan. 
54 Se Hansen och Jensen (88) s. 140. 
55 Freeman (74) s. 268. 
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competence of science and technology to achieve social goals, but the priorities 
and the values which determine those goals." 

Freeman menade att 'vetenskaps- och tekniksystemet' ej utnyttjades ordentligt: 
"Science and technology are already contributing to the solution of many 
environmental, development and welfare problems, and they are certainly 
capable of meeting much greater demands."56 

Freeman var förmodligen långtifrån den ende företrädaren för teknik-kulturen 
som kände så. Startande och drivande av projekt som initierades av miljökrav 
bör kanske också ses i ljuset av att de kunde stärka profesionella identiteter 
som började sargas. 57 

56 Freeman (74) s. 294 ff. 
57 Något om miljöattityder bland svenska kemister på sena 60-talet återges nedan i 16.5. Två 

kvantitativa attitydmätningar från 80-talet diskuteras i Cedervall (85). 
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13.3. Rosenberg om miljöinnovationers höjd 
" ... it is a serious mistake (increasingly common in societies that have a growing 
preoccupation with high technology industries) to equate economically 
important innovations with that subset associated with sophisticated 
technologies. One of the most significant productivity improvements in the 
transport sector since World War Il has derived from an innovation of almost 
embarrasing technological simplicity- containerization."58 

I föregående sektion hjälpte mig innovationshistorier i Industrial Innovation att 
föreslå vilka erfarenheter som strukturerade förväntningarna om var i 
ekonomin, som utmaningar i form av miljökrav kring kemi, skulle tas om hand. 
Och Freemans optimistiska hållning till naturvetenskapens möjligheter fick 
hjälpa mig att mana fram den anda som omgav mina fallföretags väg in i 
osäkra projekt. 

Liksom Freeman hjälper mig Rosenberg på flera sätt. I avsnittet 'Rosenbergs 
synliggöranden' (13.3.1.) förbereds min spegling mellan teknisk innovation och 
kravformning. Avsnittet är alltså centralt genom att öppna för avhandlingens 
del IV. Mitt bruk av Rosenberg är i detta avsnitt mycket fritt. Jag utgår från 
hans relativisering av några begrepp som ofta används för att studera 
innovationer. Stärkt av denna relativisering manar jag fram ytterligare ett steg 
bort ifrån den Schumpeterinspirerade innovationsforskningen. 

Rosenberg fick i sektionen 'Hur långsamt är långsamt?' (12.3.) bl.a visa hur 
traditionella ekonomiska innovationsbegrepp osynliggör 'tekniskt 
vardagsarbete efter marknadsintroduktion'. Detta är en av flera startpunkter 
när han ifrågasätter det rimliga i att innovationer viktighetsgraderas utifrån sitt 
naturvetenskapliga nyhetsvärde.59 Jag tar hans ifrågasättanden till 
utgångspunkt för att gå ett steg längre och hävda att brukarkravens 
framväxt/omvandling mera aktivt bör synliggöras. I mina fall tycker jag mig 
nämligen se att det är denna omvandling - och inte i första hand teknikens -
som är radikal. 60 

I avsnittet 'Hur långsamt gick det i mina fall?' (13.3.2.) följer jag Rosenberg 
mycket närmare i det att jag tar hjälp av honom för att se vilka klassiska 
mönster för långsamhet i innovativa processer som även finns i mina fall. 

58 Kline and Rosenberg (86) s. 278. 
59 Frågan om viktighetsgradering utifrån naturvetenskapligt nyhetsvärde kan jag belysa 

genom att ställa inledningscitatet till 13.3 mot SPRU s definitioner: 
"Radical ... innovations: The most important ... innovations, which may typically require a 
new textbook to describe them, may give rise to a change of technique in one or more 
branches of industry, or may themselves give rise to one or more new branches of industry. 
Major ... innovations: The next most irnportant ... innovations, which may typically give rise 
to new products and new processes in existing branches of industry, to many new patents 
and to new chapters in revised editions of existing texts on technology." [Freeman m.fl. (82) s. 
201]. (BH-kursiveringar). 

60 Jmf mitt motsatspar omvandlingsrationalitet<->marknadsrationalitet. Här förbereder jag 
alltså en ytterligare differentiering: En mellan teknikomvandling_och brukaromvandling. 

K13: Innovationskonstnärernas bilder av tre barn 261 



I avsnittet om vad de som antog miljö-utmaningarna kunde se (13.3.3.) tar jag 
Rosenberg och Klines bergsklättringsmetafor och avlänkningsmodell som 
utgångspunkter. Hur påverkades "fallföretagens tålamod och ambitioner" av 
hur de uppfattade brukarnas behov och av hur de uppfattade den typ av FoU 
som de ansåg sig kunna initiera. Som ett exempel på brukaruppfattning kan tas 
frågan om lösningsmedelsfärgerna var ett komfortproblem eller ett 
hjärnskadeproblem. Som exempel på FoU-uppfattning kan tas om de såg det 
som rimligt att sökandet efter ett bindemedel för vattenfärg skulle avlänkas till 
högskole-FoU. 

13.3.1. Rosenbergs synliggöranden 

Om man vill kalla containerisering för en viktig innovation är det ganska lätt 
att hitta handfasta sifferserier över fraktkostnader för att argumentera för ordet 
'viktig'. I fallet syntetisk indigo nämndes det att indigosyntesen ur 
naturvetarsynpunkt var i Nobelprisklass.61 Ekonomiskt hade den så 
småningom drastiska struktureffekter. En hel bransch av det indiska 
jordbruket slogs ut. Vill man, som jag, argumentera för att de 
miljöinnovationer som jag tittat på är, eller i historiens ljus kommer framstå 
som, element i viktiga innovationer, får man det så vitt jag förstår, lite svårare. 

Jag tar emellertid avstamp i Rosenbergs relativisering av hur innovationers vikt 
ska bedömas. Denna relativisering synliggör det radikala i sådana innovationer 
som containerisering. 

Vilka innovationsprocesser studerar jag? 
Ett par för mitt resonemang viktiga hypoteser, sprungna ur Rosenbergs 
metodkritik, nämnde jag under rubrikerna "När innoverades ångmaskinen?" 
och "Är vi hjälpta av mera komplexa bilder?". 62 Inspirerad av dessa hypoteser, 
ska jag nedan antyda hur beroende min syn på de tre fallen blir, av vad det är 
för sammanhang jag placerar dem i.63 

6112.2.1. 
6212.3.2. 
63 Du som vill ha en försmak av argumentet kan fundera på vad det får för effekter om 

innovationen CD-skiva studeras som A. en del av spridningsfasen av innovationen 
massreproduktion av inspelat ljud ( då blir kanske t.o.m. Edisons bidrag bara att påskynda 
spridningsfasen) eller B. som den första stora konsument-tillämpningen av laser-teknologi. 
Den tidsskala som manas fram påverkas av om det är brukarmönster eller teknologi som 
fokuseras. 
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Framtagandet av VBSF -VATTENBURNA SNICKERIFÄRGER -kan ses som en 
del i spridningsförloppet för innovationen VBF -vattenbaserad färg.64 Men 
framtagandet av VBF kan i sin tur ses som en del av spridningen av 
innovationen P -polymerer. 

Här har jag skapat en hierarki som utgår från teknik och råvara. Jag kunde 
i denna hierarki också ha fört in en nivå mellan P och VBF, genom att 
urskilja framtagandet av de första av just de polymerer och hjälpkemikalier 
som möjliggjorde tunna polymera skikt/filmer. På liknande sätt kunde jag 
ha fört in nivåer mellan VBF och VBSF genom att peka på tillsatskemikalier 
som gjorde att olika problem på vägen från VBF till VBSF -t.ex. 
fukttålighet och glansighet -löstes. Över P-nivån skulle jag kunna placera 
nivån syntetmaterial och under VBSF-nivån olika pigment passande för de 
vattenbaserade snickerifärgerna. 

Nedan ska jag ställa detta sätt att ge sammanhang åt VBSF mot ett där 
miljöfrågorna blir mera synliga. Innan jag gör det ska jag visa på ett sätt att ge 
sammanhang, som har drag av mellanform. 65 

64 Se Fisher and Pry (71) s. 82 som talar i termer av den tekniska substitutionen från 
oljebaserade till vattenbaserade färger. 
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Observera att det är en log-linjär skala på y-axeln. 
Att jag återger figuren beror bl.a. på att det resonemang den visar underförstår att 
innovationers spridning kan analyseras som uteslutande tekniskt betingad. Den matematiska 
formuleringen förtydligar det drag av teknikdeterminism som vidlåder den underliggande 
modellen. (Notera hur anmärkningsvärt väl funktionerna [de lutande linjerna] verkar fånga 
de observerade värdena [de små ringarna]). 

65 Här avses en mellanform mellan vad som skulle kunna kallas teknik-kontext och krav
kontext. 
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I stället för att som ovan ta fasta på hur en materialfamilj grenar ut sig, och 
kanske ge kemivetenskapliga bragder i denna förgreningsprocess namn av radikal 
innovation, kompletterande innovationer och följdinnovationer kan man i 
historieskrivningen ta fasta på prestandan i någon dimension. 66

I färgfallet kan t.ex. torktiden ses som en viktig dimension - ett 
prestandamått. En viktig innovation kan då definieras av att den drastiskt 
sänker torktiden. Frågan om denna sänkning beror på ändrad 
appliceringsmetod, på ändrad efterbearbetning med t.ex. UR-härdning, 
eller på ändrade råvaror, kan bli oviktig. Den 'skara' av landvinningar som 
möjliggjort den drastiska reduktionen i torktid kan i stället komma i fokus 
eftersom man inte kan peka ut ett särskilt element i skaran som den 
torktidsreducerande innovationen.67 Elementen sammantagna blir 
innovationen. Men detta att man inte längre stirrar sig blind på en enskild 
råvara, torkmetod eller maskin behöver ej innebära att blicken också riktas 
mot icketekniska - t.ex. sociala - sidor av innovationen. 

De två sätt att ge historiskt sammanhang åt en innovation, som jag illustrerat 
ovan svarar så vitt jag förstår mot två fokus i betraktandet av ekonomisk 
omvandling. Det jag vill åt i det första är att 
naturvetenskap/materialomvandling/produktion ses som centralt. 
Begreppsmässigt finns här en viktig förebild i det att industrin ofta struktureras 
i branscher efter sin plats i materialomvandlingen. 

Det jag vill åt i det andra exemplet är viljan att brygga över till 
marknadsrationalitet och kvantifierbarhet. De innovationer som med prismått 
eller effektivitetsmått kan visas ha lett till drastiska hopp i tidsserier rörande 
det ekonomiska livet ses som viktiga. 

De som står på 'köparsidan i innovationsrelationen' blir mera synliga med de 
kriterier som fokuseras i det andra exemplet. 68 Det är ju de kriterier som de 
använder för att värdera innovationen som fokuseras. De kriterier som 
fokuseras med det första sättet att ordna kan vara interna för FoU
avdelningarna. Förmågan att tillämpa en ny gren av kemin kan värderas högre 
än förmågan att höja prestandan i de dimensioner som köparsidan egentligen 
prioriterar. 

Nedan ska jag söka ringa in ett tredje sätt att ge historiskt sammanhang åt en 
innovation. 69 Om mitt första sätt att ge historiskt sammanhang åt en 

66 De definitioner som SPRU arbetar med och som ges i Freeman m.fl. (82) s. 201 utgör ett
exempel på en kategorisering som lätt får till följd att de vetenskapliga bragderna framhävs. Jmf 
not ovan där några av SPRUs definitioner citeras. 
Historieskrivning i termer av prestanda visas i inledningscitatet om 'containerisering' och i 
den fortsatta huvudtexten. 

67 Jag väljer ordet 'skara' i stället för 'system' eller dylikt för att slippa en diskussion av hur
elementen i 'skaran' hänger ihop. 

68 Vad jag avser med köparsidan i innovationsrelationen kan illustreras i VBSF-fallet. Där kan
köparsidan utgöras av målarmästare 'gör-det-själv-målare' etc. Men hela brukarsidan består 
även av professionella målare, arkitekter, boende etc. 

69 Så småningom hoppas jag det ska framgå att sättet att skapa sådana sammanhang är viktigt
för min tolkning av segheten. Sätten att skapa sammanhang 'manar ju fram' olika 
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innovation utgick från vilken förgrening nyheten representerade på ett träd av 
materialutveckling och det andra sättet utgick från vilken prestandaökning 
nyheten representerade för köparna vill jag i mitt tredje sätt ta fasta på vilken 
plats innovationen har i framväxten av nya värderings-, livs- eller 
arbetsmönster hos 'brukare•.70 

Kanske skulle man kunna säga att det första sättet är 
naturvetenskapligt/tekniskt inspirerat, det andra inspirerat av teknikens möte 
med den ekonomiska vardagen och det tredje inspirerat av sociologi, psykologi 
och antroplogi samt andra ämnen där man berör gränslandet mellan samhälls
och humanvetenskaper. 

Detta sistnämnda sätt att ge sammanhang åt en innovation ska framförallt 
utvecklas i avhandlingens del IV men för att klargöra vad jag menar att 
Rosenbergs metodkritik öppnar för ska en liten försmak ges här. Jag smakar på 
resonemanget med exempel ur fallet med de VATTENBURNA 
SNICKERIF ÄRGERNA: 

I kapitel 7 skrev jag att det är 

" ... i de sista delarna av den utveckling där vattenburna färger ersätter 
lösningsmedelsburna inom byggmåleriet, som vi med visst fog kan säga att det 
rör sig om en miljödriven produktinnovation." 

I det beskrivningssättet möttes två metoder för att ge sammanhang åt 
VBSF-fallet. Jag visar ju fallet både i 'traditionellt tekno-ekonomiskt ljus' 
och 'i ljuset av omvandlade brukarkrav'.71 

En sådan 'dubbelexponering' menar jag är nödvändig som underlag för en 
tolkning av 'miljöinnovationers seghet'. 

En viktig aspekt av brukarkravens omvandling var att 'brukarsidan' blev 
mer differentierad. Före 1960-talet hade målarmästare, stora byggherrar 
och arkitekter varit dominerande kravställare. Från 1960-talet och framåt 
tillkom målarfack, andra byggfack, medicinare, toxikologer etc. 

Jag kallar de sistnämnda nya kravformare. 

För att ge sammanhang åt framtagandet av innovationerna i mina fall ur 
brukarsynvinkel finns det skäl att spåra hur 'nya kravformare' 'växte fram och 
mognade': 

För att bli en 'mogen kravformare' måste en aktör uppfatta sig som påverkad av 
produktutformningen, anse sig ha anledning att själv påverka 

jämförelseobjekt. Och mina fall framstår förstås väldigt olika beroende på om de 
jämförelseobjekt som manas fram är 'unga och sökande', 'erfarna och snabba' eller 'gamla och 
rigida'. 

70 Jmf Walden (90) och avhandlingens del IV. 
71 I 'traditionellt tekno-ekonomiskt ljus' visar jag fallet såsom sista delen på en 

materialsubstitutionskurva. Materialsubstitutionen kan ses som möjliggjord av 
polymerutvecklingen och driven av krav på torktidsförkortning. Jag visar det 'i ljuset av 
omvandlade brukarkrav' genom att tala om att produktutvecklingen börjar drivas av

miljökrav. Självfallet är det fortfarande en flerdimensionell kravbild som möter 
produktutvecklaren men miljökraven har fått en kvalitativt ny roll. 
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produktutformningen, få sådan självtillit att hon uppfattar det som legitimt att 
hon söker påverka, hitta former för att påverka etc. 72 

Att trovärdigt tolka den historiska framväxten av nya brukarkrav ser jag som 
en minst lika svår uppgift som att tolka produktskaparförmågans framväxt. 73 

Ett problem är förstås att det finns så många historiska sammanhang som kan 
tänkas ha påverkat framväxten av ett nytt krav. 

Såsom framgått började yrkesmålarna på 70-talet att ställa krav som 
berörde den kemiska sammansättningen på byggfärgerna - krav vilka 
förebådade kraven på VATTENBURNA SNICKERIFÄRGER. Nedan ges några 
exempel på historiska sammanhang i vilka man kan placera denna 
kravframväxt: 

Man kan söka bakgrunden i en historieskrivning som kombinerar 
makroekonomiska och socialpsykologiska element och sätta kravframväxten i 
samband med fackens - till följd av hög sysselsättning - allmänt sett starka 
ställning i den tidiga efterkrigstidens Sverige. Tanken är att den starka 
ställningen kunde ge upphov till både självtillit och avancerade krav.74 

För att fokusera just på målarförbundets relativa styrka måste 
byggbranschens särskilda roll i dåtidens svenska efterfrågepolitik föras in 
som ett mellanled. Därmed kommer även historien om fackligt-politiska 
allianser i Sverige beröras. 75 

Man kan också se framväxten i ljuset av de starka demokratiskt korporativa 
traditionerna i Sverige. 76 De välordnade kon taktvägarna mellan fack, 
målarmästare och färgfabrikanter innebar att olika former av 'add-on
lösningar' tidigt kunde prövas i relativt samförstånd.77 Härigenom kunde 
det tidigt konstateras att add-on-lösningar ej var tillfyllest. Tanken på en 

72 Processbeskrivningen är bl.a. inspirerad av Edquist och Edquist (80). Jmf även not till 16.2. 
där jag diskuterar Westermark som 'bärare av teknik'. 
Primäranalysens sätt att beskriva framväxten av 'nya kravformare på miljöområdet' 
sammanfattades ovan i kap. 9 under punkterna 1.1 - 1.5. 
I del IV sätter jag frågan om hur 'nya kravformare' 'växte fram och mognade' i fokus. 

73 Med produktskaparförmågans framväxt kan i VBSF-fallet t.ex. avses polymerteknikens 
framväxt. Ordet produktskaparförmåga konstruerar jag för att få distans till den 
överordnings-underordningsrelation mellan producent och brukare som de traditionella 
innovationsbegreppen lätt leder till. Jmf. 15.1. 

74 Jmf 10.5.2. ovan och t.ex Berggren/Björkman i Bengtsson (91). De skriver där bl.a. under 
rubriken "Välstånd som uppfinningarnas moder". [a.a. s. 15]. 

75 Frågan om den kontracykliska byggpolitikens betydelse för de svenska byggnadsarbetarnas 
fackliga styrka finns såvitt mig bekant ej särskilt väl belyst av samhällsforskare än så länge. 
Den i huvudtexten nämnda frågan om fackligt-politiska alliansers effekter på styrkan finns 
dock mer allmänt belyst i bl.a. Amark (89). 

76 Begreppet 'demokratiskt korporativa' har jag hämtat från Katzenstein (85) s. 30-37. Som 
framgår där är det avsett som ett analytiskt och inte som ett nedsättande begrepp. 

77 Med 'add-on-lösningar' avses här vissa 'i efterhand' tillkomna tekniska lösningar på 
arbetsmiljöproblem. 'I efterhand' eller 'add-on' syftar på att lösningarna tillkommit efter det 
att en produktionsprocess utformats. Exempel på 'add-on-lösningar' kan vara 
ventilationsanläggningar, inkapslingar av maskiner etc. För enkelhets skull inkluderar jag 
ibland även personlig skyddsutrustning såsom skyddsmasker i begreppet. 
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lösningsväg som innefattade den kemiska sammansättningen ökade alltså 
tidigt i trovärdighet. 

Man kan vidare se kravframväxten i ljuset av målaryrkets historia. Det 
historiska avståndet till den tid då färgblandning var en del av 
målarhantverket var inte så stort. Den underliggande hypotesen är här att 
målarnas historiska erfarenheter gjorde att detta sätt att påverka 
arbetsmiljön inte upplevdes som så främmande. Den snabba 
'industrialiseringen' av måleriarbetet i samband med miljonprogrammet 
förändrade snabbt arbetsinnehållet i, och rekryteringsvägarna för, yrket. 
Denna accelerering i omvandlingstakten kanske bröt ner hinder mot en 
ändring av målarfackets dagordning. I denna förklaringsbild tas alltså både 
yrkets traditioner och kris in. 

Med ett avslutande exempel på sammanhangsplacering av målarkravens 
framväxt vill jag illustrera att mycket olika studiemetoder kan komma till 
användning, beroende på vilka sammanhang man väljer att synliggöra. 

Historiska studier av hur allmänhetens syn på kemi förändrats kan förklara att 
det plötsligt anses långt mer legitimt att ifrågasätta kemiindustrins 
produkter. En underliggande hypotes är här att det internationella 
uppvaknandet i de yttre miljöfrågorna i Sverige i högre grad än 
annorstädes länkades av mot den inre miljön.78 

I samtliga ovanstående exempel på förklaringstyper för en kravformares 
mognad har det varit målarfackets framväxt som kravformare i VBSF-fallet 
som varit det som jag använt för att ge exempel på förklaringar. Historierna om 
andra kravformares framväxt i det fallet och i andra fall rymmer också 
mängder av mysterier. 

Jag hoppas emellertid det framgått att jag får många mentala trådar att nysta i 
när jag vill studera kravformning. Avsikten med att här ge föraningar om 
mångfalden och vart de mentala trådarna kan leda, är delvis att visa varför 
Rosenbergs synliggöranden för mig varit både uppfordrande och 
svårhanterliga. 

Uppfordrande därför att de visar att segheten får liv när den belyses ur många 
perspektiv. Svårhanterliga därför att han tvingar mig att leta efter verktyg med 
vilka jag trots alla perspektivförskjutningar kan skapa 
k r a v  f o r m a r  b i 1 d e  r som så småningom ska kunna dubbel- eller 
trippelexponeras med teknikomvandlingsbilder och bilder som bygger på 
marknadsrationalitet. 

För att synliggöra brukarsammanhanget kommer jag pröva om det kan 
struktureras historiskt utifrån den förebild som gängse strukturering utifrån 
FoU-sammanhang utgör. Jag letar efter upptäckts-uppfinningsliknande 
händelser på brukarsidan. Det kan röra sig om svåra mentala 
omställningsprocesser eller djärva bisociationer för brukarna in spe.79 
Kortformen blir b r u k a r n y h e t e r 

78 Se Palmstiema (72) s. 35 om 'arbetsplatserna först'. 
79 Begreppet 'bisociation' förklaras i 14.2.1. 
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Huvudsakligen ska problemen med att forma ett brukarsammanhang som går 
att dubbelexponera med FoU-sammanhanget, som sagt belysas i del IV. Men 
två modellbildningsproblem, som finns oavsett om jag ser från teknik- eller 
brukarhåll, ska nämnas innan jag i nästa avsnitt (13.3.2.) mer konkret visar hur 
Rosenbergs långsamhetsfaktorer kan översättas i mina fall. 

Det första modellbildningsproblemet gäller sekvens: I kapitel 6 - 8 och än 
tydligare i kapitel 9 hanterade jag det faktum att kravformningen samtidigt 
pågår inom och mellan olika aktörer på flera sätt. Ett av dessa var att - delvis 
outtalat - använda en slags stafettbild i vilken kravformningen (stafettpinnen) 
uppfattas som buren av en viss aktör under en viss period (på en viss sträcka). I 
nästa period (på nästa sträcka) flyttas fokus till nästa aktör (löpare). På en 
karikatyr av min VBSF-bild kunde det vara Den enskilde målaren som sprang 
första sträckan, Målarfacket som sprang den andra, Yrkesmedicinaren den 
tredje osv. 

En sådan karikatyr framhäver att enskilda aktörers historia - i andra skeden än 
när de fokuseras - osynliggörs av en stafett-bild. Kopplingar mellan aktörerna 
- andra än vid stafett-växlingarna - kan likaså bli svårsedda.

Men precis som 'den konventionella linjära bilden av forskning-> produktion' 
har ett visst värde som första skiss av ett innovationsförlopp sett från 
produktskaparhållet kan den linjära brukarbilden tjäna som en av flera 
startpunkter i studiet av kravformning.80 

Det andra modellbildningsproblemet gäller dimension. Det kan kommenteras 
med en bildlek där metaforen långsam bergsklättring spelar en roll. Med hjälp 
av bildleken vill jag 'luckra upp' mitt inre motstånd mot att tänka att 'ett och 
samma' innovationsförlopp har 'flera hastigheter'. När jag talar om långsam 
bergsklättring är det tydligt att det gäller geografisk rumslig förflyttning per 
tidsenhet. Om förflyttningen per tidsenhet är liten (t.ex. jämfört med någon 
annan klättrare) säger vi att det går långsamt. 

Någon variant av denna bild där fort/långsamt definieras av geografisk flytt 
per tidsenhet, tjänar nog för fler än för mig som halvmedveten metafor när vi 
funderar kring innovationer. 

Att tala om att 'något är en radikal innovation' och att säga att 'något har stor 
innovationshöjd' kan uppfattas som synonymt. Detta tror jag har att göra med 
att vi - åtminstone för en stund - vill fånga den mångdimensionella 
förändring, som ett innovationsförlopp innebär, i en enda dimension. 

Populariteten hos begreppet 'radikal innovation' förefaller i det ljuset kunna 
förklaras av dess vaghet: 

Å ena sidan kan begreppet 'radikal innovation' frammana en bild av 
något med hög höjd - alltså den enda dimensionen höjd. 'Problemt 
långsamhet' kan på det sättet faktiskt 'fås att försvinna' eftersom det 
naturligtvis tar lång tid att nå en hög höjd. Det gäller bara att både ta hänsyn 

BO Jmf 12.3.4.
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till täljaren = höjden, och nämnaren = tiden, i den kvot som definierar 
farten/långsamheten, så 'förstår vi' farten. 

Å andra sidan värjer vi oss för att påstå att de dimensioner som vi 
använder för att avgöra innovationers viktighet/betydelse kan bakas ihop till 
en. Vi är medvetna om Rosenbergs poäng i citatet om containerisering - att vi 
får ett annat mått på viktigheten / betydelsen / innovationshöjden om vi 
mäter den med teknologins sofistikeringsgrad än om vi mäter den i pengar. 
Och vi är - om vi tagit intryck av Schumpeters distinktion mellan 
marknadsrationalitet och omvandlingsrationalitet - medvetna om att pengar 
förlorar sitt värde som mått när det är omvandling som ska mätas. 

Eftersom 'radikalitet' förefaller svårare att mäta i en dimension än 'höjd' blir 
ordet 'radikal' en markör av att vi är medvetna om att det inte finns en 
endimensinell täljare i den kvot med vars hjälp vi mäter farten i 
innovationsförloppen.81 

Att jag håller fram denna vaghet eller mångtydighet är inte föranlett av att jag 
skulle vilja 'hissa pestflagg' inför begreppet radikal innovation. Om ordet 
radikal påminner om mångtydigheten fyller det tvärtom en viktig funktion. Ty 
båda extrempunkterna på axeln endimensionalitet<->irreducibel 
mångdimensionalitet när det gäller 'täljaren i fart-kvoten' är ofruktbara för 
mina syften: 

En entydigt definierad innovationshöjd, som innebure att jag kunde tala 
om en bestämd innovationshastighet, strider mot alla mina 
innova tionsbilder. 82 

Men om jag å andra sidan accepterar tanken på en irreducibel 
mångdimensionalitet vore detta detsamma som att jag slutade leta efter 
förklaringar för miljöinnovationers för mig anmärkningsvärda tidsutdräkt. 

När jag v ä 1 j e r en historisk bakgrund till mina fall begränsar jag 
sammanhanget så att det blir mera meningsfullt att jämföra innovationshöjder. 
När jag dubbel- eller trippelexponerar med hjälp av flera sorters historier 
tydliggör jag hur 'innovationshöjden' - och därmed 'innovationshastigheten' -
varierar med perspektivet'. 

I nästa avsnitt ska de 'långsamhetsfaktorer', som jag vaskade fram ur 
Rosenbergs text i avsnittet 'Sex orsaker till långsamhet' tillämpas på mina fall. 
Förhoppningsvis kommer det då framgå att det bl.a. är den lätthet med vilken 
Rosenberg rör sig mellan olika perspektiv, som gör att han kan ge 
långsarnhetsbilder där komplexiteten framträder. 

81 Att ledande innovationsforskare lägger ner så mycken möda på att ifrågasätta
föreställningen om allt högre innovationshastighet under 1900-talet [se t.ex. Rothwell and 
Zegveld (85) s. 51 ff.] visar emellertid att vi är flera som har svårt att frigöra oss från
föreställningen om en entydigt definierad täljare. Ett okritiskt återgivande av föreställningen 
om en allt snabbare spridning av inovationer finns t.ex hos Rogers and Shoemaker(71[62]) s. 60. 

82 T.ex. utmärks både mänskliga mognadsprocesser och upptäcktsresor av att de är 'öppna'
vad gäller mål. 
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13.3.2 Hur långsamt gick det i mina fall? 
Rosenbergs första 'långsamhetsfaktor' - kvalitetsfrågor och 
användningsområden - får hjälpa mig att rekapitulera två viktiga 
invändningar mot traditionell innovationslitteratur. 

Rosenberg påtalar kvalitetsproblemen för de tidiga användarna av 
innovationer. När han som ekonomhistoriker fördjupar sig i dessa 
kvalitetsproblem suddas föreställningen om ett enda innovations tillfälle ut. 
Åtminstone gäller detta för de viktiga innovationer som Rosenberg diskuterar. 

Att jag stötte på samma fenomen i studiet av de VATTENBURNA 
SNICKERIFÄRGERNA framgick i kapitel 7. Gjordes innovationen vattenburna 
snickerifärger 1970 när alcro och beckers släppte ut de första vattenburna 
snickerifärgerna på den svenska marknaden? Eller var det 1979 när beckers 
enligt egen utsago löst kvalitetsproblemen? Eller var det rent av 1985 när 
'det mera självkritiska' nordsjö ansåg att kvalitetsproblemen lösts 'för 
yrkesmålarna'? 

Rosenberg framhåller i sin diskussion kring den tidiga användningen av 
en innovation också 'att det tidigt i förloppet är oerhört svårt att föreställa sig 
vad en innovation kommer att brukas till'. Detta är för mig ett tydliggörande av 
Rosenbergs perspektiv och blir en nyckel för att förstå det rimliga i att han 
framhåller att han sysslar med 'supply side considerations' _83 

Detta att Rosenberg just pekar på att det framtida bruket är svårt att förutsäga 
tydliggör nämligen att han ser med utgångspunkt från den tekniska sidan av 
innovationen. Spegeln av Rosenbergs påstående - 'att det tidigt i förloppet är 
oerhört svårt att föreställa sig vilka tekniska nydaningar ett behov i vardande kan 
fdranleda' - är ju också rimlig. Men det perspektivet försvåras av Schumpeter
traditionen. 

Vad jag avser kan illustreras genom en referens till fallet med de SNÄLLA 
SKÄRVÄTSKORNA: 

Utgår man från det svårförutsägbara bruket kan man fundera på vilka av 
de - 'på 1970-talet återupptäckta' - tekniska applikationerna av 
vegetabiliska oljor som kan bli aktuella under slutet av 1900-talet.84 

Utgår man från de svårförutsägbara tekniska innovationerna kan frågan i 
stället bli: Vilken kommer den teknikutveckling bli, som genereras av 
försöken att undvika att skärande bearbetning leder till att osäkra 
kemikalier sprids i miljön? Det förefaller mig tydligt att även denna fråga 
kräver en 'extraordinärt svår intellektuell övning'.85 

83 Jmf 12.3.3. punkt F. Min svårighet att förstå hans påstående om 'supply side considerations' 
beror på att flera av hans 'långsamhetsfaktorer' har med användarbranscherna att göra. 

84 Sågkedjeoljor, hydrauloljor och formoljor är exempel utöver skärvätskor på tekniska 
applikationer av vegetabiliska oljor. Se Brev SA-eh (86) Sk.v.*, Hollander (86a)* samt IVJ TL -
EH (89) Sk.v.*. 

85 Jmf Rosenbergs formulering. 
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När det gäller yrkeskunnandet som 'långsamhetsfaktor' är fallet med de 
VA TIENBURNA SNICKERIFÄRGERNA tydligast. 

Det faktum att snickerimålning utgjorde ett 'mästarprov' visade sig ju vara 
en viktig fördröjande faktor. När denna faktor väl blev synlig och en aktör 
tog på sig att initiera ett 'om-lärande' bland yrkesarbetarna vände 
situationen förbluffande snabbt. Intressant är också att det företag som var 
mest bundet till just yrkesmålarna var sent i att anse sig ha löst 
kvalitetsproblemen för den nya färgen. De brukarkategorier som detta 
företag främst riktade sig till gav tidiga kritiska signaler mot de gamla 
färgerna men förutsattes också vara extra kräsna inför de nya. 

Ett tydligt exempel på tidsutdräkt i spridningen av LRK till följd av problem 
med insatsvarorna har redan lyfts fram i det avsnitt ovan där jag visade att 
Schumpeters kategorier av motstånd även gjorde sig gällande i mina fall. 
Exemplet gällde en baktericid som ej höll LRK-mått. 86 

Även Rosenbergs nästa fack komplementära innovationer har likheter med 
den kategori hos Schumpeter som avser svårigheter att finna 
samarbetspartners. 

Hur till synes triviala produktutvecklingsbehov kan utgöra flaskhalsar 
illustreras också väl av fallet med de SNÄLLA SKÄRVÄTSKORNA. För att de 
snälla skärvätskorna skulle komma till sin rätt krävdes lättrengjorda 
skärvätsketankar. Trots att 'lättrengjord' ju är ett i sammanhanget ovanligt 
entydigt och tekniskt enkelt mål tog det nästan ett decenium från det att 
karlshamns inledde sina försök att påverka maskinleverantörerna till dess 
leverantörerna tog rimlig hänsyn till rengöringsmöjligheterna. 

Rosenbergs illustration av hur gamla tekniksystem vitaliseras när de utsätts 
för konkurrens från ett nytt ger exempel på skillnader mellan Schumpeter och 
Rosenberg.Rosenberg framhåller inte hur bärarna av det gamla söker blockera 
det nya utan hur de kreativt utvecklar det gamla. 

När det gäller utveckling av VATTENBURNA FÄRGER finns ett intressant 
exempel på försök att 'vitalisera ett gammalt tekniksystem'. 1992 
presenterades vid KTH en avhandling i vilken det visades att det går att 
basera lösningsmedelsfärger på en ny typ av bindemedel - med grenade 
molekyler i stället för som hittills linjära - och att dessa möjliggör en 
halvering av den använda mängden organiska lösningsmedel. 87 

Att exemplet grenade bindemedel placeras i facket 'vitalisering av gamla 
tekniksystem' illustrerar ett problem när teknikhistoria skrivs utan 'facit i 
hand'. Många teknikhistorier skrivs med facit men utan Rosenbergs känsla för 
det öppna i den situation som skildras. När facit saknas blir problemen tydliga. 
Jag vet exempelvis ej om jag i de grenade bindemedlen för 
lösningsmedelsfärger ser början på en teknologisk u-sväng eller om det enda 

8613.1.2. 
87 Johanson (92). 
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som hänt är att utformningen av lösningsmedelsfärgerna hittat nya vägar i och 
med att ett gammalt tekniksystem vitaliserats. 

I samband med gamla tekniksystem nämner Rosenberg också att det gamla 
kan utnyttja element i det nya. Detta gör naturligtvis de problem som belystes 
med de grenade bindemedlen än svårare. 

I fallet med de SNÄLLA SKÄRVÄTSKORNA går det om man så vill att se ett 
exempel på hur ett gammalt system nyttiggör egenskaper hos det nya. Det 
ledande företaget på den svenska marknaden för skärvätskor - castrol -
har inte bara följt 'utmanarföretagen' i att utmönstra vissa tillsatser som är 
problematiska ur miljösynpunkt. 'castrol' har även utnyttjat de rön ett av 
'utmanarföretagen' gjort när det gäller användning av vegetabiliska 
råvarors smötjegenskaper. Även om castrol inte gått så långt som 
karlshamns i användning av vegetabiliska råvaror har man alltså ökat sin 
användning av dessa 'nygamla' råvaror.88 

Rosenbergs sjätte kategori - institutionella ramar - har varit viktig i min studie 
eftersom den indirekt hjälpt mig att se formning av krav. I Rosenbergs tappning 
är den emellertid, som framgick i slutet av 12.3.3., för grov för mina syften. 

13.3.3. Vad kunde de, som antog miljö-utmaningarna, se? 
I föregående avsnitt prövade jag hur det gick att applicera 'Rosenbergs 
sorteringsverktyg' på mina fall. I detta avsnitt ska jag utnyttja en del av de 
verktyg i form av modeller och metaforer som Rosenberg utvecklat 
tillsammans med Kline. 

I likhet med vad jag gjort i tidigare kommer jag även här söka 'tänja' verktygen 
så att de kan användas för att bearbeta brukaromvandling. 

I rubriken till detta avsnitt anknyter jag till Kline/Rosenbergs 
bergsklättringsmetafor. De talar om att man allteftersom man når nya höjder 
upptäcker ännu högre belägna toppar. 

Brukaruppfattning 
Dilemmat med 'skymda toppar' verkar särdeles svårt för miljö-innovationer, 
eftersom de kriterier som innovationen skall uppfylla i sig har osedvanligt 
starka drag av skymda toppar, som inte blir synliga förrän de lägre topparna 
uppnåtts (de tidigare kriteriena uppfyllts).89 De innoverande företagen tvingas 
alltså att revidera sin brukaruppfattning flera gånger under 
innovationsprocessen. 

I fallet med de VATTENBURNA SNICKERIFÄRGERNA använde central-labs
chefen på nordsjö uttrycket 'miljöskruven' för det faktum att miljökritiken 

88 Linden (81) och IVJ TL- EH (89) Sk.v.*. 
89 På Kline/Rosenbergs verkliga topp ("true summit") har deras tänkta bergsklättrare lyckats 

tillgodose alla de i förväg uppställda kriterierna. Det är alltså tydligt att det hos dem inte rör sig 
om formning av krav. 

272 Kl3: Innovationskonstnärernas bilder av tre barn 



inte tystnar när ett företag utvecklat produkter som motsvarar vissa 
miljöspecifikationer. Med användande av metaforen bergsklättring kan 
man säga att framtagandet av den lågaromatiska lacknaftan var en topp 
från vilken man såg att huvuddelen av de lösningsmedelsbaserade 
byggfärgerna borde avvecklas. När den toppen nåtts syntes det att de 
kvarvarande snickerifärgerna - m.fl. svårsubstituerbara färger - var än 
svårare toppar. Från en av dessa blev det under sent 80-tal allt tydligare att 
hälsoproblemen med de hittils framtagna vattenbaserade färgerna också 
måste uppmärksammas.90 Fanns det överhuvudtaget någon högsta topp? 

I fallet med de MILJÖVÄNLIGA BETNINGSMEDLEN uppfattade vissa 
produktutvecklare övergången från alkylkvicksilver till alkoxykvicksilver 
som att de nya miljökriterierna hade blivit tillgodosedda. Man fick så 
småningom erfara att man ej 'sett hela bergsmassivet'. 

Kline/Rosenbergs formulering att fenomenet 'falska toppar är en central 
konfliktorsak' står sig mycket väl även sedan jag tänjt metaforen till att 
inkludera brukaromvandling. 

Det jag här berört med bilden av skymda toppar är, att frustrationen över att 
nya krav tillkommer under resans gång, kan bli särdeles starka för utvecklaren 
av miljöprodukter. En näraliggande perceptionsfråga är hur starkt

produktutvecklarna uppfattar att ett krav är.

I fallet med de VA TIENBURNA SNICKERIF ÄRGERNA hävdade jag att 
utvecklingsansträngningarna skärptes väsentligt när de som tog FoU
besluten i de svenska färgföretagen fått klart för sig att lösningsmedlen till 
en viktig del var ett hjärnskadeproblem. Även om det för en del målare, de 
som var starka nog att kunna hävda rätten till goda skydd, fortfarande i 
huvudsak var ett komfortproblem, är det klartatt problemet därmed 
definierats om. 

En lång rad strategiska beslut är avhängiga av tolkningar av 'krav-styrkan'. 
'Strategiska beslut' kan handla om var i förädlingskedjan FoU
ansträngningarna ska göras, i vilken mån akademisk forskning ska tas till hjälp 
i FoU-arbetet, vilka övriga produktmodifieringar man räknar med att brukarna 
accepterar med hänvisning till miljökravet etc. 

Den typ av omdefiniering som jag tog som exempel ovan - från 
komfortproblem till hjärnskadeproblem - var så drastisk att det är lätt att 
föreställa sig att man får helt olika projektdesign om FoU-projektet initieras 
före eller efter det att brukaruppfattningen reviderats. Därmed har man förstås 
ändå inte besvarat frågan om färgföretagen hade kunnat lägga upp FoUn 
mycket mer vägvinnande ifall den allvarligare problemdefinieringen gjorts 
tidigare. För att förtydliga resonemanget har jag emellertid i en not gjort två 
'scenarier'. 91 Scenarierna kan förhoppningsvis dramatisera vad jag avsåg när 

90 Jmf slutet på sektion 7.3. 
91 Jag kan inte göra det till min uppgift att eliminera den vaghet som finns i distinktionen 

komfortproblem<->hjämskadeproblem. Den del av vagheten som vetter mot frågan om vad 
som kan anses vara vetenskapligt belagt tas upp i sektionerna 17.2.-17.4. Diskussionen om det 
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jag ovan skrev att fallföretagens tålamod och ambitioner var beroende av hur 
de uppfattade brukarnas behov. Med återvändande till bergsmetaforen kan 
man påminna om det självklara i att förberedelserna blir annorlunda om man 
ställt in sig på en promenad bland gräsklädda kullar än om det är vilda 
bergsmassiv som ska betvingas. Och det kanske mindre självklara att vi är 
många som fortsätter utflykter långt efter det att vi märkt att terrängen ej var 
den vi förberett oss för. 

FoU-uppfattning 
En viktig bestämningsfaktor för de innoverande företagens sätt att ta sig an 
utmaningarna är också vad jag kallar deras FoU-uppfattning d.v.s. exempelvis 
hur de ser på möjligheterna och riskerna med att länka av delar av sin 
utvecklingsverksamhet mot annan typ av FoU. 

I och med att företagen i fallet med de SNÄLLA SKÄRVÄTSKORNA uppfattade 
förarbetet för skärvätskorna som FoU var det jämförelsevis lätt för 
skärvätskeprojekten att få förståelse för behovet av av länkning. 92 

Belysande skillnader fanns emellertid: 

'perstorp' :s företagsledningen hade stor erfarenhet av av länkning. Detta 
kommer också till uttryck i skärvätskefallet där en stor del av de 
företagscentrala FoU-medel, som tilldelades projektet, var destinerade till 
extern FoU. 

För karlshamns skärvätskeprojekt var kopplingen till högskole-FoU 
betydligt svagare. Detta bör delvis förstås utifrån att själva iden att åter 
nyttja vegetabiliska oljor för tekniska ändamål, var mycket djärv i 
förhållande till existerande högskole-FoU inom verkstadsteknik. Avståndet 
mellan akademisk fytokemisk forskning och företagsvärlden var också 

'spel' mellan olika kravformare, som kan leda till att problemet definieras om från ett 
komfortproblem till ett hjämskadeproblem hör likaså hemma där. 
Här är det emellertid på sin plats att i marknadsrationalitetens termer ge en bild av en sådan 
definitionsändring. Det räkneexempel jag gjort är mycket grovt tillyxat. Detta vill jag försvara 
med att syftet med övningen är att stimulera tänkandet om vad en sådan definitionsändring 
kan betyda och absolut ej att låsa tänkandet i ett kalkylsystem. [För en djupare diskussion 
kring ekonomiska konsekvensbedömningar av arbetsskador hänvisar jag till Arbejdstilsynet 
/Jensen/ (94)]. 
Av redigeringsskäl ligger mitt räkneexempel som appendix till sektion 13.3. 

92 Att de uppfattade sig som FoU-ande företag sammanhängde bl.a. med att det i kemisk 
industri fanns en ovanligt stark parallell till den sekventiella innovationsmodellen när det 
gällde föreställningar om var i kedjan den tunga FoUn förväntades ligga. Grundforskning 
förväntades sålUflda äga rum vid ledande internationella högskolor; tyngre tillämpad 
forskning vid stora kemiföretag som ligger tidigt i materialomvandlingskedjan, enklare 
tillämpad forskning vid lite mer perifera kemiföretag (typ de svenska). Sedan allt enklare 
produktutveckling ju längre 'nedströms' mot konsument man rör sig. I motsats till 
färgindustrins företag uppfattade sig fallföretagen i skärvätskefallet som FoU-ande bl.a. 
eftersom de låg tidigare i förädlingskedjoma. 
Denna paralell på meso-nivå till den sekventiella innovationsmodellen gäller långtifrån alla 
branscher. Jmf t.ex. bilindustrin där den tunga FoUn förväntas finnas i de företag som står för 
slutmontering. 
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stort.93 Den slags kemi-uppfinningar, som behövdes för att iden om 
vegetabiliska skärvätskor skulle kunna realiseras, förefaller vara sådana att 
de i princip skulle ha kunnat göras som en följd av avlänkning från 
Kline/Rosenbergs 'ruta 2'.94 Men högskole-FoU var svår att initiera på ett 
område som i stor utsträckning 'låg i träda' vid akademiska institutioner. 

De företag, vilka studerats i fallet med de VATTENBURNA 
SNICKERIFÄRGERNA, uppfattade det som de gjorde, som svar på 
miljöutmaningarna på 1960-talet, som enkel produktutveckling. Men även de 
seriösare satsningarna under 1970-talet uppfattades inte vara av den 
karaktär att de kunde motivera 'tyngre' avlänkningar - såsom t.ex. 
sökandet efter nya passande bindemedel. Man väntade på 'nya pulsslag' 
från storföretagens laboratorier i form av bindemedel som skulle ge bättre 
vattenburna snickerifärger. 95 

Med hjälp av Kline/Rosenbergs avlänkningsmodell kan det alltså bli lättare att 
se att nya utmaningar - såsom miljöutmaningarna - för FoU-systemet kring en 
produktionskedja kräver nya 'avlänkningsbanor'. Den i samband med FoU ofta 
synliga långsamhetsfaktorn som här diskuterats - av länkning - visar sig extra 
knepig vid en del miljö-utmaningar därför att det vid dessa är otydligt både att 
avlänkning behövs och vart den ska ske. 

93 Jmf Ohlson (86) [Sk.v.]* s. 106. 
94 Med uttrycket 'den slags kemi-uppfinningar, som behövdes för att iden om vegetabiliska

skärvätskor skulle kunna realiseras' syftar jag på 'framtagandet' av adittiver såsom t.ex. anti
oxidanter. Jmf 8.2.1. Beträffande Kline/Rosenbergs 'ruta 2' hänvisar jag till 12.3.4. 

95 Ivj GK - eh (86) VBSF*. 
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Appendlilx tillll §eiktilllITTl 13.3: KmTifortpmlbRem lkllliillbrat lh.järru;bdlepmbRem -
RäikITTleexempRe�: Antag att färgfabrikanterna nedprioriterade utvecklingen av VBSF 
och andra YSAM-0-färger så att de försenades i 10 år och att nedprioriteringen 
berodde på att de såg lösningsmedelsproblemet som ett komfortproblem. Kostnaden 
för att slutavvecklingen av lösningsmedelsfärger kommer 10 år senare kan, om det rör 
sig om ett komfortproblem, t.ex bedömas med hjälp av vad det skulle kosta att 
kompensera målarna för bristande komfort vid snickerimålning m.m. i 10 år. 10.000 
målare som målar med snickerifärger(+ andra YSAM>0-färger) får sin lön (inkl. LKP) 
höjd med 10:-/ tim under de 300 timmar per år som de målar snickerier m.m. 
Kostnad 300 MSEK. 
Antag - i scenariet 'tidig insikt om att det är ett hjärnskadeproblem' - att c:a 1000 fall 
av lösningsmedelsskador för målare under 1980-talet kunnat undvikas om 
vattenbaserade snickerifärger o.dyl. utvecklats 10 år tidigare. Antag också att hälften 
av de skador som undvikits eljest lett till att de aktuella målarna fått avsluta sitt 
yrkesliv 15 år för tidigt. Beräkna kostnaden för varje sålunda förtida avslutat yrkesliv 
till 15 gånger 200 KSEK (årslön +LKP för en målare). Kostnad som undvikits därför att 
500 målare kunnat arbeta fram till 'naturlig' pensionering: 1,5 GSEK. 
(Jag vågar fästa denna räkneövning på papper därför att jag kan tänka mig att 
beräknad kostnadsrelation mellan 'scenarierna' inte blivit så värst annorlunda om jag 
använt 1 månad för att samla information för exemplet i stället för 1 dag. Något vill 
jag dock säga om bakgrund till exemplet. 
Tankeleken med '10-årsförseningen' bygger på den kontrafaktiska hypotesen att det på 
mitten av 1960-talet hade funnits en bred övertygelse om att långvarigt arbete med 
lösningsmedelsfärger kan ge hjärskador. Detta 'skulle ha lett till' upp-prioritering av 
utvecklingsansträngningarna' så att de första lanseringarna av VBSF blivit långt mer 
seriösa. Ett beslut i början av 70-talet om total-avveckling av lösningsmedelsfärger i 
mitten av 1970-talet 'skulle gett' både medvetande-effekter (ledande till större 
försiktighet och omskolning i tid) och effekter i form av mindre exponering (efter 
avvecklingen). 
Siffran 10.000 målare bygger på antalet deltagare i målarbranschens 
utbildningssatsning i mitten av 80-talet. Siffran 300 timmar/ år för målning med färger 
YSAM>0 bygger på intervjuer 1986. [Hollander (86b)* s. 10]. Iden om 
'10-kronorspåslaget' bygger på min föreställning om hur det kan gå till när 'hälsa 
växlas mot pengar'. 
Siffran på hur många målare som arbetsskadats av lösningsmedelsfärger under 
1980-talet utgår från samtal med arbetsmiljöombudsmän, personal inom 
yrkesmedicin, RFV-tjänstemän etc. Ingen av dessa experter har velat ge en totalsiffra 
bl.a. eftersom det finns 'mörkertal åt båda hållen' (dvs. å ena sidan målare som kunde 
klassats som helt eller delvis lösningsmedelsskadade men där detta ej syns i 
statistiken och å andra sidan de som har klassats som lösningsmedelsskadade men där 
detta skett på 'juridiska' och ej 'medicinska' grunder [Se Sund och Åmark (90)]). Siffran 
500 förtida yrkeslivsavbrott har ej ansetts som en dålig grovskattning av någon av de 
tillfrågade experterna. Att det däremot i en mer genomarbetad kalkyl borde finnas en 
massa 'trappsteg mellan yrkeslivsavbrott och komfortproblem är självklart. 
En rad ytterligare problem med exemplet skulle kunna påpekas. Det allvarligaste alla 
kategorier är kanske den underförstådda förutsättningen att färgfabrikanternas 
intäkter av en lyckad VBSF skulle stå i någon slags positiv proportion till de kostnader 
för samhället, som en lyckad VBSF enligt scenario 2 skulle spara in). 
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14. Farväl till Athena

"(An) inhuman - in fact anti-humanistic - trend, pervades the climate in which 
science is taught ... To derive pleasure from the art of discovery, ... the student 
must be made to re-live, to some extent, the creative process. In other words, he 
must be induced, with proper aid and guidance, to make some of the 
fundamental discoveries of science by himself ... This means that the history of 
science ought to be made an essential part of the curriculum, that science 
should be represented in its evolutionary context - and not as a Minerva horn 
fully armed.1 It further means that the paradoxes, the 'blocked matrices' ... 
should be reconstructed in their historical setting and presented in the form of 
riddles ... The most productive form of learning is problem-solving."2 

För att kunna måla mina kravformarbilder i del IV behöver jag bryta med arvet 
från Schumpeter på två fundamentala punkter. Korthugget kan de två brotten 
beskrivas som 'Farväl till Athena!' och 'Se kravformarna!'.3 Det andra brottet är 
det svåraste så jag behandlar det sist. Att det första är enklare beror på att det 
är bättre förberett. 4 

14.0.1. Upphöra att vara ekonom? 
Hur kommer det sig att många nationalekonomiskt präglade 
innovationsforskare, mer eller mindre medvetet, accepterat Athena-bilden? 
Schumpeters argument för att inte intressera sig för de uppfinningar som 
föregår innovationerna var enligt ovan att det inte är entreprenörens sak att 
upptäcka eller skapa de nya möjligheterna.5 De nya möjligheterna finns alltid 
till hands. För ekonomen Schumpeter, var det intressanta de nya möjligheternas 
ekonomiska nyttjande och ekonomiska effekter. 

Enligt en viktig tradition hamnar man alltså utanför det som bör analyseras av 
ekonomer om man inkluderar idefasen i innovationsprocessen. 

Hodgsons diskussion av huvudfåreekonomers argument för att ej fundera över 
hur preferenser formas utgör en intressant parallell: 

"Perhaps Hayek ... speaks for the neoclassical economists as well as the 
Austrian school when he asserts that the task of explaining the formation and 
moulding of individual tastes and preferences is a matter for 'psychology but 
not for economics ... or any other social science' . ... Deeper analysis of the 
individual by economists is prevented, because if they dare to enter this 
underworld it is so decreed that therby they cease ta be economists." 6

1 Minerva var romarnas motsvarighet till grekernas Pallas Athena. 
2 Koestler (64) s. 265f. 
3 Athena-bilden har diskuterats i kap. 3, kap. 10, och 12.3.2. Min diskussion om kravformning 

började i 13.3. 
4 Jmf 12.3 och 13.3. 
5 Jmf slutet på 12.1.3. 
6 Hodgson (91)** s.10 f. [Sekundärreferensen ej medtagen]. Hodgson understryker i Economics

and Institutions hur hans egen skolning skapat spärrar mot att se psykologiska aspekter. I 
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Uppfattningen, att analyser av preferensbildning och idegenerering ej bör 
beröras av ekonomer, finner jag extra besvärande vid innovationsanalyser. 
Sådana analyser förutsätter ju i särdeles hög grad kopplingar mellan 
analysnivåer, som av hävd ockuperas av olika vetenskaper. 

14.0.2. 'Regelbundet' 
För att kunna bearbeta, och ta farväl av Athena-bilden behöver jag röra mig än 
längre från nationalekonomins huvudfåra. 

En första glimt av hur jag vill arbeta mig ur strukturfokuseringens grepp, för 
att friare kunna se hur de svårtillgängliga skapelseakterna påverkar sådana 
tidsmönster som jag vill åt, kan ges via ordet regelbundet. Det sätt på vilket 
detta ord kommit att användas i svenska språket, pekar på att grunden, för att 
ett fenomen uppträder på ett förutsägbart sätt, är att fenomenet på något sätt är 
styrt av regler.7 Ordet regelbundets användning i tidssammanhang påminner 
alltså om att goda tidsbedömningar av t.ex projekt, förutsätter att det finns 
regler för det som ska göras. 

Om man nu hävdar att det utmärkande för mentala skapelsaeakter är att de 
förutsätter 'mentala regelbrott' betyder det att de regler som gäller efter att 
skapelseakter skett är andra än de som gällde innan dessa genomfördes. 8 Man 
kan i förväg inte känna dessa nya regler. I processer som är beroende av 
skapelseakter förändras alltså reglerna på ett oförutsägbart sätt under 
processens gång. Processer som är beroende av mentala skapelseakter kommer 
då inte kunna tidplaneras. 

Att det likväl ofta försöks och ibland t.o.m. lyckas visar att det finns något som 
skulle kunna kallas 'regler för regelbrotten'. Det att man tvingas arbeta med 
sådana paradoxer påminner om hur svårmodellerade innovationer är. 

Försöken att skapa användbara bilder av skapelseprocesser framstår dock ej 
som fåfäng för mig. Ordleken ovan får emellertid antyda varför jag i detta 
kapitel låter vitt skilda tankestilar spela med och mot varandra - ibland via 
långa citat, ibland med hjälp av teckningar. 

inledningen till den boken säger han" ... research in the early stages of the production of this 
book led me to accept a more positive view of the value of psychology for economic analysis . 
... This change is partially a paradigm shift: not merely the discovery of unknown and 
valuable material." [Hodgson (88) s. xvi]. 

7 Dessa må sedan vara 'naturliga' eller 'mänskliga'.
8 Se Koestler (64) s. 35 och 38 ff.
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14.1. Var ingår det kreativa i 
innovationsprocessen? 

I argumenteringen för att innovationsanalysen explicit bör inkludera 
idegenereringsfasen, tar jag stöd av den svenske fysikern, 
innovationsforskaren och konsulten Bengt-Arne Vedin. Denne har jämfört en 
del ekonomiskt färgade definitioner av innovationsprocessen med avseende på 
vilka 'process-steg' som inkluderas. Som synes av figuren är det flera före 
honom som inkluderat 'uppfinningsfaser' i processen. 
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Different definitions of the innovation concept. 
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Vedins argument för att ta med 'de tidiga stadierna' fokuserar på 
återkopplingarna - eller med hans egna ord på att 'processen är iterativ'.9

Iterationsargumentet väcker frågan om det rimliga i att sätta likhetstecken 
mellan ideskapande och tidiga innovationsfaser. Men den processbild som 
inleds med idegenerering har ett värde som första approximation. Därför tror 
jag att sediment av denna processbild kommer att återfinnas lika länge som det 
förkopernikanska uttrycket att 'solen går upp'. Den 'förkopernikanska bilden av 
innovationsprocessen' har ju bl.a. värdet att den pekar på den smärtsamma 
nödvändigheten för den unga innovationen att så småningom välja bort 
möjligheter och snäva in friheter. När livets allvar börjar och hårda 
marknadslagar gäller kommer ju kreativiteten ofta att sitta trångt. 

Det är emellertid riskerna med den 'förkopernikanska bilden av 
innovationsprocessen' som ska sättas i fokus här. Genom att den bilden 
negligerar återkopplingarna öppnar den ju för att helt utelämna de kreativa 
och sköra elementen i processen, d.v.s. den öppnar för en Athena-bild. 

9 Vedin (80a) s. 17. 
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För att ta farväl av Athena räcker det emellertid inte att ta in en 
idegenereringsfas i analyser av innovationer. Om en bild av tidsmönster ska 
förberedas krävs att själva kreativiteten görs till föremål för analys. Ett vanligt 
sätt att då gå vidare är att dela in den kreativa processen i faser d.v.s. göra en 
processbeskrivningar av den. Tre exempel på sådana processbeskrivningar 
återges nedan. 

Det första exemplet är hämtat ur ett sammanhang där Vedin beskriver en 
teknik för kreativitet i grupp- brain-storming. Vedin har själv gjort mycket för 
att sprida denna teknik i svenska företag och organisationer. 

"Den kreativa processen brukar beskrivas i stegen problemidentifiering, 
faktasamling, inkubation, illumination och prövning av iden eller ideerna. 
Inkubation är den period problemet ligger i 'bakhuvudet' eller 'i det 
undermedvetna'. Illumination är 'snilleblixten' det oväntade tillfället när 
plötsligt iden tänds."10 

Citatet är hämtat ur boken Små ideer i stora företag. Med bruk av det jag skrev 
om Schumpeter skulle Vedins syfte i den nämnda boken kunna sägas vara att 
hjälpa moderna storföretag att bli lika innovativa som de entreprenörsledda 
företagen var före 'vattendelaren'.11 

Den andra processbeskrivningen hämtar jag ur Anne Buttimers rapport från en 
tvärvetenskaplig 'happening'.12 Den behandlar individuella kreativa processer: 

"Phases in the creative process 

(a) ... the Initial stirring of an idea can occur ... while hiking or riding,
daydreaming at a conference or lecture, ... it is like the sudden beckoning of
a fresh insight, ... or the analogical leap, which discovers connections
between altogether different realms of reality . ...

(b) The intersubjective phase, when the idea is shared with someone who might
understand, criticize, or help clarify it. ...

(c) The Analytical phase, when the idea is subjected to calculative and empirical
test or enquiry . ... The characteristic feature of this phase is hard work,
disciplined and often tedious effort, ...

(d) The Synthetic phase, when one tries to ... articulate an integrated picture in
verbal, graphic, or other forms of language . ...

(e) The Communication phase, when one seeks a forum on which to compare or
relate the products of one's own research efforts with colleagues ...

These steps should not be regarded as steps in a unilinear process."13 

Författarna väljer att 'starta processen' i olika steg. Vedin börjar i 
problemidentifiering och Buttimer i det som Vedin kallar illuminationen.14 

Jag vill lyfta fram en av de slutsatser som Buttimer drar. Processbeskrivningar 
av denna typ hjälper oss att se att nutidens forskningspolitik överbetonar den 

10 Vedin (83) s. 150. 
11 Jmf 12.1.4. 
12 Buttimer (83). Beteckningen 'happening' återfinns på s. 9. 
13 Buttimer (83) s. 128f. 
14 Koestler kallar ibland motsvarande 'process-steg' för 'the Eureka act'. [Koestler (64) s. 107].

Koestler väljer alltså att namnge utifrån en välkänd upptäcktshistoria, Vedin använder en 
metafor medan Buttimer namnger efter vilket process-steg det är i hennes beskrivning. 
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medvetna och mer lättmodellerade analytiska fasen ('c') i den kreativa 
processen.15

Det tredje exemplet på processbeskrivning handlar åter om kreativitet i grupp 
och återfinns här nedan som en serie i 6 akter: 

PROOUKTUTVECKUHGENS jfX FASER :

BE:GEISTRIMG 1. FORVIRRIMG ,. I 

TILLMYl\°T�Hpf J. JAKT PÅ l>E SKYU>IOA 4.

Kan det vara så illa? 

SESTRAFFtilrf G AV 
[)E OSKYt..rmM 5. 

•• 
UTMARKEI.SE'R itLL 

PEM SOM ltn"E DELiOG 6. 

15 "What is regarded here as one phase in a creative process may, of course, be what counts as 
'proper research' in many institutions, University-based or otherwise." [Buttimer (83) s. 134f]. 
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14.2. Den gäckande kreativiteten 
Det bästa sättet att förstöra en rolig historia är att analysera den. 

Ungefär lika dåraktigt är det att 
analysera kreativitet. Det finns 
alltså ett slags inverterad logik i 
att inleda en analys av kreativitet 
med en analys av humor. Och 
det är just det den omstridde 
romanförfattaren och 
vetenskapsjoumalisten Arthur 
Koestler gör i The act oj Creation. 16 

Koestler söker fånga 
kreativiteten genom att se hur 
den uppträder i komik, 
naturvetenskap och konst: 

AHA 

dold analogi 

- diagram

- empati

ordgåtor

syntes 

Kreativitetens tre områden 

14.2.1. Bisociationen som kreativitetens kännemärke 

I Koestlers analys av kreativitet är begreppet bisociation centralt. För att 
definiera detta begrepp återger han historien där en judisk mor i New York är 
oroad över att hennes son sagts lida av Oidipus-komplex. Hon lugnas av sin 
väninna med orden: 

'Well, well, Oedipus or Shmoedipus, I wouldn't worry so long as he's a good 
boy and laves his mamma.' 

Koestler kommenterar: Vänninans ... 

" ... statement is ruled by the logic of common sense: if Jimmy is a good boy and 
laves his mamma there can't be much wrong. But in the context of Freudian 
psychiatry the relationship to the mother carries entirely different associations." 

Koestler tar vid sin analys hjälp av en tredimensionell figur: 

16 Koestler (64). Analysen av kreativitet och humor återfinns på s. 27-100. Figuren översatt till
svenska finns på s. 110 i Koestler (89)[78]. 
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"The pattem underlying (the story) is the percieving of a situatuion or idea, L, 
in two self-consistent but habitually incompatible frames of reference, Ml and 
M2. The event L, in which the two intersect, is made to vibrate simultaneously 
on two different wavelenghts, as it were. While this unusual situation lasts, L is 
not merely linked to one associative context, but bisociated with two. 
I have coined the term 'bisociation' in order to make a distinction between the 
routine skills of thinking on a single 'plane' as it were, and the creative act, 
which, as Ishall try to show, always operates on more than one plane. The 
former may be called single-minded, the latter a double-minded, transitory 
state of unstable equilibrium where the balance of both emotion and thought is 
disturbed. "17 

I övergången mellan sin analys av komisk upptäckt och sin analys av 
vetenskaplig upptäckt anger Koestler en av orsakerna till att han börjar med 
humorn: 

The history of science abounds with examples of discoveries greeted with 
howls of laughter because they seemed to be a marriage of incompatibles -
until the marriage bore fruit and the alleged incompatibility of the partners 
tumed out to derive from prejudice. The humorist on the other hand, 
deliberately chooses discordant codes of behaviour or universes of discourse to 
expose their hidden incongruities in the resulting clash. Comic discovery is 
paradox stated- scientific discovery is paradox resolved."18 

14.2.2. Omedvetet och medvetet som varp och inslag 
Min användning av The act of Creation koncentreras i det fortsatta till den del av 
boken där Koestler analyserar kreativitet i naturvetenskapliga sammanhang.19 

I ett av avsnitten kontrasterar han två upptäcktshistorier. Den ena historien -
om immunologins födelse - sägs visa en upptäckt framsprungen ur medvetet 
logiskt tänkande underlättat av en slumpartad händelse. Den andra 
upptäckten - inom organisk kemi - är ett ofta använt exempel med vilket 
Koestler vill illustrera hur det omedvetna kommer in i den kreativa processen. 

100 år från upptäckt till generaliserbar teori 
På 1760-talet skulle den blivande läkaren Edward Jenner ställa diagnos på en 
mejerska. När han föreslog att hon kanske hade smittkoppor svarade hon att 
hon redan haft kokoppor - så smittkoppor kunde det inte vara som hon led av. 

Det tog 20 år för Jenner att övertyga en skeptisk och ointresserad läkarkår om 
att denna folkliga föreställning var välgrundad. Därefter spreds dock 
vaccination mot just smittkoppor till många länder.20 En generalisering till 
andra sjukdomar kom dock att dröja till det sena 1800-talet. 

Tanken att vaccinering skulle kunna generaliseras kom inte upp 'över 
medvetandetröskeln' förrän vid det berömda tillfälle då Pasteur av en slump 

17 De tre citaten finns hos Koestler (64) på s. 35 f. (EH-kursivering av ordet 'bisociation'). 

18 Koestler (64) s. 95. 
19 Koestler (64) s. 101 - 260. 
20 Vaccination från spanskans vacca = ko. 
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använt en åldrad odling av kolera-bakterier på en grupp kycklingar. Eftersom 
bakteriekulturen var åldrad dog inte kycklingarna. När sedan färska 
kolerabakterier införskaffats och givits till båda grupperna tog dessa bara död 
på den nya gruppen kycklingar. 

"An eye-witness in the lab described the scene which took place when Pasteur 
was informed of this curious development. He remained silent for a rninute, 
then exclaimed as if he had seen a vision: 'Don't you see that the animals have 
been vaccinated '."21 

Pasteur, som börjat sin forskarbana som kemist, hade när detta hände redan 
gjort banbrytande insatser för att förändra bilden av jäsningsprocesser, vilka 
tidigare setts som 'rent kemiska processer'. Intresset för mikroorganismer ledde 
vidare till teorin om bakterier som bärare av vissa sjukdomar alltså till 
medicinska teorier. Pasteur var ordentligt inläst på Jenners arbeten. 

Hur kom det sig att det tog så lång tid att generalisera bruket att vaccinera? 

"Why did nobody before (Pasteur) put two and two together? Because, to 
answer the question literally, the first 'two' and the second 'two' appertained to 
different frarnes of reference. The first was the technique of vaccination; the second 
was the hitherto quite separate and independent research into the world of 
rnicro-organisrns: fowl-parasites, silkworm-baccilli, yeasts fermenting in wine
barrels, ... Pasteur succeded in combining these two separate frames because he 
had an exceptional grasp of the rules of both, and was thus prepared for the 
moment when chance provided an appropriate link."22 

Ormdrömmen som födde en ny gren av kemin 

Koestler ger också exempel, där undermedvetna processer är än tydligare. Ett 
gäller en upptäckt inom organisk kemi. Den svenske sociologen Johan Asplund 
har utifrån bl.a. Koestler sammanfattat historien: 

"1800-talskernisten Kekule hade (avbildat olika kolföreningars strukturer så att 
de såg) ut som kedjor. Ett exempel är strukturformeln för kolvätet etan (C2H6); 

H H 

I I 
H-C-C-H

I I 

H H 

De på detta sätt avbildade föreningarna var alla synnerligen instabila. Det 
fanns emellertid ett kolväte, nämligen bensen (C6l--I(;), som var mycket stabilt. 
Det var sålunda någonting som inte riktigt stämde. 

21 Koestler (64) s. 112. 
22 Koestler (64) s. 113. 
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Kekule undfick lösningen i en dröm. Atomerna tycktes dansa framför hans 
ögon i långa rader och med ormande rörelser. Plötsligt grep en av 'ormarna' tag 
i sin egen svans. Där Kekule tidigare sett strukturen som en kedja kunde han 
nu se den som en ring. Egenarten hos bensen var klarlagd! [Se figur] 

H 

I 
H C H 
"' ,,;;- " / 

C C 

I Il 

C C 
/ "' / \ 

H C H 

I 
H 

Kekules egen sens moral (var:) 'Mina herrar, låt oss lära oss drömma!"'23 

När Koestler söker frilägga mönster hos sina upptäcktshistorier relaterar han 
bl.a. den långa förhistorien till Freuds 'upptäckt' av det omedvetna. Det 
kartesianska arvet fjättrade länge tänkandet men i det sena 1700-talets 
Tyskland började de tidigare ganska få rösterna mot Descartes, omvandlas till 
hela körer. Goethes röst uppmärksammas: 

"Man cannot persist long in a conscious state, he must throw himself back into 
the Unconscious, for his root lives there ... Take for example a talented 
musician, composing an important score: consciousness and unconsciousness will 
be like warp and weft'."24 

Koestler tar hem poängen att upptäckaren av det omedvetna - Freud - själv 
var omedveten om det idearv han byggde på. 

"My intent was not to belittle either the greatness or the originality of Freud -
that would be as stupid as trying to run down Newton because he had 'stood 
on the shoulders of giants'. But while Newton was aware of this - the 
expression is his own - Freud curiously was not. He never realized how 
respectable the idea was on which he built his edifice."25 

14.2.3. Kreativiteten samtidigt destruktiv och konstruktiv 
Under Koestlers fortsatta spaning efter kreativitetens natur gör han 
distinktionen mellan å ena sidan medvetna handlingar som 'genom 
upprepning' blivit rutiner och alltså gått ner i det omedvetna, och å den andra 
kreativitetens omedvetna källsprång: 

"The intervention of unconscious processes in the creative act is a phenomenon 
quite different from the automization of skills; and our unawareness of the 
sources of inspiration is of quite different order from the unawareness of what 

23 Asplund (71) s. 17-18. Asplund hänvisar bl.a. till Koestler (64) s. 117-118. 
24 Koestler (64) s. 151. (Koestler citerar där s. 119 f. i L. L. Whyte: The Unconscious before Freud

New York: Anchor 1962) o.s.v. ['o.s.v.' står för att det finns ytterligare 'länkar i 
referenskedjan'. Jmf referenskommentar om sekundärrefferenser]. 

25 Koestler (64) s. 154. 
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we are doing while we tie our shoestrings ... In the creative act there is an 
upward surge from some unknown, fertile underground layers of the rnind; 
whereas the process (of routinization) is a downward relegation of the controls 
of skilled techniques . ... It is essential to bear both processes in rnind - and not 
to confuse them. Most behaviourists accept only the (downward relegation): 
they regard habit formation as the essence of mental progress; original ideas, on 
this view, are lucky hits among random tries ... "26 

Koestler polemiserar inte bara mot behavioristerna när han framhåller att 'det 
omedvetna är överlägset' i vissa stadier av kreativt arbete.27 Hur kan man då 
förklara denna överlägsenhet? 

"The answer which, ... suggests itself, is that the temporary relinquishing oj 
conscious controls liberates the mind from certain constraints which are necessary to 
maintain the disciplined routines oj thoughts but may become an impediment to the 
creative leap; at the same time other types oj ideation on more primitive levels oj mental 
organization are brought inta activity. The first part of this sentence indicates an 
act of abdication, the second an act of promotion. It will be useful to remember 
this dual aspect of the Eureka act; It will be seen, later on, to correspond to the 
destructive-constructive character of all great revolution(s) in the history of 
thought."28 

För den som vill se analogin ger Koestler här en värdefull nyckel för att förstå 
varför kreativitet ofta upplevs som hotfull även av många som i allmänna 
ordalag säger sig vilja uppmuntra den. 29 

14.2.4. Regressionens roll i den kreativa processen 
"we heard one testimony after another from great scientists, which show that in 
order to create they had to regress at times from the word to the picture-strip, 
from verbal symbolism to visual symbolism ... Kekule's 'Let us dream, 
gentlemen' is an invitation to regression and retreat - but a regression which 
prepares the forward leap, a reculer pour mieux sauter ."30

Behovet av att gå tillbaka till bildernas värld orsakas av att ord är välsignelser 
som kan bli till förbannelser. - Orden får tankarna att 'kristallisera'. 

"Words are essential tools for formulating and communicating thoughts, ... but 
words can also become snares decoys, or strait-jackets. A great number of the 
basic verbal concepts of science have tumed out at various times to be both 
tools and traps: for instance, 'time', 'space', 'mass', ... in the physical sciences; ... 
For these were not simple verbal tags, ... they were artificial constructs which 
behind an innocent facade hid the traces of the particular kind of logic which 
went into their making." 

26 Koestler (64) s. 156f. 
27 Koestler (64) s. 166. 
28 Koestler (64) s. 169. (EH-kursivering av destructive-constructive character).

29 Jmf avsnitt 3.1.4. 
30 Detta och följande tre citat från Koestler (64) s. 173 ff.
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Koestler tolkar en liten biografisk not, som att det var det faktum att orden tid
och rymd ännu ej kristalliserats hos Einstein, som medförde att denne kunde 
formulera sin relativitetsteori: 

" 'When I asked myself', he confided to a friend, 'how it happened that I in 
particular discovered the Relativity Theory, it seemed to lie in the following 
circumstance. The normal adult never bothers his head about space-time 
problems. Everything there is to be thought about, in his opinion, has already 
been done in early childhood. I, on the contrary, developed so slowly that I only 
began to wonder about space and time when I was already grown up. In 
consequence I probed deeper into the problem than an ordinary child would 
have done.' "31

Koestler kommenterar: 

"Modesty can hardly be carried further; nor insight put into simpler terms." 

Må vara att Koestler tolkar in för mycket stöd åt sin egen teori om ord och bild 
i den biografiska noten - som argument för den barnsliga skörhetens 
välsignelser passar den biografiska noten väl för mina syften i detta kapitel och 
den får därför avsluta sektionen om 'den gäckande kreativiteten'. 

31 (BH-kursivering). 
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14.3. Drömmen om att styra kreativiteten 
"The study of the possible content of strategic management of R&D has been 
deemphasized, (in my work) since it was not fruitful enough. Rather the 
historical perspective has been extended, and a sociological perspective has 
also been attempted."32 

När Granstrand, enligt inledningscitatet, ändrade inriktning på sitt 
avhandlingsarbete, så att han tonade ner strategisk styrning av FoU för att i 
stället betona historiska och sociologiska aspekter, ser jag det som en del av en 
förändring av tankemönstren bland forskare i ämnet företagsekonomi. 
Paradigmförändringen berörde även företagsledare och andra som inne i 
företagen ägnade tankar åt strategier.33 Inflytelserika strategitänkare var på 
väg att släppa drömmen om att kunna styra kreativiteten. 

Jag kommer i denna och följande sektion hämta en hel del ur samlingsvolymen 
Readings in the Management of innovation. De flesta av de artiklar som jag citerar 
skrevs i början eller mitten av 1980-talet. Då hade många forskare på området 
hunnit få distans till drömmen om att kunna styra innovationer - åtminstone 
om att styra deras 'barndom'. 

Granstrand ger ett exempel på en inflytelserik forskares förändring av synsätt. 
Exemplet tas ur arbeten av J.B. Quinn. Denne är en ofta nämnd forskare på 
området. 34 Min läsning av Granstrand antyder att Quinn på 16 år svängde i det 
närmaste 180 grader i sin syn på hur framgångsrik 'Management of innovation' 
går till. Svängningen avsåg bl.a. i vad mån det var möjligt att fastställa tydliga 
kriterier och mål för företags-FoU. 

Hos Quinn 1961 har 'Top management' ett tydligt planeringsansvar. 'Research 
planning' går bl.a. ut på att utveckla ... 

" ... a project evaluation procedure which results in a balanced package of 
projects to meet company objectives."35 

1977 tonar bilden av en annan - och otydligare - styrning fram: 
" ... at the strategic level in large companies one often finds that succesful 
executives announce only a few goals. These are frequently broad and general. 
Only rarely are they quantitative or measurably precise."36

Ämnesnamnet 'Management of innovation', ger en rolig påminnelse av hur 
svårhanterat arvet efter Schumpeter är. Denne talade ju om två sorters 

32 Granstrand (79) s. 16. Citatet är hämtat från ett inledande metodkapitel i Granstrands 
avhandling Technology, Management and Markets Jmf 11.1 där jag använder ett senare arbete 
av Granstrand. 

33 Se Reitbergers historik i Anderson m.fl. (92). 
34 Åtminstone hör Quinn till de flitigast citerade i standardverket Readings in the Management of

innovation. Se Tushman and Moore (88) s. 767. 
35 Detta citat från Quinn är här hämtat ur Granstrand (79) [s. 160]. 
36 Även detta citat från Quinn är här hämtat ur Granstrand (79) [s. 159]. 
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individer - "mere managers and entrepreneurs". 37 Hur ska jag tolka det faktum 
att det uppstått ett ämne vars namn tycks säga att 'managers' - som ju med 
Schumpeters språk följer med strömmen - skulle vara ägnade att styra 
innovationer - som ju förutsätter de motströms verkande entreprenörerna? 

Kanske som att ämnesgrundarna hittat ett passande namn för ett ämne fullt av 
paradoxer! 38 

Mitt sätt att tolka det faktum att det paradoxala namnet vann burskap är att 
detta namn fångar spänningarna mellan de traditioner som möttes, när 
företagsekonomer, formade av den tidiga efterkrigstidens 
'rationaliseringsmodell', sökte förlika sig med det de såg när de började 
studera de kreativa elementen i innovationsprocesserna. De såg fenomen som 
bättre fångas av bilder från bergsklättringens eller pedagogikens världar men 
hade svårt att släppa bilden av styrning (management) av FoU.39 

37 Jmf 12.1 där jag citerar Schurnpeter (34 [1911]) s. 83. 
38 Hos några av introduktörerna av begreppet Management of innovation - Bums and Stalker 

- syns en klar medvetenhet om att namnet är motsägelsefullt. Deras ofta citerade arbete från
början av 60-talet hette The Management of innovation. Namnfrågan diskuteras utförligt i
Bums förord till andra upplagan. [Bums and Stalker (66[61]) s. vii-xxii]. Vinklingen är dock
en annan än här.

39 Många som är aktiva på området arbetar medvetet med paradoxer. Två exempel får räcka: 
Enligt Vedin gäller följande 'regler' för brainstorming. 
"Punkt 1: Många ideer. Punkt 2: Utan kritik. ... Punkt 14: Växla mötesledare. 
Man bör betona det paradoxala i att lämna ut en lista på 14 punkter för något, där den 
grundläggande regeln är INGA REGLER". [Vedin (83) s. 152 f.]. 
Mitt andra exempel hämtar jag från titeln på ett av Quinns bidrag till det nämnda 
standardverket Readings in the Management of innovation. Quinns bidrag heter: "hmovation 
and corporate strategy: Managed chaos." 
Andra som sysslar med Management of innovation verkar mindre medvetna om de 
paradoxer de använder. Peter Drucker betraktas i Harvard business review närmast som 
guru. Drucker toppar denna tidskrifts lista på oftast använda artikelförfattare. Drucker 
uttrycker sig, så vitt jag förstår utan självironi, som följer:"Management is the new 
technology that is making the American economy into an entrepreneurial economy". 
[Drucker (85) s.15 f]. 
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14.4. Viljan att 'fånga' kreativiteten öppnar för nya 
hjälteroller 

När Athena-bilden och drömmen om styrning försvagats började forskare i 
'Management of innovation' upptäcka hjältar inne i storföretagen. Nedan 
presenterar jag fem nya hjälteroller. 

Den 'Eldsjäl' som driver en uppfinning inne i ett modernt storföretag liknar 
Schumpeters klassiske entreprenör i det att han arbetar motströms, hittar vägar 
förbi formella hinder och utvecklar kraft utöver den vanliga. 'Gudfadern' och 
'Klimatskaparen' är personer högre upp i storföretagshierarkier. De skyddar 
innovationerna in spe från hot av olika slag. Hoten kan exempelvis utgöras av 
företagsledningens finansiella kortsiktighet eller oförmåga att hantera de 
spänningar som uppstår i andra - mer regelstyrda - avdelningar när en del 
avdelningar får arbeta kreativt. 

Två andra roller aktualiserar horisontella relationer - ut mot företagets omvärld. 
'Uppfinnaren' har nästan definitionsmässigt svårt att inordna sig i en 
företagshierarki och 'gate-keepern' sysslar med att leda in eller hålla ute 
impulser från omvärlden. 

Här presenteras dessa fem rollfigurer därför att de ger exempel på 
svårigheterna att härbärgera kreativitet. De hjälper mig att fästa 
uppmärksamhet på en ambivalens som härrör ur kreativitetens dubbelnatur -
att den är både destruktiv och konstruktiv.40 Via texter i 'Management of
innovation' tycker jag mig se ambivalensen både hos dem som studerat 
företagsstrateger och hos strategerna själva. Ambivalensen blir en nyckel till 
Athena-bildens grepp om sinnena. 

14.4.1. Eldsjälen 
Hjälten som tankefigur i de företagsekonomiska innovationsstudier som rörde 
etablerade storföretag infördes - så vitt jag förstått - under det tidiga 60-talet. 
Det intrycket förmedlas av Maidique, som ger Schon äran att ha präglat 
uttrycket "champions of technological change". 

"the critical role that 'champions' of technological change play within industrial 
organizations has been recognized only during the last two decades. In a 
seminal study Schon found that 'the new idea either finds a champion or dies.'

... champions of new inventions ... display persistence and courage of heroic

quality."41

Schons 'champion' - ofta översatt till 'eldsjäl' på svenska - har som nämnts 
många drag gemensamt med Schumpeters entreprenör 'före vattendelaren'. 
Likväl fordrades det ett mentalt brott för att kunna upptäcka 'hjältar' inne i de 
storföretag som 'efter vattendelaren' gjort FoU-verksamhet till rutin. 

40 Jmf 14.2.3.
41 Maidique (88[80]) s. 567. (EH-kursivering av heroic ). 
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Den 'nye hjälten' kom snart att förefalla mindre ensam än sin föregångare. I 
den fortsatta utvecklingen av begreppet framhölls nämligen ett antal andra 
roller i 'det innovativa laget'. Dessa behövde också fyllas för att ett 
innovationsförsök skulle bli framgångsrikt. 

14.4.2. Gudfadern 
I Sappho-projektet, som drogs igång i slutet av 60-talet, kallades en av 
beskyddarna för 'business innovator'. 42 Det var i Maidiques tolkning den 
individ .. . 

" ... within the managerial structure who was responsible for the 'overall progress' 
of the project."43

Jag kursiverar uttrycket 'within the managerial structure' för att poängtera att 
det är en 'struktur-tämjande' roll. Det skydd 'den kommersielle innovatören' 
ger är ett som mildrar 'fjättrande strukturers' grepp. Som nämnts ovan 
överraskades Sappho-forskarna av den viktiga roll 'den kommersielle 
innovatören' spelade. 

Roberts och Fusfeld använder ordet 'sponsor' för att beteckna sin motsvarighet 
till 'den kommersielle innovatören'. Sponsorn har lång erfarenhet och hjälper 
bl.a. till med ... 

" ... behind-the-scenes support ... and sometimes 'bootlegging' of funds"44

Såväl teaterns som illegalitetens världar får alltså stå till tjänst med 
metaforerna när 'the business innovator' /'the sponsor' ska beskrivas. Därför 
framhåller jag gärna det av Vedin använda uttrycket 'Gudfader' som 
översättning av Sappho-forskarnas 'business innovator'.45 

14.4.3. 'Manager of innovation' eller 'Klimat-skapare' ? 
När högskolebaserade forskares intresse för storföretagens FoU ökade snabbt 
på 60-talet influerades de bl.a. av det då uppflammande intresset för kreativitet. 
Många lät sig så småningom stimuleras av att forskningsscenen befolkats av 
nyupptäckta 'bärare' eller 'förlösare' av kreativiteten såsom 'Eldsjälar' och 
'Gudfäder'. 

Intresset för kreativiteten delades av många företagsstrateger. Samtidigt var 
många av dessa präglade av ett tänkande i termer av styrning. 
Koncernledningens roll var enligt detta tänkande att styra koncernens olika 
avdelningar inklusive dess FoU-avdelning.46 

Industripsykologen Calvin Taylor tolkade spänningen mellan 
företagsledningars roll som ansvariga för 'styrsystemen' och deras vilja att 

42 Sappho-projektet nämndes ovan i inledningen till 12.2 och i 12.2.3. 
43 Maidique (88[80]) s. 568. (BH-kursivering).
44 Roberts och Fusfeld (88[81]) s. 314. 
45 Vedin (89)**. 
46 Jmf Citat från Quinn i 12.3. 
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stimulera kreativitet. Han menade att de traditionella styrsystemen ofta tog 
död på kreativiteten: 

"Vi sökte länge efter den magiska knappen att trycka på. Metoden med stort M 
för att frigöra kreativiteten. Den finns inte. Kreativitet finns. Antingen lär man 
de anställda att den är välkommen, och där kommer den fram - eller så visar 
man i handling att den är ointressant - och där skapar folk inga ideer. De dödar 
dem innan de ens fötts."47 

Med utgångspunkt i Calvin Taylors arbete har Vedin ritat en 'belöningskurva 
för ideer' 

Belöning 

Bestraffning 

Belönings-bestraffningskurva for ideer48 

Idens 
originalitel 

Enligt kurvan uppmuntras alltså 'måttliga doser kreativitet' i stora 
organisationer. Mera djärva ideer leder däremot till att deras bärare stöts ut. 

Tanken på att det i koncernledningen för ett företag som vill härbärgera 
kreativitet borde beredas plats för en FoU-ansvarig 'klimatskapare' bör ses mot 
bakgrund av den spänning mellan kreativitet och styrning som illustrerats 
ovan.49 Klimatskaparen är en ledningsperson som kan övertyga de anställda 

47 Taylor citerad och översatt av Vedin (83) s. 93. Se även följande not. 
48 Ill. hämtad från Vedin (86) s. 24. Kurvan diskuteras utförligare i Vedin (80a) bl.a. på s. 29 f. 

och 119. [En nyckelreferens förefaller vara Calvin Taylor, ed.: Climate for creativity Elmsford: 
Pergamon 1972]. 

49 Se även Jan Bärmarks beskrivning av hur Maslows tänkande påverkat 
organisationsutvecklingsläran. "(Där) talas det om en humanistisk kontra en teknokratisk 
tradition. Den teknokratiska organisationslärans människosyn betonar kontroll och styrning. 
Människan är av naturen lat och oföretagsam. Därför behövs det styrning i arbetet. Den 
humanistiska traditionen menar att varje människa som får möjligheter att förverkliga sig 
själv i arbetet blir initiativrik och kreativ. Därför skall man skapa ett företagsklimat där 
arbetarna får utveckla sina möjligheter. I praktiken har det emellertid visat sig att dessa ideer 
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om att den vanliga 'belöningskurvan för ideer' inte längre gäller utan att resten 
av koncernledningen för den skull börjar förbereda sin attack mot den 
tilltagande normlösheten. 

Det sagda kan förtydligas av en analogi. I den liknas ett företags 'vanliga 
styrsystem' med en individs psykiska försvar.50 Ett företag som uppmuntrar 
innovativitet utsätter sig för provokationer - det utmanar de egna försvaren. 

Att riskera de egna försvaren är dock inget man bör göra lättvindigt. För att 
våga göra det vill man gärna tro att andra - mer adekvata - försvar står till 
buds. 

Med denna analogi får klimatskaparen drag av psykoanalytiker. Hon måste 
övertyga företagsledningen om att det kan finnas mer adekvata försvar innan 
denna är beredd att utsätta sina nuvarande försvar för de påfrestningar som 
det innebär att uppmuntra innovationsförsök. 

Att 'klimatskaparen' mot slutet av 7O-talet fick ersätta 'the Manager of 
Innovation' i många framställningar kring företags-FoU innebar att 
koncernledningarnas FoU-ansvariga blev 'mindre av hjältar'. Hjälten försvann 
dock ej för gott från denna nivå: 

"Continuous innovation occurs largely because a Jew key executives have a broad 
vision of what their organizations can accomplish for the world and lead their 
enterprises toward it. They ... conciously manage thier cancerns' value systems and 
atmospheres to support it. Because farniliarity fosters understanding and 
decreases one's fear of risk in a situation, technical people ... are often those 
who create such supportive atmospheres . ... Innovative management ... project 
clear long-term visions for their organizations that go beyond simple econornic 
performance measurements." 51 

Genom sitt tolkningsmönster blir Quinn en god illustration till Beckmans tes 
om företagsekonomins beredvillighet att se hjältar.52 

För mina syften är det av vikt att påminna om en möjlig omtolkning av Quinns 
iakttagelser. Den går ut på att 'eldsjälarna' behöver koncernledningar som är så 
nära dem i tankestil att koncernledningarna kan bibringas en intuitiv känsla för 
icke-kvantifierbara kvaliteter hos innovationerna in spe.53 Sålunda skulle det 
snarare vara eldsjälarnas bisociationer som kan begripas av 
koncernledningarna än dessas visioner som anammas av eldsjälarna. 

om självförverkligande huvudsakligen har utprovats när det gäller företagsledningen. 
Maslows ideer har använts för att skapa ett bättre ledarskap, för att göra företagsledningen 
mer kreativ." [Bärmark (85) s. 159 f]. 

SO Två exempel på delsystem inom det 'vanliga styrsystemet' är det ekonomiska styrsystemet och 
det lönepolitiska styrsystemet. Det först nämnda kan som en grundbult ha intemräntekrav på 
olika avdelningar. I FoU-sammanhang kan det kritiseras för att leda till kortsiktighet. Det 
lönepolitiska styrsystemet kan baseras på lön proportionell mot antal underställda. I FoU
sammanhang kan det kritiseras för att leda till att kreativa personer, som ej är ägnade att 
leda andra, stöts ut ur organisationen. 

51 Quinn (88[86]) s. 125 f. (BH-kursivering). 
52 Jmf avsnitt 10.1.2. 
53 Omtolkningen framstår för mig som rimlig i och med att Quinn - när han diskuterar 

förmågan att skapa en stödjande atmosfär för tekniska innovationer - speciellt framhåller 
'technical people' i ledningen. 
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Likheterna i tankestil skulle alltså betyda att projektens 'finansiärer' har en 
sådan förståelse för de icke kvantifierbara kvaliteterna att de vågar acceptera 
andra tidshorisonter än normalt. 54 

Denna omtolkning får motivera att jag i följande avsnitt åter fokuserar på 
bärarna av den tekniska kreativiteten snarare än på beskyddarna av denna. 

14.4.4. Uppfinnaren/Teknikern 
En närgången granskning av de texter som beskriver rollerna i 'innovativa lag' 
blir så småningom förvirrande. Även om man som jag uppskattar det 
mångtydiga kan roll-excercisen efter ett tag börja likna 'sofistikerad horoskop
verksamhet'. Ett exempel: När Roberts och Fusfeld diskuterar hur man ska 
besätta rollerna i 'the Innovative Technology-Based Organization' skriver de 
bl.a. att "(a) creative idea-generating scientist or engineer" ofta är en "loner". 
"The information gatekeeper" däremot är en "communicative individual". Så 
långt är allt gott och väl men lite senare i samma text konstaterar de att "One 
common combination of roles is the pairing of gatekeeping and idea 
generating".55 

Min avsikt med detta exempel är inte främst att ironisera över Roberts och 
Fusfeld. Huvudsyftet är att påminna om hur svårgripbar kreativiteten är. 

När Maidique gör en översikt över de roll-begrepp som föreslagits inom 
'Management of Innovation' ger han exempel på över 20 rollbeteckningar. Det 
mest anmärkningsvärda är att endast ett fåtal av dessa är beteckningar för 
bärare av teknisk kreativitet. Desto fler betecknar interna entreprenörs- och 
beskyddar-roller. Det förefaller som om mycket av litteraturen om 
innovationer i storföretag för vidare den ovan kritiserade del av arvet från 
Schumpeter som utgörs av att man ser uppfinningarna som redan gjorda och 
rikligt förekommande. Athena-bilden är efterhängsen! 

Genom att kombinera en aning annorlunda går det emellertid att i litteraturen 
se den figur som här kallas 'Uppfinnaren/Teknikern'. Att jag givit ett 
dubbelnamn är mitt sätt att hantera det faktum att många som skriver om 
innovationer låter ordet uppfinnare beteckna både självständiga uppfinnare 
och de uppfinnare som är anställda på kanske undanskymda positioner i stora 
företag. Att ordet uppfinnare kan beteckna så skilda roller hänger delvis 
samman med att många mellanformer mellan extremerna sjävständig och 
inordnad förekommer. 

Några av de viktigaste komplikationerna i storföretagens försök att härbärgera 
kreativitet belyses bäst genom en diskussion av denna figur. I en del 
framställningar syns de bäst i presentationerna av eldsjälen men det beror 
snarast på glidningar i rolldefinitioner. 

'Uppfinnaren/Teknikern' är både svårfångad och svårhanterad. Om 
uppfinnaren heter det hos Vedin å ena sidan att han är 'självsäker och 

54 Jag använder ordet finansiär om koncernledningens relation till eldsjälarna för att mana 
fram en analogi till relationen entreprenör<-> bank 'före vattendelaren'. 

55 Roberts and Fusfeld (88[81]) s. 316- 318. 
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självuppskattande' å den andra att 'han aldrig tycker att han kommer någon 
vart'.56 

När Granstrand behandlar innovationshinder, som har sin grund i 
personlighetstyper, påpekar han att han knappast får fram ... 

" ... a very 'nice' picture of people involved in innovative work. ... the 
distribution of personality features is skew among high achievers. Unbalanced 
talents, specialized abilities, strong emotions, high sensitivity to criticism, 
vanity, and egotism are not rare."57 

Quinn tar upp en likartad fråga i termer av att ett av de svåraste problemen för 
stora organisationer är hur de ska klara att ... 

" ... tolerate and nurture the kinds of off-beat, driven personalities who tend to 
become champions"58 

'Off-beat personalities' kan här översättas med personer som inte kan gå i takt. 

Den spänning som manats fram ovan vill jag bl.a. tolka utifrån Koestlers 
motsägelsefulla porträtt av den kreative naturvetaren. Koestler understryker 
att denne både har en självhävdande och en självöverskridande sida. I Koestlers 
bildspråk ställs svart mot vit magi: 

"the figure of the BLACK MAGICIAN will tum out to be an archetypal symbol of 
the seif-assertive element in the scientist's aspirations . ... in science-fiction it is 
caricatrured as a monstrous lusting for power; in actual life, it appears as the 
unavoidable component of competitiveness, jealousy, and selfrighteousness in 
the scientist's complex motivational drive . ... Freud was ... outspoken: ' ... I am 
by temperament nothing but a conquistador ... with the curiosity, the boldness, 
and the tenacity that belong to that type of person ... the WHITE MAGICIAN, 
symbolizes the seif-transcending element in the scientist's motivational drive and 
emotional make-up; his humble immersion into the mysteries of nature, his 
quest for the harmony of the spheres, the origins of life, ... the participatory 
urge (is derived ) from a sense of oceanic wonder ... This oceanic feeling of 
wonder is the common source of religous mysticism, of pure science and art for 
art's sake; ... "59 

I analogi med Koestlers naturvetarporträtt vill jag nu hävda att både den 
svarta och den vita sidan av uppfinnarsjälen har problem med att inordna sig i 
en företagshierarki. Att det gäller den självhävdande svarta uppfinnaren - som 
kanske hellre 'startar eget' än väntar på att hennes djärva bisociationer ska bli 
förstådda - är väl i linje med utbredda föreställningar. Att den vita har svårt 
med inordningen är kanske mindre självklart. Hon är ju inställd på 
självöverskridande - hon vill bli en del av en större grupp. Problemet - ur 
företagets synvinkel - är bara det att det långtifrån är självklart att det är den 
gemenskap, som företaget utgör, som hon vill vara del av. En vetenskaplig 
profession, 'framåtskridandets förtrupp' eller rentav miljörörelsens dito kan 
vara gemenskaper vars uppskattning är lika viktig eller viktigare för den vita 
sidan i uppfinnarsjälen! 

56 Vedin (83) s. 87 f. 
57 Granstrand (79) s. 319. 
58 Quinn (88[86]) s. 131. 
59 Koestler (64) s. 257 f. 
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14.4.5. 'Gate-keepem' 
Rollbeteckningen 'gate-keeper' kan ha hamnat i innovationsstudier genom 
inlån från socialpsykologin. I innovationslitteraturen verkar begreppet först ha 
använts vid studier av innovationers spridning. 60 

När Michael Tushman ska utveckla begreppet "Boundary-Spanning 
Individual" - som är hans namn på 'gate-keepem' - går han tillbaks till March 
och Simons bok Organizations från sent 5O-tal. Inspirationen märks tydligt t.ex. 
i sättet att använda begreppet 'boundary': 

"In order to more effectively accomplish the work required for any project, 
distinctive norms, values and language schemes typically evolve. These local 
languages make communication across boundaries difficult and prone to bias 
and distortion. The more differentiated the subunits, the greater the difficulty 
of communicating across these boundaries. 61 
Since communication across boundaries is difficult, and given that externa! 
information is vital to the project, one technique for attending to information 
from highly differentiated areas is through the use of boundary-spanning 
individuals. These individuals straddle several communication boundaries and 
serve as liaisons to externa! areas."62 

För organisationsforskare öppnade March och Simon både för 'gate-keepers' 
och för den typ av språkmetaforer som exemplifierades ovan i citatet från 
Tushman. För att inte studsa mot tanken på utveckling av lokala språk måste 
man acceptera det som i detta sammanhang kallas begränsad rationalitet. 

March och Simon öppnade emellertid inte bara för nya synsätt inom 
organisationsforskningen. De förebådade den moderna 'mesoekonomiska' 
diskussionen om innovationsbanor: 

"The type of innovation depends on the specific exposure of the relevant unit in 
the organization. Thus we would predict a difference in product innovation 
between companies where research men have their greatest contact with the 
sales department and companies where research men have contact primarily 
with professional colleagues in other companies. Similarly, those units in 
contact with a particular clientele will be the source of innovation relating to 
the satisfactions of the goals of that clientele ... "63 

Vad det 'blir av' en innovation påverkas alltså i hög grad av vem hon möter i 
barndomen. Ett gott skäl sålunda både för att 'ta farväl av Athena' och för att 
intressera sig för 'brukaren'. Att goda skäl inte är nog illustreras emellertid av 
att en ledande företagskonsult som Thomas Peters ett kvartssekel efter March 
och Simons här citerade bok kände sig föranlåten att med mycken emfas hävda 
att det var en myt att 'marknaden bara berättar om gårdagens behov'.64 

"I agree, if we're talking about after-the-fact polis about what users want; then, 
indeed, we hear only about yesterday's ideas from the average user . ... 

60 I Rogers och Shoemaker (71) [s. 277] hävdas att begreppet präglades av socialpsykologen 
Kurt Lewin 1943 och användes i tidiga studier av innovationsspridning på 1950-talet. Jmf 
även 15.1.3. 

61 Det är här hänvisningen till March och Simons bok görs. 
62 Tushman (88[79]) s. 269. (EH-kursivering). 
63 March and Simon (58) s. 189. Jmf även avsnitt 11.2.2. 
64 Peters (83 [88] s. 144. 
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The key word is lead user . ... many products we won't see until 1990 were first 
invented and prototyped in 1980. The product of the next decade may have 
emerged as a test between a lead producer - more often than not a small 
company- and a lead user."65 

Peters anser sig alltså - så sent som på 80-talet - behöva lägga ner mycket 
energi på argumentera för vikten av tidiga möten mellan ny teknik och nya 
behov. I min tolkning är detta ett bra exempel på att Athena-bilden var seg. 66

På miljöområdet fanns emellertid än segare bilder. Detta blir ett viktigt tema i 
min avhandlings fjärde del. 

65 Peters (83 [88] s. 145. (Kursiveringar i original). 
66 D. v .s. var fjättrande på ett sätt som ledde till tidsutdräkt. Dess kritiker behövde vara 

uthålliga. 
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IV 

Skall de första bli de sista? 





15. Brukare från objekt till subjekt
"Swedish writers and scientists were among the first to warn of the dangers to
the natural environment of synthetic chemicals and nuclear energy . ... the poet
Harry Martinsson and the agricultural chemist Georg Borgström both
published books and articles in Swedish from what might be termed an
environmentalist perspective some ten years before Rachel Carson's Silent
Spring appeared in 1962 . ... These individual protests, however, were fairly
easily contained, or marginalised, in the Sweden of the 1950s . ... Martinson was
generally seen as an individual, and extreme, nature lover, critical of progress
and the rational society that was being created;"

Ur: Jamison m.fl. The making af the New Environmental 
Consciousness 1990.1 

"de kemiska industrierna visade ... de karakteristiska neotekniska dragen ett 
kvartssekel innan de framträdde inom den mekaniska industrin . ... (i de 
kemiska processerna), såsom i allmänhet inom den neotekniska industrin, ökar 
de tekniska framstegen antalet skolade tekniker i laboratoriet och minskar 
antalet mänskliga robotar i fabriken." 

Ur: Mumford Tecnics and civilization 1934.2

"Laggards (those who are traditional) are the last to adopt an innovation . ... 
(They) tend to be frankly suspicious of innovations, innovators and change 
agents . ... Alienation from a too-fast-moving world is apparent in much of the 
laggard's outlook." 

Ur: Rogers and Shoemaker Communication af 
Innovations 1971. 3 

Namnet på avhandlingens del IV ställer frågan om 'de första skall bli de sista'. 
Låt mig ange några av de associationer som jag därmed vill mana fram. 

A) De aktörer som 'utsetts till' initiativtagare i mina fall - alltså i en mening
de första - hamnar inte i fokus förrän i avhandlingens sista del. 4

B) Många företag verkar ha tvekat innan de tog sig an miljöutmaningarna
därför att de inte kunde tänka sig möjligheten av den näraliggande bibliska
satsen att 'de sista skall bli de första'. Tanken, att det fanns pionjärbrukare med
vilka progressiva företag borde samarbeta, var inte främmande för avancerade
företagsstrateger på 1960- och 70-talen. Tanken att sådana eftersläntrare som
romantiska naturskyddsrörelser eller hantverksstolta fackföreningar kunde
rymma pionjärbrukare var emellertid avlägsen.s

1 Jamison (90) s. 18 f. 
2 Mumford (49[34]) s. 195.
3 Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 185. 
4 Jag använder uttrycket 'utsetts till' för att påminna om min 'subjektivistiska' hållning. Enligt

denna är det inte meningsfullt att hävda att det finns en, av betraktarens perspektiv 
oberoende, initiativtagare, som alla seriösa betraktare kan enas om hade den initierande 
rollen. 

5 Uttrycken pionjärbrukare och eftersläntrare presenteras i 11.1.4. respektive slutnot till 15.1.0. 
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C) I det mittersta inledningscitatet hävdas ånyo att kemibranschen var en
föregångare för 1900-talets industrikultur. 6 Ska kemibranschen, som på
1800-talet gick före, bli den sista att se det behov av miljöomvandling, som
2000-talet kommer kräva?

D) Den för mig centrala associationen, till vilken jag återkommer i
avhandlingens slut, är om avancerade positioner i miljöfrågor - sprungna ur
vissa demokratiska särdrag i nordiska samhällen - blev så misstolkade att vi i
Norden missade chanser att bygga nya näringar. Att vi alltså blir de sista att
omvandla våra ekonomier efter morgondagens miljökrav. Jag tror inte risken
är stor men använder en tillspetsning för att understryka behovet av att
uppvärdera 'kravformandets hjältar'.

15.0.1. Abstrakta och konkreta kravformarbilder - en trailer för 

del IV 

Frågan huruvida avancerade positioner i miljöfrågor vantolkades återkommer 
som sagt i slutkapitlen. Dessförinnan ska jag dock presentera såväl abstrakta 
som konkreta kravformarbilder. De 'konkreta bilderna' presenteras i 
kapitel 16-18. Här, i inledningskapitlet till del IV, visar jag mera abstrakta 
bilder. Detta gör jag bland annat för att antyda de perspektiv jag haft när jag 
samlat material till och gestaltat de empiriska bilderna. 

Kapitel 15 Brukare från objekt till subjekt dramatiserar kontrasterna mellan två 
sätt att se på brukarna i innovationsrelationer. Jag återger i 15.1 en brukarbild 
som har mycket gemensamt med den schumpeterska i så måtto att det är 
producenterna som är dominerande i innovationsrelationerna. Denna 
brukarbild hämtar jag från kommunikationsforskarna Rogers och Shoemaker. 
En dominerande tanke, i den forskning de gjorde en syntes av på tidigt 70-tal, 
var att moderna eliter behövde hjälp av forskare för att förstå varför, och 
motverka att, innovationsspridningen till de oupplysta, traditionella massorna 
tog sådan tid. 

I sektion 15.2 får idehistorikerna Mumford och Merchant mana fram en 
kontrapunkt till det grundtema som angavs av de nämnda 
kommunikationsforskarna. Med hjälp av idehistorikerna vill jag visa att brott 
mot tanken på den passiva brukaren förutsatte brott mot sekelgamla 
tankemönster som angav vilka roller naturvetenskap och teknik skulle ha i 
samhällsutvecklingen. 

I 15.3. antyder jag hur två av den nya miljörörelsens internationella pionjärer -
en naturvetare och en ekonom - bröt mot mönster som exemplifierats i 
sektionen innan. 

I 15.4. tar jag ytterligare ett 'teoretiskt språng' i riktning mot mina fall. Där 
presenterar jag några miljöengagerade forskare ur '68-generationen' - främst 
Jamison och Dwyer. De analyserar miljötänkandet historiskt och sociologiskt 
och är med för att de hjälper mig att frilägga tanke- och intressemönster hos 
viktiga aktörer i mina fall. 

6 Jmf 12.2.
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Med verktygen från del III och kapitel 15 utvecklar jag sedan i tre empiriska 
kapitel ett så vitt jag vet nytt sätt att levandegöra kravformning för 
miljöinnovationer. 

För att finna likheter söker jag etablera en parallellitet mellan mina 
kravformarbilder. Sålunda utser jag i respektive kapitels andra sektion 
'kravformarhjältar': I kapitel 16 De kvicksilverfria betningsmedlens genes är det ett 
antal naturvetare engagerade för yttre miljö som blir hjältar. I kapitel 17 De 
vattenburna snickerifärgernas genes får ett antal målare, engagerade för den inre 
miljön, denna roll. I kapitel 18 De 'snälla' skärvätskornas genes - några hypoteser 
ger jag försöksvis ett antal miljöengagerade branschaktörer hjälteroller. 

I de empiriska kapitlenas tredje sektioner väljer jag för vart och ett en 
'fjättrande struktur' som 'kravformarhjältarna' har att tampas med. De 
fjättrande strukturerna blir i tur och ordning myndigheter, professioner och 
etablerade nät i industribranscher. 

I respektive kapitels fjärde sektion söker jag identifiera de brott med 
tankestrukturer som var förutsättningar för att respektive krav och innovation 
skulle kunna födas. Det finns skäl att här särskilt peka på 16.4. eftersom en del 
av förklaringen till min uppläggning av kapitel 15 kommer framgå där. I den 
sektionen - "En hel 'hierarki' av tankemönster behövde brytas" - hävdar jag att 
tidsmönstret för det kvicksilverfria betningsmedlets genes bör förstås mot 
bakgrund av en hel hierarki av tankemönster, där brott på en 'nivå' försvåras 
om de ej föregåtts av brott på en 'högre nivå'.7 Uppläggningen av kapitel 15 är i 
långa stycken dikterad av mitt försök att illustrera hur tankemönstrena på 
dessa olika nivåer påverkar varandra. 

I de empiriska kapitlenas femte sektioner diskuterar jag i vilken utsträckning 
de tre lovande barnens vidare liv går att förstå utifrån de barndomsupplevelser 
jag skildrat. 

I kapitel 19 förtydligar jag de parallelliteter jag sett i kravformningen med hjälp 
av ett antal lekord. Slutligen pekar jag i kapitel 20 ut några forskningsområden 
som skulle kunna kasta ytterligare ljus över tidsmönstren. 

15.0.2. Hur långt tillbaka i tiden skall tankestrukturer spåras? -
En annan sorts trailer för kapitel 15 

Såsom beskrivits i del III finns det starka traditioner för att leta efter källorna 
till innovationer på andra håll än i kraven på goda arbetsmiljöer eller i kraven 
på naturmiljöns livskraft. Styrkan i dessa traditioner - där 
'innovationsmottagarna' eller miljön är objekt - beror bland annat på att de 
tankestrukturer, som varit med om att forma dem, är så gamla. Det faktum, att 
de likt andra mönster för vårt tänkande, är byggda av människoskapade 
bilder, har bleknat bort. 

7 Orsakerna till 'halvciteringama' kommer bl.a. framgå i just 16.4.
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För att kunna skriva kravformarhistorier, där t.ex. färgernas brukare är subjekt, 
behöver jag förbereda mig genom att söka efter historiska perspektiv på de 
tankestrukturer som gjort brukarna till objekt. 

Att jag skulle behöva gå tillbaka ända till 1600-talet stod dock ej klart för mig 
när jag började närma mig mina fall. När jag började leta efter förhistorien till 
kravet på kvicksilverfria betningsmedel gick jag till Rachel Carson. Att söka 
källan till kravet på kvicksilverfritt hos Carson visade sig så småningom vara 
mindre lyckat eftersom Carson inte explicit tog upp kvicksilverbetning. 8 Men 
grundfelet med att se henne som källa var, utifrån mitt nuvarande perspektiv, 
att jag därmed bröt regressen för nära vår samtid. 

Det är tyvärr inte svårt att hitta än värre exempel på historielöshet. När en 
grupp ledare för internationella storföretag häromåret formulerade sin 
miljöpolicy gick de i ett epigram tillbaks till ett uttalande gjort av Theodor 
Roosevelt 1907, men någon analys av kravframväxten ens under 
efterkrigstiden görs inte. Historien verkar börja på 1980-talet med vissa rötter i 
"the first great wave of environmental cancern in the late 1960s and early 
1970s".9 De internationella miljörörelsernas 1960- och 70-talshjältar såsom 
Carson, Commoner och Schumacher lyser med sin frånvaro. 10 Storföretag som 
oförväget 'växlat bana' finns det däremot gott om.11

Naturligtvis är det möjligt att ifrågasätta varje val av startpunkt för en historik 
beträffande miljöinnovation. Avsikten här är inte att fastställa den riktiga 
startpunkten. Däremot kan en kort diskussion av några av märkesåren i 
miljömedvetandets historia tjäna som ytterligare en motivering till, och 
introduktion av, detta abstrakta kapitel. 

I 15.2 återger jag Mumfords och Merchants tanke att utopisten Bacons skrifter 
på tidigt 1600-tal i viktiga avseenden förebådade tankemönster som berett 
vägen för okänslig exploatering av miljön. 15.2. ägnas i stort sett bara åt 
tankemönster som kan härledas tillbaka till Bacon men det finns i denna 
diskussion kring startpunkter skäl att peka på Merchants porträtt av John 
Evelyn - en man som kanske oftare än Bacon tas fram i historiska 
framställningar kring miljömedvetandet. Evelyn var en av grundarna av 
'Englands äldsta och främsta vetenskapliga samfund' - Royal Society. 

"Evelyn devoted (a) treatise specifically to the discussion of air pollution in 
London. His Fumifugium ... showed a sophisticated awareness of the important 
ecological interrelationships between air, water, and the health of living things. 
The Fumifugium was presented in in 1661 ... in response to general concern over 
the increase of ' .. filthy vapors' caused by the burning of 'sea coal'. Its sulfurous 
fumes .. (caused) ... premature deaths in infants, and leaflessness ... in fruit 
hearing trees. Air pollution had continued to grow, owing to the increase in 
'brewers, dyers, lime burners, .. .'. (It) had reached such proportions in London 

8 Jmf kap. 16 där de kvicksilverfria betningsmedlens genes beskrivs.
9 Schmidheiny (92) s. 4. 
lO Till de två senare återkommer jag i 15.3.; till den förstnämnda i kap. 16. 
11 Titeln på Schmidheiny (92) är Changing Course.
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that ... 'the weary traveler, at many miles distance, sooner smells, than sees the 
city .. .'."12

Merchant ser Evelyn som 'miljökompromissens fader' och menar att det finns 
en tydlig idemässig linje från honom fram till vad hon kallar 1950-talets 
reduktionistiska ekologirörelse.13 

I 15.3. ges exempel på hur 1960-talets nya miljömedvetande förutsatte brott 
med arvet från 1600-talet. För biologen Commoner, som jag knyter till ett av 
exemplen, är den amerikanska naturskyddsrörelsen på sent 1800-tal en 
naturlig jämförelsepunkt. 

"Naturskyddsrörelsen skapades i USA för att kontrollera (dåtidens) glupska 
angrepp på våra resurser. Samma sak inträffar idag men nu stjäl vi från 
kommande generationer inte bara deras timmer eller kol utan livets 
grundförutsättningar: luft, vatten och jord. En ny naturskyddsrörelse behövs 
för att värna själva livet." 14 

En av de sociologer som figurerar i 15.4. - Dwyer - strävar efter att förstå 
aktörsintressen och tankemönster kring arbetsolyckor. Dwyers studier av 
arbetsolyckors idehistoria förde honom till det tidiga 1800-talets England där 
gruvindustrin expanderade snabbt och där Dwyer menar att vårt nutida sätt 
att se på arbetsolyckor föddes. Dwyer hittade en väldokumenterad 
miljöinnovation från den tiden - 'the Davy lamp'. Genom att följa aktörsspelet 
kring denna innovation, som sänkte explosionsriskerna, kan Dwyer forma 
många begrepp som hjälper honom att förstå det sena 1900-talets 
aktörsmönster kring arbetsolyckor, och mig att förstå dito kring 
arbetsmiljödriven innovation. 

Här vill jag fästa uppmärksamhet på två omvandlingsfaser i det moderna 
arbetsmiljömedvetandets uppväxt. Dessa omvandlingar är enligt Dwyer 
viktiga för att förstå det nutida tänkandet kring arbetsmiljön. Den första av 
dem inföll enligt Dwyer under decennierna kring år 1900. De avancerade 
industriländernas sätt att hantera konflikter kring arbetsolyckor undergick då 
ganska likartade förändringar. Scenerna förflyttades bort från den omedelbara 
produktionen och i riktning mot nyskapade samhälleliga institutioner. 

'Social fred' kring arbetsolyckor växte fram när det hade etablerats 
samhällsinstitutioner för förebyggande och kompensation av arbetsolyckor. 
Konfliktnivån kunde sänkas när förväntningsbilderna ändrades. Tidigare hade 
skilda rationaliteter krockat i oförsonliga dispyter. Under och efter denna 
omvandlingsfas skapades något som av tillskyndarna upplevdes som objektiva 
kriterier för ordnad konflikthantering. I detta sammanhang spelade tillkomsten 
av tekniska säkerhetsanordningar och legala normer stor roll. 

Dwyer problematiserar denna utveckling i termer av att arbetarnas rationalitet 
förnekades. Men institutionaliseringen fungerade i den meningen att en ny 
arbetsdisciplin skapades. Dwyer ser tiden från första världskriget fram till 
slutet av 1960-talet som en då skyddsfrågor hade förts ut ur området för 

12 Merchant (89[80]) s. 241. 
13 Merchant (89[80]) s. 238. 
14 Commoner (69[63]) s. 122.
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partsmotsättningar och in på ett område där regleringen av dem 
kännetecknades av ett 'fredligt klimat' sedan de omvandlats till frågor för 
experter. 

I likhet med sin mer namnkunnige lärare - sociologen Alain Touraine -
analyserar Dwyer slutet av denna period i termer av att rörelser för 'vidgad 
vardagsdemokrati' utmanade eliter som ansåg sig stå för rationell 
administration av komplicerade moderna samhällen. 1968 får även markera 
sammanbrottet för den 'fredliga samexistens' som rått mellan 
arbetsmarknadens parter kring arbetarskydd. En ny omvandling av tänkandet 
kring arbetsmiljön kom att äga rum - en omvandling av samma dignitet som 
den som inträffade vid ingången till 1900-talet.15

Såväl en miljöengagerad grupp internationella storföretagare som den 
etablissemangskritiske Dwyer kommer fram till att viktiga omvandlingar av 
miljömedvetandet skedde i och med det sena 1960-talet. Så långt finns en 
enighet men vad därutöver är, är vitt skilda tolkningar. 

15 Dwyer (91) bl.a. s. 34, 43, 79 och 260 f. 
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15.1. Att utgå från den vuxna innovationen: Rogers 
och Shoemaker 
"It is strange that the study of innovation has itselfbeen so traditional."16 

Det inledande citatets klagomål över att innovationsforskningen är så 
traditionell är hämtad ur Everett Rogers' och Floyd Shoernakers Communication 
oj Innovations. Boken behandlar 'spridning av innovationer'. Denna klassiker i 
ämnet har en funktion i avhandlingens del IV som liknar den som Christopher 
Freernans The Economics oj Industrial Innovation hade i avhandlingens del 111. 

Rogers och Shoernakers bok var en klassiker redan när den korn ut. Den är en 
omarbetning av ett tidigare arbete av Rogers. När den korn hade författarna 
redan en databas med 1500 innovationsstudier att sarnrnanfatta.17 Karaktären 
av bred forskningsöversikt är emellertid inte den enda, eller ens viktigaste, 
parallellen mellan Freernans och 'Rogers'18 verk: I båda verken märks en 
frustration över att den forskning som skulle sammanfattas saknade synteser 
mellan "grand theory" och "raw ernpiricisrn".19 

En för mig än viktigare parallell är att de på var sitt område representerar ett 
försvar för moderniteten. De delar den starka frarnstegstron, den djupa 
beundran för naturvetenskapens metod och hoppet om att sociala krav 
framgent ska få större genomslag bara de artikuleras bättre.20 De är också 
tillräckligt mycket av 'statsmän i sina gebit' för att ha insikter och ställa frågor 
som förebådar framtida kriser för de 'forskningstraditioner' som de 
sammanfattar. 

Trots att de båda är vittfamnande forskare, är samma tidsandas barn och 
skriver om var sin aspekt av innovationer - deras 'barn- och ungdom' 
respektive deras 'väg ut i vuxenlivet' - citerar de dock ej varandra. De citerar 
inte ens respektive portalfigur i den andres forskningstradition: Freernan 
citerar ej Weber - Rogers ej Schurnpeter.21 

16 Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 85. 
17 De innovationer som studerades kunde avse helt olika sorters nyheter: Allt från fysiska 

föremål till organisationsformer eller undervisningsmetoder. 
18 Förutom i sidhänvisningar kommer jag om författarna till boken använda kortformen 

'Rogers' för att slippa krångel med pluralformer etc. När jag skriver om den enskilde 
individen Rogers tar jag även med hans förnamn Everett. 

19 Rogers and Shoemaker (71[621) s. 85. 
Att Freeman hade en liknande uppfattning om den forskning som han satte sig för att 

sammanfatta framgår av Freeman (74) s. 170. 
20 Freemans resonemang om att 'bättre artikulering av sociala krav' skulle initiera en 

utveckling där framstegstron pånyttföddes återgavs i 13.2.3. Rogers version av denna tanke 
finns bl.a. i Rogers and Shoemaker (71[621) s. 84. Jrnf nedan i 15.1.1. 

21 I Rogers fall är detta desto mer anmärkningsvärt med tanke på att han själv beklagar de, 
fram till 1960-talet, ogenomträngliga gränserna mellan de olika forskningstraditioner som ser 
på innovationers difussion [Rogers and Shoemaker (71[621) s. 44-46]. Av forskare med den 
attityden kunde man väntat sig ytterligare gränsöverskridanden. 
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Ett centralt drag hos Rogers utifrån denna avhandlings raster är att Rogers 
bejakar Athena-bilden av innovationer.22 Av detta följer bland annat att han i
flera avseenden ser brukaren som objekt . Trots detta anser jag att Rogers har många 
kvaliteter. För att inte bli blind för dessa kommer jag försöka se honom i det 
tidiga 70-talets tidsanda. Avsikten är att neutralisera några idag främmande 
drag hos Rogers. 

Genom att ta Rogers till hjälp för att flytta ett kvartssekel tillbaka i tiden får jag 
också lättare att se varför många av de företag som kunde tagit sig an de tidiga 
miljöimpulserna uppfattade de unga kravformama som eftersläntrare snarare 
än som pionjärbrukare. 23 

15.1.1. Diffusionsstudier i modernitetens tjänst 
"The prevailing enthusiasm for planned change has not always been matched 
by overwhelming success. The desire for rapid change has outrun the 
application oj scientific know-how about how to introduce innovations. Most studies 
about the diffusion of innovations which we shall synthesize in this text are 
investigations of planned social change. As communication research is 
conducted on the spread of new ideas and as the results are accumulated in a 
meaningful way, we shall be able to use these findings to design more effective 
programs oj planned change ." 24 

Den brist på problematisering av 'planerad social förändring', som skymtar i 
citatet är en av orsakerna till att Rogers kan sägas representera modernitetens 
zenit .25 En annan är hans uppfattning att innovationers spridning - den 
varierande tidsutdräkten till trots - har något oundvikligt över sig. 26 En tredje 
är att han utan att ordentligt relativisera begreppen återger de då populära 
bilderna av allt snabbare spridningstakt.27 

Relationen mellan Schumpeter och Weber diskuteras intresseväckande av Swedberg (91) och 
Beckman (90). 

22 Rogers bejakar Athena-bilden åtminstone såtillvida som att han aldrig ifrågasätter det 
rimliga i att innovationen ska betraktas som färdig när den börjar spridas. Athena-bilden tog 
jag upp i kap. 3 och i sektion 12.3.2. 

23 Orden eftersläntrare och pionjärbrukare tarvar förklaringar. Pionjärbrukare är mitt förslag till 
översättning av engelskans 'lead user' ett begrepp som diskuterats utförligt av von Hippel. 
Jmf noter i 11.1.4. Eftersläntrare är mitt förslag till översättning av engelskans 'laggards'. För 
Rogers är 'laggards' den kategori brukare som sist tar till sig en innovation. (Jmf 
inledningscitatet till kap. 15.) von Hippels och Rogers' begrepp är inte helt jämförbara men 
för mina syften passar det bra att ställa dem mot varandra. 

24 Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 10. (BH-kursiveringar). 
25 Citatet är valt för att utrera. Rogers diskussion av social förändring uppifrån visar att han 

hoppas på en framtid där de 'traditionsbundna massorna' mognat till att själva initiera social 
förändring. 

26 Rogers and Shoemaker (71[621) s. 17. 
27 För daghem tog det 50 år (1910-1960) för 's-kurvan' att nå från 0%-nivån till 100%-nivån, för 

den nya matematiken blott 5 år (1958-1963) [Rogers and Shoemaker (71[621) s. 60]. 
Mina egna tveksamheter inför sådana övningar och många av tankefigurerna kring 
begreppet 'spridnings takt' har bl.a. redovisats i 13.3. 
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Modern är för Rogers lika med innovativ, framstegsvänlig, rationell eller - för 
att ta det som verkar viktigast för Rogers - förändringsbenägen.28 Motsatsen är 
traditionsbunden. Ett traditionellt socialt system kännetecknas av vakthållning 
om status quo, enkel teknologi, brist på bildning, isolering samt av individens 
oförmåga att ikläda sig mer än en roll.29 

Jag kan stryka under hur studier av innovationers spridning ansågs stå i 
modernitetens tjänst genom att peka på några av de forskningstraditioner som 
Rogers identifierar som delområden inom spridningsforskningen: 

Jordbrukssociologerna fanns ofta vid de lantbruksuniversitet som skulle sprida 
nya brukningsmetoder, förädlade utsäden eller moderna bekämpningsmedel. 
Studier av hur växtförädlade majssorter spreds hör till klassikerna inom 
forskningen kring innovationers 'diffusion'.30 

En klassiker i en annan av traditionerna är en studie av ett nytt antibiotikums 
spridning. Rogers menar att denna var viktig för den medicinska sociologins 
uppkomst. Många studier inom denna tradition utfördes vid högskolor för 
folkhälsovetenskap. 

Everett Rogers eget intresse för spridningsforskning kan härledas till ett tidigt 
intresse för jordbruksinnovationer.31 Ihop med Floyd Shoemaker uppträder 
han emellertid snarast som kommunikationsforskare. 

Eftersom jag trycker på att diffusionsstudierna gjordes i modernitetens tjänst 
finns det skäl att lyfta fram hur kommunikationsforskarna Rogers och Shoemaker 
reagerade på en kris för den sociala ingenjörskonsten. Den kris som avses 
inträffade vid slutet av 1960-talet. 

Resonemanget utgår från att det är skillnad mellan horisontell kommunikation 
å ena sidan och å den andra vertikal kommunikation mellan moderna eliter 
och traditionella massor. Horisontell social kommunikation, där 
'rationalitetsavstånden' är små, fungerar oftast bra.32 Den vertikala 
kommunikation fungerar dock sämre. Sådan kommunikation behövs 
emellertid för att eliten ska kunna fatta bra beslut för alla. 

28 I detta intresse för förändringsbenägenhet var Rogers typisk. Av de spridningsstudier som 
han sammanfattar var nära 60% inriktade på att hitta karakteristika hos de 
förändringsbenägna individerna i de grupper som man ville påverka att anamma 
innovationer. [Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 60]. 

29 Status quo värnas bl.a. genom något så omodernt som att vänskap och gästfrihet värderas 
för sin egen skull. Rogers dikotomi modemitet<->traditionalism utgår från en syntes av 
liknande begreppspar hos sociologins klassiker alltifrån Weber och Tönnies [Rogers and 
Shoemaker (71[62]) s. 32]. 

30 För att variera språket använder jag ibland anglicismen 'diffusion' i stället för svenskans 
'spridning'. 

31 "My interest in the diffusion of innovations began when I was an Iowa farm boy. After high 
school and college training in modem agriculture, I found my home community somewhat 
less than impressed with my stock of innvations. The resulting frustration ... " [Rogers (62) s. 
ix]. 

32 'Små rationalitetsavstånd' är min tolkning av Rogers' begrepp 'homophily'. "Homophily is the 
degree to which pairs of individuals who interact are similar in certain attributes, such as 
beliefs, values, education, social status and the like." [Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 14]. 
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"Only very rarely do the masses ... communicate to the elite . ... The elite need 
feedback as to the results of their campaigns of change, launched in order to fill 
certain needs of the lower masses . ... The inadequate communication ... may ... 
lead to conflict in which the frustrated masses seek to communicate their needs 
by more violent expression. Perhaps ... the summer unrest in the US urban core 
are manifestations af the communication gap between elites and masses. "33 

Vad göra som modern framstegsvänlig forskare om en våldsvåg sveper fram 
därför att eliterna inte förmår uppfatta massornas problem? 

En första antydan till svar följer omedelbart efter det som ovan citerats: 

"One reason for the frequent failure of elite-directed programs of change is that 
we know so little about the traditional audience. Improved communication 
flows are needed between the traditional and modern sectors of society." 

En väg i förlängningen av tanken på ett bättre kommunikationsflöde kan vara 
att forskarna söker närma sig 'the receivers' och hjälpa dem kommunicera sina 
behov. 34 Rogers antyder att den vägen bör prövas men han gör det i förbifarten.
Han föreslår den vägen i en not. Denna anknyter till problemet att nästan all 
diffussionsforskning haft innovatörerna (the sources) som huvudmän(sponsors): 

"Another result of these sponsorship ... influences is the tendency for diffussion 
researchers to look at the communication process from the source's point of 
view, rather than the receiver's. Thus we note an assumption in diffussion 
writings that the rate of adoption should be speeded up, ... etc. Seldom is it 
implied in diffussion documents that the source or the channels may be at fault 
... for promoting inadequate ... innovations etc. In fact, 'diffusion' research 
would probably have been called something like 'innovation-seeking' if the first 
studies had been sponsored by farmers, rather than by extension services:•35 

Från min horisont är detta något av det viktigaste i Rogers verk. Om forskare 
börjar studera innovation-seeking leds de nämligen till att ifrågasätta Athena
bilden. De ser att en innovation måste vidareutvecklas efter introduktionen för 
att passa olika användare. De ser också att innovation-seeking måste börja med 
'producentpåverkan' som förebådar innovationen.36 

I en annan framsynt kommentar till dåtidens diffusionsforskning beklagar 
Rogers att så få forskare lyssnat på sociologen Coleman, som efterlyst ett brott 

Orsakerna till att jag väljer att överföra Rogers begrepp till ett som passar in i min egen 
begreppsvärld hoppas jag framgår av resonemangen i 4.3. och här i 15.1. 

33 Detta och följande citat är från Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 84. 
34 Jmf det som diskuteras i citaten från, och resonemangen kring, Jungen i 4.2. 
35 Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 78 f. (EH-kursivering av ordet innovation-seeking).

36 Begreppet 'producentpåverkan' uppfattar jag som bildat i relation till den debatt om 
producentmakt som fördes från mitten av 1960-talet. En viktig inspiratör för den debatten 
var Galbraith [Se t.ex. Galbraith (64[58]). Möjligheterna att förändra dominansrelationen 
producent->konsument genom 'producentpåverkan' diskuterades i Sverige i en statlig 
konsumentutredning som inledde sitt arbete på sena 60-talet. I en lägesrapport tänkte man 
sig att en offentligt organiserad påverkan från konsument till producent - d.v.s. en 
'producentpåverkan' - skulle kunna leda till förändrad produktutveckling. 
[Konsumentutredningen /Odhnoff/(69)** s. 3:15-3:19]. 
Jag syftar i huvudtexten på en bredare klass av fenomen än den som diskuterades av den 
nämnda utredningen. Sålunda menar jag att hjältarna i mina fall - jmf kap. 16-18 - alla 
ägnade sig åt 'producentpåverkan'. 
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med den atomistiska traditionen inom sociologin. Sociologernas frågeformulär 
såg nästan undantagslöst till individer och inte till relationer mellan individer. 
Kedjor och nätverk borde bli studieobjekt i framtiden. 37 

Rogers' syntes av dåtidens diffusionsforskning blir svår att förstå om jag ej 
nämner ytterligare en av de forskningstraditioner från vilka han hämtar 
material. Antropologerna sökte sig i ämnesgrundarnas anda till det Rogers 
kallar traditionella sociala system.38 På grund av den karaktär ämnet fick efter 
andra världskriget var de öppna för att upptäcka misslyckanden för externt 
uttänkt modernisering: 

"Of those change programs analyzed by anthropologists the number that failed 
probably outnumbers those that succeeded."39 

Antropologerna kunde se 'misslyckanden' därför att de till skillnad från 
företrädare för de andra traditionerna studerade konsekvenserna av 
innovationer. Rogers beklagar att endast 38 av 1500 tillgängliga 
diffusionsstudier analyserade innovationers konsekvenser. 40 

Så vitt jag förstått Rogers var antropologernas forskning viktig för att samklang 
togs med bland de 'innovationsattribut' med vars hjälp han söker förklara 
innovationers spridningstakt. 

15.1.2. Innovationsattribut ur mottagarsynpunkt 
Som redan antytts har jag ett dubbelt syfte med att uppehålla mig vid Rogers. 
Jag kan flera gånger peka på hur den instrumentella inriktningen - 'i 
modernitetens tjänst' - snävar in hans synfält. Men jag vill också visa upp vad 
som - begränsningarna till trots - kan tydliggöras av hans modell. 

För att nå detta dubbla syfte utgår jag i resten av sektionen ifrån Rogers' 
modell för att förklara spridningstakt. Modellen innehåller mängder av 
förklaringsvariabler. Dessa har han fört samman i 'familjer av variabler' såsom 
innovationsattribut ur mottagarsynpunkt (t.ex. 'samklang' med mottagargruppens 
kultur), typ av börja-bruka-beslut (t.ex. graden av samordning i börja-bruka
beslut) och typ av mottagargrupp (t.ex. traditionalismen i mottagargruppen).41 

I detta avsnitt kommer jag utgå från Rogers innovationsattribut (15.1.2.). I nästa 
avsnitt utgår jag från typ av börja-bruka-beslut (15.1.3.). 

37 Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 80-82. 
38 Se även Leach (82). 
39 Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 49. 
40 En orsak till att flertalet diffusionsforskare underlät att studera konsekvenser var enligt 

Rogers att förändringsprogrammens företrädare var så trosvissa när det gällde de nya 
brukarnas behov av de studerade innovationerna. Konsekvenserna kunde inte iakttas förrän 
efter en tid och de var svåra att mäta. [Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 324]. 

4l Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 158. 
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Rogers Kortform för Rogers Intressant exempel eller kommentar hos 
b=nn definition Rogers 

Relative Hur stora är brukarens I detta inkluderas även hur snabbt fördelen 
advantage upplevda ekonomiska syns för brukaren. Detta förklarar varför 

fördelar? skyddsinnovationer (t.ex. försäkringar, 
(vinstnivå, säkerhetsbälten, vaccinering) sprids 
initialkostnad, långsamt. 
genomlooostid) (Rogers och Shoemaker s. 139) 

Complexity Hur svår är innovationen Rogers exempel: TV spreds snabbt i soc.grupp 
att begripa och använda? 3. Canasta snabbt i soc.grupp 1 

Petrini fann faktorn viktig för svenska 
jordbruksinnovationers spridning 

Observa- Hur väl syns resultatet av Även här Qmf relativ fördel ovan!) 
bility innovationen? hänvisar Rogers till att 
tidigare 'skyddsinnovationer' sprids långsamt. 
communica- Poängen med dem är ju att något inte

bility inträffar. Och detta något är ofta 
svårobserverat 

Trial-ability Hur lätt är innovationen Detta attribut är speciellt viktigt för 
tidigare att pröva praktiskt? pionjärbrukare. Pionjärbrukare är motsatsen 
divisibility till eftersläntrare. På en normalfördelad 

kurva där x-axeln är tid och y-axeln 'antalet 
adoptörer' finns pionjärbrukare och 
eftersläntrare alltså i var sin 'svansspets'. 

Compati- Hur väl passar inno- Ett av Rogers exempel: Missionärer lyckades 
bility vationen ihop med de ej omvända den sub-grupp bland pueblo--

potentiella köparnas indianerna som traditionellt hade en 'anti-
/brukarnas värderingar patriarkal' kultur /religion. 
och erfarenheter? 

Minegen 
kommentar 

Jmf marknads-

rationalitet dvs. 
perspektiv nr 2 
på innovationers 
radikalitet 
i 13.3.1. 

Dessa tre 
faktorer har 
alla att göra 
med hur lätt 
/ svårt det är för 
köparen el. 
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I tablå 15.1. presenterar jag de faktorer som Rogers fört ihop i variabelfamiljen 
innovationsattribut. Jag pekar även på några drag hos mina fall som kan 
belysas av Rogers modell. 

Rogers första attribut gäller den relativa fördel som mottagaren uppnår genom 
att ta till sig innovationen - oftast mätt i termer som kan översättas i pengar. 
För en ekonom kan det i förstone verka löjligt att det ska behöva påpekas att en 
brukare tar till sig en innovation därför att den ger ekonomiska fördelar. Detta 
första attribut rör emellertid samma område som jag, med hjälp av Rosenberg, 
fäste uppmärksamhet på i 13.3.1. när jag skilde mellan radikalitet i produkt
tillblivelse och radikalitet i prestanda-förbättring. Att sammanhangsplacera 
innovationshistoriken med hjälp av prestanda-utvecklingen hävdade jag låg 
närmare marknadsrationaliteten. 

Den källa till tidsutdräkt i mina fall som belyses av attributet relativ fördel är det 
självklara men ändå lätt glömda faktum att de aktuella LRK-produkterna inte 
av köparna (obs ej lika med brukarna) innebar några anmärkningsvärda 
förbättringar i d e  d i m e n s i o n e r  s o m  d e  v a r  v a n a  a t t  
m ä t a d e  m m e d . Stora hopp i tidsserier för miljömått behöver självfallet 
ej samvariera med stora hopp i tidsserier för de traditionella prestandamåtten. 

Rogers olika attribut har för mig karaktär av myror och elefanter. Jag för därför 
på eget bevåg samman tre av hans attribut nämligen synlighet, prövbarhet och 
komplexitet. Det gemensamma med dessa är att de pekar på att bejakandet av 
en innovation alltid förutsätter en öppen läroprocess. Detta gäller även sedan 
innovationen fått en fast form som brukarna in spe bara har att anpassa sig till. 

Apropå synlighet nämner Rogers att studier av 'skyddsinnovationer' visat på 
långsam spridning. 42 Fördelarna är svåra att se, bland annat därför att 
'belöningarna' låter vänta på sig. Denna iakttagelse är uppenbarligen relevant 
för många kemiska miljöinnovationer. 

Spridningen går fortare om en innovation är lätt att pröva. Prövbarhet ser jag 
som det minst kontroversiella av Rogers fem attribut. Bland mina fall kan jag 
lyfta fram skillnaden i spridningstakt mellan sågkedjeoljan som enskilda 
skogsarbetare kunde pröva individuellt, och skärvätskorna för vilka gällde att 
prov ofta måste förberedas månader i förväg.43 

När det gäller komplexiteten - hur svår en innovation är att använda - kan jag 
hänvisa till diskussionen om yrkeskunnande i 13.3.2. De vattenburna 
snickerifärgernas långsamma spridning berodde bland annat på de svårigheter 
målarna hade att lära sig använda dem. Ergonomiskt riktiga lätta byggfärger, 
vilka ej förutsatte förändrade yrkeskunskaper, slog däremot igenom snabbt. 44 

De tre attribut som här förts samman ger alltså många tips för att förstå 
tidsu tdräkten. 

42 'Skyddsinnovationer' är min översättning av Rogers' begrepp 'preventive innovations'. 
Härmed avses t.ex. att köpa försäkringar, att använda säkerhetsbälten, att vaccinera sig. 
[Rogers and Shoemaker (71[62]) s.139]. 

43 Jmf sektion 8.2. 
44 Ivj LDu - eh/kas (86)VBSF*. 
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Men Rogers arbetar som nämnts med ytterligare ett attribut utöver de fyra 
nämnda - Samklang. Detta attribut passar emellertid så dåligt in i Rogers 
övergripande modell, att det bör kommenteras lite utförligare. 

Som en introduktion till själva begreppet kan ett av Rogers egna exempel på 
bristande samklang återges: Växtförädlat majs introducerades i ett distrikt i 
sydvästra - f.d. spanska - USA. Den överlägsna arealavkastningen ledde först 
till en snabb spridning av innovationen mellan 1945 och 1947. Efter 1947 
backade den dock snabbt. Så småningom stod det klart att den nya majssorten 
ej dög för att baka Tortillas. Av den nya råvaran blev det Tortillas som 
smakade konstigt och föll sönder. 

"the change agent ... had ignored the incompatibility of the hybrid corn with 
taste preferences, and the innovation failed."45 

En egenskap hos samklang gör eventuella problem kring den extra besvärliga: 
En innovation som visat sig 'disharmoniera' kan uppfattas vara en del av 
innovationsfamilj som internt 'samklingar' och då kan det berörda samhället 
fördöma hela innovationsfamiljen. 

"As a result (of the failed hybrid corn innovation) the change agent's future 
promotion of other innovations was also damned."46

Sådan innovationsfobi (eng.: 'innovation negativism') är en oönskad aspekt av 
samklang. 

Exemplet med u-svängen i bruket av växtförädlat majs pekar på att det kan ta 
tid att upptäcka bristande samklang. Samklangen måste ofta studeras i ett 
annat tidsperspektiv än de övriga attributen. 

Om man som forskare intresserar sig för konsekvenser och samklang i Rogers' 
mening behöver man nya metoder i spridningsstudierna: 

"Extended observation over a period of time might prove more useful, or an in
depth case-study approach might produce more insights. The participant 
observation technique used widely by anthropologists might be more helpful 
than the survey approach ... "47 

Resonemanget om samklang för emellertid långt bortom frågor om metod. Det 
pekar på områden som ej syns. Å ena sidan kan en del innovationer, som till en 
början verkade lovande, (såsom hybridmajs i 'Tortilla-ätar-områden') visa sig 
disharmoniera. Å andra sidan - och det är än viktigare här - kan innovationer 
som i förstone gav disharmonier och innebar negligerbara fördelar i 
traditionella dimensioner visa sig svara mot en radikal brukaromvandling som 
inte fångades av de traditionella spridningsstudierna. 

Det som förefaller inkrementellt mätt med traditionella prestandamått kan 
vara radikalt ur aspekten brukaromvandling - och tvärtom! 

45 Jag vill här fästa uppmärksamhet på Rogers begrepp 'change agent'. Mitt förslag till 
översättning av detta begrepp är 'förändringskonsulent'. Begreppet återkommer nedan i 
avsnitt 17.4.2. Där ingår det i ett resonemang om relationen mellan yrkesmedicinare och 
målare. 

46 Detta och föregående citat är hämtat från Rogers and Shoemaker (71[62]) s.149f. 
47 Rogers and Shoemaker (71[62]) s.324.
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15.1.3. Kollektiva 'börja-bruka-beslut' 
Rogers skiljer mellan tre sorters 'börja-bruka-beslut': Auktoritära, individuella 
och kollektiva. 48 Rogers ser fördelar med kollektiva beslut när det gäller socialt 
komplicerade innovationer, trots att sådana beslut tar tid. 49 Resultaten av 
kollektiva beslutsprocesser blir nämligen mer bestående: 

" ... not only is there a greater number of attitude and behavioral changes as a 
result of member participation in decision-making but also ... these changes are 
more permanent over time."50 

Detta att 'börja-bruka-besluten' är kollektiva innebär emellertid ej att 
innovationerna har sin upprinnelse 'inne i kollektiven'. I Rogers modell för 
kollektiva börja-bruka-beslut startar processen med att en utomstående 
stimulerare introducerar tanken. Stimuleraren för över den till en initierare som 
bättre förstår gruppens inre dynamik. Denne i sin tur får 
makthavarna/legitimerarna att lägga fram iden om att börja bruka innovationen. 
Därefer fattar kollektivet sitt börja-bruka-beslut. 5l 

Hur skulle Rogers kunna tolka det svenska målarkollektivets sätt att ta till sig 
de vattenburna snickerifärgerna (VBSF)? För att besvara denna hypotetiska 
fråga vill jag först påminna om de 'ketchup-effekter' som jag nämnde i 
primäranalysen. Flera av de miljöinnoverande företagen tyckte sig uppleva 
sådana.52 Rogers diskuterar likartade fenomen i termer av en tröskel på kurvan 
för sambandet mellan å ena sidan omfattningen av medvetande/kunskap om 
innovationen och å den andra omfattningen av faktiska 'börja-bruka-beslut'.53 

Utifrån Rogers ligger det nära till hands att tolka VBSF-fallet i helt andra 
banor än jag gjort. I en tänkt Rogers-tolkning, som söker följa hans modell, 
drog beslutsprocessen ut på tiden medan däremot själva genomslaget för 
VBSF gick snabbt. Detta snabba genomslag för VBSF kan då ses som att en 
tröskel överskridits. Bakgrunden var att yrkesmedicinare med engagemang 
för målarnas hälsa stimulerat några skyddsmedvetna målare. Dessa 
initierare såg till så att frågan om övergång till VBSF kom upp på den 
fackliga dagordningen. Så småningom fick de legitimerarna i förbundets 
valda ledning att starta vattenkampanjen. Efter denna kampanj visade sig 

48 Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 306 och s. 269f. Jag översätter här Rogers begrepp 
'adoption' med 'börja-bruka-beslut'. I andra sammanhang översätter jag med 'anammande'. 
Ibland använder jag även på svenska anglicismen 'adoption'. I åter andra sammanhang blir 
'to adopt' = 'att ta till sig'. 

49 Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 271. 
50 Denna slutsats återges i ett referat av två elever till socialpsykologen Kurt Lewin. 

Sammanhanget visar att Rogers tror på deras slutsats. Referatet återfinns i Rogers and 
Shoemaker (71[62]) på s. 289. 

51 Rogers and Shoemaker (71[62]) s. 276 ff. 
52 Förutom i slutet av kap. 7, som ju handlar om VBSF, nämns 'ketchup-effekter' i en intervju 

med perstorps koncernstrateg Sten Nordberg [8.4.] och i inledningen till avsnitt 9.2.III. 
53 " ... as the rate of awareness-knowledge of the innovation increased up to about 20-30 

percent, there was almost no adoption. Then once this threshold point was passed, each 
additional percentage of awareness-knowledge in the system was associated with several 
percentage increases in the rater of adoption." [Rogers and Shoemaker (71[62]) s.161 ff.]. 

K15: Brukare från objekt till subjekt 315 



de positiva effekterna av de kollektiva dragen i beslutsprocessen i den 
snabba och stabila adoptionen av de nya färgerna.54 

Det jag vill åt med min 'Rogers-imitation' är riskerna för att hamna i en 
instrumentell eller rent av manipulativ hållning om man utgår från Athena
bild av innovationer och ser 'innovationsmottagarna' som objekt. Hos Rogers är 
det lätt att få intrycket att det finns ett externt uttänkt syfte med kollektiv 
adoption. Syftet skulle vara att få mottagarna att mer stabilt anamma en 
innovation som en upplyst elit kommit fram till att de oupplysta behöver.55 I 
Rogers värld verkar det avlägset att ett kollektiv som målarna kan ha något att 
lära dem som tar fram innovationerna.56 Inte heller verkar det vara aktuellt att 
inom ett kollektiv, som befinner sig så långt från eliten som målarna, leta efter 
miljöns pionjärbrukare . De som är eftersläntrare i några avseenden är det även i 
alla andra avseenden. Historiens riktning är en. 

15.1.4. Kan kommunikationsflödet vända? 

Rogers vore dock ej en 'spridningsforskningens statsman' om han inte ryckte 
undan en del av grunden för en sådan instrumentell syn. En del av hans 
tidigare forskning gav näring åt tvivel på tydliga gränser mellan deltagande 
som medel (instrument) och deltagande kring målen. Det förtroendefulla 
samarbete mellan 'styrande och styrda', som skulle skapa uppslutning kring 
innovationer införda av de styrande, kunde leda till att kommunikationsflödet 
vände - från nedåtriktat till uppåtriktat. 57 Deltagandet hade alltså en dynamik 
som gjorde dess effekter svårkalkylerade. 

Men Rogers stannade ungefär där. I hans exempel på innovation-seeking och i 
hans eget exempel på vändande informationsflöden representeras brukaren 
respektive den lägre nivån av pedagoger. Han hade svårt att föreställa sig att 
det 'bland de oupplysta massorna' fanns pionjärbrukare som kunde forma krav 
på nya innovationer. För att få en bredare insikt i hur brukare blir subjekt måste 
jag alltså lämna Rogers och gå till kunskapstraditioner som ifrågasatt att 
'historiens riktning är en'. De två humanister jag utgår ifrån i nästa sektion 
reflekterar bland annat över vad som låst en stor del av det moderna teknik
och samhällstänkandet i en hård uppdelning mellan subjekt och objekt. 

54 Innebörden i de kursiverade orden framgår av huvudtexten och tidigare noter. 
Mina motiv för det självsvåldiga bruket av Rogers hoppas jag framgår av kap. 3 och 17. 

55 När jag sökt förstå Rogers har jag fått stöd i ett manus författat av Erik Lindhult. I detta 
manus beskrivs socialpsykologen Kurt Lewin, som är en viktig referens hos Rogers. Av de 
avsnitt hos Lewin, som Lindhult pekar på, framgår att det fanns en 
manipulativ /instrumentell sida i den tidiga efterkrigstidens diskussion om deltagande i 
beslut. Förordandet av deltagande i beslut får ett manipulativt drag, när detta förordande 
kombineras med en tro på att framsteg kan mätas objektivt av experter. [Lindhult (93)** kap. 
1 s. 45].

56 Jmf dock hans not om innovation seeking som refererades i 15.1.1. 
57 Rogers and Shoemaker (71 [ 62]) s. 306. 
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15.2. Mumford och Merchant: Att se brukare och 
miljö som subjekt 

Flera gånger har jag hävdat att iden om kravformare som subjekt eller 
'innovation seeking' var svårhanterlig för en samhällsforskare i den tradition 
som Rogers representerar. För att få syn på de tankesystem som bidrog till att 
göra iden så svår har jag sökt mig till två idehistoriker som varit viktiga för 
grenar av den moderna miljörörelsen. Den ene är teknikhumanisten Lewis 
Mumford, den andra ekofeministen Carolyn Merchant. 

15.2.0. 'Naturvetenskapens fader' som representant för en 
fjättrande tankestruktur 

Några centrala drag i Mumfords och Merchants analyser av vad som gjort 
tekniken blind för miljökonsekvenser kan jag fånga genom att ta fram deras 
'bilder' av den man som hyllats som "den moderna vetenskapens fader" -
Francis Bacon.58 

Att använda bilder av denne höge hovfunktionär och utopist som dog för över 
360 år sedan passar bra för mina syften i detta avsnitt. Ett av syftena är 
nämligen att tala för en tes om fjättrande tankestrukturer. Formningen av de 
krav, vilka initierade de miljöinnovationer jag behandlar, förutsatte brott med 
dessa fjättrar. 

Men varför börja kravens idemässiga förhistoria just hos Bacon? Ett skäl är att 
de två historiker, som jag står i begrepp att lyfta fram, har övertygat mig om 
att det funnits en 'överideologi' bland många av dem som fattar FoU-beslut. 
Flera element i denna överideologi förutskickades av Bacon. Överideologin 
hade även starkt fäste i samhällets andra eliter så sent som under 1900-talets 
tredje kvartssekel. Att datera överideologins födelse är förstås inte mitt syfte. 
Med en hänvisning till de båda miljöhistorikernas Bacon-bilder menar jag mig 
emellertid kunna peka på en möjlig datering av födelsen. Vidare vill jag hävda 
att Mumford och Merchant argumenterar väl för att många av dem som delat 
denna överideologi varit omedvetna om den. Detta har gjort tankestrukturen 
än mer fjättrande.59 

Ett exempel på överideologins starka grepp om tanken, utgörs av att 
naturvetenskapens samhälleliga status var så hög under den tidiga 

58 Magritte konsternerade sin publik med att under en bild av en pipa skriva "detta är inte en 
pipa". Delvis i hans anda skulle jag kunna reservera mig med att det som följer i sektionen är 
Hollanders bild av Mumfords och Merchants bilder av Bacon. Med tanke på alla hyllmeter 
som skrivits om Bacon gör jag gärna denna reservation. 
Det i sammanhanget ironiska uttrycket "father of modem science" återfinns i Merchant 
(89[80]). [Som framgår av ref. lista finns sedan 1994 även en svensk översättning av 
Merchants nämnda bok]. 

59 I 15.3. återkommer jag till detta med hjälp av exempel från receptionen av Commoner och 
Schumacher. 
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efterkrigstiden, att denna tids miljökritik först slog igenom på allvar, i t.ex. 
svensk offentlig debatt, när den formulerades av naturvetare själva.60 

15.2.1. Mumford: Snäv vetenskapssyn förnekar människans 
mångsidighet 

Lewis Mumford (1895-1990) hävdade att mänskligheten kan, och framförallt 
bör, göra val beträffande teknologins utvecklingsbanor. I det 1949 författade 
förordet till den svenska utgåvan av Tekniken och Samhällsutvecklingen säger 
han: 

"Mycket av det värdefulla i den moderna människans förflutna kanske till sist 
kan bevaras, förutsatt att ingenting, inte ens vetenskapen, denna den 
västerländska människans stoltaste skapelse, behandlas som något absolut, 
något fullständigt otillgängligt för mänsklig värdering och kontroll. Vad 
människan har skapat kan människan förstöra; och vad hon kan förstöra kan 
hon också göra om efter ett annat mönster. Om vi i tid besinnar det, kan 
mänskligheten räddas från självförintelse i samma ögonblick som människan 
proklamerar sin allmakt. "61 

Åtminstone fyra skrifter av Mumford översattes till svenska.62 Han verkar 
dock ej ha inspirerat pionjärerna i 'de nya svenska miljörörelserna' till 
självständiga analyser i den tradition som hans arbete inledde.63 

Mumford tar lång sats i sina teknik-/idehistoriska studier. I Tekniken och 
Samhällsutvecklingen startar han i vad han kallar den 'eo-tekniska' tiden, som i 
västerlandet började för cirka ett millenium sedan. 64 1600-talet, och de 
förändringar som då skedde i västerlandets medvetande, är emellertid en än 
viktigare utgångspunkt för Mumford. Detta framgår av samma förord som jag 
ovan citerade ur. Han kommentar det han skrivit i den engelska utgåvan 
halvtannat decennium tidigare: 

"Inga av de ändringar, som jag nu skulle vara frestad att göra ... skulle ... beröra 
bokens huvudtes: tron att den mekaniska världsbild, som vann insteg under 
1600-talet, måste avlösas av en annan, ... som ger mera rättvisa åt den 
mänskliga naturen i dess helhet . ... Föreliggande bok innebär både ett 
rättfärdigande av den moderna tekniken och en anklagelse mot dess 
urartning."65

Denna urartning gällde bland annat den inre miljön: 
"Our disregard for the quality of work itself, for work as a vital and educational 
process, is so habitual that it scarcely ever enters into our social demands."66 

60 Se Jamisson (90) s. 18 ff. 
61 Mumford (49[34]) s. 12. 
62 De tre andra jag känner till är: Stadskultur 1942 (The culture of cities 1938), Människans villkor

1947 (The condition of Man 1944) och Calibans uppror 1956 (In the name of Sanity 1954). 
63 Jamisson (90) s. 37. Innebörden i uttrycket 'de nya svenska miljörörelserna' framgår av 

sektion 15.4. 
64 Uttrycket eo-teknisk är bildat med hjälp av grekiskans 'eo' = gryning. 
65 Mumford (49[34]) s.11. (EH-kursivering). 
66 Mumford (91[34]) s. 411. 
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Att urartningen också gällde yttre miljö framgår av några av de förändringar 
Mumford ville se realiserade: 

" ... conservation and restoration of soils, the re-growth ... of the forest cover to 
provide shelter for wild life ... the reliance upon kinetic energy -sun, falling 
water, wind-instead of upon limited capital supplies."67 

I sina funderingar 1949 om hur han skulle vilja fortsätta sin forskning kring 
Tekniken och Samhällsutvecklingen säger han sig vilja ... 

" ... sammanfatta vissa betydelsefulla vändpunkter i teknikens utveckling i en 
serie biografiska tolkningar,"68 

Mumford kom att realisera denna tanke i The Pentagon oj Power.69 Bland många
andra porträtteras där Galileo och Bacon. Porträttet av Bacon bygger i hög 
grad på vad Bacon skriver i sin utopi The New Atlantis, som kom ut 1627. 

Jag tar fasta på tre fenomen som Mumford menar att Bacon förebådade: 

Brottet med humaniora/ förnekandet av det subjektiva; 
Visionen om naturvetenskapen som en startpunkt för naturens 

underkastelse under människan; 
Visionen om det moderna FoU-laboratoriet /Massproduktion av 

uppfinningar. 

Förnekandet av det subjektiva 
Det första av de tre fenomen som Mumford menar att Bacon förebådade ... 

" ... occured at the very beginning, when the activities of scientific investigation 
were transferred from the University, seemingly their natural home, to the 
workshop, the dissecting room, the laboratory, and the astronomical 
observatory, and thence to whole societies for the promotion of scientific 
research." 

I och med att så många naturvetare flyttade ut från de traditionella 
universiteten, kom de också att vända ryggen åt alla försök att få fram en 
sammanhängande världsbild inkluderande element från de olika delarna av 
människans kultur.70 

När det gäller uppbrottet från humanvetenskapema är Bacon blott 
'medbrottsling'. I diskussionen av detta uppbrott fokuserar Mumford på 
Galileo. Denne begick egentligen ett 'brott', som var mycket värre än det 
kyrkan anklagade honom för.71 Detta värre brott var att han delade världen i 
en subjektiv och en objektiv sfär. 

"Galileo, in all innocence, had surrendered man's historie birthright: man's 
memorable and remembered experience, in short, his accumulated culture. In

67 Mumford (91[34]) s. 430. 
68 Mumford (49[34]) s. 10. 
69 Mumford (70). 
70 Mumford (70) s. 120. 
71 När jag här använder 'brott' på ett tvetydigt sätt understryker jag mitt lån från Mumford. 

Han drar sig inte för glidningar mellan retoriska figurer och djupaste allvar. Jag lånar 
Mumfords språkbruk för att belysa hur denne använder sitt eget språk för att påminna om 
subjektiviteten. 
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dismissing subjectivity he had excommunicated history's central subject, 
multidimensional man." 72 

Galileo bör 'förlåtas' ty han kunde ej ana konsekvenserna. Dessa var emellertid 
ödesdigra: 

"In denying the importance of subjective factors, ... the followers of Galileo 
unfortunately fended off any inquiry into their own subjectivity; and in 
rejecting values, purposes, and non-scientific meanings, fantasies, dreams, as 
irrelevant ... they had actually ... ( eliminated) every value ... but one ... : the 
pursuit of scientific truth. In this ... the scientist sanctified his own discipline and 
what was more dangerous, placed it above any other obligations af morality. "73 

Bacon beredde marken för brottet med humanismen genom sin stränga 
uppdelning mellan olika vetenskaper.74 Bacons roll förtydligas av att han var 
inspiratör till 'Englands äldsta och främsta vetenskapliga samfund' - Royal 
Society. Detta samfund skulle enligt ett memorandum, skrivet vid dess 
tillkomst, inte syssla med sådant som 

" 'Divinity, Metaphysics, Morals, Politicks, Grammar, Rhetoric, or Logick' "75 

Denna inskränkning 

" ... not merely discouraged the scientist from critically examining his own 
metaphysical assumptions: it even fomented the delusion that he had none, and 
kept him from recognizing his own subjectivity ... "76 

Naturens underkastelse under människan 

"Necessity had always been a most reluctant mother of invention: Bacon 
understood that ambition and curiosity were far more fertile parents, and that 
the inventions so promoted would become the mother of new necessities."77 

Rubriken för Mumfords kapitel om Bacon är "Science as Technology". 
Mumford menar att Bacons mest originella ide är den som är svårast att 
uppskatta efter förtjänst idag. Det är iden om naturvetenskapen som den 
praktiskt tillämpade teknikens "spiritual arm". Bacons bidrag på detta område 
syns inte därför att vi idag tar kopplingarna mellan naturvetenskap och 
teknisk innovation för givna. 

"Three centuries before Jules Verne and H.G. Wells, to say nothing of later 
writers of science fiction, Bacon had anticipated the multifold uses that 
technology would make of science ... "78 

Bacons clairvoyance beträffande framtida innovationer gäller mycket utöver 
denna centrala tes om naturvetenskap och teknik. Bacon förutsåg 
innovationer ... 

72 Mumford (70) s. 58. 
73 Mumford (70) s. 74. (EH-kursivering). 
74 Mumford (70) s. 109. 
75 Mumford (70) s. 115 citerande Hookes memorandum. 
76 Mumford (70) s. 115. 
77 Mumford (70) s. 112. 
78 Mumford (70) s. 107. 

320 K15: Brukare från objekt till subjekt 



inom medicin för höjd medelålder och smärtlindring, 
inom jordbruks-/livsmedelsteknik för kompostering och förkortade 

mognadsprocesser, 
inom kemi för syntetfibrer och andra syntetmaterial, 
inom transportteknik för flygplan och u-båtar.79 

Bacon förebådade de institutionella former under vilka innovationer som dessa 
kom att göras. Han förutsåg också naturvetenskapens bidrag till dem.BO 

Mumford menar att detta andra utvecklingssteg som Bacon förebådade -
'naturvetenskapen som en startpunkt för naturens underkastelse under 
människan' - kom att materialiseras på 1800-talet. 

"The second critical point in Bacon's program came in the nineteenth century. 
At this juncture, for the first time, scientific experiments in physics ... resulted 
almost within a single generation in inventions that derived almost nothing 
from an earlier technology: the electric telegraph, the dynamo, the electric 
motor; ... All of these inventions were not merely impracticable, but technically 
inconceivable, until pure scientific research had roade them live possibilities."81 

Massproduktion av uppfinningar 
Långt före sin tid såg Bacon att framtidens naturvetenskapliga arbete skulle 
komma att bli kollektivt, systematiskt arbetsdelat och internationellt. 

"He foresaw, as the baroque soloists and prima donnas of science did not, the 
coming impact of science as a corporate activity."82

Bacon litade inte på nyfikenheten som drivkraft för framtidens 
vetenskapsfabriker: 

" ... curiosity, to be effective, must enlist not just solitary and occasional minds, 
but a corps of well-organized workers, each exercising a specialized function 
and operating in a restricted area."83 

Mumford menar att det tog ända fram till vårt eget århundrade innan Bacons 
tredje förebådande slog in: 

"At this point, science itself became the ... technology of technologies . ... mass 
production of scientific knowledge went hand in hand with the mass 
production of inventions ... "84 

Att överskrida arvet från 1600-talet 
När Mumford skrev The Pentagon of Power var han en gammal man. Den kärlek 
han grundat till Tekniken redan som 12-årig radioamatör och som lyser 

79 Exemplen i huvudtexten utgör ett minimalt urval. I en redigerad upplaga av The new

Atlantis upptar listan på upptäckter och uppfinningar inte mindre än 9 av 47 sidor. 
[Mumford (70) s. 117]. 

80 Mumford (70) s. 106. 
81 Mumford (70) s. 121. 
82 Mumford (70) s. 108. 
83 Mumford (70) s. 112. 
84 Mumford (70) s. 122. 
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igenom så tydligt i den trots allt teknikoptimistiska Tecnics and civilization från 
1934, hade, när han skrev The Pentagon oj Power, fått ett grundskott genom 
atombomben över Hiroshima. Hur skulle han rädda sin gamla Kärlek? 

Han insåg att det skulle bli svårt att befria Tekniken. Men hade inte tiden nu 
kommit att befria den genom att få 'dess tjänare' att släppa drömmen om 
allmakt?: 

"Are we sure that the control of all natural processes by science and technics is 
by itself an effective way of of relieving and improving man's estate? Is it not 
possible to have a surfeit of inventions, like a surfeit of food ... Science now 
makes all things possible, as Bacon believed: but it does not thereby make all 
possible things desirable . ... Has the time not come then - in technology as in 
every other aspect of the common life - to re-exarnine our accepted axioms and 
practical imperatives and to release science itself from the under-dimesioned 
mythology of power that Galileo, Francis Bacon, and Descartes unguardedly 
subscribed to and helped to promote?"85 

Idehistorikern Mumford tycker sig se hur Tekniken kan befrias om dess tjänare 
väljer att bryta sig ur gamla fjättrande tankestrukturer: 

" ... for those of us who have thrown off the myth of the machine, the next move 
is ours: for the gates of the technocratic prison will open autornatically, despite 
their rusty ancient hinges, as soon as we choose to walk out."86 

15.2.2. Merchant: Miljöförstöringen ett tecken på den patriarkala 
vetenskapens dominans 

I The death of nature behandlar Merchant natursynens förändring mellan åren 
1500 och 1700. Hon menar att det var under dessa 200 år som en medeltida 
organisk syn, fick ge vika för en frambrytande mekanisk syn. Vördnaden inför 
naturen som levande väsen var på väg att ersättas av arrogans inför något som 
betraktades som död materia att exploatera. 

Bacon är för Merchant en tidig representant för den natursyn som skulle 
komma att segra: 

"Bacon has been eulogized as ... a philosopher of industrial science, ... and as 
the founder of the inductive method by which all people can verify for 
themselves the truths of science by the reading of natures book. ... But from the 
perspective of nature, women, and the lower orders of society emerges a less 
favorable image of Bacon and a critique of his program as ultimately benefiting 
the rniddle-class male entrepreneur . ... (Since) he was in ... touch with the 
important developments of his time, his language, style nuance, and metaphor 
become a rnirror reflecting his ... perspective."87 

För att teckna natursynens metamorfos använder Merchant också andra 
utopister. Särskilt framhålls två samtida till Bacon som enligt Merchant hade 

85 Mumford (70) s. 128 f. 
86 Mumford (70) s. 435. 
87 Merchant (89[80]) s. 164f. 
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en mer holistisk världssyn. 88 Rubriken för kapitlet om Bacon är "Dominion 
over N ature". 89 Det föregås av ett kapitel där Merchant tecknar de 
framväxande hjälpmedlen för, och intressena av, att exploatera naturen. 

Merchants rika beskrivning av de århundraden när naturen dog kan emellertid 
inte återges i detta sammanhang. Här fokuserar jag på Merchants tes om en 
parallellitet mellan Naturens och Kvinnans underkastelse. Tesen är att Bacons 
vision om naturvetenskapens framtida roll var färgad av hans socialgrupps 
vilja att 'sätta kvinnan på plats'. Genom att Merchant stundom ägnar sig åt en 
slags språk-arkeologi kan citat från henne också ge ytterligare näring åt tanken 
på att inslag i den moderna naturvetenskapens överideologi är omedvetna. 

Att genom tortyr få naturen att bekänna 
Bacons syn på naturvetenskapen hade enligt Merchant starka rötter i hans roll 
i det tidiga engelska 1600-talets offentliga hantering av könsrelationer. 

Under tidigt 1600-tal pågick i England en intensiv diskussion om kvinnans 
ställning. Många ledande män ansåg att emancipationen av 
högreståndskvinnor gått för långt. Till dem som hade denna åsikt hörde den 
sedermera mördade Sir Overbury. I en av dennes dikter framgick att "Books 
are a part of man's prerogative". Det ingick i Bacons ämbetsåligganden att föra 
talan mot grevinnan av Somerset - en av de mordanklagade. Grevinnan 
skonades till livet efter att hon erkänt men en av hennes medanklagade blev 
hängd eftersom hon, förutom att ha medverkat vid mordet, hade spritt ett 
alltför självhävdande kvinnomode.90 

Bacon präglades enligt Merchant också av de häxprocesser som pågick runt om 
i Europa vid denna tid. Dessa processer satte spår i Bacons språk och i hans 
filosofi: 

"Much of the imagery he used in delineating his new scientific objectives and 
methods derives from the courtroom, and, because it treats nature as female to 
be tortured through mechanical inventions, strongly suggests the interrogations 
of the witch trials ... 
(According to Bacon) the new man of science must not think that the 
'inquisition of nature is in any part interdicted or forbidden'. Nature must be 
'bound into service' and made a 'slave', put 'in constraint' and 'molded' by the 
mechanical arts. The 'searchers and spies of nature' are to discover her plots 
and secrets."91

Naturen ska behandlas som en slavinna och det är lönlöst att ge sig in i ett 
samtal med henne: 

"As he argued in The masculine Birth ofTime, 'I am come in very truth leading to 
you nature with all her children to bind her to your service and make her your 

88 Carnpanellas Solstaten och Andreäs Christianopolis är viktiga källor i Merchants kapitel 3 
"Organic Society and Utopia" och kapitel 4 "The World an Organism" [Merchant (89[801) s. 69 
-126].

89 Merchant (89[801) kapitel 7 [s. 164-190]. 
90 Merchant (89[801) s. 165 ff. 
91 Merchant (89[801) s. 168 f. Halvciteringar (t.ex. ordet 'slave' som står mellan halvcitat-tecken) 

i andra delen av citatet markerar att det är Bacons språk [i Bacon: The great instauration 1620]. 
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slave'. 'We have no right', he asserted, 'to expect nature to come to us'. Instead, 
'Nature must be taken by the forelock, being bald behind.' Delay and subtle 
argument 'perrnit one only to clutch at nature, never to lay hold of her and 
capture her.' "92 

Merchant påtalar att metaforiken från Bacon alltjämt lever: 

"Here, in bold sexual imagery, is the key feature of the modern experimental 
method - constraint of nature in the laboratory, dissection by hand and mind, 
and the penetration of hidden secrets - language still used today in praising a 
scientist's 'hard facts,' 'penetrating rnind' or the 'thrust of his argument.' "93 

Merchants läsning av Bacon urskiljer tre sorters dominansrelationer. Förutom 
Man->Kvinna och Människa->Natur gäller det även 
Vetenskapsman->Samhällets övriga medlemmar. Den sistnämnda dominansen 
förtydligas i bilden av vetenskapsmännens ställning i Bacons utopi: 

"The scientific research institute designed to bring progress to ... the community 
of the New Atlantis, was called Salomon's House. The patriarchal character of 
this utopian society was reinforced by designating the scientists as the 'Fathers 
of Salomon's House'. In the New Atlantis, politics was replaced by scientific 
administration. No real political process existed ... Decisions were made for the 
good of the whole by the scientists, "94 

Miljöinnovationer fordrar ett brott med arvet från Bacon 
I epilogen till Merchants bok får hennes läsare en inblick i vilka motiv hon 
hade för att teckna den historia där Baconporträttet ingår. Där framtäder hon 
inte bara som miljöhistoriker och filosof utan också tydligare som en del av den 
radikala rörelsen i 1970-talets USA - dvs som barn av sin tid.95 

"As natural resources and energy supplies diminish in the future, it will 
become essential to exarnine alternatives of all kinds so that, by adopting new 
social styles, the quality of the environment can be sustained. Decentralization, 
nonhierarchical forms of organization, recycling of wastes, simpler living styles 
involving less-polluting 'soft' technologies, and labor-intensive rather than 
capital-intensive econornic methods are possibilities only beginning to be 
explored."96 

Merchant menar alltså att hon, genom att blottlägga en månghundraårig 
tankestruktur, som alltjämt fjättrar, kan bana väg för radikala miljökrav och 
befrielse ur diverse förlegade dominansförhållanden. 

92 Merchant (89[80]) s. 170. 
93 Merchant (89[80]) s. 171. 
94 Merchant (89[80]) s. 180. (BH-kursivering av den sista meningen). 
95 Förordet till första upplagan av The death of Nature är dagtecknat vid Berkeley, Kalifornien 

år 1979. 
96 Merchant (89[80]) s. 295. 
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15.3. Commoner och Schumacher - Miljöpionjärer 
i strid för ny syn på vetenskap och teknik 

I sektion 15.4. presenterar jag de guider som hjälper mig att i kapitel 16-18 visa 
konkreta kravformarbilder. Innan dess ska jag här i 15.3. peka på två av den 
nya miljörörelsens internationella pionjärgestalter.97 Mina 'snap-shots' i denna
sektion är med som ytterligare exempel på uppbrott ur de tankefigurer som 
spjärnade emot radikala miljö-innovationer. Skillnaden mot föregående sektion 
är bland annat att Commoners och Schumachers uppbrott skedde från 
positioner närmare centra för de tankekollektiv som var bärare av de 
etablerade tankefigurerna. När jag talar om att Commoner och Schumacher 
fanns närmare centra syftar jag bland annat på att Mumford och Merchant 
hade svagare 'credentials' bland 'dem som fattar FoU-beslut'.98 Commoner var 
en aktad naturvetare och Schumacher en aktad nationalekonom. 

Det exempel jag knyter till Commoner rör hans förkastande av föreställningen 
om att man i tekniskt-naturvetenskapliga sammanhang kan avfärda 
teknikkritik som inte åtföljs av förslag till alternativa tekniska lösningar. 
Commoner var i detta sammanhang en pionjär i att hävda att kritiken kunde 
vara legitim även utan att en alternativ teknisk lösning presenterades. 99 

Det exempel jag knyter till Schumacher var hans förkastande av 
föreställningen om att den moderna västerländska storindustrin skulle vara 
mönsterbildare för tekno-ekonomisk utveckling. Schumacher kan bland 
efterkrigsekonomer ses som pionjär på det fält där man idag använder begrepp 
som teknologiska banor, gaffelpunkter och u-svängar. HJO 

15.3.1. Commoner blev kallad anti-intellektuell när han 
ifrågasatte teknik-optimism 
"I vårt framstegsmedvetna samhälle förväntas det att var och en som söker 
förklara ett allvarligt problem också kan erbjuda sig att lösa det. Men ingen av 
oss kan ... lägga fram en speciell plan' för en lösning av miljökrisen . ... (Dess) 
verkliga innebörd (är) att världen förs mot randen av ekologisk katastrof inte 
p.g.a. något enstaka misstag, som kan rättas till med någon listig metod, utan

97 Uttrycket 'den nya miljörörelsen' får sin förklaring i 15.4. 
98 Ordet 'credentials', som ofta brukas i vetenskapssociologisk diskussion saknar så vitt jag vet 

en bra översättning till svenska. Det syftar på de arbeten, omnämnanden, tjänster, 
utmärkelser etc. som gör en individs åsikter trovärdiga bland dem som omfattar en viss 
tankestil. 
För att peka ut de associationer jag vill ha till uttrycket 'dem som fattar FoU-beslut' hänvisar 
jag till inledningen av 15.2. 

99 Young (92[90]) s. 9 ff. 
lOO Schumacher använde så vitt jag vet ej dessa begrepp men hans begrepp 'mellanteknik' och 

de analyser som motiverar begreppet pekar starkt i riktning mot dem. Jmf not i inledningen 
till 12.2 ovan. 
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genom den serie av ekonomiska, politiska och sociala processer som utgör 
historiens gång."101 

I Stockholm 1972, i samband med FN:s första miljökonferens, var Barry 
Commoner en prominent företrädare för tanken att miljöfrågorna krävde ett 
breddat folkligt engagemang. Hans kritik mot att miljön förblev en expertfråga 
för naturvetare fick tyngd av hans egen bakgrund som biolog och att han drivit 
frågan om vetenskapsmännens ansvar under lång tid.102 

Bland det som var mest kontroversiellt hos Commoner var att han analyserade 
kretsloppens sammanbrott i termer av att naturvetenskaper varit framgångsrika 
i att följa de program de haft sedan länge. 

Commoner menade att Nixon i sitt presidenttal till nationen 1971 var typisk för 
en vanlig tankefigur när han menade att miljökrisen kunde lösas av samma 
tekniska uppfinningsrikedom som från början orsakat krisen. Detta - menade 
Commoner - var ytligt ty teknikerna definierade problemen för snävt.103 Och 

" ... bakom den moderna teknikens misslyckande ligger ett motsvarande 
misslyckande i dess vetenskapliga underbyggnad . ... Teknikens brister (beror 
på) den vetenskapliga basens fragmenterade natur . ... Felet är 
reduceringsfilosofin ... "104 

Reduktionismen leder bland annat till att de olika akademiska ämnena tappar 
förmågan att kommunicera med varandra och att 'basvetenskaperna 
avskärmas från verklighetens problem t.ex. miljöförstöringen'. 

Eftersom lösningarna på miljökrisen delvis måste sökas via moraliska sociala 
och politiska omvärderingar krävdes nya allianser mellan forskarsamhället och 
allmänheten.105 

"Miljökrisen är arvet efter våra oavsiktiga övergrepp mot de naturliga system 
som håller oss vid liv . ... Om den skall kunna lösas måste (kostnaderna) dras 
fram i ljuset och spelas ut mot de tekniska vinsterna i en öppen, allmän debatt. 
Men det är en debatt som det inte blir lätt att få igång."106 

Commoner kom av många teknikoptimister att uppfattas som kritisk mot 
naturvetenskapen själv fastän det rörde sig om en kritik av en viss 
vetenskapssyn.107 Commoner var emellertid inte ute efter att skapa pessimism 
genom att peka på att miljökrisen krävde mer än tekniskt/naturvetenskapliga 
lösningar. Men en optimism måste enligt Commoner bygga på ett erkännande 
av komplexiteten i miljökrisen. Vidare kunde det att krisen beror av 
människans sociala handlingar vara en källa till optimism eftersom dessa trots 
allt kan undergå snabbare förändringar än människans biologiska förmåga.108 

101 Commoner (74[71]) s. 258. 
102 Jämför Commoner (69[63]). 
103 Commoner (74[71]) s. 157 f.
104 Commoner (74[71]) s. 164. 
105 Commoner (74[71]) s. 166 ff. 
106 Commoner (74[711) s. 172. 
107 y oung (92[90]) s. 9 ff. 
108 Commoner (74[71]) s. 257. 
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På några punkter blev Commoner bönhörd fortare än han anat. Att Cirkeln 
sluter sig kom precis innan miljödebatten vidgades radikalt kan illustreras av 
en not han fogade till sitt kapitel om 'ekologins ekonomiska betydelse'. I noten 
nämner han Schumachers ... 

" ... synnerligen intressanta, men tråkigt nog föga kända artiklar. 109 

När de 'föga kända artiklarna' två år senare (1973) samlades i en volym ledde 
det till en bok som på engelska kom att tryckas om mer än 30 gånger fram till 
början av 90-talet. 110

15.3.2. Ekonomen Schumacher blev kallad 'maskinstormare' när 

han framhöll kvaliteter i traditionella tekniska system 

Fritz Schumacher fångades av nationalekonomin när han, som ung student i 
det sena 1920-talets Bonn, hörde Schumpeters föreläsningar.111 Schumacher 
kom att hamna i många kreativa spänningsfält. Hans mest kända verk handlar 
om att 'litet är vackert' men han skrev artiklarna i den när han var ekonomisk 
rådgivare åt en gigantisk företagsgrupp - den nationaliserade engelska 
kolindustrin. Han var under 30-talet starkt influerad av Keynes men blev 
marxist på 40-talet. Keynes betraktade icke desto mindre Schumacher som 
värdig att axla hans mantel som akademisk ekonom. Centrala delar av Small is 
Beautiful bygger på de djupa intryck Schumacher tog av buddismen på 50-
talet.112 

Small is Beautiful inleds med en polemik mot Keynes. Där Keynes menade att 
en återgång till religioners traditionella värderingar skulle leda till att den 
ekonomiska utvecklingen stannade av menade Schumacher att värderingar 
som genererat tillväxt under 1900-talet på sikt skulle kommma att undergräva 
grunderna för den moderna civilisationen.113 Schumacher berör alltså 
grundfrågor men här snävar jag in till en av de begreppsfamiljer som 
förknippats med Schumacher. 

Begreppet 'Intermediate Technology' har på svenska översatts med 
'mellanteknik' .114 Mellan syftar på sådant som mellan liten och stor skala, 
mellan hög och låg kapitalintensitet och mellan tradition och förnyelse. 
Schumachers motiv för att förespråka återupptäckande och nyutveckling av 
'mellanteknik' var ursprungligen knutna till hans u-landsengagemang. I u
länder skulle 'mellanteknik' möjliggöra en arbetsintensiv, lärande och 
resurssnål industrialisering.115 Tankar kring 'mellanteknik' och 'alternativ 
produktion' - ett begrepp som också knutits till Schumacher - blev emellertid 

109 Commoner (74[71]) s. 280. 
110 Schumacher (92[73]) s. 4. 
111 Wood (85[84]) s. 14 f. 
112 Y oung (92[90]) s. 96 ff.
113 Schumacher (92[73]) s. 24 f. 
114 Norberg (84) s. 66. 
115 Schumacher (92[73]) s. 150 ff. (Artikeln skrevs urspr. 1965). 
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också betydelsefulla för de nya miljörörelserna i avancerade västländer.116 Att 
de på 60-talet 'föga kända' tankarna fick en sådan roll berodde bland annat på 
att Schumacher knöt ihop frågor kring yttre och inre miljö.117 

Trots Schumachers exempellösa framgångar i i 70-talets nya miljörörelser var 
intresset för hans ideer emellertid begränsat inom den akademiska disciplin ur 
vilken han själv kom. Trots att han underströk att hans kritik avsåg en 
deterministisk syn på allt större teknisk skala och att de alltså inte gällde 
tekniska framsteg i allmänhet kom han att kritiseras för att vara en sentida 
Luddit/maskinstormare.118 Ekonomers problematisering av sådana fenomen 
som teknologibanor har kommit att knytas till andra än Schumacher.119

116 Se t.ex. Norberg (84) s. 66 -85 beträffande Sverige och Jamison m.fl. (90) s. 143 beträffande 
Holland. 

117 Se t.ex kap. 4 -"Buddhist Economics" -i Schumacher (92[73]). 
118 Schumacher (92[73]) s. 156 och Young (92[90]) s. 94-116. 
119 En vanlig 'äldsta referens' när det gäller teknologibanor är Nelson och Winter (77). Se t.ex. 

Dosi (88) s. 16. 
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15.4. J amison och Dwyer som tolkar för de nya 
kravformarna 

Vad karakteriserade det sena 1960-talets nya rörelse för den yttre miljön? Den 
frågan är central i The making oj the New Environmental Consciousness.- A 
comparative Study oj the Environmental Movements in Sweden, Denmark and the 
Netherlands.120 När den danske deltagaren i studien - Jeppe Lcess0 - söker
svara gör han det genom att kontrastera den nya mot en gammal, men än idag 
aktiv, yttre miljörörelse.121 I tre avseenden ser jämförelsen ut som följer:

Syfte: 

Fokus för kritik: 

Kognitiv horisont: 

Gammal rörelse (med dess Ny rörelse (med dess 
tankemönster på 1960- tankemönster 1969 - 73): 
talet): 

Att bevara/ skydda 
naturen 

Bristen på planering 

Nationell 

Att garantera mänsklig-hetens 
överlevnad 

Tillväxtekonomin 

Global 

Med denna vinkling förefaller den gamla rörelsen - i detta fall Danmarks 
Naturfredningsforening- ha mer gemensamt med 'miljökompromissens fader' 
Evelyn än med den nya danska rörelsen NOAH.122 

Denna dikotomisering avser att på ännu ett sätt introducera tanken, att det var 
något radikalt nytt med de miljörörelser, vilka fick internationellt genomslag 
samtidigt, som de första tecknena visade sig, på att efterkrigstidens långa 
högkonjunktur gick mot sitt slut.123 

120 Jamison m.fl. (90). Boken är skriven av ett författarkollektiv vars medlemmar framgår av 
ref.listan. I huvudtexten använder jag namnet Jamison för att beteckna hela 
författarkollektivet och använder också singularis maskulinum om hela kollektivet. När ett 
resonemang bara rör den enskilde individen Jamison skriver jag 'Jamison själv'. 

121 Jamison m.fl. (90) s. 91. 
122 Danmarks Naturfredningsforening är den danska motsvarigheten till Svenska 

Naturskyddsföreningen. Epitetet 'miljökompromissens fader' om Evelyn introducerades i 
15.0.2. NOAH bildades 1969 vid en symbolmättad happening - tillika ett studentuppror 
inom/mot ett akademiskt naturhistoriskt sällskap - NOA. 'H'-et lade studenterna till både för 
att markera det nya och för att hedra den förste kämpen för arternas överlevnad. Uamison 
m.fl. (90) s. 66 och 120].

l23 Mina motiv för att poängtera samtidigheten av det nya miljömedvetandet och början till 
slutet på 'efterkrigstidens långa högkonjunktur' antyddes i kap. 10. Viktiga utgångspunkter 
för en diskussion av detta finns i Freeman/Perez' artikel om ekonomiska strukturkriser i 
Dosi (88) [s. 38 - 66]. 
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15.4.1. Nya och gamla sociala rörelser 
Ordet nya rörelser brukar inte endast användas för att markera kontrasten mot 
äldre naturskydds rörelser. I 80-talets sociologiska, statsvetenskapliga och 
idehistoriska diskussioner talades det ibland om nya sociala rörelser (t.ex. för 
fred, miljö, kvinnosak eller lokalt självstyre) i kontrast mot gamla sociala 
rörelser (t.ex. arbetarrörelse eller nykterhetsrörelse).124 

Med denna terminologi skulle mina fallbeskrivningar, kunna sägas börja hos 
en ny social rörelse - den nya yttre miljörörelsen - som födelseort för Hg-fri
fallet, för att sedan fortsätta till en gammal social rörelse - arbetarrörelsen -
som födelseort för mina två andra fall. En sådan beskrivning kompliceras dock 
av att uppbrotten, i tänkandet kring yttre och inre miljö, har många rötter 
gemensamt. Antydningar om att det förhåller sig så finns det gott om hos mina 
guider i den yttre och inre miljöns rörelse-landskap d.v.s. hos Jamison 
respektive Dwyer. 

Dikotomiseringen i ny och gammal kompliceras också av att uppbrottet i 
tänkandet kring den inre miljön delvis var ett uppbrott från den etablerade 
arbetarrörelsen.125 En tredje komplikation är att kravet på Hg-fritt föddes 
innan den nya yttre miljörörelsen uppstått.126 

Det finns dock många skäl för att upprätthålla dikotomier mellan yttre och 
inre, och mellan gamla och nya, miljörörelser. Apropå det moderna yttre-miljö
medvetandets födelse säger Jamison: 

"Environmentalism emerged as as a critique of the consequences of science and 
technology, primarily by scientists, before it grew into a social movement;"127 

När det gäller yttre-miljö-innovationer skulle man alltså kunna säga att 
öppningen för att tänka i termer av innovation seeking och alltså sluta vara låst 
till tanken på diffusion of innovation gick via en 'palatsrevolution i det 
naturvetenskapligt/tekniska citadellet'.128 Uppfattningen att det fanns dödliga 
hot förknippade med en naturvetenskaplig/teknisk utveckling som, vad gällde 
'innersta drivkraft', var blind för miljökonsekvenser, fick sina första 
'halvlegitima' förespråkare bland vetenskapsmännen själva.129 

Att se '68-uppbrottets' nya arbetsmiljökrav som mer 'folkliga' till sitt ursprung, 
kan vara problemfyllt, eftersom jämförelsen, med de nya kraven kring den 
yttre miljön, inte kan göras utan perspektivförändringar. Ändå tror jag det kan 
vara fruktbart att laborera med en hypotes om att de språkliga, kulturella och 
sociala avstånden mellan de tidiga kravformarna och 'citadellet' var större för de 
nya arbetsmiljökraven än för de nya yttre-miljö-kraven. 

124 Se t.ex Cohen (85) samt Katzenstein (89) s. 15. 
125 Dwyer (91) s. 78. 
126 Jmf kap. 16 särskilt sektionerna 16.4. och 16.5 där denna komplikation blir utgångspunkter 

för viktiga poänger. 
127 Jamison m.fl. (90) s. 4. 
128 Genom att använda bilderna 'citadell' och 'palatsrevolution' återknyter jag till det citat som 

inledde kap. 4. Jag understryker genom dessa bild val att jag delar den Fleckska 
uppfattningen att även vetenskapliga tankestilar kan fjättra. 'Palatsrevolution' markerar att 
uppbrottet i detta fall började 'nära centrum'. 

129 Jmf 15.2.1. (särskilt textavsnittet "Förnekandet av det subjektiva") och 15.3.1. 
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Denna hypotes om mindre avstånd för yttre-miljö-kraven förutsätter inte att 
jag är blind för att det å ena sidan fanns grupper på extremt rationalitetsavstånd 
från citadellet bland tidiga kravformare för den yttre miljön - t.ex. naturfolk 
från den s.k. 'fjärde världen' såsom indianerna - eller å den andra för att det 
fanns 'akademiska vänner' till de nya kravformarna på arbetsmiljöns område. 
Hypotesen innebär inte heller någon förmodan om att de synbara konflikterna 
borde blivit mindre kring den yttre miljön. Brödrafejder kan också bli blodiga. 

Däremot innebär hypotesen att jag utgår från att balansen mellan olika sociala 
krafter var väldigt olika i de nya yttre och inre miljörörelserna.130 

Därtill vill jag foga en distinktion som utgår från temat ny kontra gammal 
rörelse. För att det skulle uppstå en kravformande rörelse för den yttre miljön 
krävdes det att en ny rörelse bildades; för att något motsvarande skulle uppstå 
för den inre miljön krävdes det en radikal ombildning av en gammal rörelse. 

För mina syften här är dessa antydande kommentarer om begreppen ny och 
gammal social rörelse tillräckliga. Här används de nämligen i huvudsak som 
förberedelse för att pröva lekordet 'dialogmognad'. 

15.4.2. Dialog-mognad 
I kapitel 4 argumenterade jag för att det utvecklande samtalet har bäst 
förutsättningar när samtalsparterna är jämlika, ömsesidigt respekterande och 
empatiska, motiverat självrespekterande etc. Låt mig en stund bortse från 
'dialogförmågans mångdimensionalitet' genom att säga att förutsättningarna 
blir bäst om parterna i samtalet är 'lika mogna'. 

Diskussionen om sociala rörelsers dialogmognad föranleds här av att mina 
kravformarbilder bl. a. syftar till att förstå vad som får en social rörelse - eller 
delar av den - att mogna fram till att bli en 'kreativ part i en innoverande 
producent<->brukar-relation' _ 131 

Varken Jamison eller Dwyer talar emellertid i sådana termer. Jag tvingas att 
använda deras begrepp ganska fritt för att av dem få hjälp med mina 
kravformarbilder. Att jag tvingas vrida till deras begrepp har att göra med att 
de skapats för helt andra syften än mina. För Jamison är den nya miljörörelsens 
identitetsbildning ett centralt intresse. En viktig aspekt av denna 
identitetsbildning var att rörelsen utvecklade tankar om att lösningar på 
många miljöproblem inte i första hand skulle sökas i ny teknik .132 För Dwyer är det
centralt att tolkningar av arbetsolyckor i termer av bristfällig teknik ofta dolt 
sociologiska aspekter på vad som lett till arbetsolycker. 

Jamisons och Dwyers här nämnda, samt Commoners ovan diskuterade, 
tankefigurer kring teknik och miljö vill jag - trots skillnader författarna 

130 Se Cohen (85) s. 667.
131 Som antytts flera gånger ovan var tanken på, att det behövdes mer än en aktiv part i en

innoverande producent<->brukar-relation, ofta utalad i t.ex. det sena 70-talets svenska 
industridebatt. Tanken kunde då beskrivas som att det behövdes 'kompetenta beställare av 
ny teknik'. 

132 Jmf 15.3.1. 

KIS: Brukare från objekt till subjekt 331 



emellan - hänföra till samma familj av tankefigurer och kalla denna familj 
skepsis mot teknifiering av miljöproblem. 

Denna skepsis hos Jamison och Dwyer ger mig som nämnts vissa problem i 
övertagandet av deras begrepp men samtidigt är deras skepsis värdefull för 
mig. Så vitt jag förstått har det faktum att de delat denna skepsis med de nya 
aktörerna nämligen bidragit till att de på respektive arenor - den yttre och den 
inre miljöns - utvecklat förmågan att leva sig in i de nya kravformarnas 
aktörsspecifika rationalitet. 

Det var bland annat vikten av, och svårigheterna med, att leva sig in i de nya 
kravformarnas aktörsspecifika rationalitet som Jungen talade om i de resonemang 
jag citerade i kapitel 4 ovan. 

Eftersom identitetsbildningen ofta bör ha fortskridit en bit för att det ska bli 
meningsfullt att en aktör träder in i en dialog är det bra för mig att ha tillgång 
till tolkar som kan leva sig in i identitetsbildningen. 

Mina tolkars inlevelse bör också relateras till att de båda ägnat tid åt vad som -
i efterhand - kunnat kallas 'deltagande observation'.133 Jag skriver 'i efterhand' 
därför att de när de samlade sina erfarenheter kanske kände en starkare 
identifikation med respektive grupp än vad som normalt läggs in i begreppet 
'deltagande observation'.134 Båda förefaller också sympatisera med de medel 
för att förbättra miljön som Merchant sammanfattade i uttrycket "adopting 
new social styles".135 

Det kan förefalla paradoxalt att empati gränsande till identifikation med 
aktörer som är skeptiska till teknifiering ska kvalificera Jamison och Dwyer att 
tolka en del av den dynamik som ledde till miljöinnovationerna i mina fall. 
Dessa innovationer var ju i viktiga avseenden tekniska. En del av paradoxen 
löses emellertid upp när man noterar att ett av de medel som Merchant nämner 
är "soft technologies". Jag får också intrycket att mina båda tolkar skulle vara 
beredd att hålla med om min utgångspunkt att den teknik som växer fram i 
samspel mellan 'lagom mogna' sociala rörelser och 'föryngrade' 
teknikproducenter kan få andra miljökvaliteter än en teknik som blint 
'serverats' från ett stelnat 'citadell'. 

15.4.3. De utgångspunkter J amison kan ge ligger närmare mina 
behov 

Jamison och Dwyer har emellertid olika syften, ambitioner och foki i sina 
beskrivningar av de nya kravformarnas specifika rationaliteter. När det gäller 
miljörörelsers identitetsbildning gör Jamison en nydande forskningsinsats 

133 'Deltagande observation' är en inom socialantropologiska studier ofta använd metod. [Se 
t.ex. Leach (82)].

134 Jamisons tid i miljörörelsen och Dwyers i högriskarbete inom nyzeländsk byggverksamhet 
verkar sålunda först ex post ha definierats som 'deltagande observation'. [Jamison m.fl. (90) s. 
x (Romersk 10) resp. Dwyer (91) s. 2]. 

l35 Merchant (89[80]) s. 295 och ovan i slutet av 15.2.2. 
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medan Dwyer behandlar den rudimentärt.136 Jag har alltså olika stor hjälp av 
dem i min undersökning. 

Jamison arbetar mycket medvetet med begreppet 'social rörelse'. Han ser bland 
annat på identitetsutvecklingen för nya yttre-miljö-rörelser, såsom 
identiteterna manifesteras i utvecklingen av deras tänkande, exempelvis deras 
vetenskapssyn.137 Han diskuterar denna utveckling i relation till den övriga 
politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen i de berörda länderna. 

Framställningen fokuseras på tre små och öppna länder som spelat 
avantgardroller i den internationella utvecklingen av yttre-miljö
medvetandet.138 För jämförbarhetens skull koncentreras analysen till fyra 
perioder från tidigt 6O-tal till sent 8O-tal. Detta sker dock ej på 
historiemedvetandets bekostnad. De tre länderbeskrivningarna startar i 
historiska tillbakablickar till mellankrigstid och 18OO-tal. Bredden i sättet att 
sammanhangsplacera de nya rörelserna kan illustreras av att Jamison själv går 
in på litterära förelöpare till det moderna miljömedvetandet i Sverige, att 
L�ss0 trycker på de kulturradikala influenserna i det danska 
utbildningssystemet, och att Jacqueline Cramer understryker det inflytande på 
holländsk mentalitet, som det inneburit att till och med marken i Holland kan 
ses som en kulturskapelse.139 

Fokus i The making of the New Environmental Consciousness är emellertid på fyra 
strategiska perioder i de nya rörelsernas framväxt och vad som hänt under 
dessa perioder i de tre nämnda länderna. Fokuseringen innebär att Jamison ger 
mycket användbara bakgrunder till mina kravformarbilder. Tankemönster hos 
mina aktörer kan ses i relation till den bredare bildsvit över miljötänkandet 
som Jamison givit. 

Min användning av Dwyer fordrar mer 'översättningsarbete' från min sida. 
Värdet i Life and death at work ligger bland annat i att Dwyer lyckas renodla 
vissa aktörsmönster i relation till tekniska arbetsmiljöinnovationer. Genom att 
se just på 'the Davy Lamp' skaffar han sig historisk distans.140 Denna distans 
hjälper honom att få fram en mycket användbar differentiering mellan olika 
sorters företag och olika arbetarkategorier. Min tolkning av fallet med de 
vattenburna snickerifärgerna har i viktiga avseenden inspirerats av Dwyers 
distinktion mellan hantverkarrationalitet och industriarbetarrationalitet. 

Dwyers insisterande på att arbetsolyckor även bör ses som 'socialt 
producerade' gör honom till bärare av ett viktigt perspektiv på en ofta använd 
distinktion i diskussioner kring arbetsmiljö. Jag syftar på uppdelningen i fysisk 
och psykosocial arbetsmiljö.141 I kritiken mot det paradigm som var rådande 
före 68-uppbrottet var det ett vanligt tema att sönderdelade och hårt styrda 

l36 Jämförelsen ska ej uppfattas som 'betygsättande'. Jag gör den som en del av mitt försök att 
ge läsaren en bild av vilken 'guide-hjälp' jag fått. 

137 Vad som kan avses med vetenskapssyn framgick i 15.2. Vad Jamison lägger in i begreppen 
identitet m.fl. blir lite tydligare i 15.4.4. 

138 Jamison m. fl. (90) s. viii. 
139 Jamison m. fl. (90) s. 18, 69 resp. 122.
140 Jmf 15.0.2. 
141 Se t.ex. Prick (94) s. 13. 
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arbeten var skadeproducerande såväl fysiskt som psykiskt. Dwyer håller 
denna integration av synen på fysisk och psykosocial arbetsmiljö levande. 

Dwyer sätter emellertid inte in de nya arbetsmiljöparadigmen efter 68-
uppbrottet i något rörelseperspektiv a la Jamison. Det sammanhänger enligt 
honom själv med att han inte ser någon enhetlig social bärare av rörelsetyp för 
kritiken mot det gamla paradigmet. Men jag tror också det kan relateras till 
Dwyers avsaknad av länderfokus. 

För att beskriva de svenska och danska målarnas väg ur det 
arbetsmiljöparadigm, som enligt Dwyer fjättrade många arbetsmiljöaktiva från 
1:a världskriget till 68-uppbrottet hade jag önskat mig att det fanns ett 
författar kollektiv med motsvarande metod som den i The making oj the New 
Environmental Consciousness som tagit sig an frågor kring inre miljö. Det intryck 
av forskningsläget som jag har är nämligen att det saknas en sammanhållen 
bild av arbetsmiljötänkandets omvandlingar sedan 68-uppbrottet. I än högre 
grad gäller intrycket av forskningsmässigt obanad terräng om jag dessutom 
önskar mig att en sådan framställning skulle innehålla systematiska 
jämförelser mellan utvecklingen i Sverige och i andra länder med avancerat 
arbetsmiljötänkande.142 

I brist på en 'Jamison för den inre miljön' och i medvetande om att balansen i 
min avhandling skulle tippa om jag på egen hand sökte åtgärda detta tvingas 
jag konstatera att jag saknar viktig bakgrund om utvecklingen av det inre 
miljötänkandet i Sverige.143 Det är allvarligt ty det gör det svårare för mig att 
perspektivera de två fall där jag har det rikaste empiriska materialet. På grund 
av mitt arbetes inriktning har jag inte ens kunnat skaffa en så tydlig bild av 
forskningsläget i svensk arbetsmiljöhistoria att jag känner mig förvissad om att 
jag noterat de 'identitetshistoriska' studier som gjorts och borde ha beaktats i 
mina kravformarhistorier _ 144 

Med tanke på att jag alltså behöver hoppa över en del tanke- och forskningsled 
mellan det som belyses av 'mina guider i rörelselandskapen' och den bakgrund 
jag hade velat ha för mina kravformarbilder finns det skäl att runda av mina 
teoretiska förberedelser för mina egna bilder genom att på ytterligare ett sätt 
antyda hur Jamison och Dwyer kan brukas. Jag gör det genom att gå närmare 
in på några av de begrepp de försett mig med. 

142 Att det i Sverige råder brist på internationellt jämförande (ide)historiska arbetsmiljöstudier 
påpekas i Sund (93). 

143 Det bör påpekas att jag utöver de i sammanhangen refererade fått värdefulla 
bakgrundsbilder från bl.a. Lundberg (82), Nordfors (85) och Sund/ Åmark (90). Gustavsens 
korta men pregnanta artikel i Odhnoff och von Otter (87) har också givit viktig bakgrund. 

144 Till frågan om brist på aktörsbilder av relevans för fallet med de vattenburna 
snickerifärgerna återkommer jag i 17.1. 
Till behovet av en 'Jamison för den inre miljön' återkommer jag flera gånger nedan bl.a. i kap. 
20. 
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15.4.4. Jamison om resursmobilisering och identitetsbildning 
Tydligast blir min användning av Jamison i kapitel 16, som ju handlar om en 
yttre miljöfråga, 'de kvicksilverfria betningsmedlens genes'. I kapitel 19 är mitt 
bruk mer indirekt men många av de lekord, som jag föreslår kan användas för 
att beskriva kreativ kravformning, är inspirerade av Jamisons text. Här ska jag 
endast ge ytterligare en nyckel till mitt bruk via ett begreppspar som är centralt 
i The making oj the New Environmental Consciousness. 

Begreppen 'resursmobilisering' och 'identitetsbildning' är relaterade till två sätt 
att analysera de nya sociala rörelserna.145 I en analys av 'resursmobilisering' 
blir sådant som miljörörelsers medlemsantal, eventuella parlamentariska stöd, 
samt deras strategier, taktiska allianser etc. av vikt. I en analys av 
identitetsbildning kan man som Jamison ta upp de nya rörelsernas tänkande 
kring anti-reduktionism, alternativ teknik och icke-hierarkiska organisationsformer. 
Jamison menar att en olycklig utrering av de två sociologiska 
analysprogrammen skett. Därmed har många av de som forskat kring nya 
rörelser försummat att se 

"the actual historical project of the new evironmentalist movement - at one and 
the same time projecting a new set of ideas and mobilising support for new 
forms of political activity ... "146 

Analysen av de dimensioner i identitetsbildningen, som jag lite på eget bevåg 
betecknat med begreppen anti-reduktionism, alternativ teknik, och icke
hierarkiska organisationsformer, spelar stor roll hos Jamison. De tankefigurer 
som ska manas fram av de två förstnämnda begreppen antydde jag ovan i 
avsnitten om Commoner respektive Scumacher.147 Den dimension i tänkandet 
som åsyftas med 'icke-hierarkiska organisationsformer' är den som tydligast 
röjer att den nya miljörörelsen hade viktiga rötter i "the alternative political 
culture of the 1960s". 

"The third dimension ... concerns the way knowledge production is itself 
organised . ... (It) calls attention to social and societal relations answering the 
question 'How should the ... production of knowledge be organised? The 
answer given can be summed up in the slogan: science for the people. Key 
considerations here are with participation and decentralisation, as well as with 
dissolving the division of labour between those who possess (expert) 
knowledge and those who do not."148 

Den 'tankemässiga identitetsbildningen' är viktig . .. 

" ... as the basis for interaction - both dialogue and tactical coordination ... 
-between actual organisations in particular national settings."149

145 Framställningen baseras på inledningskapitlet i Jamison m.fl. (90). Det resonemang i hans 
bok som sammanfattas med att identitet manifesteras i anti-reduktionism etc. finns under 
rubriken "Knowledge interests" på s.5 ff. 

146 Jamison m. fl. (90) s. 2. 
147 15.3.1. resp. 15.3.2. 
148 Jamison m. fl. (90) s. 6. 
149 Jamison m. fl. (90) s. 3. Hos Jamison finns ett mellanled mellan resonemangen om identitet 

och resonemangen om anti-reduktionism, etc. Att jag här formulerat mig i termer av 
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Enligt Jamison är sålunda bildningen av en identitet, som förenar olika grenar 
av rörelsen, nödvändig för uppnåendet av en sådan stabilitet att dess olika 
grenar kan föra dialoger med varandra. Den vridning jag gör av Jamisons 
begrepp innebär att jag tänker mig att denna stabilitet även innebär en mognad 
att gå in i 'dialoger med teknikproducenter'. 

15.4.5. Dwyer: Autonoma arbetare med 'det sjätte sinnet' i behåll 
kan undvika skador 

Även mitt bruk av Dwyer förtydligas bäst av dess tillämpning i mina 
kravformarbilder. När det gäller Dwyer framgår mitt bruk alltså tydligast i 
kapitel 17. Men eftersom de begrepp jag tar över från Dwyer har gemensamma 
rötter kan eljest svårsedda egenskaper hos dem förtydligas av att de först 
presenteras i anslutning till varandra. Som ett sista avsnitt i förberedelsen för 
de empiriska kapitlena ser jag sålunda lite närmare på Dwyers differentiering av 
aktörerna kring en arbetsmiljöinnovation. Jag tar också upp hans tolkning av 68-
uppbrottet d.v.s. hur han beskriver brottet med tidigare arbetsmiljötänkande. 

Dwyers differentiering av aktörerna kring en arbetsmiljöinnovation 
Dwyer inleder sin bok om arbetsolyckor med ett kapitel som bär det talande 
namnet "From Sin to Social Peace: The Origins of the Modern Treatments of 
Industrial Accidents".150 Den synd som åsyftas har att göra med attityden till 
arbetsolyckor under förindustriell tid. Arbetsolyckor sågs av de drabbade som 
syndastraff. En titt på det tidiga 1800-talets England ger en glimt av vad som 
skulle komma när denna fatalistiska attityd bröts ner. 

Under gruvindustrins snabba expansion utvecklades en specifik arbetskultur 
som innefattade olika sätt att tillägna sig och förmedla 'känsla för gruvrisker'. 

"some learned the smell of theoretically odorless firedamp or how to identify 
hidden strata and seams in the mine by tasting water. 'To take notice of minute 
warning signs, sounds, and smells,' they developed what could be called a 
'sixth sense' with regard to safety."151 

I stället för det egna syndfulla levernet kunde arbetsförhållanden nu ses som 
orsaker till olyckorna. Det kunde gälla arbetsförhållanden vilka ledde till att 
budskapen från 'sjätte sinnet' ignorerades eller sådana som gjorde att 
utvecklingen av detta 'sjätte sinne' motverkades. 

Vittnesmål förmedlade i en offentlig utredning från denna tid ger exempel på 
sådana kvaliteter i arbetet som man ville uppnå därför att de kunde motverka 
olyckor: 

'tankemässiga identitetsbildning' beror på att jag inte vill tynga min framställning med för 
många av Jamisons kunskapssociologiska begrepp. 

150 Dwyer (91) s. 13 - 42.
151 Dwyer (91) s. 14.
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"the ability to generate and transrnit knowledge about the workplace, the 
refusal of financial incentives, the ability to resist authoritarianism, and the 
reduction of working hours." 

Dwyer tolkar in ett tankemönster i de splittrade vittnesmålen: 

"a greater control over the management of work by knowledgeable workers, 
one that allows them more freedom from financial necessities, from arbitrary 
employer action, and from ignorance, will reduce accidents."152

Dwyer beskriver fem viktiga aktörskategorier i spelet kring gruvolyckorna. 
Bland arbetarna gör han först distinktionen mellan de fatalister som fortsatte 
betrakta olyckor som syndastraff och de autonoma arbetare vars tankemönster 
antyddes i citatet ovan. Bland gruvägarna identifierar han traditionella 
kapitalister och industrikapitalister. De sistnämnda anställer mer kvalificerade 
arbetare i arbeten som är viktiga ur säkerhetssynpunkt och gör även andra 
investeringar i olycksprevention. 

Det var en sammanslutning av 'industrikapitalister' i nordöstra England som år 
1815 gick ihop om att 'beställa en arbetsmiljöinnovation' syftande till sänkta 
explosinsrisker i gruvorna. 'På några veckor' uppfann Humphrey Davy den 
berömda gruvlykta vars spridning sägs ha bidragit till drastiskt sänkta 
olycksfrekvenser. 

De autonoma arbetarnas olika mönster i reaktionerna på 'the Davy Lamp' 
använder Dwyer för att göra ytterligare en viktig differentiering mellan 
aktörer. Denna differentiering gäller mellan olika kategorier inom gruppen av 
'autonoma arbetare'. Den ena kategorin är skeptisk mot 'the Davy Lamp'. 
Autonomin hotas när en teknisk uppfinning ersätter det som tidigare 
åstadkoms av arbetarnas omdöme och 'sjätte sinne'. Ett annat memento är att 
djupare liggande - mer farofyllda - gruvorter kan exploateras i och med att 
riskerna kan kontrolleras bättre. 

Den andra kategorin bland de autonoma tar fasta på teknikens möjligheter: 

"Many workers ... believed that science could be a tool for human 
emancipation. They formed Mechanics Institutes and Halls of Science ... I will 
call those workers who actively favored the use of technology as a means of 
improving working conditions industrial workers ." 153 

Trots att det innebär en viss vridning av Dwyers begrepp kommer jag tala i 
termer av att den förstnämnda kategorin bland de autonoma har 
'hantverkarrationalitet' eller att de är 'hantverkare i Dwyers mening'. Den 
andra kategorin blir 'industriarbetare i Dwyers mening'.154 

Industrikapitalister och industriarbetare bildade en 'allians av upplysta'. Denna 
innehöll fröet till den moderna behandling av riskerna som lade grunden för 
den era i olyckshanteringen som Dwyer karakteriserar med orden "Social 
Peace". 

152 Dwyer (91) s. 15. 
153 Dwyer (91) s. 18. 
154 Jmf 17.1.1. 
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68-uppbrottet
Dwyers andra kapitel har också ett talande namn - "From Peace to Rupture:
Development and Crises of Modern Solutions".155 Vid sekelskiftet mellan 1800-
och 1900-tal hade förindustriella produktionsformer och 'förindustriella
normsystem' trängts tillbaka så pass i de ledande industriländerna att tiden var
mogen för en systematisering och generalisering av de många former för att
reglera olycksfallen som prövats av de då ledande industriländerna.156 Från
1920- till 1950-talen följer så en framgångsrik etableringsfas för de moderna
sätten att reglera olycksfallen, men därefter närmar sig en kris som till slut blir
tydlig under 68-uppbrottet. Dwyer följer regleringen på många nivåer:
Arbetsplatsnivå, professionsnivå, partsnivå och lagnivå. Dwyer manar alltså
fram en bild av det moderna regleringssättet från 20-talet och framåt som ett
sammanhängande helt.

68-uppbrottet - vilket är min översätning av Dwyers "the Rupture" -relaterar
denne både till en statistisk bild enligt vilken arbetsolyckorna slutade minska i
omfattning från någon gång på SO-talet och till ett stämningsläge som kan
beskrivas som att unga arbetare och en del av deras professionella vänner
reagerade mot att arbeterna sågs som objekt för en (välvillig) expertreglering.
Brottet innebar ett ifrågasättande både av vilka som skulle åtgärda
arbetsmiljöproblemen och hur problemen borde åtgärdas.

Dwyer talar om att arbetsgivare, arbetsmiljöns professionella och de fackliga 
eliterna under perioden före 68-uppbrottet alltmer kom att se arbetsskador som 
resultat av arbetares irrationalitet. 'Eliternas' syn på hur arbetsskador kunde 
undvikas med hjälp av tekniska, medicinska och psykologiska metoder såg 
enligt Dwyer bort ifrån att olyckorna var 'socialt producerade' av sådant som 
arbetsplatsers styrsystem. 

Dwyers analys av 68-uppbrottet ger alltså ytterligare en påminnelse om varför 
det var svårt för 'teknikproducenter' att se pionjärbrukare bland de nya 
miljökritiker som trädde fram under 1960-talet. 

155 Dwyer (91) s. 43-86. 
156 Vad som kan avses med 'förindustriella normsystem' framgick i textavsnittet ovan där 

föreställningen om olycksfall som syndastraff diskuterades. 
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16. De kvicksilverfria
betningsmedlens genes
"Den kemiska spärrelden, ett vapen lika grovt och osmidigt som grottmannens
klubba, har satts in mot livets egen väv - en väv som å ena sidan är ömtålig och
lätt att förstöra, men å andra sidan också är fantastiskt seg och elastisk och fullt
i stånd att slå tillbaka på de mest oväntade sätt."1

16.0. Att i den yttre miljön 'återupptäcka' den inre 
miljöns problem 

Många - inklusive jag själv - har levat i föreställningen att den svenska 
kvicksilverdebatt, som rasade under mitten av 1960-talet, föranleddes av 
Rachel Carsons bok Tyst vår. De som definitivt tagit mig ur den föreställningen 
är de svenska miljöhistorikerna Jan Thelander och Lars J Lundgren.2 Den bild 
jag får efter att ha läst Thelander/Lundgrens kravformarhistoria är att Carsons 
bok flyttade strålkastarna så att de kunde belysa även dittills skymda 'insatser': 
Av kvicksilverarbetare, fiskarfamiljer i Minamata, arbetsmedicinare, 
veterinärmedicinare, ornitologer m.fl.3 

Att biologen och 'poeten' Carson kunde ändra belysningen kan ses i termer av 
att hon var en gränsgångare mellan naturvetarvärld och myndighetsvärld: 

"Hon hade ... ett stort kontaktnät både i forskarsamhället och i administrationen 
(inte minst genom sin tidigare anställning vid US Fish and Wildlife Service). 
Hon hade således goda möjligheter att samla information från olika håll ... "4 

Det nya ljus, som Carson var med om att arrangera, gav kraft åt såväl nya, 
ännu sköra, rön beträffande kvicksilver i 'omgivningshygienen', som åt mer 
etablerade, men halvglömda rön beträffande dess roll i 'arbetshygienen'. 

1 Carson (63[62]) s. 358. 
2 Thelander och Lundgren (89 [81])[Hg-fri]*. Suffixet [Hg-fri]*, som anger att den fullständiga 

ref. till detta verk ska sökas i appendix Ilc, upprepas ej varje gång Thelander och Lundgrens 
arbete nämns. När arbetet nämns flera gånger i rad anges suffixet endast första gången. 

3 Mitt begrepp 'kravformarhistoria' kommer successivt preciseras här i avhandlingens del IV. 
Hos Thelander och Lundgren beskrivs den naturvetenskapliga kravformningen kring 
kvicksilver på s. 90-101. Kravformningen på myndighetsnivå beskrivs på s. 134-139 i samma 
arbete. Sådana hänvisningar till vissa sidor i boken är dock väl snäva eftersom hela boken i 
väsentliga avseenden bygger på tre svenska kravformningshistorier (avseende 
vatteföroreningar, kvicksilver och PCB). 
Ordet 'insats' används medvetet dubbeltydigt. Jämför Boethius' rubrik "med livet som 
insats". 
Hur den kvicksilverkatastrof, som drabbade Minamata i sydvästra Japan på SO-talet (från 
1953), tolkades av svenska forskare diskuteras förutom hos Thelander och Lundgren även av 
Edfeldt (69) s. 23-26. 

4 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 147 f. 
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I mitt kapitel 6 ovan fick Alice i underlandets hattmakare utgöra illustration av 
att kunskaperna om kvicksilvets risker inte var ny. Hans Palmstierna 
dammade av denna sida av Lewis Carolls verk när han skulle påminna om att 
de 'nyupptäckta' yttre-miljö-sjukdomarna hade kunnat konstateras hos 
gruvors, kemifabrikers och andra arbetsplatsers anställda långt innan de 
konstaterades hos fiskar och fåglar. 

Hos Thelander /Lundgren är det inte hattmakare utan laboratorietekniker som 
får påminna: 

"Symtombilden för alkylkvicksilverförgiftning har varit känd sedan 1860-talet. 
Då insjuknade tre laboratorietekniker vid ett sjukhus; två av dem dog. När 
alkylkvicksilver började användas som betningsmedel hade de här fallen 
glömts."5

På den nivå, som aktualiseras av detta citat, kan man säga att 'de inre 
miljöproblemen föregick de yttre'. På ett annat plan tycks det mig emellertid 
vara tvärtom: Den 'palatsrevolution', som ägde rum i 'citadellet' i och med att 
naturvetare kring bio-vetenskaperna skärpte sin kritik mot den tillväxtmodell 
som, med Mumfords ord, 'proklamerat sin allmakt' efter andra världskriget, 
denna revolution hade till en början sitt fokus riktat mot yttre miljöproblem. 
De 'mentalitetsförändringar' i den allmänna debatten, som 
'palatsrevolutionärerna' därmed öppnade för möjliggjorde återupptäckten av 
de inre miljöproblemen. 

I Sverige och Norden blev denna revitalisering av intresset för de inre 
miljöproblemen mer markerat än på flertalet andra håll. Under delar av 1970-
och 1980-talen kan man påstå att vi här hade ett större intresse för inre än för 
yttre miljö. 

16.1. Föga välkomna kravformarhistorier? 
"Trots flera olikheter är det intressant att jämföra upptäckter av miljöproblem 
med tekniska uppfinningar . ... De marginella upptäckterna och 
uppfinningarna kräver ingen modifiering av existerande teorier. Mer centrala 
upptäckter kan underminera ett helt teorisystem. Detta är givetvis av stor 
betydelse för hur snabbt en upptäckt erkänns och dess konsekvenser inses."6

Det är intressant att jämföra Thelander /Lundgrens rapport Nedräkning pågår -
Hur upptäcks miljöproblem? Vad händer sedan? med en annan rapport som också 
skrevs kring decennieskiftet mellan 1970- och 1980-tal nämligen Påhittigheten 
blockerad - en studie om innovationsklimatet i Sverige? Den senare är författad av 
Patrik Engelau. De två rapporterna har det gemensamt att de båda kan sägas 
handla om hur 'storsamhället' förmår uppmuntra och ta till sig nydanande 
ideer, som på sikt 'kan göra livet rikare'. 

5 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 91.
6 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 187.
7 Thelander och Lundgren (89 [81]) respektive Engellau (79).
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Engelaus rapport skrevs inom ramen för Sekretariatet för framtidsstudier. 
Lundgren hade tidigare skrivit rapporter för Sekretariatet. 

Ideema från Engelaus rapport fick under 80-talet ett ganska starkt genomslag i 
svensk samhällsdebatt. Ideerna i Thelander /Lundgrens rapport hade det 
svårare: 

"Rapporten låg först opublicerad hos en kornmitte i nästan två år och kom på hösten 
-83 ut i en begränsad upplaga som snart tog slut.
"(vi kontaktade) i tur och ordning åtta förlag för att undersöka möjligheterna att ge ut
en förkortad version av rapporten. Svaret var otvetydigt. De marknadsbedömningar vi
fick oss till del innebar att vår bok var ett garanterat förlustprojekt: miljövård var 'ute'."
Till slut kom den förkortade versionen ut 1989."8

Jämförelsen mellan de två rapporternas öden tar jag fram här apropå mina 
försök att mana fram likheter och skillnader mellan innovationsprocessen och 
kravformningen. Jämförelsen ingår förstås också i min introduktion av den 
rapport som jag fortsättningsvis - för att förkorta - kallar Thelanders rapport.9 

Rapporterna har en i sammanhanget viktig likhet. Båda intresserar sig för 
problem med 'inlänkning' i samhället: Kan nydanarna länka in sina 
nydaningar i etablerade hierarkier som samtidigt kan vara starka och stela? På 
teknik/producentsidan kan man fråga om uppfinningen kan bli till en 
innovation trots storföretagens förstelning efter Schumpeters vattendelare 10. På 
kravsidan prövar jag att fråga om det nydanande kravet blir till effektiv 
efterfrågan trots kravadministrativt stordriftstänkande .11

Speglandet mellan en uppfinningssida och en kravsida kan förstås drivas för 
långt: Framgången för en teknisk innovatör/ entreprenör är exempelvis mycket 
lättare att mäta ekonomiskt än framgången för en kravformare. 

Speglingen kan också drivas för långt mellan de två rapporterna. Så är till 
exempel Thelanders rapport mycket mer fokuserad på 'kravformandets 
institutioner' än vad Engelaus dito är fokuserad på 'företagandets 
institutioner' _12 

Det att Thelanders fokus inte inkluderar överlänkningen av impulser från 
kravformare till innoverande företag, och att han heller inte diskuterar det 
samtal mellan kravformare och producent, som därpå följde, både försvårar 

8 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 8. 
9 Jmf inledande not till 15.4. Där framgår att jag gjorde på liknande vis med Jamison m.fl.
10 Begreppet 'Schumpeters vattendelare' introducerades i sektion 12.1. 
11 Metodnot: Jag har lekt med en tanke på att kalla det historiska genombrottet för detta 

'kravadministrativa stordriftstänkande' för en 'Webersk vattendelare'. Tanken har bl.a. 
infunnit sig vid läsning av Beckmans och Swedbergs diskussion om relationen Schumpeter 
<-> Weber. Mina förvaltnings- och sociologihistoriska kunskaper är dock för grunda för att 
jag ska våga föreslå detta begrepp. Tankefiguren återkommer dock ofta nedan. Jmf t.ex. 
19.1.6. 

12 En spegling av Nedräkning pågår vore i detta avseende snarare Vedins Små ideer i stora företag
[Vedin (83)]. 
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och underlättar för mig.13 Att det försvårar, att bara en del av den Långa Vägen
finns med, är uppenbart och kommer vidareutvecklas i slutet av kapitlet.14

Men Thelanders fokusering på kravframväxten i Sverige, och några aktörer 
kring denna, gör Nedräkning pågår desto fullödigare på dessa områden. Bokens 
många utflykter i det teoretiska landskapet kring upptäckter, miljö, natur- och 
statsvetenskap etc. ger eftertryckliga påminnelser om att 
kravformningsprocesser är oerhört komplexa i sig. Detta gäller alltså även när 
de inte ses som förberedelser för interaktion med tekniska innovatörer. 

Thelander kallar inte sina fall 'lovande barn' utan 'lopp'. Tre lopp följs utförligt 
i Nedräkning pågår: Vattenföroreningar, kvicksilver och PCB. 

Ett skäl för beteckningen 'lopp' är att Thelanders motsvarighet till den 
sekventiella modellen för innovationsprocessen15 ser ut som följer: 

---e---u--- b---r------Å------/katastrof/

effekttid upptäckts- besluts- resultat-
tid tid tid 

i = tidpunkt då ett ämne, en process etc introduceras 
e = tidpunkt då effekter är märkbara i naturen 
u = tidpunkt då miljöproblemet upptäcks
b = tidpunkt då beslut fattas och åtgärder vidtas för att vända en hotande utveck

ling 
r = tidpunkt då resultatet av beslut och åtgärder utvärderas (tolkas)
Å = återkopplingsstation: Hur mycket av problemet är löst? Har vi löst "rätt" pro

blem? 

Figur. Kapplöpningsbanan och dess tider16 

Det är främst aktörerna på tre kravformar-arenor17 som studeras av Thelander: 
Den naturvetenskapliga, den samhällsförvaltande (myndigheter) och den 
politiska. Massmedier, miljögrupper och företag har mer undanskymda roller -
För att än en gång betona att blott vissa kravformarhistorier återges i de 
enskilda kapitlen i del IV och alltså även här i kapitel 16 finns det en poäng 
med att påminna om hur Hans Palmstierna 1972 beskrev hur 
kvicksilverfarorna återupptäcktes i den yttre miljön: 

"I mitten på 1950-talet började fågelamatörer undra över varför fröätande fågel, 
som tex. gulsparv, höll på att dö ut."18 

13 Jag använder här begreppet 'samtal mellan kravfonnare och producent' (kravfonnar<
>producent-samtal) eftersom det ju är orimligt att använda beteckningen 'brukare' för mina. 
'naturvetar-hjältar'. 

14 Uttrycket den Långa Vägen ska föra tankarna till rubriken för kap. 9 ovan. 
lS Jmf sektion 14.1. 
16 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 14. 
17 Med ordet 'kravformar-arenor' glider jag ur Thelanders språk. Thelanders metafor är 

'kanal'. 
18 Palmstiema (72) s. 29 (BH-kursivering) 
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Ornitologerna får mer av hjältestämpel hos Palmstiema - hos Thelander är det 
snarare naturvetarna som görs till hjältar.19 Med hänvisning till min rubrik för 
kapitel 10 kommer jag påstå att myndigheterna står för de fjättrande 
strukturerna i kvicksilverfallet. Denna bild kommer dock modifieras så 
småningom. 

Varför kommer jag lyfta fram just de roller som spelades av naturvetare och 
myndigheter? En enkel men inte heltäckande förklaring är att Thelanders 
välskrivna kravformarhistoria har mycket att säga på just dessa områden. På 
en annan nivå finner jag goda motiv för detta val hos min guide Jamison. 
Denne understryker ju att den 'nya gröna' rörelsen även internationellt hade en 
viktig utgångspunkt i naturvetarkritik. 

I Sverige hade visserligen den naturvetenskapligt elitistiska riktningen inom den 
'gamla gröna' rörelsen redan på 1930-talet fått ge vika för vad Merchant och 
J amison kallar den intresse-balanserande riktningen men det är mycket som talar 
för att det var 'palatsrevolutionärer i det naturvetenskapliga citadellet' som 
hade bäst förutsättningar att spela hjälteroller under 1960-talets gröna debatt.20 

60-talets miljökontroverser följdes av en kraftiga expansion för en
naturvetenskaplig, 'grön effekt-forskning'. Detta kan ses som ett uttryck för att
många då väntade sig att det var naturvetenskapliga nydanare/hjältar som
genom att klargöra sambanden skulle kunna peka på vägar bort från framtida
miljökatastrofer.21 Detta gör den naturvetenskapliga kravformningen
intressant i sig - även om man kan ana att historien också skulle kunna skrivas
med ornitologerna mer i fokus.22 

Även myndigheternas roll i kravformningen får sin egen sektion. Rubriken för 
denna är 'Myndigheter som fjättrande strukturer'. Att jag lyfter fram den 
historien vill jag bland annat motivera med att kvicksilverfrågan påverkade 
tänkandet under svensk miljöförvaltnings formativa tid. På en lägre nivå 
argumenterar jag i slutet på kapitlet för att naturvetar- och 
myndighetshistorierna kastar ljus över 1970-talets nätbindning för innovationen 
kvicksilverfria betningsmedel. 

19 Ordet hjälte har - som utvecklats i kap. 10 ovan - en speciell innebörd i denna avhandling. 
Jag vill understryka att användningen ej bör uppfattas som en polemisk spetsighet. Avsikten 
är att markera perspektivets betydelse. 

20 Beträffande 'den intresse-balanserande riktningen' hänvisar jag till Merchant (89[801) s. 238 
och Jamison (91) s. 17. 
'Den intresse-balanserande riktningen' är mitt förslag till översättning av 'the managerial 
approach'. I den svenska utgåvan av Merchants bok använder översättaren Lång uttrycket 
"förvaltningsmässig inställning till naturen". [Merchant (94[801) s. 256]. En kortform som 
ibland användes är 'förvaltarskapstanken'. 
Beträffande 'palatsrevolutionärer' hänvisar jag bl.a. till sektion 15.3. 

21 Se t.ex. Jamison (91) s. 23 och Glimell (84) s. 80 ff. 
22 Helt osynliga är ornitologerna förvisso inte hos Thelander. Medvetandet om att även 

lekmännens historia borde skrivas med ett kravformarperspektiv syns klart i Thelanders 
senare forskning och skymtar även i det här använda arbetet: "I myndigheternas behandling 
av kvicksilverfrågan var det uppenbart att pressen från olika naturskyddsorganisationer 
hade betydelse. Utan ett sådant stöd är det tveksamt om Karl Borg lyckats driva fram 
förbudet mot alkylkvicksilver som betningsmedel" [Thelander och Lundgren (89 [811) s. 181]. 
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16.2. En kravformarhistoria på 50- och 60-tal med 
naturvetare som hjältar 
"När visade sig kvicksilverproblemet i Sverige? Var det 1950 när Karl Borg på 
veterinärmedicinska anstaltens avdelning för fallviltundersökningar (nedan 
veterinärmedicinska anstalten. EH-anrn.) fick in en råka, ... som visade sig ha en 
ovanligt hög halt kvicksilver i levern? Eller började det med öppningen av Erik 
XIVs grav 1958? (Då användes) en mycket finkänslig metod ... för analys av 
kvicksilver. I det analysarbetet deltog bland andra kemisten Torbjörn 
Westermark."23 

I sin kravformarhistoria kring kvicksilver i Sverige, sätter Thelander så 
småningom lika många frågetecken kring dateringar, som Rosenberg sätter i 
de ovan analyserade artiklarna om tekniska innovationers tidsmönster.24 

Inte bara den inledande frågan, 'när kvicksilverproblemet visade sig', kan ges 
många svar. Ett annat exempel gäller 'när tillräckligt många pusselbitar var på 
plats för att upptäckten skulle kunna sägas vara etablerad'?25 

Den i citatet nämnde Borg tyckte sig se bio-anrikning redan -56 när han fick in 
en stenfalk med mycket höga kvicksilvervärden.26 Även tesen om vissa 
fågelarters av kvicksilverförgiftning framkallade reproduktionsproblem såg Borg 
och en del andra forskare som övertygande styrkta redan på SO-talet. 

När offentlighetens ljus börjat flöda över kvicksilverfrågan, efter att Carsons 
bok 1963 översatts till svenska, började samma höst 'den bittra 
kvicksilverstriden' _27 

Allt fler - även utanför de ursprungliga kravformarnas krets - blev övertygade 
om att problemen var reella. Men det fanns viktiga aktörer som fortsatte tvivla: 

"När man i ett TV-program i mars (-64) utgick från att det fanns ett samband 
mellan det betade utsädet och fågeldöden, protesterade försäljningsfirman ... 
mot att orsaken togs för given."28 

Vid en konferens i september -65 kunde veterinärmedicinska anstalten 
presentera mycket starka indicier. Kanske hade dock inte ens dessa givit 
upptäckten legitimitet om inte 'Carsons ljus' hade spritts sedan -63. Bland 
annat på grund av detta ljus kom mer kraftfulla naturvetenskapliga metoder att 
tas i bruk för att utveckla kravet. 

Med användande av terminologin från kapitel 12 ovan vill jag hävda att 
upptäckten av de 'gröna' kvicksilverproblemen befann sig i en skör fas så länge 

23 Thelander och Lundgren (89 [811) s. 90. (Fetstilen på årtal är EH:s) 
24 Jmf avsnitt 12.3.2. textavsnittet "När innoverades ångmaskinen?". 
25 Med Thelanders terminologi avses här frågorna om när 'e' respektive 'u' inträffade enligt 

figuren "Kapplöpningsbana och dess tider" [En kopia av figuren visades ovan i sektion 16.1.]. 
26 Thelander och Lundgren (89 [811) s. 93. Stenfalken finns sent i näringskedjan, vilket gör att 

bio-anrikningen yttrar sig i dessa höga kvicksilvervärden. Terminologin förklaras t.ex. på s. 
180 i Miljö från A till Ö (92). 

27 Palmstiema (72) s. 14 samt Thelander och Lundgren (89 [811) s. 94. 
Som nämnts innehåller Carson (63[621) inte en rad om kvicksilver. Men desto mer om andra 
biocider. 

28 Thelander och Lundgren (89 [811) s. 95 
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som argumenten huvudsakligen vilade på Borgs arbeten på 
veterinärmedicinska anstalten. 29 

De som ville ifrågasätta Borgs resultat kunde hänvisa till osäkerheter sådana 
som att kvicksilverbetning av utsäde pågått länge innan problemen visat sig. 
Vidare kunde andra kombinationseffekter än de Borg upptäckt vara orsaken. 30 
För det tredje var det besvärligt att uföra den typ av kvicksilveranalyser som 
veterinärmedicinska anstaltens resultat byggde på. 

Även om Borg i mitten på 60-talet nådde framgångar med två av de krav som 
fötts ur hans upptäckter var de förbud som nåddes begränsade och 
tidsutdräkten hade varit lång.31 

Vid läsning kring Borgs del av upptäcktshistorien är det lätt att associera till 
uppfinningshistorier där tidiga faser präglas av resursbrist för uppfinnaren, 
ovilja från etablerade intressen att positivt sätta sig in i argumenten och 
strukturella övertag för uppfinningens motståndare. 

Från det att biocid-problemet fick ökad legitimitet på tidigt 60-tal kan man 
emellertid, utöver detta drag av strukturellt underläge för upptäckarna, också 
notera andra, och i stället positiva, typiska drag för radikala uppfinnings-
/ upptäcktshistorier: 

Ett spännande samspel - karakteriserat av 'kreativa samtal över gränser' -
utvecklas mellan en rad naturvetenskapliga discipliner.32 

överraskningar följda av djärva bisociationer. 

Ett forskningsklimat som medgav möjligheter att låta 'undran' föra in på 
udda spår. 

Två viktiga kontraster mot Borgs 50-talsarbete 'i uppförsbacke' är också viktiga 
att notera: Det senaste inom naturvetenskaplig instrument-utveckling kunde 
utnyttjas och man kunde göra mer direkta kopplingar till människors hälsa. 

29 Se dock Rudd (69[64]) s. 116: "Exemplen på konsumtion av förgiftad spannmål är många. 
Karl Borg (1958) har rapporterat omfattande dödlighet bland jaktbart vilt i Sverige som en 
följd därav". Om prestigefylld internationell uppmärksamhet är kriteriet var Borgs upptäckt 
erkänd. Men Rudd kan sägas tillhöra samma tankekollektiv som Borg. Frågan om Borgs 
upptäckt var erkänd eller ej aktualiserar frågan om det är möjligt att skilja mellan om tvivlare 
t.ex vid växtskyddsanstalten inte förstod eller inte ville förstå. D.v.s. frågan om skillnader i
tankestil kontra skillnader i intresse. Det faktum att Thelander av hänsyn till de intervjuade
endast anger "intervjumaterialet" som källa försvårar dock en tankestilsanalys.
[Referensen till Borg (58) är från Rudd. Liksom många andra sekundär-referenser har den ej
tagits med i mina ref. listor. Jmf ref.kommentar efter den stora ref.listan].

30 1958 redovisade Borg sin upptäckt av de förhöjda farorna när aldrin och kvicksilver 
kombinerades. 

31 De två krav som avses gällde dubbelbetning resp. alkylkvicksilver: 
Det tog 6 år (1958 -1964) för förbudet mot dubbelbetning (Aldrin och kvicksilver). 
"1956 inledde (Borg) fälttåget mot alkylkvicksilver. Förbudet kom i december 1965" [Thelander 
och Lundgren (89 [81]) s. 101]. 

32 "Torbjörn Westermark har räknat ut att den vetenskapliga basen för 
kvicksilverupptäckterna utgjordes av inte mindre än 17-18 discipliner." [Thelander och 
Lundgren (89 [81]) s. 116 återgivande T. Westermark "Oförstörbara och svårnedbrytbara 
ämnen i naturen" s. 168 i Diagnos -Aktuella ämnesområ den inom miljöforskningen. Lund: 1974] 
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En viktig bärare av den första av dessa kontraster var kärnkemisten 
Westermark som via sitt arbete kring gravöppningen 1958 stimulerades att 
utveckla spetsteknologi avseende kvicksilveranalyser .33 

Den direkta kopplingen till människors hälsa förtydligades utanför forskarvärlden 
1964. Då återgav en DN-artikel yrkesmedicinaren Stig Tejnings oro för att 
hönor, som fått i s�g betningsmedel, kunde värpa ägg med alltför höga 
kvicksilverhalter. Aven problemen med förhöjda värden i insjö-gädda fick i 
mitten på 60-talet en första uppmärksamhet i massmedia.34 

Några exempel får illustrera att många av stegen i 'kvicksilver-upptäcktens 
etablering' på 60-talet - åtminstone för en utomstående betraktare som mig -
förefaller ha radikala drag: 

Ett första exempel har sin bakgrund i proverna på gädda och de väsentligt 
förbättrade analysmetoderna.35 Vid gäddproverna hade man förundrats 
över höga kvicksilverhalter på 'perifert' belägna orter d.v.s. på platser som 
man inte trott var berörda av industriutsläpp eller läckage från jordbruk. 
Var det utsläppen som ändå låg bakom eller var det så att det var de nya 
analysverktygen som gjorde att man upptäckte en naturlig kvicksilverhalt 
som var högre än den man förut räknat med? 

När man skulle fastställa om den moderna produktionens 
kvicksilveranvändning verkligen förändrat kvicksilverhalterna i naturen 
stod man först rådvill. Av litteraturen att döma hade äldre provtagning 
varit alltför osystematisk. Men man hade faktiskt tagit en rad 'prover'. Utan 
att man varit medveten om det. 

" ... gamla uppstoppade rovfåglar ... blev nu ... högvilt för forskarna . ... Fjädrar 
från uppstoppade rovfåglar ända från 1860-talet och framåt analyserades ... 
Resultatet ändrade med en gång hela bilden. Halterna av kvicksilver steg 
märkbart från och med 1940-talet: alltså när jordbruk och industri började 
använda kvicksilver i större skala."36 

Resultaten av denna underfundiga metod för att få fram långa historiska 
serier började komma fram 1965. 

33 Metodnot: Mitt bruk av ordet 'bärare' i samband med Westermarks insats bör kommenteras.
Ordbruket är inspirerat av Edquist och Edquist (80). Jag vill mana fram associationer till 
deras begrepp 'sociala bärare av teknik'. Att jag här framhåller Edquist och Edquist snarare 
än Pinch och Bijker - vilka exempelvis i ett arbete från (87) talat i liknande termer - beror inte 
bara på att de förstnämnda via samtal påverkat min syn på tekniksociologi. Det beror även 
på att Edquist och Edquist förefaller mig öppnare för att differentiera den relativa betydelsen 
av olika aktörer i de nät som påverkar kravformning och innovationsverksamhet. 
I denna metodnot bortser jag från att Westermark var en individuell och inte kollektiv aktör i 
det framväxande upptäckar-/kravformamätet. 
Westermarks insatser för upptäckten nämndes ovan i inledningscitatet till sektion 16.2 [Jmf 
ref. där]. 

34 Edfeldt (69)] s. 11. Thelander och Lundgren (89 [811) s. 97 f.
35 Själva provtagningen illustrerar f.ö. att det förekom 'kreativa samtal över gränser'. Gädd

provema togs av en tvärvetenskaplig forskargrupp där såväl biologer som kärnkemisten 
Westermark ingick. 

36 Thelander och Lundgren (89 [811) s. 99. 
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Men hur farliga var de höga kvicksilverhalter som föranlett framtagandet 
av de historiska serierna? Inte så värst, trodde Gunnel Westöö, laborator på 
det statliga forsknings- och utrednings-institutet Folkhälsan i september 
1965. Jo faktiskt, trodde hon i november samma år. Att hon ändrat 
uppfattning berodde på att hon själv funnit en metod som visade att det 
rörde sig om metylkvicksilver. 

"Att det var metylkvicksilver i gäddorna kom som en stor överraskning ... 
Tidigare hade man inte haft klart för sig att metylkvicksilver lätt lagras upp i 
hjärnan . ... (Forskarna insåg) att här lurade en stor fara." 

Gunnel Westöö hade alltså inte skjutit problemet ifrån sig med hänvisning 
till att analysmetoderna ej fanns. Tvärtom gav hon 'fakta en chans att 
sparka'. 

Det förblev emellertid en gåta hur de höga metylkvicksilverhalterna 'i 
periferin' uppkommit. De industriutsläpp, som kunde spridas luftvägen 
bestod ju av oorganiskt- d.v.s. 'mindre giftigt' - kvicksilver. I ett samarbete 
mellan det ganska nystartade IVL37 och en universitetskemist ...

" ... tog (man) in lite 'smörja' från en sjöbotten och studerade vad som hände om 
detta placerades i ett akvarium med oorganiskt kvicksilver. Man fann att 
mikroorganismerna i bottenslammet omvandlade det oorganiska kvicksilvret 
till det mycket farligare metylkvicksilvret. ... Med den här upptäckten var en 
god bit av problemkedjan klarlagd."38 

Det intryck man får utifrån - att förloppet präglades av djärv upptäckarlust -
det intrycket har förstås rötter bland upptäckarna själva. När forskargruppen 
intervjuades av Thelander på sent 70-tal föreföll de se tillbaks på 60-talet som 
en slags de gröna upptäckternas guldålder i Sverige - en guldålder då den 
sköra men fria lekens vilkor ännu gällde (och ärat Sveriges namn flög över 
jorden): 

"Det är stor skillnad på vad som kan göras nu och för tio år sedan ... . Nu går 
det inte längre att följa upp stickspår och därmed begränsas 
upptäcktsmöjligheterna radikalt . ... Den svenska rniljöforskningen låg under 
1960-talet långt framme. Dess resultat var god valuta i utbytet med andra 
länders forskare. Sedan ... har tempot gått ner betydligt." 

37 Institutet för vatten- och luftvårdsforskning - IVL - hade startats 1/1-66 och leddes av 
industrin och Jordbruksdepartementet tillsammans [Edfeldt (69) s. 27]. 

38 Detta och följande cit. fr. Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 100 f. 
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16.3. Myndigheter som fjättrande strukturer 
Laborator Otterlind från Sveriges ornitologiska förening var en av dem som 
vid septembermötet -65 diskuterade frågan om kunskapsunderlag och beslut: 

"Med alltför rigorösa krav på analysbevis för skadeeffekter skulle obotliga 
skador kunna uppstå. Otterlind framhöll också att biocidanvändningen hade 
betraktats närmast som en intern agrikulturell angelägenhet. Han tyckte att 
representanterna för berörda vetenskapliga institutioner alltför mycket 
identifierade sig med jordbruksnäringen."39 

Rubriken 'Myndigheter som fjättrande strukturer' är tillspetsad för att markera 
att jag läser kravformarhistorierna med de raster jag visade i kapitel 10. 
Rubriken innebär på många sätt en hårdragning av Thelanders 
kravformarhistoria: 

Hårdragning för det första därför att Thelander inte bara identifierar en aktör 
utöver naturvetarna. 'Massmedia-kanalen' och 'politiker-kanalen' behandlas i 
speciella kapitel.40 Dessutom ifrågasätter Thelander om det - vid en djupare 
analys - alltid är så meningsfullt att dela upp på dessa fyra kanaler. Detta gör 
han genom att understryka att det som skiljer till följd av anknytning till olika 
kanaler ofta är mindre än det som förenar om man tillhör samma sektor. Med 
den 'agrikulturella' sektorn som exempel: 

"Riksdagsmän från jordbruksutskottet, tjänstemän i jordbruksdepartementet 
och lantbruksstyrelsen, ombudsmän från LRF, företagsledare från Arla, 
journalister från Land och forskare från Ultuna torde ha mer gemensamt än t.ex 
alla byråkrater dragna över en kam."41 

Till detta med sektorsintressena ska jag återkomma flera gånger. 

För det andra antar jag att Thelander skulle värja sig mot en formulering som 
kan misstolkas i riktningen att myndigheters karaktär av fjättrande strukturer 
är tidsutdräktens främsta orsak. Som nämnts ovan i inledningen till kapitel 16 
uppfattar jag att överlänkningsproblemet forskare -> myndigheter är centralt 
för Thelander; men han är inte ute för att moralisera utan för att visa 
komplexiteten. Ett viktigt mål verkar vara att se vad man kan lära av de 
mycket olika tidsmönstren för vattenföroreningar, kvicksilver och PCB. När 
det gällde vattenföroreningar, var 'handlingstiden' ungefär ett halvt sekel 
(1910-tal till 1960-tal).42 För kvicksilver var den i en del avseenden uppåt ett 
decennium. För PCB slutligen var 'handlingstiden' jämförelsevis mycket kort.43 

39 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 135. (EH-kursivering). 
40 Kapitel 11 respektive 13 hos Thelander och Lundgren. 
41 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 151.

42 'Handlingstiden' är ett begrepp som hos Thelander bl.a. används på s. 88. Det har så vitt jag 
förstått ungefär samma innebörd som 'u->b' i figuren "Kapplöpningsbana och dess tider" [En 
kopia av figuren visades ovan i sektion 16.1.].

43 Beträffande PCB finns för mig dock en oklarhet om det är 'e->u' (1964-1966), 'u->b', eller hela 
sträckan 'e->b' som avses). Umf föreg. not]. 
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vidareutveckla de nya snickerifärgerna så att 'sätter sig' långsammare - och 
alltså blir mer lika alkyderna - eller ska målarna omskolas? 

II.7: Ändra tänkesätt eller rutiner hos intresserade användare och
omgivande 'bromsare' 

Förändringar på användarsidan kan gälla flera led i produktionskedjan. Bland 
målarna kan en erforderlig attitydförändring gälla att bli beredd att anpassa 
sitt yrkeskunnande.En erforderlig förändring bland köparna av måleriarbeten kan 
gälla att acceptera ett något annorlunda utseende hos den färdiga ytan. 

Skärvätske-kunderna fick lättare att använda de miljövänliga vätskorna när de 
anskaffat maskiner anpassade till en annan vätskehantering. Detta förutsatte 
dock att maskinleverantörerna övertygats om behovet av förändrad 
maskin utformning. 

Omgivande 'bromsare' kan utöver kunder i senare led och andra leverantörer 
avse indirekt berörda avdelningar i brukarföretaget, myndigheter, 
konkurrenter etc. 

II.8: Lugna de största entusiasterna
När produkten börjar bli marknadsklar är det lätt hänt att några bland dess 
nya användare överskattar den. Kanske tror de att det finns bredare 
applikationer av den valda lösningen än det finns fog för. Nya skärvätskor kan 
exempelvis användas för bearbetning av andra material än avsett. Om så sker 
läggs grunden för ett framtida bakslag. 

II.9: Se till att pionjärbrukarna lyckas
De som i ett tidigt skede prövar en ny produkt kan göra det därför att de är 
mer än vanligt förändringsbenägna generellt sett. Men viljan att pröva nytt kan 
också bero på att man just har akuta problem med den gamla lösningen och 
det är ej givet att dessa beror på den substituerade produkten. I så fall kan det 
lätt framstå som om den nya produkten ej håller vad den lovat. 

Detta illustrerar att leverantören av en ny produkt måste kunna mer om 
användarsystemet än den traditionelle leverantören. Förnyaren måste också 
förstå varför det fungerar. I kemikaliesammanhang är detta extra viktigt 
eftersom det ofta rör sig om brukare vars egentliga kompetens ej är kemi. 

Om lågriskkemikalien skall ingå i ett integrerat kemikaliesystem finns också 
problemet att det kanske inte räcker att produkten har fördelar i just den 
funktion den ska fullgöra. De traditionella leverantörer täcker måhända ett 
bredare program. 

Slutligen kan det faktum att produkten är mindre farlig misstolkas så att 
säkerhetskraven sänks mer än vad som är motiverat. 
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"1956 inledde (Borg) fälttåget mot alkylkvicksilver. Förbudet kom i december 
1965." 48

En avsevärd tidsutdräkt alltså exempelvis mot bakgrund av Minamata och 
'Carsons' ljus'. Men som alltid kan man, genom ett annat val av sammanhang, 
förändra intrycket. Den svenska Giftnämnden var genom sitt förbudsbeslut i 
december -65 nästan ett halvt decennium före motsvarande beslutsinstans i 
USA. Och i USA krävdes det mänskliga offer innan beslut togs: 

"The first (regulatory initiative) on an alkyl mercury seed treatment, occured in 
1970. At that time, the Department of Agriculture ... suspended ... the 
registration for Panogen. This action followed close on the heels of a major and 
widely reported health tragedy which occurred in New Mexico to the Huckleby 
farnily, who were poisoned by meat from a hog that was fed grain treated with 
Panogen. "49 

Kvicksilverägget. Några få månader? 
"I mitten av 60-talet hade kvicksilverfrågan avancerat så långt att det stod klart 
att myndigheterna måste göra något åt den . ... I ett fall kunde vi notera en 
snabb myndighetsreaktion, bara några månader, och det var på (DN-artikeln) 
om kvicksilver i ägg."50 

Kvicksilvergäddan. Två och ett halvt år ? 
"De något säregna turerna i kvicksilverdansen kan till en del kanske förklaras 
genom Folkhälsans trängda läge mellan beslutande instanser och en skarp 
opinion från forskarhåll samt irritation från allmänheten och speciellt de 
drabbade (yrkes)fiskarna. Folkhälsans skyldigheter gentemot allmänheten var 
också en oklar punkt. Men faktum kvarstår att man redan på hösten 1965 hade 
fått klarhet i att det kvicksilver man hade att räkna med var mycket farligt för 
människan. Det tog ändå två år innan Folkhälsans gräns sanktionerades av 
beslutande instanser och två och ett halvt år innan den slutliga 
'kostrekommendationen' beslutades. "51 

16.3.2. Traditionella förhalningsargument 
I inledningen till denna sektion antyddes bilden av ett segmenterat samhälle.52 

Således håller exempelvis aktörerna i jordbrukssegmentet ihop kring den 
'maktbalans' som under lång tid etablerats inom detta segment. 'Nya eller 
svaga aktörer' - såsom ornitologer och udda veterinärmedicinare - släpps ej in. 

48 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 101. 
49 Ashford (79)** appendix A p. 23.
50 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 134. 
51 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 139. 

Kostrekornmendationen innebar det som ofta kallas 'svartlistning' av de sjöar i vilka en viss 
Hg-halt i fisk överskreds. 

52 På förvaltningsnivå används ibland ordet sektoriserad. Jämför även den norska 
maktutredningen - NOU 82:3 - t.ex. s. 7. Jmf även sektion 11.2 ovan. 
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I stället för ett smidigt nät, där trådarna utgörs av dialoger, har det uppstått ett 
svårsmält kristallgitter där platserna är låsta.53

En bild i den stilen kan utgöra en upptakt till den analys som Thelander -
utifrån kvicksilverfallet - gör av mönstret för hur tillverkare och användare av 
miljöstörande produkter hanterar miljölarm. Thelander menar att 
representanter för Statens Växtskyddsanstalt - som i mycket kom att föra hela 
segmentets talan - föll väl in i ett allmänt mönster när de i september 1965 
argumenterade mot förbud: 

Några smakprov på argumenten: 

De metoder, som använts för att påvisa sambandet mellan produkt och 
miljöeffekt, tål ej en vetenskaplig granskning. 
Problemet är ej så allvarligt. 
Olägenheterna av miljöeffekterna måste vägas mot de stora funktionella 
värdena hos produkten. 
Tillfredsställande ersättningsprodukter går ej att finna.54

Samtidigt som man hävdade att ersättningsprodukter ej stod att finna sades 
det emellertid i andra sammanhang att sådana produkter redan var på väg 
även utan någon reglering. 

Tillverkarna försvarade sig dessutom genom att försvåra undersökningarna av 
sambanden.55 

En del av inslagen under septemberkonferensen -65 har varit 'eviga 
följeslagare' i miljödebatten. Till exempel gäller det frågan om vad som är 
'tillräcklig kunskap för handling': Sålunda sågs det som en milstolpe när FN:s 
miljökonferens i Rio år 1992 uttalade att ... 

" ... brist på veteskapligt säkerställda bevis inte skall utgöra skäl för att skjuta 
upp kostnadseffektiva åtgärder för att hindra miljöförstöring."56 

Med hänvisning till kapitel 15 ovan, tolkar jag detta, som ett uttryck för att en 
del av tankearvet från 1600-talet förlorat sin legitimitet. 

Att frågan om bevis och tillräcklig information rör svårbemästrade 
tankestrukturer speglas även i Al Gores bestseller om miljöfrågorna från början 

53 Denna bild antyddes bl.a. genom citat av Otterlind. 
54 "Statens växtskyddsanstalt (ifrågasatte vid konferensen i september -65) forskarnas 

metoder"; 
"I verkets interntidning försökte en tjänsteman framställa det i någon slags skämtsam form 
så att det minskade antalet gulsparvar skulle bero på att hästgödseln försvunnit från vägarna 
"· 

.. ' 

" ... kvicksilverbetmedlen (hade) stor betydelse för skörderesultatet." 
"Professor Ingvar Granhall från växtskyddsanstalten underströk (vid konferensen i 
september -65) att det var en mycket svår uppgift att att finna fullgoda ersättare för 
kvicksilverpreparaten och samtidigt minska giftigheten." [Thelander och Lundgren (89 [81]) 
s. 135 f.].

55 "Det företag som sålde betningsmedel redovisade aldrig ... vad det var för typ av kvicksilver 
... Det var en affärshemlighet. ... (Vid denna tid kunde forskarna) bara konstatera att det 
fanns kvicksilver: man visste inte i vilken form. Den kunskapen (var) oumbärlig för en säker 
orsaksanalys." [Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 96]. 

56 Agenda 21 - en sammanfattning /UNCED / (93[92]) s. 5. 
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av 1990-talet.57 Att en erfaren miljöpolitiker idag känner sig föranlåten att gå så 
långt in i denna filosofiska fråga tror jag bottnar i att drömmen om det socialt 
och filosofiskt kontextlösa beviset ännu ej förlorat sin makt över tanken. 

16.3.3. Hur tolkades 60-talets kvicksilverkontroverser? Hur skulle 
politikerna reagera på segmenteringens problem? 

I ett avseende ställdes alltså miljöproblemens eviga frågor under den svenska 
60-talsdebatten om kvicksilver. I ett annat avseende däremot, var
kontroverserna mycket tidstypiska:

"The rapidity- and apparent effectiveness - with which the Swedish public 
sphere responded to the intemational environmental wamings certainly 
affected the way in which the ... Swedish environmental movement developed . 
... (But the the development was) also conditioned by the scientific and/or field 
biological background of most of the early debaters . ... The tendency, ... was to 
treat environmental issues as scientific-technical problems, 'side effects' of the 
industrial state, amenable to scientific-technical correction."58 

Det tidstypiska drag, som fanns, framstår tydligare ur Jamisons rörelse
perspektiv.59 Ur detta rörelseperspektiv saknades en hel del av de dimensioner, 
som ingår i en 'dialogmogen' miljörörelses tankemönster, i tankemönstret hos 
aktörsskaran bakom 60-talets kvicksilver-krav. 

Det politiskt dominerande perspektivet på 60-talskontroversema ledde 
emellertid till en annan tolkning: Svenska myndigheter hade visat sig vara 
världsledande på att hantera de nya sorters utmaningar, som de gröna 
miljöproblemen representerade, men de kunde bli än effektivare om 
segmenteringens problem överskreds. 1967 skapades Statens Naturvårdsverk: 

"(Dess förste chef) betonade ... sambandet mellan ekonomisk expansion och 
möjligheterna till ökad miljövård . ... (Ett centralt medel i miljöpolitiken var att ) 
få fram kunskap om rationella miljövårdsmetoder. Utredningar och 
undersökningar borde ... vara klart målinriktade och resultera i riktlinjer för 
verkets handlande. (SNV måste) undvika att följa opinionssvängningama och (i 
stället) försöka etablera ett sådant förhållande till motparterna att ökade krav 
godtogs på grundval av verkets sakkunskap . ... (Miljövården blev) en fråga om och 
får experter. 

57 Al Gore (vars utnämning, 1992, till USAs vicepresident, sågs som ett stort politiskt 
genombrott för den 'internationella gröna rörelsen') skriver i Earth in the balance : "Resistance 
to seeing the stategic threats often focuses on the lack of complete information and perfect 
understanding . ... we have to make decisions anyway; we do this all the time. And one way 
to draw conclusions from incomplete information is by recognizing patterns. It is already 
clear that our information about the global environmental crisis does fall into a discemable 
pattern . ... those who have the heaviest investment in the status quo - whether it is economic, 
political, intellectual, or emotional - often organize ferocious resistance to the new pattern ... " 
[Gore (93[92]) s. 40.] (EH-kursiveringar). 

58 Jamison (90) s. 21.
59 Men det kan mycket väl skönjas även hos Thelander och Lundgren. [En möjlig orsak till 

detta är att båda kanske färgats av L. Lundquists Miljövårdsförvaltning och politisk struktur 
Lund: Prisma 1971]. 
Vad som avses med Jamisons rörelse-perspektiv antyds i sektion 15.4. ovan. 

352 K 16: De Hg-fria betningsmedlens genes 



... (Den) politiska styrningen av SNV blev viktig . ... Verkets chef var tidigare 
statssekreterare . ... tekniska lösningsförslag (har) dominerat."60 

SNV:s inriktning vid dess tillkomst kan ses som ett utslag av övertro på 
centraliserad kravformning. 61 Jag leds till tesen att en slags 'superrationalism' 
medförde att de gröna miljökraven i Sverige 'stelnade' för tidigt. Ett 
stordriftstänkande inom kravadministrationen gjorde sig gällande även på detta 
område. 62 Slutorden i Thelanders bok verkar inte främmande för en sådan 
tolkning: 

"Ur maktsynpunkt är det särskilt tre strategiska punkter vi har att räkna med. 
För det första: vem definierar ett miljöproblem och lyckas etablera sin 
definition? För det andra: vem fastställer hur stora risknivåerna bör vara och 
hur sker det? För det tredje: vem tolkar resultaten av gjorda insatser och hur 
går det till? Om vi tänker oss möjligheten att samma instans behärskar alla tre 
punkterna är sannolikheten stor att det inte kommer tjäna som korrektiv till 
varandra utan som bekräftelse."63 

16.3.4. Gränssnittet forskning<->myndighet 
Innan jag här släpper frågan om myndigheter som fjättrande strukturer ska 
ytterligare en möjlig 'spegling' mellan innovationsprocess och kravformning 
noteras via några citat som belyser 'dialog-problem mellan myndigheter och 
forskning'. 

Citaten är hämtade från Thelanders avsnitt om 'sektorsforskning'. 

"En av tankarna bakom sektorsforskningen är att den ska leverera resultat som 
är användbara i sektorns verksamhet. Men forskare och byråkrater har inte 
samma referensramar, 'språk' och arbetsvillkor. Den förre vill 'veta', den andra 
skall 'göra' . ... 
För administratören är forskningen ett medel, för forskaren har den ett 
egenvärde. Mötet mellan de två resulterar ofta i ömsesidig besvikelse eftersom 
byråkraten tror att forskningen skall hjälpa till så mycket; forskaren tycker att 
det finns en så begränsad förståelse för själva forskningsproblemet. .... 
Forskaren saknar ofta kunskap om villkoren för arbetet inom en förvaltning 
och förståelse för den miljö där beslut måste fattas. Han framhäver ... det 
oförutsägbara i forskningsverksamheten,"64 

Du läsare - som här associerar till Kline/Rosenbergs resonemang kring hur 
"the false summit effect" skapar irritation mellan forskare och företagslednig -
Du har kunnat följa mina intentioner.65 

60 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 155 f. Obs att jag tagit fram det citerade ur ett långt 
resonemang. Det utgör sålunda min selektiva summering av Thelanders summering av 
Lundquist (71). [Se föregående not!] Även kursiveringen är min. 

61 Jämför den starka tro på samhällsinformationens möjligheter som finns i Kvicksilvergäddan,
som gavs ut av Folksam 1969. [Edfeldt (69) s. 104]. 

62 Jmf. 16.1 och 19.1.6. Se även Paulsson (86). 
63 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 201. 
64 Thelander och Lundgren (89 [81]) s. 146 -150. 
65 Jmf avsnitt 12.3.5. 
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16.4. En hel 'hierarki' av tankemönster behövde 
brytas 

I två sektioner ovan har jag behandlat hjältar och fjättrande strukturer i 
kravformningen runt kvicksilver.66 Mina argument för att kravformningen var 
radikal utgick i huvudsak från att jag lyfte fram vissa, för en radikal nyhet 
typiska, drag som syntes vid olika 'snitt' genom det material jag lånat från 
Thelander. De 'snitt' genom materialet, vilka här avses, var psykologiska 
(djärva bisociationer), sociologiska (roll-motsättningar, sektors-motsättningar) 
och 'kommunikativa' (överlänkningsproblem). 

I denna sektion ska argumenteringen för att kravformningen var radikal 
fortsätta genom att jag gör ett 'snitt' som jag kallar epistemologiskt.67 Det som 
föresvävar mig, i resonemanget nedan, är att det är meningsfullt att leka med 
en bild där några tankemönster, vilka i vissa avseenden var 'förutsättningar 
för' kvicksilverupptäckterna, ordnas uppifrån och ner i ordning från allmänt 
till specifikt. 

I en första tänkt förkopernikansk68 presentation av denna bild vill jag att den ska 
uppfattas som uttryck för en sekventiell modell: Uppbrott från (alt: 
anammande av) tankemönster på högre nivå måste föregå uppbrott från (alt: 
anammande av) tankemönster på lägre nivå. Jag kommer kalla denna modell 
hierarkiskt-sekventiell. En orsak till att jag introducerar bilden på detta sätt är 
att jag vill understryka speglingen av den bild i avsnitt 13.3.1. där de 
vattenblandbara snickerifärgerna sågs som en del av spridningen av 
polymerer. 

Bilden kommer nedan inom kort relativiseras genom att jag ger exempel på att 
'brott på lägre nivå' synes föregå 'brott på högre' (t.ex. Borg före Carson - se 
nedan). 

På den översta nivån finns uppbrottet fån den tankevärld som jag via Mumford 
och Merchant tillskrev arvet från Bacon. (15.2). Genom detta uppbrott från 
teknologisk (men också ekonomisk och social) determinism, blir det, på den 
näst översta nivån möjligt att ifrågasätta vissa 'teknologiska banor', att tänka sig 
'teknologiska u-svängar' etc. (Bl.a. 15.3.). 

På nästa nivå neråt placerar jag Carson. Henne tar jag en bild av när hon 
argumenterar för den biologiska grenen av naturvetenskap mot den kemiska 
grenen av naturvetenskap. 

"Vi står just nu vid en punkt där två vägar grenar ut sig från varandra. (De är) 
ingalunda lika vackra. Den väg vi redan länge har färdats på är bedrägligt 
lättframkomlig, en jämn autostrada längs vilken vi färdas fram med fantastisk 
hastighet - men vid dess slut väntar katastrofen . ... 
(Vi borde nu) se oss omkring och undersöka vilken annan väg som alls ligger 
öppen för oss . ... Det är faktiskt så att en rent fantastisk mångfald av alternativ 
till den kemiska insektsbekämpningen finns tillgängliga. Vissa av dessa 

66 Sektionerna 16.2 och 16.3. 
67 Här känner jag mig än darrigare på hand än i tidigare sektioner. 
68 Ordet 'förkopemikansk' är en markör, som jag vill skall föra tankarna till resonemanget, i 

sektion 14.1., där den sekventiella bilden av den tekniska innovationsprocessen diskuteras. 
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metoder är redan i bruk ... Andra befinner sig fortfarande på laboratoriestadiet. 
Ytterligare andra är föga mer än ideer ... Alla har de en sak gemensamt: De är 
allesammans biologiska lösningar ... 69 

Miljöhistorikern Young hävdar att Carson argumenterar som om hon inte 'gjort 
upp med' vissa föreställningar som i min skiss finns på högre nivå: 

"(Carson) made thoughtful scientists pause in their stride and, for the first time, 
the complacency of a generation educated to take science on trust was shaken. 
It was still believed that the problems ... were problems of the rnisuse of certain 
aspects of science . ... Early rnistakes ... could be rectified ... within the 
appropriate scientific framework. It was assumed also that scientists, who were 
the experts in the field, would take the lead in providing whatever remedies or 
safety measures (that) might be needed."70 

När jag möter en uppfattning sådan som Youngs kan jag antingen svara att 
Young inte ser hela Carson eller börja modifiera min 'hierarkiskt sekventiella' 
presentation. Oberoende av hur det specifika problemet 'Young <-> Carson' 
löses, stöter jag emellertid snabbt på ytterligare problem med den 'hierarkiskt 
sekventiella' presentationen, i och med att förändringar i tankemönster på 
'lägre' nivå föregår de på 'högre'. 

T.ex. när jag tar nästa steg neråt i bilden - från Carsons generella kritik mot
kemiska biocider till den mer specifika kritiken i kvicksilverfallet. Problemet är
här att Borgs upptäckter föregick 'Carsons ljus'.

Vill jag ha ett exempel som passar bättre in i den hierarkiskt sekventiella 
modellen kan jag fortsätta ner från 'kvicksilvernivån' till 'PCB-nivån '. PCB
upptäckten kunde göras snabbt med hjälp av 'ljuset från 
'kvicksilverupptäckten'. 

"Efter de många turerna i kvicksilverfrågan under 60-talet var det inga 
svårigheter att få stopp för användningen av PCB sedan Sören Jensen gjort sin 
märkliga upptäckt. Det verkar som om PCB kunde seglas i hamn i kölvattnet 
på den uppmärksammade kvicksilverfrågan. Det restes inga tvivel mot 
miljöeffekterna av PCB eller invändningar mot förbudet trots att PCB hade en 
vidsträckt användning."71 

Utifrån det som antytts i sektionen drar jag försöksvis två spekulativa 
slutsatser om segheten: 

Upptäckter har det mycket lättare, och kan göras snabbare, om de 
förberetts på 'högre epistemologisk nivå'. 

Upptäckter som ej förberetts på 'högre epistemologisk nivå' föutsätter 
uthålliga bärare som ofta tvingas invänta genombrott på, eller i undantagsfall 
själva förflytta sig till, denna högre nivå. 

69 Carson (63 [621) s. 335 f. 
70 Young (92[901) s. 3. 
71 Thelander och Lundgren (89 [811) s. 187 
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16.5 Ett omaka par? 

16.5.1. Varför dröjde det innan cascogard började Hg-fri-forska? 
'cascogard':s före detta Vd i en intervju om Hg-fri forskningen: 
"Det tilldelades medel för Hg-forskning av de mest varierande slag men det var 
mycket svårt att få medel till forskning som ledde till ett nytt preparat. Svenska 
jordbruket och jordbruksforskningen (SLU) kunde ha tagit initiativ till 
framtagandet av ett Hg-fritt betningsmedel eller åtminstone stött sådana 
initiativ."72 

Thelander sammanfattande Hg-problemens upptäckts-historia från SO-talet 
till mitten av 60-talet: 
"Vad som är förbluffande i efterhand med den här stafetten är de fina 
växlingarna mellan olika forskare . ... Det är inte malplacerat att jämföra med 
Cricks och Watsons upptäckt av DNA-spiralen."73 

Det första citatet ovan kommer från en företagsledare och gällde kanske främst 
hur situationen upplevdes under 70-talet medan det andra citatet rör 
universitetsforskning i vid mening under ett tidigare skede. Trots 
tidsskillnaden tror jag det säger en hel del att synen på 'forskningsklimatet 
kring Hg-fri-fallet' varierar så starkt med perspektivet. Variationen är ett utslag 
av svårigheterna att länka över från kravformare till tekniska innovatörer. 

ÖVerlänkningsproblemet kan också illustreras genom en jämförelse mellan 
olika aktörers uppfattning om när behovet, av att bedriva teknisk FoU för att ta 
fram Hg-fria preparat, hade klargjorts. 

För mig 'verkar det rimligt att tala om' en åtminstone 5-årig tidsutdräkt från de 
första starka Hg-varningarna till dess det i Sverige berörda kemiföretaget 
började bedriva teknisk FoU för att ta fram Hg-fria betningsmedel.74 Många av 
deltagarna vid SNF:s konferenser hösten 1963 verkar ha satt tilltro till Borgs 
varningar att kvicksilverbetningen orsakade reproduktionsproblem för fåglar 
och, via 'kedjereaktioner' i naturen, utgjorde hot även mot människor.75 

72 IVJ SD-KAS/ eh (85)Hg-fri* s. 6. 
73 Thelander och Lundgren (89 [811) s. 101. De meningar jag här citerar uppfattar jag som 

författarnas summering av den historia de berättat på s. 90 - 101 i sin bok. Den historien har 
jag ovan återberättat i sektion 16.2 (En kravformarhistoria på 50- och 60-tal med naturvetare 
som hjältar). 

74 Detta att det 'för mig verkar rimligt' är en medvetet mycket garderad formulering. 
Garderingen avser att gälla även den fortsatta argumenteringen. 
Ovan har jag ju - t.ex. i 12.3. - lagt ner mycket mycket möda på att visa dateringssvårigheter 
på den tekniska sidan av innovationsprocesser. Dateringssvårigheterna blir ej mindre när det 
är kravformarhistorier eller överlänkningar som studeras. 
Antalet garderingar skulle förstås ha kunnat reduceras om jag fördjupat studierna av 
enskilda länkar i de långa kedjorna. Det hade emellertid krävt flera avhandlingar. 

75 Thelander och Lundgren (89 [811) s. 94. 
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Men de som hade kompetens, eller kunnat binda samman kompetenser, för att 
ta fram kvicksilverfria betningsmedel ansåg inte hotet så väl etablerat så att det 
motiverade meningsfulla FoU-insatser förrän i slutet av 1960-talet.76

Hur tolka överlänkningsproblemet? Ovan påpekade jag att en av flera orsaker till 
att överlänkningen blev så svår var att cascogard var sällsynt illa rustat i 
ekonomiskt-strukturellt avseende. 77 Företaget var litet jämfört med 
konkurrenterna och mer beroende än dessa av de aktuella 
kvicksilverpreparaten.78 Här vill jag utöver detta strukturproblem peka på tre 
'rationalitetskrockar' som bidrog till tidsutdräkten. 

Först krocken kemi>-< biologi: Den återges klargörande i kapitlet "Vad visste 
forskarna?" i Edfeldts bok Kvicksilvergäddan: 

" ... (borde) resultaten från Minamata ... ha givit något slags aha-upplevelse hos 
forskarna? Från biologhåll tycks man vara mer benägen att hänvisa till 
kvicksilvrets allmänna giftegenskaper, ... 
Substanser, som är påtagligt giftiga och som visar en påtaglig grad av 
persistens, borde överhuvudtaget inte komma i fråga i generellt bruk längre." 

"Också bland kemisterna var uppenbarligen olusten inför 
kvicksilveranvändning, ... påtaglig. Men här förefaller man mer obenägen att 
överhuvudtaget säga någonting definitivt. Dels anser man sig veta för litet om 
kvicksilvrets kemi för att göra några definitiva uttalanden, ... dels är man 
medveten om kvicksilverföreningarnas betydelse för stora delar av vårt 
näringsliv. Slutligen var man också medveten om, att de ersättningspreparat, 
man hade att erbjuda, i många fall var mindre definitiva i sin önskade verkan, 
men dessutom misstänkta för för toxiska egenskaper de också ... Är den mängd 
man kan minska kvicksilverutsläppen till acceptabel eller måste man helt 
enkelt slå igen verksamheten?"79 

Detta citat-par illustrerar ej blott krocken mellan discipliner (biologi kontra 
kemi) utan förebådar även den andra krock jag ska beskriva nedan, den som 
rör typ av huvudman (högskola kontra företag). 

Att en 'disciplinkonfrontation' kemi>-< biologi kan vara viktig även om 
krocken försigår inom ett och samma företag har emellertid visats utifrån 
studier av det svenska läkemedels-företaget Hässles utveckling under 
efterkrigstiden.80 Granstrand beskriver skiftet från 'kemidominans' till 
'biologidominans' i läkemedelsindustrin termer av 

76 Brev AR-kas/eh(89)Hg-fri* s. 1; IVJ SD-KAS/eh (SS)Hg-fri* s. 4. 
77 Mina vaga skrivningar om överlänkningen och tidsutdräkten (' ... tolka .. .';' ... en av flera

orsaker ... ') beror även på att kvicksilverproblemen väckte så starka känslor så att en 
beskrivning av förloppet, som av alla aktörer skulle uppfattas som invändningsfri, knappast 
låter sig göra. Inte ens ett drygt kvartssekel efteråt. 

78 Jmf 13.1.2. 
79 Edfeldt (69) s. 24 f. Tidsmässigt fokus i Edfeldts undersökning är det sena 60-talet men hans 

beskrivning av tankestilarna torde ändå ha relevans även för de krockar som ägde rum 
under de tidiga delarna av decenniet. (EH-kursiveringar). 

80 Hässle är sedan länge ett dotterbolag inom Astra-koncernen. Historiken får ett speciellt 
intresse av att Hässle stått för flera av de kommersiellt största framgångarna när det gäller 
FoU i Sverige. Läkemedlet Seloken kan illustrera. Försäljningsintäkterna för Seloken var vid 
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"a transition from dominance of one professional subculture to dominance of 
another ... "81

Hässles expansion hindrades av bristen på kvalificerade biologer. Denna brist 
förelåg trots att - eller kanske p.g.a. att - Hässle och hela Astra-koncernen 
hörde till pionjärerna i övergången till biologi-orientering. 

Det så småningom framgångsrika skiftet från en dominerande disciplin till en 
annan verkar dock ej ha skett utan vånda i Hässle eller i moderbolaget Astra. 
Utifrån framförallt exemplet Hässle-Astra drar Granstrand en generell slutsats 
om subkulturer inom företags-FoU: 

"To break the influence of an established professionel subculture in a 
corporation seems to require sustained efforts from the CMD82 in concordance 
with changes in the professional power structure". 

I exemplet var koncernchefens stöd bland annat viktigt när ... 

" ... recruitments and other investments had to be made and the R&D along the 
new lines had to be protected from established professionals in the rest of 
(Astra)."83 

En andra rationalitetskrock i Hg-fri-fallets överlänkning var den mellan 
företags-FoU och universitetsforskning. Att ömsesidig misstänksamhet 
företags-FoU >-< universitetsforskning- särskilt stegrad på biocid-området -
inte var något unikt för relationerna i Sverige, framgår av en internationell 
studie av konstgödsel- och bekämpningsmedelsbranscherna. Studien bygger 
bland annat på intervjuer gjorda på sent 70-tal med företrädare för 
internationellt ledande kemiföretag. 

Allmänhetens misstänksamhet mot biocidproducenterna - en misstänksamhet 
som kom att påverka producenternas FoU - hade allvarliga konsekvenser för 
deras lönsamhet: 

"most of the economic and financial difficulties seem definitely to stem from a 
new climate of distrust which all the managers feel to be a new social 
context."84

Enligt företagens forskningsledare hade det traditionellt goda samarbetet 
företags-FoU <-> universitetsforskning 'knäckts' av sådant som ekologiskt 
tänkande. Lantbruksforskare vid universiteten började ägna sig åt 
tvärvetenskap i stället för att ta sitt ansvar för utvecklingen av de i 
sammanhanget grundläggande akademiska disciplinerna 

"Young researchers graduate from universities after dabbling in every discipline, 
but without having mastered any speciality ... The other fashionable trend is 
towards biological control. Because there are many young students in 

decennieskiftet mellan 80- och 90-talet runt tre miljarder kronor/ år. Dess FoU-historik, som 
börjar på tidigt 60-tal, om inte förr, hör till dem som fått stort utrymme i Östholm (91) och 
som påverkat Granstrand. (Granstrand presenterades i sektion 11.1 ovan). 

81 Granstrand (79) s. 255. 
82 CMD = Corporate level Managing Director. 
83 Granstrand (79) s. 254. 
84 OECD /Rufo/ (80 a) [Hg-fri]* s. 17. 
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universities and they are very sensitive to the pressure of public opinion in 
general, and of ecologists in particular, it is said that only biological control is 
now being studied in universities. What is more serious, this criticism is also 
levelled in every country at the main govemment centres of agronornic 
research. To take what is perhaps an extreme case, namely INRA in France, all 
the funds ... seem to have been earmarked for biological and genetic research ... 
'The INRA used to be like a tutor to us, but today its researchers have become our 
judges' ... "85 

Jämför man citatet ovan, med vad Granstrand återger om vad framgångsrikt 
samarbete företags-FoU <-> universitetsforskning betydde för Hässles 
utveckling sedan företaget flyttat till Göteborg under slutet av 1950-talet, visar 
det sig att synen på sådant samarbete ej följer några enkelriktade trender: 

"In the case of (Hässle), recruitment took place at a young medical university . 
... It was a new generation of young acadernic researchers that (Hässle) came in 
touch with. These were not strongly influenced by the traditional values among 
acadernic medical researchers that research in industry is 'dirty '." 86 

En tredje rationalitetskrock av betydelse för Hg-fri-fallets överlänkning gällde 
etablerad jordbrukssektor >-< sköra miljö-intressen. Den krocken har beskrivits 
ovan i referaten av Thelander. 

Fler krockar av betydelse skulle kunna nämnas. Några skulle kunna visas om 
jag ginge till de rationaliteter 'på högre epistemologisk nivå', i vilka den 
'kemiska rationaliteten' eller den 'biologiska rationaliteten' var inbäddade.87 
Men jag behöver inte illustrera fler krockar för mina syften här. Två av dessa 
syften ska nämnas nedan och det andra av dessa också utvecklas en smula. 

Ett av syftena har varit att påminna om att överlänkningen kan vara nog så 
besvärlig även om båda sidorna i en rationalitetskonfrontation kan sägas 
tillhöra forskarvärlden i vid mening. Ett andra har varit att förbereda en 
fördjupning av diskussionen om tidsutdräkten genom att ta ytterligare steg 
bort från 'stafett-bilden'. 

I Lundvalls och hans inspiratörers anda talade jag i 11.2. ovan om att det tar tid 
och kraft att överbrygga rationalitetsavstånd. 88 Ett sätt att få bättre grepp på 
tidsmönstret är att som ovan 'dela upp' rationalitetsavståndet i olika 
'dimensioner'. I modellen delar jag alltså upp rationalitetsavståndet, (ibland 
markerat --<>--) mellan å ena sidan kvicksilverfarornas upptäckare (ibland 
markerade Hg-risk-u) och å den andra de tekniska innovatörerna av 
kvicksilverfria betningsmedel (ibland markerade Hg-fri-i), i flera dimensioner. 
Disciplinavståndet kemi -<>- biologi mäts i en dimension, 

85 OECD /Rufo/(80 a) [Hg-fri]* s. 36 f. (EH-kursivering). 
86 Granstrand (79) s. 255. (EH-kursiveringar). Slutsatsen om 'enkelriktade trender' relativiseras 

av att det rör sig om olika branscher. Ändå är det värt att notera att kriser i samarbetet 
mellan företags-FoU och universitetsforskning verkar ha förekommit flera gånger under 
efterkrigstiden. 

87 Jrnf 16.4. beträffande uttrycket 'på högre epistemologisk nivå'. 
88 Med språkbruket här i 16.5 skulle det kanske snarare heta att det tar tid och kraft att gå från 

krock till dialog. 
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huvudmannaavståndet företags-FoU -<>- universitets-forskning mäts i en 
andra etc. 

En sådan tänkt dimensionsuppdelning kan tydliggöra komplexiteten. Hur då? 
Jo, om man ej beskriver det som om rationalitetsavstånden fanns i olika 
dimensioner utan som sträckor i samma dimension får man enkla men föga 
övertygande bilder. En stafett-bild är en sådan enkel bild. Med en sådan skulle 
överbryggandet av rationalitetsavståndet Hg-risk-u--<>--Hg-fri-i helt enkelt 
avbildas som ett stafettlopp där första sträckan överbryggar avståndet kemi 
-<>- biologi, andra sträckan överbryggar avståndet företags-FoU -<>
universitets-forskning etc. En enkel additativ bild alltså. I en annan enkel bild 
skulle man kunna föreställa sig att det största av de olika 
rationalitetsavstånden bestämde tidsutdräkten. 

En tänkt dimensionsuppdelning kan, i motsats till bilden av stafett, mana fram en 
bild av mera komplexa och diskontinuerliga samband. En sådan bild gör det 
tydligt att förståelse för sambanden egentligen fordrar historiska studier 
utförda av gränsgångare mellan de discipliner, huvudmän etc. vars tankestilar 
behövde träda i dialog med varandra för att avstådet Hg-risk-u--<>--Hg-fri-i 
skulle kunna överbryggas. Min uppgift måste begränsas till att peka på att 
sådana studier skulle vara värdefulla. 

I nästa avsnitt kommer den mer övergripande stafettbild som kan tolkas in i 
det jag kallat 'Den långa vägen .. .' förses med andra - men mindre 
långtgående - reservationer. Jag pekar där på hur kravformningen, och de 
aktörsmönster som formats under denna, påverkar det nätbindande som 
måste ske när överlänkningen väl kommit igång. 

16.5.2. Kravformningens inverkan på 'nätbindningen för 
produktinnovation' 

I den tänkta dimensionsuppdelningen i avsnittet ovan var det inte bara 
stafettbilden utan tanken på sekvens överhuvudtaget i överbryggandet av de 
olika rationalitetsavstånden som sattes i fråga. När det gäller kravformning å 
ena sidan och det produktinnoverande nätbindandet å den andra, kommer jag 
fortsätta utgå från att det är meningsfullt att tala om sekvens. Med de termer jag 
introducerade i kapitel 9 om den Långa Vägen kan jag formulera det så att det 
är meningsfullt att utgå från att det som händer på de tidiga delarna av 
Huvudsträcka I påverkar det som händer på Huvudsträckorna Il och m.not89 

Stafett-bilden däremot kommer som sagt förses med ytterligare reservationer: 
För andre-mannen i ett stafett-lopp är det i huvudsak förste-mannens tid som 
spelar roll. Nätbindandets avhängighet av kravformningen är långt mer 
komplex. Den potentiella kreativiteten i de nät som binds är starkt avhängig av 
vilka aktörer som lärt sig närma sig varandra under kravformarfasen. Vådan 

89 När jag skriver om termer introducerade i kapitel 9 syftar jag på följande Huvudsträcka I 
(fas I): Impuls-> FoU (Jmf 9.1.1.), 
Huvudsträcka Il (fas 11) FoU -> Marknadsklar produkt (Jmf 9.1.11) samt 
Huvudsträcka III (fas III) Marknadsklar produkt-> Internationell marknadsacceptans (Jmf 
9.1.III). 
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av att ensidigt fokusera på en aktör på varje delsträcka/i varje fas är mycket 
större när det gäller kravformning och nätbindande än när det gäller stafett
lopp. 

Bilden av scenväxling har kvaliteter som stafett-bilden saknar: 
Huvudrollsinnehavaren i andra akten kan här ha en förhistoria i första akten. 
Även om hon hade en biroll i första akten bör det som hände henne där ha 
inverkan på vad hon kan förväntas göra i den andra. 

Intervjuarbetet i Hg-fri-fallet gjordes under tidiga delar av 'primäranalysen'. 90 
Trots det går det att ur intervjumaterialet vaska fram hypoteser på temat 
'kravformningens inverkan på nätbindningen för produktinnovation': 

Det är lätt att föreställa sig att den uppslitande Hg-striden på 6O-talet i mångt 
och mycket präglade de mönster, av olika samarbetsklimat på 7O-talet, som 
skissades i kapitel 6 ovan. 

Nätbindarna i cascogard beklagade sig över brister i kontaktnätet när det gällde 
biologer med bred kunskap om fungicider. Vidare kände man av en motvilja 
mot 'giftindustrin' från SLU-forskare.91 

Den försämrade kontakten mellan SLU och betningsmedelsproducenten 
cascogard, verkar vara en aspekt av att sammanhållningen i jordbrukssektorn 
bröts under 6O-talet. Anmärkningsvärt är att betningsmedelsproducenten på 
7O-talet alltså å ena sidan hade problem med SLU-forskarnas ekologiska kritik 
och å den andra med jordbruksmyndigheternas brist på öppenhet för försök 
med Hg-fria betningsmedel. 92 

Ovan nämnde jag att det aktörsmönster, som förelåg kring Hg-fritt i Sverige 
vid mitten av 6O-talet, kunde föra tankarna till ett stelnat kristallgitter.93 
Mönstret i början av 7O-talet manar i stället fram bilden av ett gammalt nät som 
blivit sprött och börjat falla sönder, innan ett nytt hunnit bindas.94 

Den mest dramatiska kopplingen, mellan kravformarhistorien och Hg-fri
utvecklingen, tycker jag mig dock se på den internationella scenen. Det Hg-fria 
betningsmedlet hade måhända blivit långt mer framgångsrikt, om upptäckten 
av Hg-farorna haft större legitimitet när den internationella lanseringen av 
medlet skedde: 

Hade det uppbåd av protektionistiska hinder som restes mot 
betningsmedlet tålt det starkare media-ljus och allmänintresse som hade 
riktats mot hindren och betningsmedlet, om Hg-farorna varit mer allmänt 
erkända? 

90 Jmf sektion 5.4. betr. begreppet 'primäranalysen'. 
91 Den motvilja från SLU-forskama, som nämndes i 

IVJ SD-KAS/eh (85)Hg-fri*, stämmer väl överens med det mönster som Rufo fann 
internationellt och som återgavs i 16.5 1. bland exemplen på rationalitetskrockar. 

92 Jmf sektion 6.3 och avsnitt 13.1.1. 
93 Inledningen till 16.3.2. 
94 Vissa trådar i det gamla nätet förefaller dock ha förblivit intakta. En värdefull dialog med 

Frökontrollen förefaller ha överlevt Hg-striden. [IVJ SD-KAS/ eh (85)Hg-fri* s. 4]. 
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Gjordes upptäckten av Hg-farorna i 'fel land'? I ett land med starkare kemi
industri, och mer självsäkra/ förändringstrygga offentliga organ, skulle det 
kanske funnits mod att driva ett internationellt förbud mot Hg-medlen mer 
framgångsrikt. 

Min studie är i dessa avseenden för ytlig för ett reservationslöst nej 
respektive ja. Frågorna syns mig dock värda att följa upp. För att en 
uppföljning ska bli möjlig bör tanken bakom frågorna redan här preciseras 
en smula: 

Om upptäckten av Hg-farorna hade haft internationell legitimitet i mitten av 
1970-talet, hade det kanske varit enklare att binda internationella nät, i vilka 
intresset för Hg-frihet skulle ha kunnat överordnas nationella 
sektorsintressen i jordbruk och kemi. 

Om upptäckten av Hg-farorna hade gjorts i ett land med potential för en 
progressiv miljö-allians, hade progressiva myndigheter och det 
innoverande företaget haft en enklare situation. Då hade de kanske haft 
råd att undervisa de blott halvsovande aktörerna om poängerna med Hg
frihet och kunnat nonchalera de oförbätterliga delarna av de gamla näten. 
Sådana mer energiska satsningar kunde i sin tur ha medfört att de Hg-fria 
medlen snabbare kunnat bli självfinansierande. 95 

16.5.3. Radikalt krav- men hur var det med 'responsen'? 
I avsnittet ovan lekte jag med tanken att det var fjättrande strukturer, såsom 
starka nationella jordbrukssektorer eller jordbrukskemiska komplex, som 
hindrade den radikala miljö-innovation Hg-fritt betningsmedel, från att nå de 
framgångar som dess radikala genes motiverade. 

I detta slutavsnitt i kapitel 16 är det dags att vrida och vända lite på frågan om 
den radikala kravformningen överhuvudtaget följdes av en radikal respons.96 
Det finns skäl att återkomma till denna typ av fråga flera gånger, trots att jag 
inte kan ha syftet att göra solida kvalitetsbedömningar av de produkter, vilka 
blivit resultatet av de kravformnings- och innovationsprocesser, som jag 
studerat. Ett skäl är förstås att hela diskussionen om tidsutdräkt blir 
meningslös om det på allvar skulle kunna hävdas att produkterna var 
ointressanta. 

Först några argument för att det i det aktuella fallet rörde sig om en radikal 
respons. I Hg-fri-fallet är det enklaste argumentet naturligtvis att hänvisa 

95 Jag vill understryka att hypotesen utgår ifrån en progressiv miljö-allians. En miljö
innovation eller en familj av sådana har ingalunda garantier för energiskt stöd bara för att 
den/ de görs i ett strategiskt starkt företag. Ett exempel som visar att miljöinnovationer kan 
ha det svårt även i strategiskt starkare företag än cascogard ges i Bern(93). Miljöföretaget 
Fläkt upplevde nämligen ett likartat dilemma i slutet av 80-talet. Jag syftar på beroendet av 
att myndigheter, politiker etc. är lyhörda för nya miljökrav. Offentliga organ måste legalt, 
administrativt etc. våga hävda de nya miljökraven mot starka etablerade intressen. [Bem s. 
239 f.]. 

96 Vad som kan avses med radikal respons diskuteras förutom i kap. 13.3.1. också i de
avslutande delarna av kapitlen 16 - 18. 
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till cascogard-ledningens egen värdering att 'en världsprodukt utan tvivel 
skapades'. 97 

Men oberoende av det innoverande företaget självt kan det konstateras att 
medlet - trots att det ej var det första Hg-fria betningsmedlet på den 
svenska marknaden - så småningom blev, och efter en del 
vidareutveckling alltjämnt är, dominerande på den krävande svenska 
marknaden.98 Den internationella marknadsutvecklingen under 90-talet 
har jag ej följt upp men förhoppningarna om internationella framgångar 
var som nämnts stora även sedan det franska uppköpet av cascogard 
genomförts. 

I samband med att jag ger argument för att det var en radikal respons det 
var fråga om, finns det också skäl att något förskjuta perspektivet på hur 
den svenska kravformar-historien påverkade nätbindandet/ 
produktutvecklingen. Även om man under 'andra akten av den svenska 
föreställningen' (dvs i den svenska nätbindande fasen) kan notera 
samspelssvårigheter mellan 'huvudrollsinnehavaren' cascogard, och 
'birollsinnehavare' som SLU, får jag intrycket att samspelet, vid en 
internationell jämförelse, var relativt gott. Detta är förstås ej något 
anmärkningsvärt. Om jag utgår från att överlänkningsproblem är ett 
generellt fenomen, blir det ju graden av dessa problem - inte det faktum att 
de överhuvudtaget föreligger - som får betydelse när en bedömning ska 
göras av klimatet för miljöinnovationer. 

Med måttet 'potential för stark marknadsställning' förefaller det som att man 
kan svara ja på frågan om responsen var radikal. 

Men andra mått ger andra svar. 

En grupp av svar kan utgå från bedömd effekt på industri-/näringsstruktur. 
Med det kan man förstås mena många olika saker. Några exempel: 

A. Moderbolagets värdering. Man kan se hur värdet av produkten
uppfattades av den koncern som ägde cascogard. Hade produkten och dess
spin-off på träskyddsområdet bedömts som strategiskt intressanta - därför
att nätbindningen på detta område förberett fortsatta satsningar på
jordbrukskemi och annan 'miljökemi' - är det väl föga troligt att cascogard
avyttrats. Koncernen i fråga har förvisso varit i turbulenta lägen flera
gånger under 80- och 90-talen. Jag tror dock inte att det är rimligt att se
avyttrandet av cascogard enbart i ljuset av allmän turbulens.

B. Spridningseffekter i branschen 'Bedömd effekt på industri-
/näringsstruktur' kan också ges en mer meso-ekonomisk innebörd.
Huruvida responsen ska bedömas som radikal kan göras beroende av om
det lyckade framtagandet av ett miljövänligt betningsmedel lett till att
ytterligare satsningar på miljövänliga bekämpningsmedel gjorts -

97 Brev AR-kas/ eh(89)Hg-fri* s. 6. 
98 Ivj HO-eh (94)Hg-fri* s. 2. 
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oberoende av om dessa satsningar gjordes i den aktuella koncernens regi 
eller ej. Med detta kriterium verkar responsen inte heller ha varit radikal.99 

C. Värde för brukarbranschen. Ett tredje exempel på bedömd effekt på
industri-/näringsstruktur kan i stället utgå från den användande
branschens situation. Kan -i linje med nätdiskussionerna i kapitel 11 -
närheten till ett innoverande företag i betningsmedelsbranschen vara
positiv för svensk stråsädesproduktion. Såsom dramat vidareutvecklades
är det tydligt att en eventuell fördel av detta slag inte föreligger idag. Att
cascogard sålts och utvecklingsresurserna samt formuleringskompetensen
flyttats till Frankrike kan bli ett problem på sikt.100 

Jag har i diskussionen om detta mått ibland tryckt på ordet bedömd. Härmed 
markeras att andra bransch-/nätverksaktörers tolkning av det strategiska 
värdet har fått avgöra om responsen ska anses vara radikal. 

Detta gör det extra viktigt att stryka under att omdömet 'icke-radikal' ej 
får tolkas som ett betyg på de Hg-fria betningsmedlen eller på det FoU
projekt som ledde till dessa. Att de Hg-fria betningsmedlen inte ansågs 
ha ett strategiskt värde kan ju mycket väl bero på bristande fantasi eller 
andra tillkortakommanden hos de aktörer som gjorde bedömningen. 
Några exempel: Den koncernledning som avyttrade cascogard kanske 
uppfattade framtagandet av de Hg-fria betningsmedlen som en av PR
skäl moiverad eftergift åt en miljöopinion snarare än som en industri
strategisk satsning inför en en framväxande ny natursyn. STU kanske 
uppfattade satsningar på agro-kemi som alltför riskabla ur 
opinionssynpunkt. LRF uppfattade måhända ej vilken värdefull 
samarbetspartner man förlorade i och med att cascogard avvecklades i 
Sverige. 

Observera att det är tänkta exempel. De får understryka det relativa i det mått 
på radikalitet som här diskuterats. Det relativa blir än viktigare att hålla i 
minnet i 'nästa perspektiv'. 

Frågan om responsen var radikal kan nämligen också besvaras nekande utifrån 
ett ännu vidare perspektiv eller om man så vill utifrån att den utgjorde ett svar 
på en omogen kravformning: 

Med inspiration från Jamison skulle man kunna hävda att det Hg-fria 
preparatet var just den typ av svar på en miljöutmaning som man kunde 
vänta sig på ett miljöproblem som upptäckts i det tidiga 60-talets Sverige 
och som preciserats under resten av 60-talet. En naturvetenskapligt-teknisk 
lösning på ett problem som formulerades i naturvetenskapligt/.tekniska 
termer. Eller ännu skarpare: Kemisterna fick-visserligen med av biologer 

99 Samma omdöme kommer nog ges av den som i spåren efter miljökrav söker 'nya 
smådriftsfördelar' i den svenska kemibranschen. Någon våg av nyformering av små 
entreprenörsföretag på miljö-kemiområdet har hittills varit svår att upptäcka. Jmf 
textavsnittet kring Ashford i 19.3.2. 

lOO Detta gäller t.ex om resistensproblem uppstår för detta, nu helt dominerande, 
betningsmedel. (Uttrycket nu helt dominerande betningsmedel gäller främst höst-säden 
vilken betas i större utsträckning än vårsäden)[Ivj HO-eh (94)Hg-fri*]. 
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uppställda restriktioner - leverera lösningen på ett problem skapat av den 
moderna kemins ohämmade expansion. 

Att ett sådant avfärdande av det Hg-fria betningsmedlet är möjligt 
illustreras av alternativodlarnas syn på betning. För dem är varje form av 
betning ett brott mot ekologiska lagar. Visserligen omfattar eko-jordbruket 
fortfarande mindre än 1000 kvadratkilometer av totalt 27.000 
kvadratkilometer åkerjord i Sverige, men andelen ökar snabbt. En växande 
grupp uppfattar alltså Hg-fria betningsmedel som en halvmesyr på vägen 
mot ett miljövänligt jordbruk.101 

Jag vill ställa de nekande svaren på de sorts frågor om radikalitet, som ges 
av den andra och tredje måttstocken, emot varandra. Enligt den andra 
måttstocken bedömdes de Hg-fria betningsmedlen ej ha särskilt stort 
industristrategiskt värde. Enligt den tredje svarade den ej mot särskilt 
avancerade miljökrav. När jag ställer dessa nekanden mot varandra 
genereras ytterligare en hypotes om varför den radikala kravomvandlingen 
ej ledde till mer teknisk omvandling. Hypotesen är att projektet hamnade 
mellan två stolar: För radikalt för en kemikoncern i 70-talets Sverige. För 
traditionellt för en radikal miljöopinion. Den kompromiss som den faktiskt 
utvecklade teknologin representerade hade inga tillräckligt resursstarka 
bärare.102 Den utvecklade produkten överlevde som inkrementell 
innovation på betningsmedelsområdet men som startpunkt för en ny 
agrokemi kom den aldrig ur sin 'sköra fas'. 

Med denna brokiga provkarta på hur man kan uppfatta en innovation i 
Hg-risk-upptäcktens spår lämnar jag min första kravformarhistoria. Till de 
frågor som detta första, metodformande, fall reser för tolkningen av segheten 
återkommer jag dock flera gånger nedan.103 

101 Motargumentet från dem som ser en roll för kemi även i det miljövänliga jordbruket är att 
just betningen hör till de bekämpningsformer som bäst försvarar sin plats eftersom det är 
bättre att förebygga än att bota. Betningen kan ses som växtskyddets motsvarighet till 
vaccinering. 

102 Jmf vad som sades i not till sektion 16.2. om Edquist och Edquist (80). 
103 Metodnot: Jag kommer använda de typer av 'mätstickor' för radikalitet i responsen, som 

jag introducerat ovan, i de avslutande delarna av kapitlen 17 och 18. För att förtydliga vad 
slags mätstickor det rör sig om ska jag här i noten variera presentationen av de tre 
mätstickorna. 
Det exempel jag ovan gav på den första typen av mätsticka var potential för uppnående av 
marknadsdominans. Det exemplet anknyter till 'marknadsrationalitet' (Jmf 13.1.3.) och den 
logik ekonomi- och teknikstudenter skolas in i genom exercis med Boston-matriser etc. [Ett 
exempel på presentation av en sådan Boston-matris finns i Anderson m.fl.(92) s. 52]. 
Jag gav tre exempel på den andra typen av mätsticka - bedömd effekt på industri
/näringsstruktur. Denna mätsticka anknyter till diskussionen kring nät och långa vågor. 
Sådana mätstickor kan växa fram i skärningen mellan marknadsrationalitet och teknisk 
omvandlingsrationalitet. Umf 13.1.3. och Freeman/Perez i Dosi et.al.(ed.)(88)]. 
Den tredje typen av mätsticka anknyter till det jag brottas med här i del IV: Den ger många 
metod-problem. Bl.a. kan den leda till att man utdefinierar möjligheten till radikal respons 
innan kravet mognat eller innan det finns praktisk erfarenhet av ett tekniskt komplex baserat 
på den nya kravbilden. (Här avses t.ex.ett nytt miljö-tekniskt komplex.enl. Mumfords 
definition av teknologiska komplex, eller enl. Freeman/Perez' definition av 'tecno-economic 
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paradigms'). 
Denna tredje mätsticka är alltså svårhanterlig bl.a. därför att dess användning förutsätter 
bred överblick och stor fantasi. Detta förutskickades ovan i avsnitt 13.3.2. där speglandet av 
Rosenbergs första 'långsamhetsfaktor' gav påståendet att 'det tidigt i förloppet är oerhört 
svårt att föreställa sig vilka tekniska nydaningar ett behov i vardande kan föranleda'. 
En besvärlig konsekvens av det sagda är att det oftast med hjälp av spekulationer kring 
framtida teknik kommer vara möjligt att framställa en faktisk respons som icke-radikal. Det 
tänkta - spekulativa - bästa blir till det godas - det faktiskt uppnåddas - fiende. Är man 
övertygad om att ett helt kemikaliefritt jordbruk är möjligt i 2000-talets Sverige kan ingen 
agro-kemisk produkt ses som en radikal innovation. 
De svårigheter jag här tar upp ser jag som nödvändiga svårigheter som jag ej kommer runt. 
Även när man fokuserar på den tekniska omvandlingens hastighet kan det konstateras att 
spekulationer om denna hastighet i sig har inflytande på tidsförloppet. 
[Se Metcalfe (90)** s. 13]. 
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17. De vattenburna snickerifärgernas
genes
"Ytorna blir miljövänligare: 
Nygamla ytbehandlingsmetoder för furumöbler, s.k. biobehandlingar ... är på 
väg tillbaka på marknaden. Och sedan ett tiotal år har vattenburna ... 
industrilacker för trä utvecklats som miljövänligare alternativ till de 
lösningsmedelsburna lackerna. 
Men det är inte alltid så alldeles enkelt ... På en temadag på Trätek ... ( år 1993} 
... framkom bland annat ... att de vattenburna produkterna, delvis som en fdljd av 
ökat intresse från internationella råvaruleverantörer nu får en bättre kvalitet. De 
svenska och nordiska färgfabrikanterna ... ligger längst fram när det gäller 
utvecklingen av vattenburna lacker ... "1 

I citatet ovan rör det sig - liksom i kapitel 16 - om yttre miljö. Men övergången 
från lösningsmedel till vatten har - som ju framgått i primäranalysen - en lång 
förhistoria i den inre miljön. Det är om den kravformning som ledde fram till 
funktionsdugliga och av yrkesmålama använda vattenburna snickerifärger -
VBSF - som detta kapitel skall handla. Precis som i kapitel 16 avslutas kapitlet 
med en diskussion av sambanden mellan kravformningen å den ena sidan och 
å den andra den produktutveckling och nätbindning för produktinnovation 
som så småningom resulterade i marknadsaccepterade produkter. 

17.0. Uppbrottets barn? 
"I (Svenska Målareförbundets verksamhetsberättelse) 1971 konstaterade 
förbundsstyrelsen att intresset för arbetarskydd hade fortsatt att öka. Intresset 
gällde dock nästan uteslutande lösningsmedel och andra material. 'Det vore 
önskvärt att även de vanliga olycksfallsriskerna ägnades en del 
uppmärksamhet', förklarade förbundsstyrelsen ... "2 

"0vrige regulative stimuli: 
I 1968, samme år som den forste anvisning for bygningsmaling udarbejdes, 
kommer den forste 'Malerrapport', der analyserer arbejdsmilj0et for malere. 
Den blev lavet af kritiske studenter ved Århus Universitet, og gav anledning til 
en voldsom offentlig debat, og der var meget delte meninger om rapportens 
videnskabelighed _ .. 3 

1 Nordisk Träteknik nr 15 /93 s. 1 (I citatet står jag själv - EH - för det med fet stil angivna årtalet 
samt för kursiveringen). 

2 Boethius (87) [VBSF]* s. 421.
[EH:s markering med fet stil av denna och följande årtalsangivelser]. 

3 Hansen och Jensen (88) s. 110. (Ett-kursivering). 
Att jag kursiverat frågan om rapportens vetenskaplighet har att göra med min diskussion av 
fjättrande tankestrukturer. Tanken på ett samarbete akademiker<->arbetare, av det slag som 
ledde till målarrapporten, förutsätter ett brott med en vetenskapssyn med rötter hos Bacon. 
Jrnf 15.2. och 16.4. 
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Den kanske mest dramatiska arbetsmiljödrivna övergången till vattenburna 
byggfärger skedde i Sverige under andra hälften av 1980-talet. Ändå finns det 
starka skäl att gå tillbaks i tiden, till det som Dwyer kallat '68-uppbrottet', för 
den som vill förstå VBSF:s genes.4 

I min första plädering för att kravformningen är nyckeln till mina fall, gav jag 
exempel på andra ramberättelser än Dwyers, i vilka man kan placera historien 
om målarnas krav på ny färgkemi. 5 

Om jag hade fokuserat på färgbranschens konstruktiva samarbete kring 
skyddsfrågor, skulle tillkomsten av YSAM-systemet vara en nyckelscen, och 
'demokratiskt korporativa drag' i den svenska modellen vara den centrala 
ramberättelsen. 6 

Jag kommer dock inte gå djupare in på hur YSAM-systemet koncipierades på 
50-talet, vilket bland annat hänger samman med att jag valt att i varje kravs
födelsehistoria begränsa mitt fokus till en aktörs omvandling. Här är det
målarna som finns i fokus. Orsaken till att de valts är bland annat att min
primäranalys pekade på att de hade en spännande och illustrativ
kravformarhistoria.7 

Att det, i VBSF-fallet, finns ett helt myller av tänkbara 'hjältar' och 
ramberättelser tas upp i en introducerande sektion. Den innehåller bland annat 
en förhistoria men har det vidare syftet att belysa metodproblem och 
avgränsningar. Den heter Ett myller av förhistorier (17.1.). 

I Udda gräsrötter som hjältar (17.2.), resonerar jag kring målarnas möjligheter att 
vara 'drivande aktörer'. Målarna uppträder både som 'pionjärbrukare' och som 
'eftersläntrare'. 8 För att beskriva hur kravet på vattenburna färger mognar fram 
pekar jag på fem 'brukarnyheter' d.v.s. målarnas brott med invanda 
tankemönster. 

I Professionerna som fjättrande strukturer (17.3.), hävdar jag att inte bara målarna 
utan även andra yrkeskårer har en ambivalent roll i kravforrnningen. Fokus i 
sektionen är på yrkesmedicinarna. 

Sektion 17.4. heter Att överskrida tankemönstret i ett gammalt nät. Där 
sammanfattar jag aktörernas epistemologiska svårigheter som i detta fall har 
mycket att göra med aktörers motstånd mot att ändra sätten att betrakta 
varandra och att lära sig lära av varandra. Jag kommer också in på behovet av 
kluriga iscensättare. Ordet iscensättare kan i teaterns värld brukas som ett 

4 Uttrycket '68-uppbrottet' presenterades i 15.4.5.
5 Min första plädering för att kravformandet är en sådan nyckel ägde rum i avsnittet 

"Rosenbergs synliggöranden" d.v.s. i 13.3.1. 
6 Lite om YSAM-systemets tillkomst och betydelse finns i sektion 7.1. 

Begreppet 'demokratiskt korporativa' har jag hämtat från Katzenstein (85) s. 30-37. 
7 I inledningen till kap. 15 framgick en del av svårigheterna med aktörsfokuseringen. Att jag 

'utser en hjälte' i vart och ett av fallen beror självfallet delvis på behovet av begränsningar. 
Likväl är det min förhoppning att kap. 6-8 ovan och kapitlen 16-18 här ska visa att mina val 
är rimliga d.v.s. att det rör sig om aktörer som har en viktig drivande roll i fallen och delvis 
uppträder som nya kravformare. 

8 Begreppen 'pionjärbrukare' och 'eftersläntrare' (engelskans 'lead users' och 'lag users') har jag 
fått genom att kombinera v. Hippel och Rogers. 
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kollektivt begrepp för scenografer, koreografer och andra som arbetar runt 
scenen utan att - såsom en gammaldags regissör - ha ett övergripande ansvar. 
Jag använder begreppet bland annat för att påminna om att det fanns mycket 
av improvisation i VBSF:s genes. 

Precis som när det gällde de kvicksilverfria betningsmedlens genes avslutar jag 
sedan kapitlet med en sektion där jag söker se hur den produktutveckling som 
kom till stånd kan analyseras i ljuset av kravformarhistorien. Namnet på den 
avslutande sektionen är En utspädd lösning? (17.5.). 

17.1. Ett myller av förhistorier 

17.1.1. Originella fackliga krönikor 
I sektionen "Föga välkomna kravformarhistorier?" (16.1.), med vilken jag ovan 
introducerade Thelanders rapport Nedräkning pågår, antydde jag att den inte 
hade fått den uppmärksamhet som den förtjänade. Samma åsikt har jag om 
mina skriftliga huvudkällor i sektion 17.2 nedan.9 

Skriftliga huvudkällor är två böcker om de svenska yrkesmålamas historia.10 

Genren - facklig historik - är förvisso svår av flera skäl, men författaren, 
dåvarande fackförbundsjoumalisten Erland Boethius, är en originell facklig 
krönikör. Trots avsaknad av teoretiska ambitioner uppfyller han sålunda i 
långa stycken Jamisons kriterium på den som ska skriva historia om 
medvetandeformning i en rörelse: 

"it is our contention that the theorist who seeks to characterise the new 
environmental consciousness must be a partisan, identifying with the 
movement while maintaining a distance from it."11 

En viktig poäng i sektion 17.2. är att målarna har en dubbelroll som 
'pionjärbrukare' och 'eftersläntrare'.12 Denna dubbelroll tolkar jag bland annat i
termer av att de som kollektiv representerar en ovanligt brokig blandning av 
alla Dwyers tre typer av arbetar-rationalitet - 'hantverkarens', 
'industriarbetarens' och 'fatalistens'.13 Den ambivalens, som detta leder till, syns 

9 Mina muntliga huvudkällor är de intervjuer jag gjorde inom Kemiprojektet - jmf appendix Ila. 
lO Boethius (84) [VBSF]* och Boethius [VBSF]*(87). [Suffixet [VBSF]*, som anger att de 

fullständiga ref. till dessa verk ska sökas i appendix IIc, upprepas ej varje gång dessa arbeten 
nämns. När de nämns flera gånger i rad anges suffixet, i flertalet fall, endast första gången]. 

11 Jamison (9 0) s. x (d.v.s. 10 med romersk notation). 
12 Detta att målarna både är 'pionjärbrukare' och 'eftersläntrare' är förstås självklart i en 

mening. För att klargöra att det finns en poäng med påståendet finns det kanske skäl att göra 
en grov sammanfattning redan här: Produktinnovatörerna (färgföretagen) kan lätt bli 
misstrogna mot signalerna från kravformaren (målarefacket) när detta på tidigt 70-tal ställer 
mycket förutseende krav som dock inte har ett brett stöd bland fackets egna förrän långt in 
på SO-talet. 

13 Se Dwyer (91) s. 16 -18. Jmf även avsnitt 15 4.5. Jag 'halv-citerar' för att markera att orden 
'hantverkarens' etc. har en speciell beydelse inspirerad av Dwyer. 
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i Boethius' böcker. Särskilt 'oslipad' -och därmed inspirerande -visar den sig i 
den första boken. 

Eftersom analyser av strategier för fysisk arbetsmiljö främst gjorts på 
makronivå, fyller Boethius, som utgår från en enskild aktör på mikro/meso
nivå, ett tomrum.14 Med tanke på, att det rör sig om en partsinlaga, är källan
också originell såtillvida som att motsägelser och problem, med den av aktören 
valda strategin, går att skönja. 

Det bör understrykas att min läsning av Boethius' krönikor på ett avgörande 
sätt färgas av mitt tidigare arbete med VBSF-fallet. Det var ju det arbetet som 
ledde fram till det fokus jag har här. Det var också till följd av det arbetet, som 
begreppet 'ambivalent kravställare' utkristalliserades. Under 
'sekundäranalysen' fann jag så småningom att jag kunde använda en 
'bisociering' mellan Dwyer och Boethius för att tolka ambivalensen.15 

Dwyers ljus över kampen mot det svenska terpentinet 
Ovan har jag argumenterat för att jag kan bruka Boethius' framställning för att 
skriva en del av en radikal kravformarhistoria. Men jag bör också förtydliga 
några val på vägen mot att utse några udda gräsrötter bland målarna till 
'hjältar'. 

Ett första val var det som introducerades i avsnittet "Rosenbergs 
synliggöranden" (13.3.1.) där jag talade om tre grundläggande sätt att 
sammanhangsplacera framtagandet av vattenburna snickerifäger. De historier, 
som jag här i avhandlingens del IV har valt att tona ner, är den tekniskt 
naturvetenskapliga och den marknadsmässiga. 

Men även sedan jag beslutat att rikta sökarljuset mot kravformningen återstår 
en rad val innan jag kommer fram till mitt faktiska fokus. Två sådana val av 
stor betydelse gjorde jag i kapitel 15. 

Det viktigaste valet för fallet med de vattenburna snickerifärgerna var att se de 
fall som rör inre miljö i ljuset av Dwyers ramberättelse. Genom detta val blir det 
naturligt att tala om 

rationalitetskrockar inom och mellan arbetarkollektiv, arbetsgivarkollektiv 
och 'arbetsmiljöns professionella'.16

68-uppbrottet som här står för ett uppbrott från en modell för
arbetsmiljöreglering.

14 Jag kallar här avdelningsnivån för mikronivå och förbundsnivån för meso-nivå. 
lS Tanken i huvudtexten kan uttryckas så att jag hos Boethius 'läser in' en bekräftelse av den 

syn på kravformarhistorien som jag så småningom fått. Den bild jag tecknar är i hög grad 
min egen och bygger även på källorna i kap. 7 och Kemiprojektets intervjumaterial. Boethius' 
texter är dock ofta lättare att hänvisa till eftersom det i högre grad bygger på skriftligt 
material som är framarbetat ända till tryck. 
Ordet 'sekundäranalys' presenteras i kap. 5. Ordet 'bisociering' i kap. 14. 

16 Vad som avses med 'arbetsmiljöns professionella' tar jag upp i 17.3.0. 
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skillnader mellan tre arbetarkategorier, 'hantverkare', 'industriarbetare' och 
'fatalister' när det gäller sättet att förhålla sig till tekniska 
arbetsmiljölösningar. 

Jag exemplifierar nedan genom att visa vilken tolkning som infinner sig när jag 
med hjälp av Dwyer analyserar en förhistoria till kravet på avveckling av 
lösningsmedlen. Först ges dock Boethius' bild av denna förhistoria: 

"1930 lyckades stockholmsavdelningen få infört i avtalet att målarna hade rätt 
att vägra arbeta med ... otillräckligt renad terpentin . ... 
I samband med att (riksdagen några år senare antog en lag om förbättrat 
skydd mot yrkessjukdomar) godkändes även en motion av ... 
(målareförbundets f.d. kassör) om en utredning av det svenska terpentinets 
hälsovådlighet. ... Undersökningen genomfördes av socialstyrelsens 
medicinske expert, docent Gerhard Rundberg . ... {Han fann att en tredjedel) 'en 
abnormt hög frekvens' (led av terpentineksem) . ... 37 procent av de som 
drabbats hade inte sökt läkare, trots svåra eksem. Undersökningen ledde inte 
till några åtgärder från myndigheternas sida, och varken förbundet eller 
avdelningen drev frågan vidare." 17

Ovanstående citat är hämtat ur Boethius' bok om Stockholms-målarna. I hans 
senare bok om det nationella förbundet får vi bland annat en spännande 
inblick i ett, till synes av värme präglat, samarbete mellan fack och 
yrkesmedicin: Vid ett styrelsemöte 1937 rapporterades att förbundet ... 

" ... hade anslagit 500 kronor till docent Gerhard Rundberg för den 
undersökning han genomfört ... Rundberg skickade emellertid tillbaka 
pengarna och föreslog att de skulle bli en grundplåt till en fond för att 
bekämpa yrkessjukdomar bland målarna." l8 

Vi får också veta lite mer om Rundbergs undersökning: Den var ... 
" ... den första vetenskapliga undersökningen om yrkessjukdomar bland 
målarna." 

och visade förutom eksem-problemen ... 
" ... att många målare drabbats av andra problem i samband med att de använt 
terpentin, i första hand illamående, problem med matsmältning och nerver."19 

Vad jag avser, med att Dwyer ger en ramberättelse, kan visas med 
utgångspunkt i Boethius' - av mig ovan kursiverade - kommentar att frågan ej 
drevs vidare. 

Uppfattades målarnas vilja att förbjuda färgerna som en strävan tillbaks till 
hantverkarautonomin? Det avtal om rätt att vägra, som Stockholmsmålarna fått 
1930, visade sig svårt att använda. Även vägen via myndigheter och riksdag 
framstod så småningom som svårframkomlig. 20 

17 Boethius (84) [VBSF]* s. 404 f. (Ett-kursivering). 
18 Boethius (87) [VBSF]* s. 232. 
19 Boethius (87) s. 233 och 235. 
20 Metodkommentar: I en annan framställning än Boethius' hamnar målarna i skymundan, i 

andra avseenden än som offer. Där beskrivs socialstyrelsens medicinske expert, Gerhard 
Rundberg, som tämligen ensam i sitt tidiga intresse för lösningsmedelsriskema: "1942 
publicerade Gerhard Rundberg uppgifter om att lösningsmedel gav kroniska skador på 
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Förutom via avtal, myndigheter och riksdag, samt via forskarkontakten 
Rundberg, drev dåtidens målare frågan om yrkessjukdomar via sin 
förbundstidning. Däremot berördes denna fråga knappast alls på förbundets 
kongresser. Fanns det redan då något av den ambivalens i denna fråga som 
senare kom till uttryck från 50-tal till 80-tal?21 

Även Jamison anger ljussättning 
Det återvaknade intresset för den inre miljön förefaller delvis ha varit orsakat 
av uppvaknandet i frågor kring den yttre: 

"The third, and somewhat smaller, arm of the (environmental) movement 
consisted of a handful of 'working environment' groups that had sprung up 
within, as well as outside, the organised labour movement."22 

Boethius bekräftar att kopplingen yttre<->inre miljö var levande för de fackligt 
aktiva målarna: 

"Debatten om arbetsmiljön avslutades med att kongressen (1974) antog ett 
särskilt uttalande. En stark opinion hade drivit fram betydande satsningar på 
den yttre miljön, konstaterade kongressen inledningsvis. En motsvarande 
opinion måste skapas om kraven på en bättre arbetsmiljö skall bli 
verklighet ... "23 

nervsystemet och på inre organ, som dock inte uppmärksammades på allvar vid den tiden." 
[Sund och Åmark (90) s. 93]. Jmf metoddiskussionen i 17.3.0. 

21 Jag lämnar frågan vidare till arbetsmiljöhistoriker. Jag är också nyfiken på om den 
"utredning som tillsammans med industrin skulle ta fram bättre renade terpentinsorter" 
[Boethius (87) s. 235] 'löste' problemet enligt dåtidens kriterier. Och om den form av 
'producentpåverkan' som utredningen avsågs ägna sig åt, fungerade som förebild i början på 
70-talet.

22 Jamison (90) s. 30. 
23 Boethius (87) [VBSF]* s. 424. 
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17.1.2. Fackens ställning i den svenska modellen - och andra ej 
ifågasatta ramberättelser 

Dwyers och Jamisons ramberättelser använder jag för att tolka de 
tankemönster som spelar med och mot varandra under kravformningen. Då 
rör det sig om identitetshistoria. För att bedöma kraften i kraven och de sätt på 
vilka de förs fram - resurshistorien - behöver jag också hänvisa till 
ramberättelser som ofta sätts i samband med Den Svenska Modellen.24 

Några sådana togs upp i avsnittet "Rosenbergs synliggöranden". Jag nämnde 
där att målarefacket hade självtillit nog för att ställa avancerade krav. Det hade 
också väl fungerande kanaler till övriga aktörer i svensk färgindustri. 
Självtilliten och de väl fungerande kanalerna följde av vissa särdrag hos Den 
Svenska Modellen. 

Ett spår som kunde ha följts längre än jag gjort är hur de sociala trender som 
accelererade i 'rekordårens Sverige', påverkade rekryteringen till målaryrket 
och därigenom bland annat utvecklingen av målarkollektivets attityder till 
risker.25 

Till följd av mina val av ramberättelser har jag också kommit att behandla en 
rad aktörer som 'bifigurer' fastän jag skulle kunnat pröva att behandla dem 
både i hjälte- och struktur-sektionerna nedan. 

Det är många aktörer som kanske felaktigt hamnat i skymundan. Som exempel 
kan nämnas aktörer på den centrala fackliga nivån. 26 En annan aktörskategori 
som ej syns här är politiker som varit med och format miljölagstiftningen.27 
Vidare finns det här skäl att nämna aktörer i berörda myndigheter, samt i 
andra relevanta professioner än yrkesmedicin. Sist men kanske viktigast syftar 
jag på branschaktörer i färgbranschen utöver målare och färgföretag. Främst 
målarmästarna men även beställare, byggherrar, arkitekter och färgforskare. 

En arbetsmiljöreglerande myndighet - den i Danmark - ska jag ta upp i ett 
avslutande avsnitt här i 17.1. Detta gör jag för att tydliggöra mitt eget val 

24 Jmf not till 17.2.1. beträffande begreppet 'Den Svenska Modellen'. 
Ramberättelserna har att göra med hög sysselsättning, byggbranschens roll i den fackligt
politiska alliansen, samt demokratiskt korporativa traditioner. Gmf avsnitt 13.3.1.). Jag har i 
avhandlingen inte närmare sett på hur dessa - nedan underförstådda - ramberättelser 
samvarierat med kravformandet. Detta har medverkat till att vissa inslag i kravformandet -
såsom YSAM-systemet - inte följts upp med samma noggrannhet som målarefackets inre 
historia under kravformandet och vissa färgföretags diton under produkt-utvecklandet. 
[Beträffande orden 'identitetshistoria' och 'resurshistoria' hänvisar jag till sektion 15.4 och 
sista noten i avsnitt 17.3.3]. 

25 'Rekordåren' var en filmtitel från början men blev ett begrepp för tidsandan i Sverige kring 
mitten av 60-talet. De trender jag syftar på är bl.a. kvinnornas inträde på den monetariserade 
arbetsmarknaden och även inträdet på arbetsmarknaden av en generation välutbildade 
arbetarungdomar. Den brist som anges i huvudtexten - att tråden ej följs - är allvarlig då ju 
Dwyers begrepp 68-uppbrottet är relaterat till sådana sociala trender. 

26 T.ex. kunde jag ha följt makthypotesen hos Sund och Åmark (90). Enligt denna skulle fallet 
ha kunnat tolkas i ljuset av att fackföreningsrörelsens makt var som störst i mitten av 70-talet 
d.v.s. när larmen slog igenom. Uämför a.a. s. 96].

27 Nordfors (85) tar upp dem. 
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genom att kontrastera det mot det val som gjordes av mina kollegor i det 
danska systerprojektet. 

17.1.3. Myndighetsreglering som drivande kraft? 
I kapitel 5 pekade jag på den ömsesidiga metodinspirationen mellan det 
danska systerprojektet och Kemiprojektet. Särskilt intensivt var metodutbytet i 
våra respektive byggfärgsfall. 

Ett mycket allvarligt metod- /resurs-problem, som båda projekten led av, var 
att vi inte själva kunde följa miljöimpulsen när den rörde sig bakåt i respektive 
produktionskedjor. Jag syftar på att vi ej kunde gå vidare till de utländska 
leverantörerna av t.ex. bindemedel annat än genom intervjuer med de 
nationella färgföretagen. 28

Andra likheter har berörts ovan men här är det en olikhet jag skall uppehålla 
mig vid. Jag tolkar den som en följd av de skillnader i projekt-sponsring som 
jag nämnde i kapitel 5 ovan. 

Jag antydde det jag vill åt genom ett ingress-citat till sektionen "uppbrottets 
barn? (17.0.). Hansen beskrev 1968 års Malerrapport under rubriken "0vrige 
regulative stimuli". 29 Att han där 'klämmer in' Malerrapporten i kategorin
'regulative stimuli', och utelämnar den helt i sin grafiska modell, uppfattar jag 
som en följd av att hans modell ser lagar/kungörelser (d.v.s. reglering) som det 
avgörande 'marknads-substitutet' eller den avgörande 'proto-marknads
institutionen'. 30 [Se figur 17.1.] 

28 Se t.ex. Hansen och Jensen (88) s. 169 ff. 
29 För enkelhets skull använder jag i huvudtexten ibland Hansen som kortform för Hansen och 

Jensen. Jämför kap. 15 där jag bl.a. använder Rogers som kortform för Roger och Shoemaker. 
30 Begreppet 'proto-marknads-institutionen' återkommer i slutet av 19.4.2. 
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Den reagerende branche - netv.rrk og stimuli. 

REG. STIMULI REAGERENDEBRANCHE OMGIVELSER 

eftersj>0r2sel: 
anvisninger om 
bygn. maling 

udvikl. af vand-

+ 
marked: 

fortyndbare bygn. prof.,•g0r 
malervarer det selv» 

21, 1968 
41, 1973 
77, 1978 
bekendtg0relse 
360, 1982, 
kodenummer. 

+
• 30 - 600 ansatte 
eprod. af store 

F o IT netva:rk ma:ngder, 
• ordreprod. leverand0r 

kunder 
TI/NIF 

� Tekn. trend 

RESPONS 
nye råvarer 

Udviklingsarbejde 
0,2 - 2 år 
0, 1 - 1,5 årsva:rk 

Den reagerende bransche - netv&rk og stimuli 
[Hansen och Jensen (88) s. 102.] 

Fig 17.1. 

Hansen befinner sig i en diskurs där det är reglerande myndigheter, eller 
rättare sagt de politiker som 'styr' dessa, som är hjältar eller bovar. Regleringen 
ses inte primärt som ett resultat av en kravformning där en eller flera nya 
kravformare i 'tidigare akter' förberett regleringen. 

1982 års danska regulativa stimuli hade, i flera avseenden, samma effekt som 
1986 års svenska avtal mellan Målareförbundet och Målarmästarna. Det var 
säkerligen både innovations- och difussionsdrivande i inkrementell mening.31 

Min kommentar till Hansen har att göra med att de vattenbaserade färgerna 
också har drag av radikal innovation_ När denna aspekt ska lyftas fram är det 
inte bra att de kreativa momenten i kravformningen hamnar i skugga. En 
kompletterande modell, menar jag, bör ta mer fasta på de tidiga 'sköra' faserna 
i kravformningen.32 

31 Det svenska avtalet diskuterades i sektion 7.3. 
32 Detta verkar Hansen och Jensen också vara klara över i det att de uppmärksammar 

Malerrapporten. Insikten leder dock ej till att de sköra faserna mer systematiskt arbetas in. 
Detta problem med en icke fullt integrerad insikt om andra och tidigare stimuli än de legala 
finns f.ö. även hos Ashford som är en viktig förebild för Hansen och Jensen. Jmf sektion 19.3. 
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17.2. Udda gräsrötter som hjältar 
Målarnas ordförande Arne Dahlberg vid ett möte med Stockholms målare 
år 1986: 

"Förbundets beslut att rensa arbetsplatserna från lösningsmedelsfärgerna beror 
på att personlig skyddsutrustning inte är något realistiskt alternativ. Det enda 
jag vill beklaga i sammanhanget är att jag själv och många andra i 
Målarefdrbundet allt för länge tålmodigt lyssnade på fdrsäkringarna att med personlig 
skyddsutrustning klarar vi problemen. 

Vi borde allvarligare ha besinnat invändningarna ... 'Det är för tungt att andas'. 
'Jag orkar inte med ackordet om jag ska ha skyddsmask' . ... 
Nog borde vi ha lyssnat när man visade hur lösningsmedlen spred sig i 
lokalerna. När målarna framhöll att även snickare, murare, golvläggare och 
andra som arbetade i målerimiljön borde haft skyddsmask. 

Jag vill påstå: vi lyssnade och lät oss lugnas av experterna alldeles för länge när det 
gäller lösningsmedelsfärgerna på tak och väggar . ... Vi lyssnade alldeles för länge 
på experternas lugnande besked att snickerialkyden kommer av egen kraft att bytas 
ut mot vattenspädbar färg. Nu tror jag inte vi kommer att lyssna på några råd 
som medför att denna fråga fördröjs"33 

De udda gräsrötter, som, i trots mot fjättrande strukturer, drivit avveckling av 
lösningsmedelsfärgerna sedan 1960-talet, kommer i stort sett förbli anonyma 
här. Detta trots att det är dem jag 'utsett till hjältar' i detta fall. En del av dem 
skymtar fram hos Boethius men jag hade behövt dyka än djupare ner i fallets 
'mikrostruktur' för att ge dem ansikten. Dahlberg, som i ingress-citatet hördes 
ångra att han inte "allvarligare besinnat ... ", räknar jag till de 'iscensättare', som 
vid mitten av 80-talet såg till att de 'udda gräsrötternas' arbete till slut kröntes 
med framgång. 

Målarefacket som kollektiv var i början av 70-talet måhända mer drivande för 
avveckling i Danmark än i Sverige: 

"p.g.a. kritikken (mot 'Malerrapporten 1968') mente vi, det var riktigt, at vi 
förs0gte at udarbejde en rapport, der byggede på en sp0rgeskemaunders0gelse 
og ikke alene på interviews. 
Vi var klar over, at de to malersvende, der blev sat på opgaven, ikke kunne 
klare at lave rapporten alene . ... Vi kom så i förbindelse med 
medicinstuderende, kernistuderende, sociologistuderende m.fl . 
... , sp0rgeskemaerne blev sendt ud til 511 malersvende ... Svarsprocenten var 
på 70. Gener som ... unaturlig trrethed, hovedpine, beruselse, ... fandtes hos ca. 
halvdelen af de udspurgte. Hver 5. maler havde trenkt på at förlade faget. Vi 
havde ikke troet, at det var så slemt på det tidspunkt. ... Fagforeningen sendte 

33 Boethius (87) [VBSF]* s. 437 f. citerande Dahlberg. (EH-kursivering).
Arne Dahlberg blev ordförande i Svenska Målareförbundet 1985. Dessförinnan var han 
funktionär i förbundet från 1967. 
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'Malerrapporten 1972' ud til samtlige medlemmer i Kebenhavns af delning i efteråret 
1972."34

Jag har ej material för att bedöma hur typisk Benny Christensen var för de 
fackligt aktiva danska målarna.35 I Sverige är det emellertid inte bara 
Dahlbergs ovan citerade självkritiska ord som gör att jag ser det som en poäng 
att skilja mellan å ena sidan några udda gräsrötter som hjältar och å den andra 
målarna som kollektiv. Målarna som kollektiv ser jag som brukare som 
genomgick en radikal omvandling. 

Skillnaden mellan mitt Hg-fri-fall och mitt VBSF-fall kommer i denna sektion 
ta sig uttryck i att det blir brukaromvandlingen, som fokuseras här medan det i 
sektionen om naturvetare som hjältar (16.2) var själva upptäcktshistorien. 
Omvandlingen av de svenska målarnas syn på alkydfärgerna kan beskrivas i 
de tre steg Dahlberg nämnde ovan: 

Minskad tro på personlig skyddsutrustning. 
Ökad tro på allians med andra byggnadsarbetare. 
Minskad tro på att marknaden av sig själv skulle ordna bytet av 
färgtyp. 

Mina 'brukarnyheter' sammanfaller dock bara delvis med Dahlbergs. Eftersom 
jag vill beskriva det som för mig framstår som en radikal brukaromvandling 
trycker jag på andra brukarnyheter. Jag vill åt ambivalensen. Därför är jag 
särskilt uppmärksam på de tendenser som bröts mot varandra när målarna tog 
ställning till problemen med lösningsmedlen. 

Innan jag anger de brukarnyheter, vilka tillsammans skapar 
brukaromvandlingen, ska jag dock påminna om min bild av det som föregick 
och fick igång omvandlingen. 

17.2.1. Förhistorien till brukar-omvandlingen 
Målareförbundet är det LO-förbund som har starkast rötter i skråväsendets och 
hantverkets tid. Det är alltjämnt ett yrkesförbund och har inte funnits med i 
LO:s organisationsplan sedan 1920-talet. 

Den, jämfört med andra LO-arbeten, starka autonomi, som traditionellt funnits 
i målaryrket, kunde delvis upprätthållas även sedan byggandet började 
industrialiseras efter andra världskriget. Måleriets plats i byggandets 
produktionskedja - sent i kedjan - har ofta betytt en stark 
förhandlingsposition. Låga etableringskostnader vid nystart av måleriföretag -

34 Christensen (77) [VBSF]* s. 17. (EH-kursivering).
Benny Christensen kom från Sikkerhedsudvalget, Malemes fagforening, Kobenhavn. 
[Samarbejdet (77)[VBSF]* s. 5]. 

35 Min gissning - baserad bl.a. på kontakten med det danska systerprojektet - är dock att den
ambivalens som jag uppehåller mig vid i den svenska utvecklingen även skulle gå att finna i 
Danmark. 
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att anställda målare alltså lätt kunnat starta eget - har också bidragit till 
autonomi och styrka.36 

Måleri-branschen, med sin småföretagsprägel, är långtifrån vad man normalt 
tänker på vid analyser av 'den demokratiskt korporativa samhällsmodell', som 
etablerades allt djupare i Sverige under den tidiga efterkrigstiden. Men många 
drag som anses typiska för Den Svenska Modellen går ändå igen i denna 
bransch.37 Ett viktigt exempel på detta är förekomsten av väl fungerande 
kanaler mellan fack och arbetsgivare för samarbete och konfliktlösning. I en hel 
del samarbetsprojekt var även färghandlare och färgindustri inblandade. 

De svenska målarnas position under kvartsseklet efter andra världskriget -
vilken var viktig för den brukaromvandling som ska presenteras nedan - kan 
inte heller förstås utan hänvisning till byggandets speciella roll i Den Svenska 
Modellen. Byggsektorns roll i svensk ekonomi och politik var sådan att 
svenska byggnadsarbetare i många avseenden hade en stark ställning vid 
internationell jämförelse. Detta kunde t.ex. avläsas i högt löneläge jämfört med 
hela tillverkningsindustrin. Bygglöner som låg 10-20 % över 
industrigenomsnittet var långtifrån typiska utanför Norden. 

Den Svenska Modellen hade, bland annat till följd av hög sysselsättning och 
goda förutsättningar för samtal mellan parterna, många rationaliseringsvänliga 
drag. Detta gällde även inom byggandet. Inom måleriet tog sig 
rationaliseringsvänligheten bland annat uttryck i det snabba införandet av det 
som här kallas lösningsmedelsfärger. 

'Industrialiseringen' av byggandet kom på allvar igång med 
Miljonprogrammet. Detta program skapade, som framgick i kapitel 7 ovan, en 
rad förutsättningar för den reaktion mot lösningsmedelsfärgerna, som växte 
fram från 70-talets början. I Dwyers ljus blir det hantverkarkollektivets 
traditionella försvar mot arbetsskador, som bröts ner under 
Miljonprogrammet: Tendenser till en skade-producerande 'macho-kultur' finns 
ofta kring stora byggen. Men de hålls i schack av målarlagens kollektiva 
erfarenheter. När målningsmetoderna ändras (sprutmålning), objekten blir 
större (storsjukhus och höghusområden), många unga och oerfarna kommer in 
i yrket, och målarlag skapas eller stöps om - och allt detta sker i snabb takt -
bryts hantverkarlagens spärrar mot skadeproducerande arbetssätt ner.38 

Det är dock viktigt att notera att även reparationsbyggandet ändrade karaktär i 
många fler avseenden än att nya färger introducerades. Dålig ventilation i visst 

36 Med Hirschrnan-språk: Målarnas goda möjligheter till 'exit' har gjort att deras 'voice' tagits 
på allvar. [Hirschman (72[70])]. 

37 Uttrycket 'den demokratiskt korporativa samhällsmodellen' är hämtat från Katzenstein. När 
jag använder detta uttryck och uttrycket 'Den Svenska Modellen' används uttrycken i den 
mening de givits i arbeten sådana som Katzenstein (85), Hedborg/Meidner (84), Erixon (85) 
samt Jenson/Mahon (93). De tre senare referenserna här avser främst uttrycket 'Den Svenska 
Modellen'. Versalerna 'D', 'S' och 'M' i uttrycket 'Den Svenska Modellen' är markörer för att 
begreppet används i här angiven mening. 

38 Detta är min egen slutsats av bisociering mellan Dwyer och Boethius. 
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reparationsbyggande har också setts som en betydelsefull skadeproducerande 
faktor.39 

Miljonprogrammet, som startade 1965, var unikt svenskt. Men en byggboom, 
som, vad gällde lösningsmedelsskador, producerade liknande resultat, verkar 
även ha rått i Danmark under denna tid. 

I slutet av 1960-talet skapade '68-uppbrottet' -och svaren på detta -ytterligare 
förutsättningar för kritiken mot lösningsmedelsfärgerna. Arbetsmiljöfrågorna 
blev omstridda och hamnade i rampljuset. En del av svaret på kritiken blev 
inom byggbranschen bland annat skapandet av 'Bygghälsan' 1967 och en fullt 
utbyggd regional företagshälsovård 1973.40 

Vid denna tid ändrades som nämnts också attityderna till den yttre miljön. 
Kemikaliseringens välsignelser började ifrågasättas på bred front. För att förstå 
lösningsmedelsfrågan är det i sammanhanget viktigt att notera ett 
'voluntaristiskt' drag som länge fanns i den nyvaknade kemi-kritiken: 
Föreställningen att färg-industrin, kemi-industrin eller den industri man eljest 
riktade sig till snabbt kunde 'forska fram' fungerande substitut om bara 'viljan 
fanns'.41

Sammantaget ser jag de faktorer jag här pekat på som utgångspunkterna för 
den radikala brukaromvandling som startade i början av 70-talet. 

17.2.2. Brukarnyheter från tidigt 70-tal till mitten på SO-talet 
Ett viktigt syfte i sektion 12.3., där jag placerade ekonomhistorikern Rosenberg 
'i miljöljus', var att visa det relativa i den datering av innovationer, som utgår 
ifrån en korsning av tekniska och kommersiella synpunkter. Rosenbergs frågor 
om när ångmaskinen innoverades illustrerade problemet. Lika illustrativ anser 
jag frågan: 'När ställdes kravet på vattenburna snickerifärger?', vara för 
problemen med datering av innovationsdrivande krav. I primäranalysen 
pekade jag både på målarkongressen 1974 och 'vattenkampanjen' 1985-87, som 
höjdpunkter i målarnas krav på vattenburet. 

Valet mellan 1974 och 1986 som kravtidpunkt är i hög grad 
perspektivberoende. Att det går så bra att välja dateringar med över ett 
decennium emellan beror bland annat på den ambivalens, som är ett viktigt 
tema i denna sektion. 

I kapitel 7 framgick att målarefacket efter sin kongress 1974 anklagades för att 
ha tagit i så hårt mot lösningsmedelsfärgerna att rekryteringen till yrket 
försvårades. Vid den kongressen hade Sveriges statsminister, i linje med 
'uppbrottsandan', pekat på de arbetande själva, som de verkliga 
arbetsmiljöexperterna: 

39 Dahlquist (80) [VBSF]*. 
40 Boethius (84) [VBSF]* s. 406. 
41 Ett tydligt (men i detta sammanhang rätt sent) exempel på det företagsbeteende som födde 

föreställningen finns i Nilson (84[77]) s. 245 ff. 
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"Det räcker inte bara med att vi säger att vi skall skaffa bättre lagar, 
skyddsmyndigheter, arbetarskyddsombud, anvisa pengar till forskning o.s.v. 
Det viktigaste vi som politiker kan göra är att se till att de arbetande får makt 
över sin egen miljö, kan vara med om att bestämma hur den skall se ut. Det är 
de arbetande som har klokheten och förnuftet i det här sammanhanget och som 
kan ta ansvaret för att arbetsplatserna blir bättre."42 

De arbetande - i detta fall målarna - skulle alltså ta ansvaret. Som framgått var 
det dock inte så lätt att göra det. Vill man ändå peka ut 1974 som 'krav-år' kan 
man fortsätta i Boethius' text om kongressen 1974: 

"(Ett av) avdelningarnas främsta krav var ... att lösningsmedelsbaserade fdrger ... 
skulle ersättas med ofarliga produkter."43 

Den laboratoriechef i färgindustrin, GK, som var en så viktig källa i kapitel 7 
ovan, förmedlade en bild, som kan ligga till grund för att man snarare ser 1986 
som 'krav-år'. 

"Det som Målareförbundet gjort under vattenkampanjen nu har varit 
föredömligt. De har nu gått ut och rekommenderat sina egna att verkligen 
pröva det nya. Nu har de stuckit ut hakan. Tidigare skrev de bara brev till 
färgindustrin och myndigheterna. De har svängt mot en seriösare hållning 
sedan början av 1980-talet."44 

Motargumentet mot att målarefacket hade en oseriös hållning före 1980-talet 
kan exempelvis vara att det var svårt för förbundet att kräva av målarna att de 
skulle byta innan kvalitetsfrågorna var lösta: 

"I slutet av 60-talet kom de vattenbaserade färgerna, men de var ofta av sämre 
kvalitet och mer svårarbetade än alkydfärgerna som innehöll lösningsmedel. 
Målarna fortsatte därför att använda alkydfärgerna trots riskerna för skador."45 

Min syn på frågan om 'krav-år' utgår från att det förvisso bedrevs ett värdefullt 
utvecklingsarbete i färgindustrin under 70- och 80-talen men att det vore att 
glida förbi den viktiga komplexiteten om man i huvudsak förklarade 
målarefackets ändrade hållning till de vattenburna färgerna i termer av att 
kvalitetsproblemen lösts. Därför blir det viktigt att tala om kravformning 
under lång tid från sköra krav på tidigt 70-tal till kraftfulla i mitten på 80-talet. 

De brukar-nyheter, som jag kommer presentera nedan, är nycklar till att förstå 
hur några udda gräsrötters krav på 60-talet ('pionjärbrukare') blev hela 
målareförbundets samlade krav (trots att målareförbundet inkluderade en hel 
del 'eftersläntrare') på mitten av 80-talet. 

Ökat riskmedvetande 

Innan jag presenterar brukarnyheterna ska jag emellertid nämna en trend i 
riskmedvetandet. Trots att Miljonprogrammet avslutades och 'väggalkyderna' 
avvecklades ökade andelen av målareförbundets medlemmar som uppgav 

42 Boethius (87) [VBSF]* s. 422 citerande Olof Palme. (EH-kursivering). 
43 Op. cit. Här är det inte direktcitat utan Boethius' sammanfattning (EH-kursivering).
44 Ivj GK - eh (86) VBSF* s. 15. 
45 Boethius (84) [VBSF]* s. 407. 

380 K17: De vattenburna snickerifärgernas genes 



besvär av lösningsmedel från 56 % till 86 % mellan 1970 och 1980.46 Detta 
tolkar jag som att riskmedvetandet ökat. 

Minskad beredskap att acceptera risker mot betalning 
Lönetillägg för risktagande hade gamla anor i målaryrket: 

"Redan på 1800-talet hade avdelningen diskuterat problem med giftiga ämnen 
i färgerna, terpentineksem, farliga ställningar, ... 1899 lyckades avdelningen få 
igenom ett tillägg på lönen för ställningsarbete ... "47 

Under 60-talets byggboom skulle man kunna säga att risk-premierna drevs 
upp till mycket höga nivåer för en del unga målare som 'gav järnet'. Det var, så 
vitt jag förstått, åsynen av att dessa arbetets hjältar senare fick 'betala' för sitt 
övermod med hjärnskador och förslitningsskador, som fick 'de udda 
gräsrötterna' att leta efter nya vägar för att begränsa riskerna i yrket. 

Men frågan om betalning för risk är en där olika tendenser av vikt för 
målaryrket ställs mot varandra: 
Hantverksarbetaren kan se det faktum att han fortfarande får betalt för risker 
som ett uttryck för bibehållen autonomi.48 Han är van vid att själv styra sitt 
arbete och att hantera riskerna. Han utgår från att hans erfarenhet leder till 
kloka avvägningar. 

Men målarnas arbete hade inte bara hantverkskaraktär. I allt högre grad 
började det likna industriarbete. Liksom i annat industriarbetare drevs 
arbetstempot upp under efterkrigstiden. 

Målarna hade i likhet med andra byggnadsarbetare - men i högre grad än andra 
industriarbetare - en ambivalent hållning till ackorden. För många andra 
industriarbetare kunde ackorden ses som symbol både för ökad risk på grund av 
stigande arbetstakt och för mer styrda det vill säga mindre autonoma arbeten. 

För målarna däremot kunde bibehållande av ackorden ses som symbol för 
fortsatt autonomi i arbetet. Arbetsgivarna kunde låta sig nöja med styrning via 
ackord och hade mindre behov av att detaljstyra arbetsformerna. 

För att göra en lång historia kort blev ackorden kvar i måleriet. Och därmed 
också höga 'risknivåer'. För målarna kunde det framstå som ett vettigt sätt att 
balansera mellan två oroande tendenser - ökande risker och minskande 
autonomi - att visserligen behålla ackorden men eliminera andra riskfaktorer 
såsom lösningsmedelsfärgerna. 

Att bevisa att 'målarnas beredskap att acceptera risker mot betalning' gick ner 
under 1970-talet låter sig ej göras. Jag tolkar dock mina egna intervjuer och de 
dokument från målarna, som Boethius tagit fram, som att det på 70-talet fanns 
en sådan trend. Även om trenden vände något på 80-talet, har 70-talets 
landvinningar hittills bestått när det gäller lösningsmedelsfärgerna. 

46 Se Bolinder m.fl. (81) s. 216. 
Innebörden av uttrycket 'väggalkydema' framgår i sektion 7.1. 

47 Boethius (84) [VBSF]* s. 404 (EH-kursivering). 
48 'Hantverksarbetaren' i Dwyers mening. Jmf 15.4.5. 
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Målarnas 'ambivalenta' behandling av frågan om ackordsarbete med 
skyddsmask, kan illustrera det ovan sagda. Ser man enbart till 
målarkongressen 1979 kan man få intrycket att det skett en entydig 
attitydförändring bort ifrån att 'få betalt för att ta risker'. Boethius refererar 
målarnas arbetsmiljödiskussion 1979. Beslut som togs tolkar jag som en ökande 
misstänksamhet mot att hantera risker med hjälp av ekonomisk kompensation - även 
när riskbetalningen kan sägas vara indirekt: 

"I ackordsprislistan fanns inräknat ett högre pris för arbete med 
skyddsutrustning ... för att målarna skulle kunna arbeta i en lugnare takt. ... 
Kongressen godkände ... kravet på fdrbud mot ackordsarbete med skyddsmask, mot 
överstyrelsens yrkande."49 

Vid nästa kongress - 1984 - hade opinionen bland kongressledamöterna 
emellertid svängt: 

"Något ... förbud hade ... inte kommit till stånd, och överstyrelsen föreslog 
liksom förra gången att man skulle få i uppdrag att förhandla om längre 
pauser. Denna gång fick överstyrelsen bättre gehör ... "50 

Målarnas tvekan om man skulle prioritera sänkta risker eller bibehållna ackord 
illustrerar ambivalensen. 

Eliminering av kemiska hälsorisker i stället för skydd mot dem 
Även när det gäller 'eliminering i stället för skydd' anser jag att en 'bisociering' 
mellan Dwyer och Boethius ger intressanta hypoteser: 

Dwyer framhåller att hantverksarbetarna kan vara skeptiska mot en 
arbetsmiljöinnovation därför att deras omdöme ersätts av en teknisk lösning. 
Men motiven är blandade: 

"Workers ... may reject protective devices that they feel are unjust and then ... 
rationaliz(e) their rejection (intellectually). Miners have refused electric safety 
lamps ... as unsafe, and carpenters paid on piece rates might refuse saw guards 
alleging the same."51 

Dwyers utvecklingsoptimistiske industriarbetare ser däremot nya produkter 
(såsom vattenburna färger) som en lösning på traditionella dilemman i arbetet 
(såsom det otrevliga valet mellan ökad risk och minskad autonomi). 

Dwyers modell med kontrastering mellan hantverksarbetare och 
industriarbetare är dock bara delvis relevant i mitt fall: 
För det första kan ju både skydd och nya färger ses som tekniska 
arbetsmiljöinnovationer - även om det är arbetsmiljöinnovationer på helt olika 
nivåer. 52 För det andra fanns det aspekter av tanken på nya färger, som kunde 

49 Boethius (84) [VBSF]* s. 409 (EH-kursivering). Möjligen kan citatet tolkas som att fackligt 
aktiva på mellan-nivå drev igenom krav som saknade stöd bland medlemmarna. 

50 Boethius (87) [VBSF]* s. 436. 
51 Dwyer (91) s. 277. 
52 Se Christensen (77) [VBSF]* s. 19: "Men vi kan ikke godtage de velmenende kampagner om 

personlige beskyttelsemidler. Alle love og forordninger la!gger oftest ansvaret over på den 
enkelte arbejder ... trykluftmasker kan ikke erstatte ugiftige malinger - sovepiller til 
skifteholdsarbejdere kan ikke erstatte en naturlig d0gnrytme". 
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appellera till just hantverksarbetarna. Egna färgblandningar var en del av 
yrkets historia och tanken på att kräva nya produkter var som nämnts - i 
historien om det svenska terpentinet - inte ny. 

Men det är en lång väg mellan att kräva nya färger och att driva igenom ett 
förbud mot de gamla. Boethius noterar ett första udda förbudskrav ställt till 
målarnas stockholmsavdelning 1971. 53 Tanken på att vissa målare individuellt 
skulle vägra att använda farliga färger fick ett slags accept från 
förbundsledningen på målarekongressen 1974.54 Det första sanktionerade 
förbudet, mot att använda en farlig färg när en mindre riskabel fanns 
tillgänglig, förefaller dock inte ha införts förrän 1978. Och då gällde det 'de 
ännu farligare' epoxi-produkterna och det var ASS som stod för förbudet.55 
Målareförbundet centralt kom ej att driva avveckling av 
lösningsmedelsfärgerna, via förbud, med full kraft förrän vid mitten av 1980-
talet. 

Självorganisering av skadade målare 
En del förhållanden pekar på det sena 70-talet, alternativt början av 80-talet, 
som kulmen på avvecklingen av lösningsmedelsfärgerna. 56 Kulmen i så måtto 
att omprövningarna av tidigare syn på frågan - hos andra aktörer än målarna -
var många: Bland läkare, på myndighetsnivå, i färgindustrin.57 Jag vill 
emellertid också nämna en viktig brukarnyhet som inträffade då: 

"1980 bildades en fristående förening för lösningsmedelsskadade målare. 
Initiativtagare till föreningen var Anders Dahlquist, som tidigare under året 
hade skrivit en bok om målare med lösningsmedelsskador. Föreningen skulle 
vara en kontaktpunkt för personer som drabbats av lösningsmedelsskador, och 
den skulle arbeta för fri och ökad forskning kring lösningsmedel."58 

Dahlquists bok blev uppmärksammad långt utanför de kretsar som normalt 
sysslar med arbetsmiljöfrågor. Det som gör att jag tar upp den bland 
brukarnyheter är emellertid att boken och aktiviteterna från föreningen - bland 
annat på grund av den stora uppmärksamheten - också kom att uppfattas som 
ett hot mot målarnas identitet. Det började bli tydligt för Målareförbundet att 

53 Boethius (84) [VBSF]* s. 407. 
54 Boethius (87) s. 423. 
55 Boethius (84) s. 409. 

Uttrycket 'de ännu farligare' halvciterat därför att det är tveksamt att skapa en 
sammanfattande farlighetsskala. 

56 Jmf inledningen till 17.2.2. där 1974 och 1986 förts fram som alternativ. Ett 'objektivt mått' 
får man förstås om man likt mitt danska systerprojekt räknar fram en fördelningskurva över 
tiden Qmf avsnitt 5.1.1.). Jag har dock valt att lägga ner mer kraft på att ta fram 'mjuka mått' 
för när avvecklingen kulminerade och på 'modellutveckling'. 

57 Se Hogstedt (82) [VBSF]* s. 116 och nedan 17.3. Jmf även min egen rapport från 
primäranalysen: "Målareförbundet redovisar intrycket att ... debatt(en) i slutet av 70-talet 
ledde till att ... försäljningsfolket hos färgföretagen insåg att 'klockan var slagen'. Det 'blev 
fart på utvecklingen av vattenblandbara byggfärger i svensk färgindustri'." [Hollander (86b)* 
s. 10 ].

58 Boethius (84) [VBSF]* s. 409. 
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man måste följa upp kraven utåt med krav inåt på de egna om inte yrkets 
anseende skulle hotas. 59 

Krav inåt som uppföljning av krav utåt 
Det skulle emellertid dröja till mitten av 80-talet innan man agerade riktigt 
kraftfullt inåt. 'Högkonjunkturen för arbetsmiljöfrågor' ebbade ut en bit in på 
80-talet.

Här rör det sig åter om intryck som är svåra att verifiera men ett uppgivet 
konstaterande från målareförbundets egen arbetsmiljökommitte pekar i den 
riktningen: 

"Utbildningen av skyddsombud minskade kraftigt ... Mellan 1980 och 1984 
utbildades endast 353 skyddsombud i grundkursen, jämfört med 920 under de 
fem föregående åren ... arbetsmiljökommitten ... kände 'besvikelse och 
otillräcklighet' över det dåliga deltagandet i grundutbildningen."60 

Omständigheterna kring vattenkampanjen 1985-87 har redovisats utförligt i 
kapitel 7 ovan. Här nöjer jag mig med att något modifiera den bild som där 
gavs genom att lyfta fram ytterligare en antydan om målarnas ambivalens: 

"Kampanjen gick i första hand ut på att påverka massmedia, och därigenom 
skapa ett tryck på beställare, färgtillverkare och arbetsgivare att gå över till de 
vattenspädbara färgerna. Men kampanjen riktade sig också till medlemmarna. 
Många målare fdredrog alkydfärgerna för deras högre kvalitet, och för att man 
hade svårt att lära sig den annorlunda teknik som krävdes för att måla den 
vattenspädbara färgen."61 

59 Jvj EB - eh (94) VBSF*. 
Dahlquists bok refereras till som Dahlquist (80) [VBSF]*. 

60 Boethius (87) [VBSF]* s. 435. 
61 Boethius (87) s. 438 (EH-kursivering). 
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17.3. Professionerna som fjättrande strukturer 

17.3.0. Nydanare eller revirbevakare? Vad ser man hos 
professionerna? 

Gräsrötter som hjältar och professioner som fjättrande strukturer? Precis som i 
kapitel 16 - där naturvetarna gjordes till hjältar och myndigheter blev 
fjättrande strukturer - spetsar jag till. Jag hoppas därmed bland annat att tämja 
mina egna 'före-ställningar' om vilka aktörer som driver på för förändring och 
vilka som bromsar. Jag vill tvinga mig till reflektion genom att förtydliga min 
preliminära bild. Syftet är emellertid också att skapa kontrast till dem som gjort 
yrkesmedicinarna till hjältar. 62 

Dwyer har tittat på utvecklingen av antalet 'arbetsmiljöprofessionella' i 
ledande västländer fore, under och efter 68-uppbrottet.63 Han konstaterar att 
uppbrottet varit tillväxtbefrämjande för dessa professioner: 

"The state was not the only arena that changed subsequent to the rupture. 
Demand for the services of safety professionals grew with abnorma[ rapidity ... 
academic interest in the subject mushroomed." 64 

Tydligast var trenderna i USA. Procent-tillväxten i antal 
arbetsmiljöprofessionella var före, under och efter uppbrottet 1,2 %, 4,6 % 
respektive 6,8 %.65 För Dwyers kontrollgrupp av aggregerade professioner var 
tillväxten mer blygsamma 2,8 %, 2,3 % respektive 2,0 % under samma 
perioder. 66 

Dwyers kvantitativa övning är en av utgångspunkterna när han argumenterar 
för den tes jag här vill framhålla. Mycket grovt kan denna sammanfattas 
sålunda: Det samhälleliga sättet att se på och sättet att hantera arbetsmiljön -
arbetsmiljöparadigmet - blev attackerat i sina grundvalar under uppbrottet. 
Bland annat kom den roll som arbetsmiljöns professionella tidigare haft under 
hård attack. I en hel del avseenden kom emellertid de synsätt som dominerat 
före uppbrottet att leva vidare i de nya skolor som uppstod under och efter 
uppbrottet. Ett brett genomslag för den syn Dwyer företräder - som går ut på 
att olycksfallen ska reduceras genom mer autonomi - förefaller honom alltjämt 
avlägsen. 

62 Jmf 17.3.3. 
63 Med 'arbetsmiljöprofessionella' avses t.ex. skyddsingenjörer, arbetsmedicinare, 

arbetspsykologer och arbetsvårdare. 
Det sjätte kapitlet i Dwyer (91) bygger bl.a. på en sinnrik sammanställning av 
professionsdata. Den tabell jag här plockar ur finns på s. 233 i a.a. 

64 Dwyer (91) s. 231 (EH-kursivering). 
65 Före uppbrottet= före 1967; under= 1967 - 76; efter= 1977 - 86.
66 För USA bestod kontrollgrupperna av samtliga maskiningenjörer (kontrollgrupp för 

skyddsingenjörerna) och samtliga läkare (kontrollgrupp för arbetsmedicinarna). 
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Dwyer visar att historien om vattenburet blir rikare om den ses i ljuset av 
konkurrens mellan arbetsmiljöskolor. 

Utan det ljuset löper historieskrivaren risken att dennes disciplintillhörighet får 
honom att uppfatta framgången i kravet på vattenburet som en arbetsseger för 
en eller annan aktör. Exempel på tänkbara 'ensamma hjältar' kan vara 
nydanande medicinska forskare, lyhörda färgfabrikanter, djärva danska 
myndighetspersoner eller framsynta fackförbund. Ett annat sätt att skriva 
historien är att ta det säkra före det osäkra och utnämna ett odifferentierat nät 
av aktörer till 'segrare'.67 

Mitt sätt att söka undvika denna metodfälla, är att återge sex historiefragment 
med sinsemellan motstridiga bilder av en av professionerna -
yrkesmedicinarna. 

17.3.1. Målarnas nidbilder av yrkesmedicinama 
"I slutet av SO-talet tog (Målarmästarna) och förbundet initiativ till en 
hälsoundersökning av målare i Stockholm. Undersökningen utfördes av docent 
Åke Nyström vid Södersjukhusets yrkesmedicinska avdelning. 1962 
presenterade han resultatet, och hävdade att måleriyrket 'knappast kan 
betraktas som särskilt farligt ur hälsosynpunkt'. De besvär som vissa målare 
fick av snabbtorkande färger betecknade Nyström som 'snabbt övergående och 
ofarliga' . ... utvecklingen ... krävde (dock) 'oupphörlig vaksamhet ... men till 
sist ankommer det ändock alltid på den enskilde målaren själv att avgöra 
yrkesriskerna i sitt arbete'."68 

Hur Nyströms lugnande besked då mottogs av målareförbundet framgår ej av 
Boethius' historik men Nyströms allusion till 'hantverksarbetaren' kan sägas 
tala till den ena sidan av den ambivalensskapande spänning som jag ovan sökt 
mana fram. 69 

1974 - under den tid som Dwyer kallar uppbrottet - hörs bland målarna en 
stark misstänksamhet mot läkares försiktighet i bedömning av orsakssamband: 

"Ove Ståhl från Stockholmsavdelningen ansåg att 'det ska väl inte behöva bero 
på experters och läkares större eller mindre kunnighet - eller ska vi säga feghet 
- om dessa skador skall klassificeras som yrkesskador eller inte."70

67 Metodnot: Det jag vill åt har familjelikhet med det som Riegler, Tergeist m.fl. konstaterade 
sedan de på uppdrag av det tyska HdA-programmet letat efter studier av svensk 
arbetsmiljöpolitik på bl.a. kemiområdet. De sökte pluralistiska historier avseende svensk 
kravformning för bl.a. lösningsmedel och bekämpningsmedel. Det visade sig emellertid 
svårt att hitta eller genom beställningsuppdrag få fram sådana. [Se bl.a. Tergeist (85) s. 446 
och Riegler (87)]. Deras jakt på svenska kravhistorier bedrevs inom ramen för ett 
utvärderingsprojekt som pågick vid Wissenschaftszentrum i Berlin 1982-85.

68 Boethius (84) [VBSF]* s. 406. (EH-kursivering). 
69 Det jag avser med Nyströms allusion till 'hantverksarbetaren' är det som Nyström säger i 

den kursiverade meningen. 
70 Boethius (87) s. 423. 
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Frågan om vad som är tillräckligt bevis för att samband ska anses föreligga är 
precis som i Hg-fri-fallet en 'evig följeslagare' i detta fall.71 

"motioner (till kongressen) tog upp svårigheten att bevisa att en skada eller 
sjukdom orsakats av arbetsmiljön. Bägge motionerna krävde att den s.k. 
omvända bevisföringen skulle skulle tillämpas vilket innebar att myndigheter 
och försäkringsbolag skulle bli tvungna att bevisa att en viss sjukdom eller 
skada inte hade orsakats av arbetsmiljön. Trots att yrkesskadeförsäkringen 
föreskrev en sådan bevisföring var det i praktiken det motsatta förhållandet 
som gällde."72 

Den omvända bevisföring som teoretiskt gällde i Sverige och Danmark sågs 
som ett föredöme av dem som i Väst-Tyskland under 8O-talet arbetade för att 
lösningsproblemet skulle tas på större allvar.73 Även samarbetet 
fack<-> yrkesmedicin i Skandinavien sågs som ett föredöme. Den bild av 
irritation från svenska målare mot yrkesmedicinen som ovan exemplifierats, 
ska alltså tas för vad den avses vara - en bit i ett stort pussel. 

17.3.2. Yrkesmedicinamas nidbilder av målarna 

I nästa avsnitt tar jag fram några citat ur en yrkesmedicinares skriftliga 
snabbskiss av VBSF-fallet. Innan dess finns det skäl att återge en mer medvetet 
subjektiv läkarbild av målarna. Denna härrör från min primäranalys. Under 
arbetet med den bad jag en på området aktiv yrkesmedicinare kommentera ett 
rapportutkast kring VBSF-utvecklingen. Hans muntliga kommentar blev att 
min bild mest var 'tyckande' och att problemen med lösningsmedelsfärgerna 
till stor del berodde på målarmästarna och målarna själva.74 Han syftade så vitt 
jag förstod på att skadorna skulle ha resulterat av en 'tyst överenskommelse' 
mellan målarmästare och målare om att målarna ej behövde använda 
föreskrivna skydd. 

Denna syn på frågan uttrycks inte så ofta i skrift men jag uppfattar den ändå 
som vanlig. För mig framstår denna syn som uttryck för ett ensidigt aktörs
/ individperspektiv med moraliserande inslag. 

Dwyers framställning kring detta är väl balanserad och jag redovisar därför 
min hållning genom att citera från dennes diskussion: 

"disobeying safety rules ... may be justified (by workers) because protection 
impedes reward earning, is considered awkward, or makes the job 
monotonous ... rejection can take place because protective devices and rules are 
seen as symbols of 'unjust' employer domination, ... However, when they reject 
such 'symbols of safety', workers morally disarm themselves of the right to 
demand increased safety ... (This) constitutes a political incentive ... for some 
employers to tolerate rule breaking . ... 

71 Jmf 16.3.2. [Slutet av avsnittet]. 
Att frågan om vad som är 'nog bevis' alltjämnt var högaktuell vid slutet av SO-talet framgår 
av IVJ. KEB - EH (89)VBSF* s. 4. 

72 Boethius (87) s. 423. 
73 Se Bohne-Matusall och Lilsner (86) [VBSF]* s. 24 och s. 37. Jmf också slutet på 7.3. 
74 Det rapportutkast jag syftar på var Hollander (86b)*. 
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Such an analysis contests the view that sees the rejection of safety equipment 
and rules as the sole responsibility of workers. An important component of 
rejection may be the workers' defense ... against employer attempts to control ... 
I break with the dominant position that seeks to attribute all such actions to ... 
the individual."75 

17.3.3. 'Lösningsmedelsriskema ... togs ... främst upp av forskare' 
"När lösningsmedelsriskerna åter blev aktualiserade under första åren på 1970-
talet togs frågan främst upp av forskare även om varningar kom från 
Målareförbundet." 76 

Citatet om hur lösningsmedelsriskerna aktualiserades under början av 1970-
talet har förbryllat mig. Detta på grund av den hjälteroll som tilldelas de 
yrkesmedicinska forskarna. Tillsammans med ikringliggande text ger citatet 
mig intrycket att Christer Hogstedt - som författaren heter - uppfattar 
kravformningen i historien om de vattenburna färgerna i termer av en 
sekventiell modell i vilken upptäckandet startar i forskning. 

När Hogstedt diskuterar huruvida 'riskkontrollen kom onödigt sent' 
sammanfattar han med följande ord: 

"(möjligen) ... kan man påstå att om den epidemiologiska metodiken varit 
bättre utvecklad, om neuropsykiatriska symtom och sjukdomar ansetts som 
allvarliga och om intresset varit inriktat på arbetsmiljöns problem så hade 
strängare föreskrifter om lösningsmedel kunnat utfärdas redan i slutet av 1950-
talet, när de snabbtorkande färgerna blev aktuella, eller senast efter 
erfarenheterna av matt- och golvläggning på 1960-talet." 

Frågor om vad slags strukturer i samhället som hindrade de olika 'om', eller 
huruvida en större lyhördhet för de udda gräsrötterna skulle kunnat ändra 
tidsförloppet, reses ej av Hogstedt i här anfört arbete. 

Fackföreningspressens roll är som förmedlare av kunskap - inte som väckare 
av frågor: 

"Det allmänna intresset för arbetsmiljöfrågor under senare hälften av 1970-talet 
innebar att de vetenskapliga rapporterna fördes ut via massmedia och 
fackföreningspress ... "77 

Det som förbryllar i sammanhanget är inte att historien kan skrivas på detta 
sätt av en yrkesmedicinsk forskare. Nej det är att den skrivs i denna form av 
samme person som av kollegor fick utstå kritik för ovetenskaplighet efter det 
att han varit med om att i Örebro-studien 1974 bryta isen i Sverige för en ny 
syn på lösningsmedelsskador till följd av byggmåleri. 78 

75 Dwyer (91) s. 126 f. 
76 Hogstedt (82) [VBSF]* s. 116. 
77 Detta och föreg. cit. ur a.a. s. 116. (BH-kursivering). 
78 Jmf. sektion 7.1. 

Jag får också intrycket när jag läser intervjun med Hogstedt i Dahlquists bok att han är mer 
kritisk till professionen än vad som framkommer i den här använda artikeln. I Dahlquists 
intervju framgår även att de skadade målarna hade ett stort förtroende för Hogstedt. 
[Dahlquist (80) [VBSF]* s. 110 - 117)]. 
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Den sekventiella syn där grundforskning underförstås vara upptäckandets 
moder förefaller vara i linje med det dominerande synsättet i den utredning 
där Hogstedts diskussion utgör ett kapitel. Och jag vet inget om de resurser 
som fanns tillgängliga för att skriva riskupptäckandets historik i detta fall. 

Hur som helst beklagar jag att vissa inslag saknas i historiken: 

a) När svängde olika grupperingar av yrkesrnedicinare i synen på
sambandet mellan lösningsrnedel och neuropsykiatriska symtom? Var stod
dessa grupperingar under olika faser av kravforrnningen?

b) Vilka motsättningar i kunskapssyn låg bakom de olika sätten att
bedöma om sambandet kunde anses klarlagt?

c) Hur påverkade övriga aktörers intressen och agerande möjligheterna att
hävda att ett samband förelåg?

Vad jag avser med de tre punkterna förtydligas i de ytterligare 
historiefragment som presenteras i resten av denna sektion. 79 

17.3.4. Dansk yrkesmedicinare kritiserar den egna professionen 
"Langt de fleste af de ting, som her er beskrevet om de organiske 
opl0sningsmidlers skadevirkning på hjerne og nervevrev, har vreret kendt af 
lreger i årtier. Allerede fra begyndelsen af dette århundrede ... Men af en eller 
anden grund er disse unders0gelser blevet 'glemt', og vi er nu i den situation, 
at ferende danske arbejdsmedicinere, incl. lceger i Arbejdstilsynet, efter 
unders0gelser af forgiftede arbejdere skriver, at forgiftningsbilledet ikke kendes. 80 

Per Gregersen, som citeras ovan, är, liksom Christer Hogstedt, 
yrkesrnedicinare. Det anförande ur vilket citatet hämtats hölls vid en 
etablissernangskritisk konferens i Danmark, där utrymmet för öppet 
redovisade motsättningar i miljöfrågor vid den aktuella tiden förefaller ha varit 
större än i Sverige. 81 

Malerrapporten 1972 förefaller vara den första 'yrkesrnedicinska' rapporten i 
Danmark om skador vid sådana låga lösningsrnedelshalter, som det gäller vid 
byggrnåleri med alkydfärger.82 Den korn som ett resultat av ett tydligt
redovisat sarnprojekt mellan målare och 'rnedicinare'.83 

Det bredare utrymmet för öppna motsättningar är ett slags 'sociologiskt 
strukturell' orsak till Gregersens större beredskap att kritisera den egna 

79 En metodnot: I 15.4. och 17.1.2. började jag - inspirerad av Jamison - att leka med orden 
'identitetshistoria' och 'resurshistoria'. Bakgrunden är bl.a. bristen på självreflektion av 
Jamisonskt slag beträffande den inre miljöns historia. De ord med vilka jag lekt ovan är 
egentligen förkortningar av begrepp som jag tror behövs för en reflexiv historik kring den 
inre miljön. Lite mer utförligt skulle det jag efterlyser i a) kunna kallas 'inre 
resursmobiliseringshistora', det jag efterlyser i b) kunna kallas 'identitetsbildningshistoria' 
och det jag efterlyser i c) kunna kallas 'yttre mobiliseringshistoria'. 

80 Gregersen (77) [VBSF]* s. 41. (BH-kursiveringar). 
81 Se Jamison m. fl. (90). 
82 Halvcitering därför att det rör sig om en 'barfota-version' av yrkesmedicin. 
83 Jmf det andra inledande citatet till 17.2. Jmf även föregående not. 
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professionens roll. 84 Eljest finns många likheter i de bilder Hogstedt och 
Gregersen ger. Båda pekar på att lösningsmedels skadeverkningar varit kända 
länge och Hogstedt understryker att det nya på 70-talet var att ... 

" ... skador ... kunnat fastställas vid avsevärt lägre halter."85 

Vid den diskussion som jag vill stimulera till här - den om tidsutdräktens 
orsaker - är det dock viktigt att öppet redovisa de inomprofessionella 
motsättningarna i frågan om vad slags evidens som räcker som 
handlingsunderlag. En sådan redovisning kan nämligen stimulera till att man 
söker förklara 'professionens ambivalens'. 

17.3.5. Var epidemiologin en låg-status-gren av medicinen fram 
till SO-talet? 

Flera faktorer bakom 'professionens ambivalens' förefaller mig viktiga att följa 
upp, trots att de för in på svåra vetenskapssociologiska frågor. En av dessa vill 
jag mana fram med rubrikens fråga om epidemiologin vid den aktuella 
tidpunkten var en låg-status-gren av medicinen.86 

Jag tycker mig ha funnit indikationer på att epidemiologin hade 
'statusproblem'. Dessa indikationer motiverar att jag ställer frågan och hoppas 
att någon som kan bisociera mellan vetenskapssociologi och medicin tar sig an 
uppgiften att bedöma om paradigmstrider inom medicinen kan ha varit en 
fördröjande faktor i upptäcktshistorien. 

Jag redovisar indikationerna utan pretention på djup: 

Hogstedt själv pekar på att epidemiologin var en ung gren av medicinen 
som främst utvecklats efter Andra Världskriget. 87 

Haglund m. fl. menar att det för många forskare var mer 
eftersträvansvärt att klarlägga mekanismerna bakom ett samband mellan en 

84 Att jag pekar på en sociologiskt strukturell orsak ska inte uppfattas som att jag tror mig ha 
funnit det viktigaste skälet till skillnader beredvillighet att kritisera den egna professionen. 
En annan tolkning kan manas fram med hjälp av en fråga: Var det så att Hogstedt såg sig 
som en gränsgångare mellan profession och fack - en gränsgångare som behövde legitimitet i 
båda tankekollektiven - medan Gregersen accepterade att definieras ut ur professionens 
centrum för att tydligare kunna redovisa motsatsförhållanden? 

85 Hogstedt (82) [VBSF]* s. 106. 
86 Ordet epidemiologi förefaller ha använts i en lite speciell betydelse i de sammanhang jag 

studerat. Definitionen verkar ungefär vara 'att studera sjukdomsfrekvenser hos exponerade 
grupper och kontrollgrupper för att därigenom upptäcka skadeverkningar som kan bindas 
till ett visst ämne' [Haglund m.fl. (80) s. 26 f.]. Det rörde en gren av medicinen som vetter åt 
statistik, toxikologi och samhällsvetenskap. Se t.ex Elwood (86). Ordet epidemiologi kan också 
ges en vidare innebörd. Ordetepidemi kan användas om varje sjukdom som uppträder mer 
frekvent än väntat.[Hör Lindberg (95)**]. 
Vad som avses med låg-status-gren kommer förtydligas nedan. Exempel på tänkbara effekter 
för en disciplin av att vara en låg-status-gren är att grenens forskningsresultat ej tillmäts 
vederbörlig betydelse, att det är svårare än eljest att etablera forskningssamarbeten, att 
'anslagen sitter trångt' etc. [Daele m.fl. (77)]. 

87 Hogstedt (82) [VBSF]* s. 107. 
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kemikalie och en sjukdom än att epidemiologiskt visa att kemikalien ledde till 
högre frekvenser av rubbad hälsa bland exponerade.88 Men det ... 

" ... är bara i undantagsfall man kunnat utgå från den ... naturvetenskapliga 
eller exprimentella metoden. Långt vanligare är att man upptäckt samband 
mellan skada och sjuklighet hos en grupp och en viss miljöfaktor. Ibland har 
man senare kunnat belägga de epidemiologiska fynden med 
medicinska/biologiska förklaringar ... 
I många fall är dock även vetenskapliga experter oense om hur man vill 
bedöma ... hälsoriskerna med en kemisk produkt. Med de stora ekonomiska 
intressen som ofta är inblandade är det knappast förvånande att bittra 
motsättningar uppstått mellan intressegrupper med olika synsätt och krav på 
bevisning. "89 

Med min kursivering vill jag markera att Haglund m. fl. hade en större 
öppenhet, än den Hogstedt redovisade, för att det inte bara är 
inomvetenskapliga kriterier som styr. 

Även här har Dwyer nosat rätt på ett spännande spår: 
"The areas are numerous where groups of scientists agree that new research 
directions should be followed hut where such agreement does not translate 
into actual research programs. Cancer research is one case in point. Here 'the 
predominance of established medicine has resulted in an almost complete neglect
of epidemiological research and thereby of the preventive approach to combat 
cancer, although this is the goal of public health authorities"'.90 

I den vetenskapssociologiska studie, som Dwyer här refererar till, hävdas att 
akademiska grenar stelnar på ett sätt som gör att 'forskningen' länge slår 
dövörat till inför frågor som det kringliggande samhället ber den svara på.91 I 
studien ses en sådan förstelning som en möjlig orsak för att den då unga 
epidemiologin skulle ha haft svårt att hävda sig mot mera etablerade grenar 
inom medicinen, trots epidemiologins stora värde vid upptäckten av 'kemiska 
sjukdomar'. 

88 Haglund m.fl. (80) s. 25 ff. 
89 Haglund m.fl. (80) s. 27. (EH-kursivering). 
90 Dwyer (91) bl.a. citerande Daele m. fl. (77). (EH-kursivering). 
91 Daele m. fl. (77). Där sägs bl.a.: "Organisational structures (university departments etc.) are, 

to an extent, the result of the institutionalisation of disciplinary fields. These administrative 
structures achieve a relative independence due to the emergence of vested interests in the 
form of career pattems, processes of evaluation and reputational structures. Adaption to the 
problem-shifts arising from cognitive processes is discontinous and problem-perception and 
problem-solving are selective. Thus, from the perspective of the formulation of political 
programs aspects of a particular problem may be ignored because no discipline is found to 
be 'competent' to take the problem up, or problems are reformulated in terms of the 
categories of the prevailing structure of science ... " [a.a. s. 226 f]. 
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17.3.6. MuS Arbeit krank machen? 

"'Mein Vater war friiher ganz normal!' sagte er plötzlich gerade heraus, 
während er mit Peter weiterspielte. 'Aber dann haben ihm die 
Chemikalien, mit denen er arbeiten mulste, den Rest gegeben. Ein Teil 
seiner Gehirnzellen wurde zerstört.' 
'Was?' fragte ich. 
'Er arbeitete im Farbwerk mit Lösungsmitteln. Normal kann er nicht 
wieder werden .. .'92 

Was die schwedischen Kinder schon 1971 wulsten, bestreiten deutsche 
Arbeitsmediziner und die Verbände der Industrie, an der Spitze der Verband 
der Lackindustrie, hartnäckig".93 

Den jämförelse, mellan lösningsmedelsriskens upptäcktshistoria i Tyskland å 
ena sidan och Danmark /Sverige å den andra, ur vilken citatet ovan är hämtat, 
är intressant av flera skäl: 

För det första ger den trovärdiga förklaringar till det märkliga 
förhållandet att det som var etablerad sanning om lösningsmedelsrisker i 
Danmark /Sverige i mitten av 1980-talet fortfarande var 'amsagor' i Tyskland 
vid den tiden.94 

Vidare är aktörsanalysen mer utarbetad än i de andra källor jag haft 
tillgång till i denna del av VBSF-fallet. Tre typer av aktörer diskuteras: I fokus 
finns yrkesmedicinen men även facket diskuteras en hel del och delar av 
kemiindustrins agerande nämns. I fråga om de två förstnämnda aktörerna görs 
intressanta jämförelser mellan Tyskland och Danmark/Sverige. 

Författarna av artikeln - Bohne-Matusall och LiBner - ger sig dessutom 
på den svåra uppgiften att förtydliga vad det är för typ av tankemönster som 
gör att huvudfåran av tyska yrkesmedicinare förnekat sambandet mellan, å ena 
sidan lösningsmedel av de här aktuella sorterna, i de här aktuella 
koncentrationerna, och å den andra kroniska hjärnskador.95 

Slutligen är artikeln intressant därför att den visar att länderjämförelser, 
gjorda med öppenhet för såväl 'identitetsbildning' som 'resursmobilisering', är 
klargörande när seghet ska tolkas.96 

92 Bohne-Matusall och Li8ner (86) [VBSF]* citerande den svenske barnboksförfattaren Max 
Lundgrens bok Sommarflickan från 1971. 

93 Bohne-Matusall och Li8ner (86) [VBSF]* s. 16. 
[Suffixet [VBSF]*, som anger att de fullständiga ref. till detta verk ska sökas i appendix lie, 
upprepas ej varje gång arbetet nämns]. 

94 Ordet 'amsagor' från Bohne-Matusall och Li8ner (86) s. 20. 
95 Ordet sambandet är kusiverat därför att jag nedan använder detta ord för att förkorta hela 

den sats som här följer på ordet 'förnekat'. 
96 Metodnot: Beträffande orden 'identitetsbildning' och 'resursmobilisering' hänvisas till sista 

noten i avsnitt 17.3.3. 
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Högskole<-> Fack-samarbetet i Hamburg 
Titeln på den samlingsvolym, där Bohne-Matusall och Lifsners artikel ingår, är 
Mufl Arbeit krank machen? - Fiir eine andere Arbeitsmedizin. 

Boken utgör en maning til ett professionellt paradigm-skifte inom den tyska 
yrkesmedicinen. Den är ett resultat av Högskole<->Fack-samarbetet i 
Hamburg. De deltagande yrkesmedicinarna förefaller ha syftet att 
professionen ska bli generösare i förhållande till arbetargruppers egna 
hälsokriterier. 97 

Framställningen präglas av att författarna ser sig arbeta i en omstridd terräng 
där små felsteg kan vara allvarliga. De verkar bemöda sig om att vara väl 
pålästa. 

Oseriösa branschorganisationer i delar av tysk och dansk 
kemiindustri 

Kemiindustrins agerande i frågan om riskupptäckten är inte huvudsaken i 
artikeln. Det framgår emellertid att en del av kemiindustrin- lackindustrin -
uppträtt oseriöst för att förhindra omvärderingar i frågan. Tidskriften Stern 
beskrev i februari 1984 på basis av dansk arbetsmiljöforskning hur målare och 
lackerare i Danmark fått kroniska hjärnskador av lösningsmedel. Den tyska 
lackindustriföreningen skrev med anledning av denna artikel till sina 
medlemsföretag: 

"bereits im November 1983 hatte er auf eine mögliche Veröffentlichung 
hingewiesen: 

'Wir haben Kontakt zum stern sehen aber präventiv keine Möglichkeit, 
eine eventuelle Veröffentlichung zu verhindem."'98 

Men även delar av den danska kemiindustrin hamnar i en tveksam dager 
genom det som tas upp i artikeln av Bohne-Matusall och Lifsner. Danmarks 
största lösningsmedelsproducenter - i oljeindustrin - sponsrade, i mitten på 80-
talet, en studie om 'målarsjukan' av Errebro-Knudsen och Olsen. Dessa danska 
forskare sade sig visa att inga av de studier, som hävdade att sambandet fanns, 
höll måtten enligt "wissenschaftligen und epidemiologischen Kriterien".99

Det pinsamma för sponsorn var att denna studie kom under attack från den 
konservativa danska arbetsmarknadsministern för att själv brista i 
vetenskaplig seriositet. Endast en mindre del av den relevanta litteraturen på 
området hade beaktats. För övrigt kan nämnas att det från svensk och dansk 
70-talsdebatt välkända argumentet - att de hjärnskadade målarna var
alkoholister - användes i Errebro-Knudsen och Olsens studie.

97 Jag måste dock reservera mig för att endast ha haft tillgång till muntliga informationer om 
samlingsvolyrnen i dess helhet. Jmf kommentar vid den fullständiga referensen i appendix Ilc. 

98 Bohne-Matusall och Lillner (86) [VBSF]* s. 19 bl.a. citerande Verband der Lackindustrie: 
Nachrichten fiir unsere Mitgliedsfirmen Nr 32/1983. 

99 Bohne-Matusall och Lilsner (86) s. 28. Uag direktciterar därför att jag ej förstår distinktionen 
'wissenschaftligen >-< epidemiologischen']. 
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Den danska oljeindustrin avbröt så småningom spridningen av rapporten. För 
de tyska målare, som arbetade i riskmiljöer, och/ eller skulle varit berättigade 
till ersättning enligt danska kriterier, var skadan emellertid redan skedd. 
Errebro-Knudsen och Olsens studie kom nämligen att användas som slagträ i 
den tyska debatten utan att den danska arbetsmarknadsministerns 
avståndstagande nämndes.100 

Den tyska yrkesmedicinens 'strukturella insiktsunderskott' 
De danska forskningsresultaten blev kända i Tyskland bland annat genom att 
Högskole<->Fack-samarbetet i Hamburg bjöd in den danske yrkesmedicinaren 
Gregersen, och genom artikeln i Stern.101 Det föranledde den tyska 
lackindustrin att dra igång en omfattande ... 

" ... Pressekampagne, die in einer wissenschaftlichen Konferenz im Mai 1985 
ihren Höhepunkt fand. Auf dieser Tagung wurden auch die Ergebnisse einer 
von der Lackindustrie beim Er/anger Institut far Arbeits- und Sozialmedizin in 
Auftrag gegebenen Studie vorgestellt. Das Fazit der Tagung lautete gemäB 
Informationsdienst der Lackindustrie 'Lack im Gespräch': 

"Wissenschaftler: Bei uns gibt es keine 'Malerkrankheit' "102 

Det är när Bohne-Matusall och LiBner söker förklara varför tysk yrkesmedicin 
försåg denna slags kampanj med argument, som de lånar begreppet 
'strukturellt insikts underskott'_ 103

De citerar dem som präglat detta uttryck: 

"Durch das Berufskrankheitsverfahren wird die Verursachung einer Krankheit 
bei einem Individuum durch eine schädigende Einwirkung als einziger 
Ausdruck der Beziehung von Arbeit und Gesundheit suggeriert, obwohl es 
sich hier um eine versicherungsrechtliche Fiktion handelt." l04 

Förutom mera kända sociologiska samband, såsom de som följer av strukturell 
makt för en branschorganisation, hänvisar Bohne-Matusall och LiBner alltså till 
tankestilar förankrade i försäkringsrätt, men också i vetenskapsideal, när de 
ska förklara varför det som blivit sant i Sverige och Danmark, under så lång tid 
förblev en amsaga i Tyskland. 

100 Bohne-Matusall och Li8ner (86) s. 28. 
101 Gregersen nämndes ovan i avsnitt 17.3.4. 
102 Bohne-Matusall och Lillner (86) s. 20 f. (EH-kursivering). 
103 Uttrycket 'strukturellt insiktsunderskott' är en lätt försvenskad dräkt för tyskans 

'strukturelle Erkenntnisdefizite'. 
l04 Bohne-Matusall och Lillner (86) [VBSF]* s. 25 citerande Funke, U. och Tiller, R.E.: 

"Arbeitsbedingte Erkrankungen" in betriebsärtzlicher Sicht. Arbeitsmed., Sozialmed., 
Präventivmed. 20 (1985) s. 144 -148. 
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Högskole<->Fack-samarbetet ännu i sin linda i Tyskland 
Men det är inte bara lackindustrins makt och yrkesmedicinarnas fångenskap i 
en tankemässig tvångströja som förklarar att sambandet kunnat förnekas så 
länge: 

"Besonders im naturwissenschaftlich-technischen und im medizinischen 
Bereich besteht bei den Gewerkschaften noch sehr wenig Kompetenz, und zu 
wenig Kompetenz ist mobilisierbar. Fiir die meisten wissenschaftler sind die 
Gewerkschaften derzeit keine attraktiven Partner. Dabei zeigt gerade das hier 
behandelte Thema, das eine Wissenschaft im Elfenbeinturm wichtige Bereiche 
der Realität nicht ausreichend erfa8t - da8 also eine Wissenschaft in 
Zusammenarbeit mit den Betroffenen und ihren Gewerkschaften qualitativ 
besser sein kann."105 

För en misstrogen läsare med vetenskapssociologisk läggning är det lätt att 
avfärda en sådan slutsats med att det är den slutsats som kan förväntas i en 
skrift från ett Högskole<->Fack-samarbete. Mitt svar på denna invändning
utöver vad jag lyckats förmedla ovan - får bli att rekommendera den 
misstrogne att själv ta del av Bohne-Matusall och Lifsners artikel och bedöma 
dess halt.106 

Danska och svenska fack som föredömen 
Innan jag avslutar mitt bruk av detta material från Hamburgs 
Högskole<->Fack-samarbete ska jag också nyttja det för en perspektivering av 
sektionerna 17.2. och 17.3. I huvuddelen av min teckning ovan har jag sökt visa 
fram ambivalenta drag hos såväl fackliga organisationer som de 
yrkesmedicinska professionerna i Skandinavien (med fokus på Sverige). Det är 
viktigt att framhålla att en bild skapad i en annan omgivning kan utgöra grund 
för ett intryck av större entydighet. Hos Bohne-Matusall och Lifsner är den 
sammanfattande slutsatsen att svenska och danska fack och yrkesmedicinare 
är föredömen som brutit viktig ny mark: 

"Die skandinavischen Gewerkschaften haben vorgemacht, was in 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in der Frage der Lösemittel 'geht', was 
durchzusetzen ist. Sie sind wesentlich erfolgreicher gewesen in der Frage der 
Anerkennung der Nervenschäden durch Lösemittel; das bedeutet aber auch, 
da8 sie in allen diesen Punkt beriihrenden Handlungsfeldem aktiv waren. Die 
Senkung der Grenzwerte, die bessere Zusammenarbeit mit Wissenschaftlem, 
die eigenen Forschungskapazitäten, die Kampagne der Gewerbeaufsicht, die 
Vorschläge zur Verringerung der Produktvielvalt: alles <lies mu8 in der 
Bundesrepublik noch miihsam durchgesetzt und erarbeitet werden. Der 
wichtigste Vorteil könnte sein, da8 es in Dänemark und Schweden 
gesellschaftlich anerkannte Orientierungspunkte gibt" .107

105 Bohne-Matusall och Lilsner (86) s. 37. 
l06 Jmf dock kommentar beträffande Bohne-Matusall och Lilsner (86) i appendix lie. 
107 Bohne-Matusall och Lilsner (86) [VBSF]* s. 37. 
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17.4. Att överskrida tankemönstret i ett gammalt 
nät 

Precis som i det epistemologiska snittet genom Hg-fri-fallets genes (16.4) ska 
jag i denna sektion försöka mig på ett 'epistemologiskt snitt' genom VBSF
fallet. I ett första avsnitt rekapitulerar jag vissa uppbrott som gjordes av viktiga 
aktörer var för sig. Därefter behandlar jag det uppbrott som jag särskilt vill 
peka på, nämligen det tankemässiga uppbrottet ur ett 'mönster för 
arbetsmiljöreglering' .108 I ett tredje avsnitt ser jag tillbaks på Thelanders 
'risktriangel' och pekar på hur hans tre riskfunktioner ofta är spridda på många 
aktörer i ett miljönät i vardande.109 Denna spridning är en viktig delförklaring 
till att någon klar regissör för miljöinnovationer ej framträder. Jag avslutar 
sektionen med att ytterligare förtydliga varför det ofta behövs en hel skara 
iscensättare för att överbrygga de många olika rationalitetsavstånden. 

17.4.1. 'Inre överskridanden': Exempel från yrkesmedicin, 
målarefack och färgföretag 

Att göra ett epistemologiskt snitt genom en miljöinnovations historia har drag 
av att skriva identitetshistoria. När jag sysslar med VBSF-fallet stöter jag på 
problemet att den inre miljörörelsens identitetshistoria inte finns lika 
sammanhållet beskriven som den yttre miljörörelsens dito.110 

Ett annat problem, jämfört med mitt epistemologiska snitt genom Hg-fri-fallet, 
är att det där var mer mening i att fokusera en enda aktörs - naturvetarnas -
tankemässiga omvandling. Stafett-metaforen, där fokus riktas mot en aktör på 
varje sträcka, kunde visserligen med fog ifrågasättas redan när den brukades i 
Hg-fri-fallet. Den blir emellertid än mer förvillande här i VBSF-fallet.111

När jag ger min bild av tankebrotten här, är det alltså inte en bild av en hierarki 
av tankemönster liknande den som gavs i 16.4. utan snarare ett collage. 

108 Ibland kallar jag det 'mönster för arbetsmiljöreglering', ibland 'arbetsmiljöregim'. 
109 Risktriangeln finns återgiven i avsnitt 5.2.5. 
110 Jmf slutnot till 17.3.3. 
111 Metodnot: I min behandling av Hg-fri-fallet ifrågasattes stafett-metaforen särskilt i 16.5. 

där kravformandets effekter på nätbindningen diskuterades. Här tar jag upp problemet 
redan i mitt epistemologiska snitt. Detta följer av att Hg-fri-fallet är mer relaterat till en ny 
social rörelse och VBSF-fallet mer till en gammal. I och med att 'ombindandet' av ett gammalt 
nät är i fokus här blir det viktigt att redan under betraktandet av kravformningen se hur det 
är nätets tankemönster som omvandlas och inte bara en enskild 'nätknuts'. Som exempel på 
fokusering på enskild nätknut kan jag ta fokuseringen på de Hg-risk-upptäckande 
naturvetarna i Hg-fri-fallet. Jag väntade där med att titta på tankemönster i nät tills det blev 
fråga om att se på innovationsverksamheten i nätet. 
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Mönsterbrott hos yrkesmedicinarna 
Jag påminner här om tre mönsterbrott hos yrkesmedicinarna. Ett fundamentalt 
överskridande gällde tanken på monokausala sjukdoms.förklaringar: 'En sjukdom -
en individ - en sjukdomsorsak' - det var ett mönster som man måste 
överskrida enligt den kritik mot tysk yrkesmedicin, som citerades ovan.112 

Detta mönster är tydligt relaterat till ett annat som också berörts ovan. Jag 
syftar på den ovilja att utveckla den medicinska forskningen i riktning mot 
gränstrakterna till samhällsvetenskap, som yttrade sig i att man prioriterade 
forskning om medicinska mekanismer framför epidemiologisk forskning. 

Det tredje medicinska mönsterbrott, som jag tar upp här, kan också relateras 
till ett överskridande av ett äldre naturvetarideal, det om objektivering av det 
utforskade. Överskridandet av detta innebär att medicinarna i högre grad 
beaktar de sjukdomsdrabbades egna beskrivningar av sina problem. Jag 
föreställer mig att de danska medicinstudenter, som accepterade en slags 
dialog-liknande relation till målarna inför arbetet med Malerrapporten -72, var 
med och bröt isen för en mer jämbördig relation mellan yrkesmedicinsk 
forskning och en riskutsatt grupp.113 

Mönsterbrott hos målarefacket 
I avsnittet om brukarnyheter (17.2.2.) gav jag exempel på fackliga mönsterbrott. 
Jag ska påminna om tre här. 

Det mönsterbrott jag främst vill peka på gällde övergången från att enbart 
ställa krav utåt till att tydligare ta ställning inåt i förhållande till de egna. Detta 
brott mot vad försiktigheten bjöd - den bjöd ju att ej ta upp en fråga som 
kunde splittra - bör även ses i förhållande till ambitionen att bli iscensättare: 
För att med trovärdighet kunna driva kravet på avveckling gentemot 
färgföretag, arkitekter m.fl. måste man demonstrera tydlighet inåt. 

Ett annat fackligt mönsterbrott i VBSF-fallet har blott diskuterats i förbigående 
ovan. Jag syftar på att målarefacket drev fram att större delen av yrkeskåren 
'satte sig på skolbänken en dag'. Det var ett nytt steg för målarna. Andra fack 
hade redan tidigare drivit om- och uppkvalificering än ihärdigare.114

Ett tredje mönsterbrott, som även det var komplicerat för målarefacket, ska 
också framhållas särskilt. Det gäller synen på Färg-FoU och möjligheten att 
'beställa fram' nya färgegenskaper. Där kan man urskilja tre steg: 
1) Att återuppväcka tanken på att påverka färgutvecklingen
2) Att ställa kravet till färgföretagen. Till en början ställdes det på ett
'tekniknaivt' sätt.115

112 Jmf 17.3.6. - textavsnittet om 'strukturellt insiktsunderskott'. 
113 Den oskarpa formuleringen är vald för att markera att jag ej kan ha ambitionen att fördjupa

mig i denna relation. 
114 Om- och uppkvalificering för vissa kategorier grafiker diskuteras i Ehn (88). Detsamma för 

vissa kategorier metallarbetare diskuteras i Bengtsson m.fl. (91) och Bengtsson (93). 
115 Jmf 17.2.1. och den attityd som speglas i Nilsson (84[77]).
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3) Att agera utifrån en fördjupad kunskap om vem som skulle kunna svara
innovativt på kravet.

Mönsterbrott hos färgföretagen 
Att ta med svenska färgföretag i en översikt över epistemologiska brott hos 
aktörer på brukarsidan kan verka galet. Utifrån ett produktions-kedje-perspektiv 
blir det dock ej så. Färgföretagen är ju brukare i förhållande till tidigare länkar. 
Därför pekar jag också på tre tankemönster som de i färgföretagen behövde 
överskrida: 

Det första gäller synen på naturvetenskaplig/teknisk utveckling och kemins 
roll i denna. Uttryck som naiv teknikoptimism och linjär utvecklingssyn har 
använts för att karakterisera det mönstret. Ett sådant mönster beskrev jag i 
kapitel 16 som en orsak till att kvicksilverspridningen kunde öka så mycket 
fram till 60-talet. Samma synsätt banade väg för en kemikalisering av den inre 
miljön. 

Men det finns ett problem med att dra en parallell mellan kvicksilver i 
betningsmedel och lösningsmedel i färg. Kvicksilverpreparaten blev vanligare 
fram till att de yttre miljölarmen slog igenom. De lösningsmedelsburna 
byggfärgernas 'segertåg' däremot, hade redan brutits av andra skäl när 
arbetsmiljölarmen slog igenom. I det senare fallet, behövde man alltså komma 
till den mer komplicerade insikten, att 'den tekniska utvecklingen' inte av sig 
själv skulle fullborda den substitution, 'den' inlett.116 

De två andra mönster som behövde överskridas, ska jag påminna om än 
kortare. Färgföretagen behövde släppa synen på målarmästare/målare som i 
huvudsak passiva brukare.117 Man behövde också släppa synen på tidigare 
länkar i kedjan - baskemiföretagen - som överordnade 
innovationsleverantörer.118 

17.4.2. Överskridandet av tankemönstret i det nät som reglerade 
den inre miljön 

Ovan i denna sektion har jag givit exempel på hur tre aktörer varit tvungna att 
lämna invanda tankespår för att kunna delta i den utveckling, som lett till de 
vattenburna snickerifärgerna. 

Men främst vill jag trycka på sambandet mellan kravformningen och 
uppbrottet ur den 'arbetsmiljöregim' som enligt Dwyer präglade hela 
industrivärlden från Första Världskriget till mitten av 60-talet. Med en 
karikering kan detta mönsters experttro sägas ha lett till föreställningen att 
arbetsmiljöns problem skulle definieras av yrkesmedicinare och lösas av 

116 'Den tekniska utvecklingen' halvciterat för att markera distans till reifieringen av denna.
Som framgick av referensen från Linton och Sahal i not till 13.3.1. kunde 
'teknikdeterminister' tro att substitutionen skulle 'fortskrida av sig själv'. 

117 Jmf avsnitt 15.1.3.
ll8 Jmf 13.2.1.om miljödriven innovation kontra storföretagsberoende. Där citeras 

toxikolog MW. 
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skyddsingenjörer.119 Fackets roll skulle vara att förmedla impulser om
problemen och legitimera de resultat som åstadkoms. Björn Gustavsen har 
tecknat en bild med sådana drag avseende förhållandena före 70-talets 
paradigmskifte i nordisk arbetsmiljösyn.120 

Arbetsmiljöregimen fdre uppbrottet hade det elitistiska draget gemensamt med 
ett antal modeller för teknisk innovation. I dessa modeller hade tanken, att 
teknisk FoU skulle få impulser från arbetsmiljökrav, svårt att få rum. 

Brotten med de elitistiska modellerna har berörts i många sammanhang ovan: 

På 70-talet ökade stödet för uppfattningen att teknisk FoU skulle kunna 
mobiliseras för läsandet av sociala problem.121 Och på 80-talet blev det mindre
självklart att i enlighet med sekventiella modeller söka rötter för tekniska 
innovationer i tekniskt/naturvetenskaplig forskning eller i enskilda FoU-ande 
storföretag.122 När nätmodeller vann ökad spridning blev det mindre självklart 
att leta efter ett enda avgörande ursprung för innovationer.123 

De nämnda uppbrotten i synen på teknisk innovation vill jag återkalla till 
minnet i samband med collaget av erforderliga mönsterbrott i nätet kring 
arbetsmiljön. 

Hur mönsterbrotten i synen på teknisk innovation belyser de erforderliga 
förändringarna i kravformarnätet ämnar jag börja visa genom att rekapitulera 
hur en knut i nätet - den mellan yrkesmedicin och målare - knöts om. 

Ombindning av relationen yrkesmedicin <-> målarefack 
När jag stiliserat beskriver hur relationen yrkesmedicin <-> målarefack knöts 
om är syftet att därmed få ett exempel på det som jag ser som en extra 
komplikation vid kravformning i nät nämligen aktörernas uppbrott ur bilderna 
av varandra. 

Före 68-uppbrottet karakteriserades relationen yrkesmedicin <-> målarefack av 
överordning -> underordning: 

Yrkesmedicinarna kunde analysera spridning av bättre arbetarskydd i de 
termer som återgavs i avsnittet "Kollektiva börja-bruka-beslut" (15.1.3.). 
Målarna utgjorde en traditionell yrkesgrupp och det gällde att hitta 
'förändringskonsulenter' (kanske vid bygghälsan), moderna målare etc., vilka 
genom impulser och goda föredömen kunde få målarna att bli mer 
skyddsmedvetna och ta till sig arbetsmiljöinnovationer.124

Målarefacket å sin sida kunde hänskjuta enskilda målares klagomål mot 
alkydfärgerna till yrkesmedicinare som förväntades göra en objektiv 

119 Jmf 20.2.3. 
120 Gustavsen (87) särskilt s. 32 f. 
121 Jmf t.ex. 13.2.3. om miljöinnovation och sargad forskaridentitet. 
122 Jmf t.ex. 12.3.4. om länkmodellen. 
123 Jmf t.ex. 13.3.1. om Rosenbergs synliggöranden. 
124 'Förändringskonsulenter' är mitt förslag till översättning av Rogers' begrepp 'change

agents'. Jmf avsnitt 15.1.2., t.ex. ett av citaten kring 'samklang'. 
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bedömning av riskerna. I och med att en expert vid en yrkesmedicinsk klinik 
tagit sig an frågan hade facket gjort sitt. 

68-uppbrottet innebar att detta mönster av hierarkisk relation och experttro
bröts. Vissa målare började ifrågasätta den medicinska expertisen. Det mod
som krävdes för att ifrågasätta hämtades ofta ur en vänsteristisk
samhällsfilosofi. För många medicinare kom kritiken att skymmas av en ram
som föreföll främmande.

De - ofta yngre - medicinare som accepterade tanken på en mer jämlik relation 
mellan medicinarna och målarna delade ofta den vänstrradikala tankestilen. 
Inom den medicinska professionen kom de att ses som 'svikare'. Kritiken mot 
dessa unga radikaler formulerades ofta i termer av bristande medicinsk 
vetenskaplighet. De som blev anklagade för detta skapade fora i vilka krävdes 
omprövningar av hela professionens tankemönster.125 

När det växer fram krav på att relationen mellan två kollektiva aktörer ska 
stöpas om, kan det alltså som här väckas frågor om de inre mönstren hos 
respektive aktör. Hos medicinarna gällde det exempelvis synen på hur man 
ska arbeta med komplexa sjukdomsorsaker.126 Hos målarna manifesterades ett
förändrat mönster när förbundet började ställa krav på de egna medlemmarna. 

Av analysskäl vill jag dela upp omstöpningen av relationen mellan de två 
aktörerna i tre faser: 127 

Den första fasen är brottet. Målare och yrkesmedicinare hade redan en 
relation före slutet på 60-talet. Men dess hierarkiska form förvrängde samtalet. 
Det fordrades ett brott för att relationen skulle kunna ändra karaktär. Brottet 
möjliggjordes bland annat av förändrade självbilder. 
- Andå vill jag förlägga identitetsomvandlingen till en andra fas. Aktörerna
behöver en tid av inre reflektion för för att kunna förbereda sig för en omstöpt
relation.

I min idealiserade bild blir etablerandet av en dialogrelation en tredje fas. 

Här får alltså 'de hårda orden under brottet' och de svåra självprövningarna 
under identitetsomvandlingen en slags instrumentell förklaring. De ses som 
förberedelser för en dialogrelation i den tredje fasen.128 Detta betyder ej att jag 
hävdar att brott och identitetsomvandling självklart leder till en tredje fas av 
dialog - endast att en sådan kan följa.129 

125 Ett exempel på ett sådant fora var tidskriften Motpol. 
126 Haglund m.fl. (80) utgör ett exempel på detta. 
127 Fastän faserna överlappar varandra i tiden, finner jag det meningsfullt att presentera i form 

av tre faser. Detta kan förtydliga dialogens roll. 
128 Beträffande de hårda orden under brottet hänvisas till början av 17.3.1. och 17.3.2. där 

exempel på ömsesidiga nidbilder gavs. 
129 Här arbetar jag med en 'socialpsykologiserande modell'. Modellen föreslår en positiv syn 

på brott och identitetsomvandling som möjligt avstamp för en kommande dialog-relation. 
Min erfarenhet av svenska aktörer kring inre miljö är att dessa ofta styrs av en rädsla för att 
den tredje fasen snarare blir en permanent antagonistisk relation. Huruvida konfrontationer 
upplevs leda till permanenta brott i en relation eller skapa potential för 
utveckling/ omvandling av denna har stor betydelse för kunskapsbildning i nätverk. 
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Bilder av 'relationsdynamiska mönster' - av den typ som skissats ovan - tror 
jag är viktiga att utveckla för att kunna se kravformning i nät. 

Den komplikation vid kravformning i nät, som jag sökt fånga med min 
trefasbild, är blott en av de komplikationer jag vill framhålla. Trefasbilden 
visar en komplikation som ofta kan förväntas vid överlänkning där det finns 
ett rationalitetsavstånd mellan aktörerna och en äldre hierarkisk relation 
behöver överskridas. 

Flera knutar samtidigt 
Trefasbilden kan t.ex tillämpas när 'stafett-växlingar' ska beskrivas inom ramen 
för stafett-bilden. När stafett-bilden är olämplig, till exempel därför att flera 
parallella aktörsomvandlingar äger rum, och det således leder fel att begränsa 
intresset till en aktör för varje sträcka, tillkomer ytterligare komplikationer. Om 
man ritar varje relation mellan två aktörer (såsom den ovan beskrivna 
relationen mellan yrkesmedicinare och målare) som knutar i ett nät, kan nästa 
komplikation jag vill peka på beskrivas i termer av att flera knutar måste 
knytas om samtidigt. 

Jag stiliserar igen: 

Byggfärgsindustrin behövde komma ur sin egen förväntan om att vara en i 
miljöfrågor passiv länk mellan kemikunniga leverantörer och 
byggfunktionskunniga avnämare. När målarna börjar omdefiniera sin roll i 
nätet och ställer miljökrav på färgkemin, tar det lång tid för färgindustrin 
innan man lär sig det 'språk' som behövs för att översätta och vidarebefordra 
de nya miljöimpulserna till kemileverantörerna. Man har också - precis som en 
del medicinare - problem med den samhällsfilosofiska ramen för kritiken. 

Problemen när det finns många knutar i nätet kan förtydligas om man även tar 
med den ambivalens som beskrevs i sektionen om udda gräsrötter som hjältar 
(17.2.). Färgindustrin kan bli cynisk i förhållande till miljökrav på grund av 
målarnas ambivalens. Detta kan bli fallet om målare som är 'pionjärbrukare' i 
miljöfrågor via en allians med nytänkande yrkesmedicinare lyckas övertyga 
färgindustrin om att utveckla vattenfärger som sedan ej går att sälja därför att 
så många målare är 'eftersläntrare'. 

För att en sådan cynism inte ska sprida sig och bli fröet till ett bakslag för 
miljön krävs det att färgindustrins bilder av målarna fördjupas och 
differentieras och kanske att målarna definierar om sig själva som under 
vattenkampanjen. 

Ombindning kontra nybindning 
Ovan har jag endast givit ett fåtal exempel på hur olika aktörers mönsterbrott i 
tänkandet interagerar. Många fler skulle kunna hämtas ur det material som 
presenterats ovan. Men jag tror att den analystyp jag vill puffa för blivit tydlig 
nog. Tre saker återstår dock att göra i detta avsnitt.: 

För det första bör jag än en gång understryka att jag arbetat med en 
slags weberska idealiseringar. När jag skrivit att relationen 
yrkesmedicin<->målare omvandlats från en dominansrelation till en 
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dialogrelation skulle jag med all rätt kunnat reservera mig för att det bara 
rörde sig om en tendens, att det bara rörde sig om vissa individer inom 
kollektiven etc. Utan de weberska idealiseringarna skulle collaget emellertid 
riskera att bli stumt eller olidligt stort. 

För det andra bör jag motivera att 17.4. - liksom 16.4. - kallats 
epistemologisk. Sektionerna är ju väldigt olika. Mitt motiv är att jag på båda 
ställena brottas med sådana 'prövningar' för miljöinnovationer som kan 
associeras till kunskapsbildning.130 I 16.4. var fokus tydligare på 'prövningar' 
som har att göra med tankemönster på högre hierarkisk nivå. Men även det 
som här varit i fokus - kunskapsbildning i samband med dialogrelationer -
kan förutsätta förändringar i kunskapssyn. Ombindning av kreativa nät 
förutsätter att deltagande aktörer accepterar att kunskap kan bildas som följd 
av kollisioner mellan tankestilar.131 

För det tredje bör det än en gång understrykas att ombindning av ett 
gammalt nät kan vara nog så besvärligt som nybindning. Från den nya aktören 
väntar man sig nyheter; en gammal som vill byta roll kan ha svårt att bli trodd 
när hon säger att hon blivit en annan och kan ändra sina relationer. 

17.4.3. Risktriangeln i VBSF-nätet 
I avsnittet ovan var det en huvudpoäng att kravformningen i VBSF-fallet var 
radikal ur en epistemologisk synvinkel därför att den förutsatte att aktörerna 
bröt sina mönster /lärde om, när det gällde uppfattningen om varandra och 
hur man kunde lära av varandra. En faktor som gjorde mönsterbrotten än 
besvärligare var att de måste ske parallellt och interaktivt därför att det rörde 
sig om ett spel där det inte fanns en självklar huvudrollsinnehavare i varje fas 
utan det var många relationer som behövde ändra karaktär 'samtidigt'. 

Den sistnämnda aspekten kan jag förtydliga genom att återknyta till 
'risktriangeln' .132 Thelander nämner att riskens skapare, mottagare och 
reglerare allt oftare är olika aktörer. De problem som därigenom uppstår 
mångfaldigas när det som här är oklart vilka som har de olika funktionerna. 

Mest diffust är det på skaparsidan. Målarna kan peka på målarmästarna. Om 
målarmästarna då pekar vidare på arkitekterna som 'skrivit in' färgtyperna i 
sina ritningar kan dessa peka vidare på beställarna av inomhusmiljöerna, vilka 
i sin tur kan peka vidare på smaken hos de blivande brukarna eller 
funktionskraven från de blivande förvaltarna av byggnaderna etc. Om 
målarmästarna i stället pekar åt andra hållet i kedjan mot färgfabrikanterna 
kan dessa peka vidare mot bindemedelsleverantörerna som i sin tur kanske 
pekar vidare på (brister i) högskolornas kemiforskning. 

Bilden av riskmottagaren är förstås långt mer distinkt även om byggfärgerna 
kan medföra problem även för andra kategorier byggnadsarbetare än målare. 

130 Det sätt på vilket jag använder ordet 'prövning' introducerades i 3.1.1.
131 Se Laestadius (92) s. 238 ff.
132 Se Thelander och Lundgren (89 [81]) [Hg-fri]* s. 79. Jmf även 5.2.5.
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Ångorna sprids ju i hus där flera arbetsmoment utföres sida vid sida_l33 Och 
vilka byggnadsmålare är det som är utsatta för risken? Under lång tid ansågs 
det att enbart särskilt känsliga individer var i farozonen. 

Det är ofta oklart vem som är, och också vem som bör vara, riskreglerare. Detta 
har varit en huvudpoäng i sektionerna ovan om udda gräsrötter som hjältar 
och professionerna som fjättrande strukturer: 

En yrkesmedicinare som Åke Nyström kunde i början av 1960-talet 
hävda att det till sist alltid är hantverkaren/målaren som själv ska 'reglera' 
risken. 134 

Fackliga funktionärer som stod i korseld mellan unga ackordsjägare och 
äldre målare, vilka sett att det fanns orsak till oro, kunde hävda att det var 
omöjligt att kräva mer så länge entydiga vetenskapliga resultat saknades. 

Yrkesinspektörer kunde - åtminstone informellt - hävda att de stod 
maktlösa så länge det fanns tysta överenskommelser på måleriarbetsplatser om 
att strunta i skyddsföreskrifter. 

Målarmästare kunde hävda att de bleve utkonkurrerade av de oseriösa i 
branschen om de inte såg mellan fingrarna med överträdelser. 

Det behövdes alltså ett brott med den logik som gjorde att alla aktörer kunde 
finna motiv för att ansvaret låg hos någon annan. De udda gräsrötterna och 
unga 'svikare' i professionerna framstår i min avlyssning av VBSF-fallet som de 
som fick igång ombindningen av nätet.135 Men för att det skulle bli ett nytt nät 
i stället för bara ett gammalt i trasor krävdes en mångfald delvis parallellt 
löpande epistemologiska brott. Många ny- och ombindningar av relationer 
fordrades också. 

17.4.4 Kluriga iscensättare 
Här släpper jag nätmetaforen och går till scenens värld. 

Den som räds kaos skulle kanske dra slutsatsen att det var bristen på 
fungerande regi, som gjorde att spelet om lösningsmedelsfärgerna fortsatte 
långt in på 1980-talet trots att det började på 1950-talet och nådde en dramatisk 
höjdpunkt på tidigt 1970-tal. Men om kravformning är en kreativ process 
måste man beakta risken för att aktörerna låser sig ifall de utsätts för alltför tuff 
regi. 

Därför behövdes många kluriga iscensättare. I kapitel 7 gavs exempel på några 
sådana i färgföretagen.136 I sektionen om professionerna (17.3.) refererade jag 
till en dansk och en svensk 'svikare'. I samma sektion och i den om om udda 
gräsrötter (17.2.) gav jag lite tydligare konturer åt en särdeles aktiv iscensättare 

133 Jämför den affisch som Målaremästamas riksförening och Målareförbundet gav ut på 1970-
talet. [Bl.a. återgiven i ASF (82 A) [VBSF]* s. 76]. 

134 Jmf ingresscitatet till 17.3.1. 
135 Ordet 'svikare' introducerades i 17.4.2. i det textmässigt indragna exemplet på uppbrott ur 

självbilder och bilder av andra aktörer i nätet. 
136 T.ex. GK hos nordsjö och LDu hos beckers. Jmf appendix Ila. 
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- Arne Dahlberg - som i mitten på 80-talet både manade till ett
rollöverskridande och drog ihop aktörer på och kring scenen. Med tanke på
hur många relationer som omgestaltades hade det säkert varit möjligt att
identifiera ännu fler iscensättare.

17.5 En utspädd lösning? 

17.5.1 Att jämföra verkningarna av radikal kravformning 
Detta kapitel inleddes med två citat som illustrerar det som närt min undran 
kring fallet: Av det första citatet framgår att det långt in på 90-talet sker 
kvalitetshöjningar på vattenburna färgprodukter till följd av att engagemanget 
ökat från internationella kemilevererande företag. Av det andra citatet framgår 
att frågan inte var ny. Redan ett kvartssekel tidigare hade det kommit starka 
signaler om att bra vattenfärger behövdes. 

Min tolkning av tidsutdräkten har, liksom i Hg-fri-fallet, i hög grad rört de 
många rationalitetsavstånd som behövde överbryggas för att 'signalerna skulle 
nå', och så småningom bearbetas av, sådana företag som sökte långsiktiga 
lösningar på miljöutmaningarna. 

Men tolkningen har också handlat mycket om riskerna med signalmetaforen. 
Jag har använt uttryck som 'ambivalenta aktörer', 'risker för cynism' och 'en 
mångfald delvis parallellt löpande epistemologiska brott'. Formuleringar som 
dessa markerar att utvecklingen av VBSF har förutsatt interaktion präglad av 
engagemang och språkbildning i aktörssamtal. Det har ej rört sig om ett enkelt 
sändande och mottagande av signaler. 

I denna avslutande sektion kring VBSF-fallet har jag motsvarande sektion i Hg
fri-fallet som förebild. Här diskutera jag kravformningens inverkan på nätet för 
produktinnovation samt den komplexa frågan om hur pass radikal 
innovationen VBSF egentligen var. 

Frågan om rationalitetsavstånden mellan kravformare och nätbindare, som ju 
tog upp mycket plats i den sista sektionen om Hg-fri-fallet, behandlas kortare 
här. Att så blir fallet beror på att kravformning och om-/nybindning av nätet 
är än svårare att isolera tidsmässigt i VBSF-fallet. Av detta skäl har hela kapitel 
17 genomsyrats av ett spel med möten och krockar mellan rationaliteter. 

17.5.2. Kravformningens inverkan på nätet för produktinnovation 
När började färgutvecklarna ta miljökritiken på allvar? 

Många av mina resonemang ovan - såsom det om Rosenberg och dateringen av 
ångmaskinen - har gått ut på att klargöra att svaret på en sådan fråga måste 
förses med reservationer som pekar på perspektivets betydelse. 

Det svar, som bäst förbereder diskussionen om kravformning och 
produktinnoverande nätbindning har antytts flera gånger ovan. Bland annat 
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gjorde jag det under rubriken 'brukaruppfattning' i avsnittet om vad de som 
antog miljöutmaningarna kunde se (13.3.3.). Ett räkneexempel fick där visa 
varför problemet började tas på större allvar från sent 70-tal. De substitutioner 
lösningsmedel -> vatten, som gjordes av svensk och dansk färgindustri tidigare 
under 70-talet var 'tekniskt enklare' än de som följde under 80-talet. 

I mitt danska systerprojekt kallades vattenfärgslanseringarna 1973-75 för den 
andra vågen medan de 1980 - 85 kallades den tredje vågen.137 Den första och 
andra vågens vattenfärger kunde så att säga 'tas från laboratoriernas hyllor' när 
miljökritiken först hördes eftersom'den tekniska utvecklingen ändå ledde till 
vattenfärger'. Den tredje vågens färger däremot följde som resultat av att 
ansträngningarna för att utveckla miljöfärger skärptes när industrin började ta 
kraven på större allvar. När dessa färger inte fick det positiva mottagande som 
de förtjänade, hade det stor betydelse att kravformarna hade omvandlats. 
Målarna kunde i sin tur 'omvandla marknaden' med sin vattenkampanj. De 
hade tagit itu med ambivalensen pionjärbrukare<-> eftersläntrare. 

En annan ambivalens fick betydelse i ett senare skede: Svensk och dansk 
färgindustri förefaller länge ha varit försiktiga med att aktivera sig som .. 
förmedlare mellan miljökraven hemma och kemileverantörer utomlands. A ven 
sedan de hemma kommit att acceptera allvaret i miljökritiken avstod de till en 
början från att ifrågasätta den underordnade roll de av tradition hade gentemot 
de utländska leverantörerna.138 Förändrade relationer till leverantörer 
betraktas som strategiska frågor inom färgföretagen. Detta gör dem svåra att 
beskriva för en utomstående samhällsforskare. Även denna ambivalens verkar 
dock vara en nyckel till 80-talets tidsutdräkt i miljöanpassningen av färger. 

För att förstå utvecklingen efter den radikala kravformningen på 70-talet är det 
alltså centralt att se att kravformningen i Danmark och Sverige hade nationell prägel 
men att näten för produktinnovation var internationella. 

17.5.3. Radikalt krav - men hur var det med 'responsen'? 
I ett avslutande avsnitt ska jag, liksom i kapitlet om Hg-fritt, tillämpa tre mått 
på 'radikalitet i responsen'.139 Först gäller det i hur hög grad produktgruppen 
ersatt sin föregångare på marknaden, sedan om dess framväxt haft radikal 
effekt på näringsstrukturen, och slutligen om den kan sägas vara radikal ur 
miljösynpunkt. 

"Vattenkampanjen var effektiv" 
Ovan har jag några gånger hänvisat till en utvärdering av vattenkampanjen, 
som genomfördes på uppdrag av målarefacket under 1992-93. Utvärderingen 

137 Se Hansen och Jensen (88) s. 133-135 och figuren i 5.1.1. ovan. 
138 Se kap. 9 i det danska systerprojektets slutrapport. I det kapitlet - "Netvrerket på 

malevarerområdet" - sägs bl.a: "Det er udenlandske råvareleverandorer, og deres F og U 
prioriteringer, som sretter rammeme for de danske farve- og lakfabrikers 
innovationsmuligheder ... " [Hansen och Jensen (88) s. 163]. Jmf även avsnitt 13.2.1. ovan. 

139 De tre måtten framgår av 16.5.3. samt slutnot till det avsnittet. 
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visar övertygande att "Vattenkampanjen var effektiv", som det heter i en rubrik 
i rapporten. 

Bakgrunden till att utvärderingen gjordes var en "oro för en ökad användning 
av lösningsmedelsburna snickerifärger".140 Trots att ökad andel 'ROT-måleri' 
kunnat gynna en återgång till lösningsmedelsburna snickerifärger visade det 
sig emellertid att 60 % av de svarande målarna minskat sin användning av 
sådana färger.141 Endast 3 % hade ökat sin användning. Den ganska stora 
gruppen målare som var kvar kring den nivå där de låg före vattenkampanjen 
fanns främst i mindre företag.142 

Tillgängliga bilder av andelsutvecklingen mellan lösningsmedelsburna färger 
och vattenburna, ger vid handen att den radikala kravformningen i Danmark 
och Sverige initierat en övergång till vattenburna byggfärger även på de 
områden där övergången varit relativt komplicerad ur teknisk synvinkel. 143 

Beträffande den utomnordiska andelsutvecklingen har jag endast tillgång till 
en grov skattning. Enligt denna hade man i USA och Väst-Tyskland, vid 80-
talets slut, endast nått så långt med utfasningen av lösningsmedelsfärger ur 
inomhusmåleriet, som man vid 80-talets början hade nått i Danmark och 
Sverige.144 

Rubrik i Kemisk Tidskrift (1/94): 
"Miljö för hela slanten gäller på färgområdet" 

För att mäta ' b e d öm d effekt på industri-/näringsstruktur' av de vattenbaserade 
snickerifärgerna vrider jag till att börja med frågan till att gälla berörda 
koncerners värdering av den kompetens att miljö-innovera som byggts upp i 
nordsjö och beckers. 

Det blir alltså fråga om att tolka koncernstrategier. Att göra sådana tolkningar 
utifrån kan vara som att söka förstå ett kungarikes utrikespolitik med hjälp av 
kungens tal kompletterade med sifferserier för försvarsanslagen. 

140 Målareförbundet (93) [VBSF]* s. 11. 
141 ROT står för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad. Jmf även sektion 7.3. 
142 Målareförbundet (93) [VBSF]* s. llf. 
143 Påståendet bygger på analyser gjorda i mitt danska systerprojekt och på att de skattningar, 

som olika svenska aktörer gjort, har en så entydig tendens. 
144 Detta framgår av det svar GK vid nordsjö gav på en uppföljningsfråga, ställd i 'skarven 

mellan' primär- och sekundär-analysen: 
" - En annan uppföljning från förra omgången: Du gav då grova tal för hur långt substitutionen 
lösningsmedel -> vatten gått vad gäller inomhusmåleri i byggnader i olika länder. Vilket är läget 
nu? 
I Sverige och Danmark är det kanske 2 - 98 och i Norden totalt kanske 10 - 90. I USA och 
Väst-Tyskland har det nog blivit bättre men de är knappast uppe i de siffror vi hade i 
Norden då (d.v.s. 20 - 80)." 
[IVJ. GK - EH (89)VBSF* s.12]. 
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Men de fragment på vilka jag kan bygga mina tolkningar är likväl så 
suggestiva att de bör återges: 

I slutet av 70-talet var nordsjö ett av de fyra stora företagen i svensk 
färgindustri. Vid en internationell jämförelse framstod det dock som ett 
medelstort företag med sina långt under tusen anställda.145 Det ägdes då av 
världens ledande kemikoncern 'bayer' men var rätt så udda i den koncernen. 
'bayer' hade ej integrerat framåt mot just färg i någon högre grad. 'nordsjö' 
svarade för under en halv procent av sysselsättningen i bayer och något 
avancerat strategiskt bruk av nordsjö som känselspröt in i färgindustrin gick ej 
att skönja.146 

Efter ett kort interregnum i början på 1980-talet köptes och inordnades nordsjö 
i mitten av decenniet i nobelindustrier, då Sverige-ledande i såväl 
försvarsmaterial som kemi. 'nordsjö' kom att utgöra en av två grundpelare i det 
på sikt mest expansiva affärsområdet i koncernen: "Lim och Färg".147 

Att som jag här vill göra - hävda att köpet av nordsjö ingick i en miljöstrategi -
är spekulativt, men knappast långsökt. I diskussionen om miljöskälen var 
viktiga, börjar jag med det fragment som är mest svårtolkat.148 

145 Slutet av 70-talet är viktigt här eftersom det var då arbetsmiljökritiken började tas på allvar. 
Jmf t.ex. 17.5.2. 
Strukturen på den tidens internationella färgmarknad framgår i Wenty (86) [VBSF]*. 
Ett mått på nordsjös storlek vid den tiden är att företaget 1979 hade 353 fabriksarbetare 
anställda. [Fabriks /Hollander/(81b)** s. 96]. 

146 Denna uppfattning fick jag som MNF-ansvarig utredare hos det svenska kemi-facket 
'Fabriks' 1978-83. Intervjuer under primäranalysen - främst 1986 - pekade åt samma håll. Då 
hade emellertid nordsjö redan sålts av bayer. 

147 Ett siffermått på nordsjö som del av affärsområdet "Lim och Färg" ges av antal anställda 
1985. I koncernen nordsjö var antalet anställda då 988 [Nordsjös årsredovisning för 1985 s. 
16] medan antalet anställda i hela affärsområdet "Lim och Färg-casco nobel" då var 2.144
[Nobelindustriers årsredovisning för 1985 s. 23] Nästan hälften av casco nobels anställda
fanns alltså i nordsjö.

148 Mitt första fragment är en av de rutor som tillsammans utgjorde en annons i Svenska

Dagbladet 861111 s. 28-29. Fem 'image-rubriker' användes för att stötta huvud-budskapet 
som var att nobelindustrier nu var "På rätt väg". För 'inre-miljö-image' användes en ruta med 
rubriken "Friska målare - en sund affärside". För 'yttre-miljö-image' användes en 
motsvarande ruta med rubriken "Vartannat träd kan stå kvar". En tredje ruta handlade om 
vältestade hudvårdsprodukter under rubriken "Vi tar inga risker". De övriga rutorna gällde 
Nobelindustrier som lyhörd leverantör. 
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Mitt första fragment är hämtat ur en annons: 

Friska målare 
. d ... �. 

-en sun · · "'"',- :.c,:,,
,� 

affårside 
Fårg består av bland annat pigment 
och bindemedel. Upplöst 
i någon vätska. 

Det är ,-ätskan som ofta är ett,."°- "'" ; 
problem. 

Ett problem som Casco Nobel är på 
väg att komma till rätta med. 

Det bästa sättet att komma bort 
från skadliga lösningsmedel, är 
att ersätta dem med vatten. 

- När det gäller vattenbaserade limmer
och lacker är vi marknadsledande i Nor
den, säger Ove Mattsson, chef för affärs
området Lim och Färg inom Nobel
Industrier.

- Vi har också kommit mycket långt när
det gäller att göra färger med mycket
liten andel lösningsmedel.

Som Skandinaviens ledande leverantör 
av färg, lim och lack till hantverkare och 
gör-det-självare är Casco Nobel oerhört 
lyhört för kundernas och allmänhetens 
krav på säkrare och miljövänligare 
produkter. 

- Vi har nått vår position genom att
uppmärksamma användarnas krav. På

.. � ··••·•�-,.._1[ l, 
:•-�;,, 

den vägen ska vi fortsätta, säger Ove 
Mattsson. Mest känt är Casco Nobel för 
Cascos lim och Nordsjös färger. De stora 
leveranserna till den metall- och träbear
betande industrin är mer anonyma. 

- Också på de_t området, som är vårt
största, gör vi stora framsteg med vatten
baserade lacker och limmer. Våra kun-

-tler kräver säkra produkter och trygga
arbetsmiljöer. Går vi inte kundernas
krav till mötes, har vi inte mycket att
hämta på marknaden, säger Ove
Mattsson.

inte 
leve 

- Så,
säger
Plast
såvä
ler.

Sj1 
rr: 

2 

'nobelindustrier' hade 1986 anledning att söka vända bort allmänhetens blickar 
från den s.k. Bofors-affären och även från omständigheterna kring den ännu 
rätt färska sammanslagningen av bofors och kema nobel. En kombinerad PR
och chefsrekryteringskampanj bedrevs där man lanserade sig själv som ett 
miljöföretag. Det är ur det kampanjmaterialet annonsrubriken "Friska målare -
en sund affärside" är hämtad. Annonsen kan uppfattas som avancerad 'green
washing' och kan också sägas ha karaktär av "Utmärkelser till dem som inte 
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deltog".149 Såväl VBSF som imageprodukterna för den yttre miljön hade 
nämligen utvecklats innan de innoverande företagen - nordsjö och 'eka' - var 
underställda nobelindustrier och den ganska nyinsatta ledningenför hela 
koncernen. 

Att kampanjen förmodligen sågs som hycklande på vissa håll bör emellertid 
inte skymma att den kunde tolkas som ett åtagande mot den egna 
organisationen: Den nya ledningen kommer prioritera och belöna utveckling 
av miljö-kemi. 

Min viktigaste intervjuperson på nordsjö, som ju verkligen hade lett 
arbetsmiljödriven produktutveckling, talade emellertid om att det 1986 
rådde .. . 

" ... en något desillusionerad stämning i den svenska färgbranschen vad gällde 
möjligheter att nå framgångar med LRK både på grund av den onda cirkeln i 
utbildning/FoU och på grund av att LR-rnarknaden växt långsammare än 
beräknat."150

Men min hypotes är att den desillusionerade stämning som GK talar om gällde 
färgbranschens 'regementsofficerare'. Däremot tycks den inte ha drabbat 
'försvarsgrenschefen' Ove Mattson Denne var då affärsområdeschef för 'Lim 
och Färg'. Han fanns alltså på en mellan-nivå mellan ett dotterbolag som 
nordsjö och koncerledningen i Stockholm. Först senare blev han 
'överbefälhavare' d.v.s. koncerchef. 

I en intervju med Mattson som gjordes på hösten 1986 hävdade han att casco 
hade hög status när det gällde att klara arbetsmiljökraven hos kunderna. 

"Ju högre krav som reses på arbetsmiljön, desto bättre borde vår konkurrens
kraft bli normalt sett. 
- Det blir den alltså?
Ja visst blir det så. För då sorteras ju flera konkurrenter bort som har sämre
möjligheter att ändra kvaliten på sina produkter.
- Och det här att Du själv och Dina divisionschefer har ett starkt intresse förknippat
med kundernas arbetsmiljö, vad är förklaringen till det?
Det är ju ren självbevarelsedrift, det är vårt sätt att kunna klara oss i
omgivningen. Det är en överlevnadsinstinkt som gör att vi är intresserade."151

149 Jmf bildsviten i 14.1. om produktutvecklingens sex faser
150 Vad som avsågs med 'den onda cirkeln i utbildning/FoU' framgår av följande citat: "GK 

anser att färgindustrin ur ett FoU-perspektiv kan sägas vara inne i något av en ond cirkel. I 
de tekniska högskolornas utbildning ingår 'färg' endast som en 20-timmars kurs för blivande 
polymer-teknologer. Den professur som tidigare funnits var personlig för innehavaren ... 
Följden ... har blivit brister i branschens receptorkapacitet ... och i möjligheterna att i Sverige 
få utförd den forskning som behövs som bas för branschens eget utvecklingsarbete ... Man 
misstror möjligheterna att nå självständiga FoU-framgångar ... 'Arbetsmarknaden för 
forskare på fältet minskar, doktorandantalet minskar, ... inga personer som kan förklara 
behoven och illustera de intressanta problemen finns längre ... " [Hollander (86b)* s. 43f.]. 

151 Larsson (90) s. 100. Larssons frågor är kursiverade.
Även i bedömningen av denna intervju bör jag förstås ha samma distanserade hållning som 
vid analysen av 'kungatal'. Men Mattson redovisar flera svagheter i miljöstyrningen inom 
koncernen. Detta är ett av mina skäl för att ej avfärda det sagda. Ett annat är att Mattson har 
mer 'jord under naglarna' än flertalet monarker. Bl.a. var det samme Mattson som gjorde 
mycket av 'det forskningsmässiga grovjobbet' vid utvecklingen av det Hg-fria 
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Den fortsatt snabba expansionen för casco nobel talar knappast mot hypotesen 
att miljökompetens sågs som en viktig strategisk resurs även om 'iscensättaren 
GK på nordsjö' värjde sig lite mot mina försök att, vid en intervju på sent 80-
tal, tolka det så.152 

Om jag går ännu längre utanför min undersökningsperiod, och sneglar på läget 
en bit in på 90-talet, kan det nämnas att de branschstrukturella fakta, som 
kanske berördes oftast vid akzo:s köp av nobelindustrier, var det att köpet 
innebar att Europas största färgtillverkare därmed skapades. När försäljningen 
genomfördes var Mattson koncernchef för hela nobelindustrier. Några 
miljöstrategiska argument figurerade såvitt mig bekant inte i den massmediala 
bevakningen trots att såväl Holland som Sverige betecknats som pionjärländer 
för yttre miljö och Sverige för inre.153 

I andra diskusioner, om färgindustrins läge på 90-talet, är miljön som 
strukturfaktor däremot framträdande. Ett exempel har jag tagit genom att låna 
rubrik till detta mitt resonemang om 'bedömd effekt på industri
/näringsstruktur'. Ursprungligen stod rubriken över en artikel i Sveriges 
ledande branschtidskrift för kemi. Artikeln i fråga föranleddes av att Becker 
Acroma beslutat bygga ut sin laboratoriekapacitet med 25 % trots att den 
inhemska färgmarknaden i Sverige minskat kraftigt. Den faktor som främst 
hålles fram för att förklara att man kunnat svänga över till export är 
miljökompetensen. Och man tror att behovet av miljökompetens fortsätter att 
vara centralt: 

"Vi inser att produktutvecklingen kommer att gå allt snabbare och det gäller att 
ligga längst fram när det gäller miljöanpassade produkter. För det är det som 
säljer idag "154 

Jag har kursiverat ordet 'idag'. En fråga jag vill ha grepp om är ju i vilken mån 
det faktum att man idag kan satsa på miljöutveckling kan härledas till att man 
redan för ett kvartssekel sedan drevs att satsa på miljövänliga vattenbaserade 
färger.155 

betningsmedlet. Se även företagstidningen Fogat och färgat - Information från affärsområdet Lim 
och Färg (i Nobelindustrier) nummer 2/86. 

152 "-Har filosofin i företagsköpen på något sätt påverkats av LRK-ideer?
Nej det har ej haft så stor betydelse. Vid köpet av det italienska företaget i Fornbio spelade 
det en viss roll att de ansågs duktiga på vattenburna industrifärger. Men ... vi har ännu ej lärt 
oss så mycket av dem. 
-Spelade dessa ideer någon roll vid Sadolin-köpet?
Nej, skälen var marknadsstrukturella . ... Iden att specialisera och fördela utvecklingsarbetet 
mellan olika enheter internationellt finns som en viljeyttring men är i realiteten en långsam 
och trög process. 'sadolin' och nordsjö är de som kommit längst i utvecklandet av LRK
färger." 
[IVJ. GK - EH (89)VBSF* s. 9] 
Det sammanfattande intrycket av ett antal intervjuer med GK tre år tidigare hade varit att 
GK långsiktigt verkade tro på en bred nisch för nya vattenbaserade färger - även om den 
kanske ej skulle komma att fyllas av i Sverige utvecklade produkter.[Hollander (86b)* s. 45]. 

153 Se Jamison (90) resp Nordfors (85). 
154 Kemisk Tidskrift 1/94. 
155 Då drevs man att satsa på dessa färger för den egna produktionens skull. Jmf sektion 7.1. 
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Från målarefackets sida verkar man inte anse att den kravkompetens, som 
byggts upp inom det svenska nätet kring färg, värdesätts ordentligt. Detta 
framkommer när man beklagar bristen på strategi i färgutvecklingsfrågor: 

"Kanaler för systematisk påverkan (av färgutvecklingen) saknas eller används 
inte. Branschens relativa litenhet och traditionsrikedom borde vara en 
gynnsam grund för ett mer utvecklat, strategiskt samarbete kring 
utvecklingsfrågor, men då behöver samarbetet institutionaliseras och bli mer 
systematiskt. "156 

Målareförbundet skissar två scenarier för byggfärgutvecklingen: 
I det ena får 'billiga engelska och tyska vattenburna färger av sämre 

kvalitet' ökad användning. Detta öppnar för att 'allt fler återgår till de 
lösningsmedelsburna färgerna av kvalitetsskäl'. 

I det andra blir hårdare miljö- och kvalitetskrav i Sverige en 
konkurrensfördel för svensk färgindustri. 

"I valet mellan dessa perspektiv blir utvecklandet av ett strategiskt 
branschsamarbete än mer angeläget." 

Målareförbundets syn på de näringspolitiska effekterna verkar alltså vara att 
kravformningen fick en radikal respons. Nu vill man emellertid varna för att 
det som vunnits i den nationellt präglade kravformningen kan gå förlorat: 
Näten för kravformning och produktinnovation måste revitaliseras och 
vidareutvecklas för att de positiva näringspolitiska effekterna ej ska gå om 
intet. 

På vad sätt detta ska innefatta en internationalisering av kravformarnäten 
framgår dock inte. 

Min sammanfattande tolkning är att kravformningen i VBSF-fallet har fått 
radikalare följder än dito i Hg-fri-fallet när det gäller näringsstrukturen i 
Sverige. Även om ett av de ledande företagen sålts till utlandet finns delar av 
kompetensen på färgområdet kvar i Sverige. Holland, som är det nya 
hemlandet för nobelindustrier och därmed för nordsjö, har ju också en hög 
status som kravformarland - åtminstone i yttre miljöfrågor. 

Men bilden är motstridig. 70-talets avancerade krav på den inre miljön har ej 
blivit erkända som källa till dagens kompetens att produktinnovera med 
miljöprofil. Kanske är denna brist på erkänsla ett utslag av en tyvärr alltför 
vanlig hållning i innovationssammanhang. Denna brukar sammanfattas i 
utrycket: 'Not invented here!' 

Produktinnovatörerna har enligt denna min tolkning en ambivalent hållning 
till det som kravformarna har bidragit med. Om de tillägnade sig en mer 
generös syn på aktiva 'innovation-seekers' skulle de få hjälp att ytterligare höja 
sin miljökompetens. 

l56 Detta och följande citat från Målareförbundet (93) [VBSF]* s. 29. 

K17: De vattenburna snickerifärgernas genes 411 



VBSF radikalt för den inre miljön? 
Resonemanget ovan hade fokus på näringsstruktur och FoU-strategier. Det 
återstår att säga något mer om frågan huruvida VBSF representerade ett 
radikalt svar på det miljöproblem som var bakgrunden till att de utvecklades. 

Många argument för att avfärda VBSF som radikal miljö-innovation har antytts 
ovan: 

I slutet av kapitel 7 nämndes de hälsoproblem som även de vattenburna 
färgerna ger upphov till. Det var i diskussionen kring dessa som begreppet 
'miljöskruven' introducerades. 

Målarefacket tvingas i sin argumentation balansera mellan att å ena sidan 
klargöra att problemen långtifrån är lösta och att å den andra inte öppna för 
föreställningen att det sega arbetet för vattenburet var meningslöst.157 

I sektionen 'Udda gräsrötter som hjältar' antyddes ackordshetsens 
centrala roll för målarnas arbetsmiljö. En fråga - med utgångspunkt bland 
annat från Dwyer - blir i anslutning till detta om något riktigt radikalt svar på 
70-talskraven överhuvudtaget går att finna innan man hittat vägar för att
kombinera autonoma arbeten med sådana löneformer som inte driver fram
stress i byggmåleriet.

Jämfört med de visioner om nya färgsystem, vilka idag finns inom 
högskoleforskning, inom färgindustrin och hos stora kemileverantörer kan det 
också hävdas att 80-talets vattenburna färger representerade gamla grova 
lösningar.158 En värdering av sådana argument ligger utanför ramarna här. 

Min samlade bedömning blir till slut att VBSF är en betydelsefull och lärorik 
miljö-innovation. Förnekade jag det skulle jag 'göra det bästa till det godas 
fiende'. Och en sådan attityd är ju inte heller riskfri! 

l57 Jämför IVJ. KEB - EH (89)VBSF* s. 2f.: Där svarar han på en fråga om rekryteringen till 
målaryrket: 
"Bygghälsans forskningsstiftelse har sökt kartlägga orsakerna till den stora avgången 
[Larsson (89)]. Där framgår att över 70% anger hälsoskäl eller oro över hälsan som 
huvudorsak för avgång. Än mer skrämmande är kanske att det i kontrollgruppen (av 
målare som ej slutat) var över 1/3 som allvarligt övervägde att sluta. Samanfattningsvis är 
det alltså svårt att mäta effekten på rekryteringssituationen av att vi övergått till 
vattenburet." 
Och på en fråga om problemen med de vattenburna färgerna : 

"Miljöproblemen är avsevärda även med de nya färgerna även om en del av symptomen 
ännu uppfattas som diffusa. Vid kongressen var det många som uttalade det så att de 
ej vill vara försökskaniner." 

158 Hör t.ex. Hulth (93)**.
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18. De snälla skärvätskornas genes
några hypoteser
" - men ofta ser en, att det tar skada,
som växer vackrast och lovar mest"l

18.1 En oskriven kravhistoria 

När jag formulerade sekundäranalysen av Hg-fri-fallet och VBSF-fallet bars jag 
framåt av att jag stötte på historiker som behandlat kravformarhistorierna för 
respektive fall.2 När jag läste deras arbeten och jämförde med Kemiprojektets 
intervjumaterial tyckte jag mig få den 'dubbelbelysning' av Hg-fritts och 
VBSF:s genes, som jag behövde för att bitvis våga formulera dessa 
kravhistorier i påståendeform. För sekundäranalys av skärvätskefallet har jag 
inte hittat någon historik som på motsvarande sätt skulle ge dubbelbelysning 
åt Kemiprojektets intervjumaterial. 

Detta att jag ej kunnat testa min egen sammanvägda bild av skärvätskefallets 
genes mot någon annans sammanvägda bild är en av orsakerna till att jag 
nedan nöjer mig med att formulera ett antal hypoteser kring de hjältar, 
strukturer och tankemönster som påverkat det tredje lovande barnets 
levnadslopp. 3 Ett annat skäl är att 'barnet växt mig över huvudet' i och med att 
jag kommit att uppfatta det som allt mer svårtolkat. 

Skärvätskefallet blev speciellt svårtolkat bl.a. därför att det vid första anblick 
kunde förefalla att 'lova mest': 

Landskapet verkade väl förberett. Kravformningen i Hg-fri-fallet 
intensifierades under tidigt 60-tal. I VBSF-fallet skedde motsvarande 
intensifiering under tidigt 70-tal. I skärvätskefallet ägde intensifieringen 
rum under sena 70-talet. Under det sena 70-talet fanns hos dem som kunde 
bli aktörer i skärvätskefallet en mental beredskap att agera i förhållande till 
kraven. 

Alla de tre utvecklingsprojekt som studerades i fallet bedrevs i företag som 
var nya på skärvätskemarknaden. De borde alltså - enligt ett sätt att 
uppfatta arvet från Schumpeter - ha 'oförstörd blick'.4 Bakom alla de tre 
utvecklingsprojekten fanns proaktiva strategier. 

De i FoU-projekten engagerade var medvetna om att hänsyn borde tas till 
såväl yttre som inre miljökrav. 

1 Fröding (84 [1891]) s. 132. 
2 För Hg-fritt var det Thelander och Lundgren. För VBSF var det Boethius. 
3 Orden 'hjältar, strukturer och tankemönster' avser bl.a. att mana fram mitt sätt att analysera i 

kap. 16 och 17. Det är t.ex. för att markera min modell som sektionerna 16.2., 16.3., och 16.4 
innehåller dessa begrepp i respektive rubrik. Jmf även avsnitt 15.0.1.. 

4 Jmf avsnitt 13.1.2. 
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Den bransch för vars behov man sökte miljöinnovera - verkstadsindustrin 
- var den viktigaste av Sveriges industribranscher.

Dessa lovande drag bidrog till att många aktörer på mesonivå engagerade sig i 
fallet. 5 Detta gör det svårare att i studiet av fallet isolera några få aktörer vars 
utveckling kan ge ett kondensat av fallet. 6 

18.2. LRK-pionjärer, nybindare och 
miljöprogressiva företagsstrateger som 'slagna 
hjältar' 

De som jag 'utsåg till hjältar' i Hg-fri-fallet och VBSF-fallet lyckades så 
småningom få mer kraftfulla aktörer att driva de innovativa kraven. Därmed 
kan jag påstå att de 'skaffade sig belöningsförmåga' även om deras syfte med 
att uthålligt driva kraven vidare - trots prövningar - inte var att belöna 
'miljöprogressiva företag'. 7 

En av mina hypoteser för de snälla skärvätskornas genes är att de krav som var 
med om att föda de snälla skärvätskorna hade såväl svårdefinierade radikala 
drag som mer tydliga drag. De senare var lättare att ackomodera. När jag talar 
om svårdefinierade radikala drag syftar jag på de drag hos kraven som 
hämtade näring ur visioner om en LRK för verkstadsindustrin. Det rör sig om 
en verkstadskemi vars miljövänlighet inplanteras i produkterna redan under 
det kemiska FoU-stadiet exempelvis på så sätt att riskkemikalier som klorerade 
kolväten inte accepteras som komponenter.8 När jag talar om tydliga mer 
lättackomoderade drag syftar jag t.ex. på krav som kan bli tillgodosedda om 

5 De särdeles lovande dragen fick även till följd att de problem, som jag i 5.3. tog upp i 
anslutning till den allitererande ramsan 'lovande, lönsamma, lärande', blev särskilt 
accentuerade. 

6 Metodnot: Ramberättelserna kring kravformningen är också mer påträngande i skärvätskefallet. 
Med 'ramberättelserna kring kravformningen' avser jag sådana trender i normer, attityder 
och andra institutioner som strukturerar kravformningen. Ovan givna exempel på 
ramberättelser är det yttre och inre miljömedvetandets framväxt. En annan ramberättelse är 
den svenska ekonomiskt-politiska regleringen. Se Jamison, Katzenstein och Mjöset. 
Ramberättelserna kan hämta modeller och begrepp ur olika samhällsvetenskaper och ibland 
kan en ram omge en annan. Exemplena ovan - miljömedvetandets framväxt och den 
ekonomiskt-politiska regleringens historia - är ganska vida ramar. Snävare ramberättelser -
mellan dessa vida ramar och de specifikt svenska kemi-nätens utveckling - skulle också 
behöva tecknas. I stället för att fördjupa mig i detta vill jag nämna att sådana kan skönjas på 
den mentala karta som ledde till konferensen och skriften Kemikaliesamhällets styrsystem -
aktörer och styrmedel [Keml/FRN (91:4)]. 
Vad jag avser med 'mer påträngande' hoppas jag framgår av hypoteserna i 18.3 och 18.4. 

7 Miljöprogressiva företag avser här sådana som lyssnat på de första sköra signalerna från
innovativa kravformare och sökt innovativa svar. 

8 Se Palmstierna (72) s. 15.
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lämplig 'add-on-utrustning' installeras i verkstäderna och om man där följer 
genomtänkta hanteringsrutiner. 9

Kärnan i denna hypotes är att kravintensitetens nedgång en bit in på 80-talet 
följde av att de mer lättackomoderade dragen hos skärvätskekraven hade 
tillgodosetts. De 'slagna hjältar' som jag syftar på i rubriken till denna sektion 
inspirerades på olika sätt av de svårdefinierade radikala dragen, det vill säga 
av visioner om LRK. 

Gunnar Jegrelius kallar jag LRK-pionjär.10 Redan på 60-talet hävdade han 
att det var möjligt att göra många av de miljöförbättringar av tvättmedel 
som slagit igenom decennier senare. Detta gäller såväl kemisk komposition 
av medlen som förpackningarna. 

Flertalet av de övriga personer, som enligt min hypotes är aktuella att utse 
till hjältar i en kravformarhistoria för de snälla skärvätskorna, inspirerades 
av Jegrelius. Det gällde verkstadskemisten Lars Berggren som i sin roll som 
tillfällig utredare åt STU var med om att initiera en rad utvecklingsprojekt 
syftande till LRK för verkstäder.11 Men det gällde också 
arbetsmiljöombudsmännen Marcello Mallentachi och Magnus Rehn. De 
var eldsjälarna bakom LO:s rapport om skäroljor där kravet på stimulans för 
FoU syftande till "Nya oskadliga produkter" står som första punkt i det 
fackliga handlingsprogrammet.12 

En femte person som tidigt drev frågan om att lösa skärvätskeproblemen 
genom ny kemi var den likaledes i primäranalysen nämnde kemisten och 
företagsstrategen Ragnar Olsson.13 Liksom för Jegrelius förefaller det som 
om hans ursprungliga miljöengagemang gällde den yttre miljön.14 

I rubriken till denna sektion betecknar jag hjältarna i fallet som 'slagna'. Även 
detta 'slagna' är del av min hypotes. Det hänför sig bara till det som är möjligt 
att se i själva skärvätskefallet. Detta 'slagna' utesluter inte att Jegrelius' vision 
för LRK på lång sikt skulle kunna få genomslag i svensk verkstadskemi eller 

9 Resonemanget blir mer allmängiltigt om begreppet 'add-on-utrustning' här tolkas brett. 
Alltså inte endast avseende utrustning som tillkommer efter det att maskinerna installerats 
(t.ex utsugningsutrustning) utan även utrustning som designats med utgångspunkt ifrån att 
risknivån i de tilltänkta kemi-systemen ej kan påverkas på andra sätt än via minskad 
exponering. 

10 Gunnar Jegrelius nämner jag på ett par ställen i kap. 8 ovan. 
11 Berggren /STU/(87) [Sk.v.]* samt Ivj JL-eh (94) Sk.v.* s. 1. 
12 LO (79) [Sk.v.]* s. 35. Handlingsprogrammets punkt 1: "Nya oskadliga produkter: Med

utgångspunkt från bl a den nya arbetsmiljölagens krav på jämställdhet mellan mellan 
miljökrav och produktionstekniska fördelar bör olika stimulerande åtgärder vidtas för att 
arbeta fram nya produkter som av både arbets och yttre miljöskäl och ur produktionssynpunkt är 
acceptabla . ... " Till rapporten är fogad en bilaga med kritik av varuinformationen för några 
skärvätskor. Denna bilaga skrevs av Jegrelius. 

13 De fem här nämnda utgör ingen förteckning över de viktigaste av dem som tidigt drev
frågan om att lösa skärvätskeproblemen genom ny kemi. En sådan förteckning - med 
pretention på fullständighet - vore det orimligt att göra på basis av mitt material. Att alla de 
fem nämnda spelade viktiga roller är jag dock övertygad om. 

14 Som nämndes i 13.1.1. finns det för skärvätskor viktiga aspekter relaterade till yttre miljö.
Dessa har emellertid inte varit i fokus i mina studier. [En översikt över yttre miljöproblem i 
samband med bl.a. skärvätskor finns i Hedenmark /SNV /(87)[Sk.v.]*]. 
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att någon av karlshamns andra tekniska produkter - såsom vegetabiliska 
sågkedjeoljor - blir framgångsrika exempel på LRK. 

'Slagna' syftar på att 'ny kemi' kommit att spela betydligt mindre roll för 
lösningen av problemen med skärvätskorna än den roll denna nya kemi 
förutsattes få i dessa pionjärers visioner om LRK. 

18.3. Fjättrande bransch-strukturer? 
Att formulera hypoteser om fjättrande strukturer är än mer grannlaga än den 
uppgift jag tog på mig i sektionen ovan.15 De hypoteser som jag tar som 
exempel - hypoteser som var synliga redan i primäranalysen - gäller 
dominansrelationer mellan branscher i svensk industri, mellan storleksklasser 
av företag inom verkstadsindustrin och för det tredje mellan funktioner internt 
i verkstadsföretag. 

Alla tre hypoteserna utgår från att det mellan dominerande part (t.ex. svensk 
verkstadsindustri) och dominerad part (t.ex. svensk kemisk industri) finns 
såväl intresseavstånd som rationalitetsavstånd. 

Den första av de nämnda hypoteserna, den som gäller interbranschstruktur, 
utgår vidare från att problemlösning i svensk industri - vare sig det gäller 
lönebildning, finansieringsfrågor, FoU-frågor, medinflytande eller miljö
präglas av svensk industris traditionella styrkepunkter i verkstadsindustrin 
(tidigare även i stål- och pappersbruk). Arbetsmarknadsparternas 
centralorganisationer, industripolitiska myndigheter, forskningsstödjare, 
arbetarskyddsmyndigheter med flera, färgas av industrins gamla 
styrkepunkter.Traditionella maktförhållanden och tankestrukturer har ett 
starkt grepp. Min hypotes är att skärvätskefallets hantering är ett utslag av 
detta. 

Hypotesen aktualiserades under primäranalysen när vi i Kemiprojektet fick 
relaterat hur lösningsvägar via ny kemi, under en strategisk tid i 
kravformningen, sköts i bakgrunden. I förgrunden kom i stället lösningar som 
var enklare att formulera med hjälp av traditionell verkstads- och 
arbetsmiljökompetens. 16

Den andra hypotesen tar sin utgångspunkt i att stora verkstadsföretag 
dominerar över små i Sverige. En teoretisk inspiration till mitt sätt att 
problematisera detta har jag fått från Gary Herrigel. 17 Han jämför två 
'verkstadsregimer' i Tyskland. Å ena sidan en 'autarkisk storföretagsregim', å 
den andra en 'decentraliserad regionbaserad regim'. Den senare regimen hittar 
han bl.a. i Baden-Wiirttemberg. Herrigels dikotomisering är intressant för min 
hypotes bl.a. för att den framhåller betydelsen av livaktiga 'meso-institutioner' 

15 Det är också mer grannlaga än det var att utse fjättrande strukturer i kap. 16 och 17 eftersom 
de tankestilskrockar, som visas där, idag är mer bearbetade. 

16 Jmf 8.1. samt det material om ASF:s programkommitte som nämns i appendix Ilc - avsnittet 
om skärvätskor. 

17 Katzenstein (89) s. 185-220.
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såsom branschforskningsinstitut. Dessa 'meso-institutioner' är med och 
möjliggör den decentraliserade regimen där relativt sett mindre företag kan 
spela en aktiv innovationsroll. 

Min andra hypotes här är att en mer proaktiv meso-institution i gränslandet 
mellan den svenska kemi- och verkstadsbranschen hade kunnat göra försöken 
med de snälla skärvätskorna mer framgångsrika. Denna hypotes ska ses mot 
bakgrund av att varken Metall, STU, ASF, eller IVF i skärvätskefallet hade 
någon belöningsförmåga liknande den som målarna hade i VBSF-fallet. 

Hypotesen aktualiserades när jag iakttog de former för uppföljning, som de 
icke-kommersiella akörerna valde under 80-talet.18 

Hypotesen om dominansrelationer mellan funktionerna i verkstadsföretag ska 
endast nämnas här. Den bygger på att underhållsavdelningarna under lång tid 
hade relativt låg status i svenska verkstadsföretag.19 Hypotesen aktualiserades
i primäranalysen när vi såg svårigheterna att få pengar till små 
kringinvesteringar för dem som ute i verkstäderna ville pröva byten av 
skärvä tsketyp. 20

18.4 Mönsterbrotten i tänkandet omfattades blott 

av ett fåtal 

Varför skaffade sig ingen av de aktuella aktörerna (ovan nämndes Metall, STU, 
ASF, och IVF) 'förmåga att belöna' något eller några av de tre 
utvecklingsprojekten? Några av de aktuella 'mesoaktörerna' var förmodligen 
redan från början skeptiska till att lösa problemen via ny kemi. Men den 
förklaringen duger ej vid analysen av de organisationer i vilka det fanns 
eldsjälar för ny kemi. Jag har pekat på att sådana fanns hos STU och Metall 
centralt. 

En hypotes, om varför de som 'skickat de ursprungliga signalerna' inte 
'skaffade sig belöningsförmåga', utgår från mitt intryck av debatt-klimatet. I 
slutet av 70-talet fanns det på 'offentlig-debatt-nivå' ett brett politiskt och 
opinionsmässigt stöd för de fackliga arbetsmiljökraven.21 Hypotesen är att de
aktuella 'mesoaktörerna' räknade med att övergången till de snälla 
skärvätskorna skulle 'gå av sig själv' när nu tre kemiföretag svarat innovativt 
och det föreföll finnas så brett stöd för förbättrad arbetsmiljö. En modifierad 
form av hypotesen utgår från att det hos STU och Metall centralt fanns 
ambivalens. Efter det, att eldsjälarna drivit fram att signalerna sändes, kunde 
de inte förmå de organisationer, genom vilka de verkat, att följa upp signalerna 
med sådan kraft att de förmådde 'belöna'. 

18 Jmf 8.2.2. textavsnittet om 'icke-kommersiella aktörer'. 
19 Se t.ex. Giertz (84 [78]) s. 53-55. 
20 Jmf inledningen till 8.2.2. 
21 Se Nordfors (85) t.ex. s. 155. 
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Den nya kemins tillskyndare skulle alltså ha funnit sig i att innovationen 
ansågs ha lyckats så snart de första snälla skärvätskorna 'fanns på marknaden'. 
Enligt hypotesen underskattades behovet av brukaromvandling. Likaså 
underskattades behovet av fortsatt dialog mellan skärvätskeutvecklarna och de 
lokala aktörena på verkstäderna. 22 

Jag har alltså i hypoteform givit två exempel på tankemönster som hade 
behövt vara mer spridda för att det tredje barnet skulle blivit mer uppskattat. 
Det första mönstret berör det rimliga i att lösa svensk verkstadsindustris 
kemiska mlijöproblem med hjälp av ny kemi. Det andra berör behovet av 
långvarigt stöd för att omvandla förhållandet mellan verkstäderna och 
kemiindustrin till en innovationsrelation.23 

18.5. Oklara effekter på industristruktur och miljö 
Även i skärvätskefallet borde kravformarhistorien avslutningsvis diskuteras 
med hänsyn till om responsen på kraven blev radikal. I Hg-fri-fallet och VBSF
fallet diskuterade jag tre kriterier: Marknadsandel, effekt på industristruktur 
och miljöeffekt. 

När jag på tidigt 90-tal slutade följa skärvätskefallet hade inget av de tre 
utvecklingsprojekten lett till några anmärkningsvärda marknadsframgångar.24 
Effekterna för berörda utvecklande företag i termer av nya möjligheter på 
miljökemins område kunde, som framgick i slutet av primäranalysen, bedömas 
mycket olika.25 

Vad beträffar effekterna på det ursprungliga miljöproblemet gick meningarna 
också isär. Flertalet bedömare ansåg att situationen förbättrats avsevärt.26 Så 
sent som 1989 var emellertid, enligt Metalls medlemstidning, de berörda 
verkstadarbetarna alltjämt "Försökskaniner åt oljetillverkarna".27 Detta var 
ingen officiell kommentar från Metall men det är notervärt att problemen 
långtifrån ses som lösta. Och rubriken kanske var än mer intressant som ett 
utslag av ett tankemönster. Redaktören pekar på en problemorsak för vilken 
ansvaret kan förläggas utanför verkstadsbranschen. 

22 Exempel på vilka jag åsyftar med de 'lokala aktörena på verkstäderna' ges i Linden 
(81)[Sk.v.]*. Det berörda avsnittet i artikeln finns citerat ovan i sektion 8.2. 

23 Begreppet 'innovationsrelation' presenterades i slutet av avsnitt 11.2.1. 
24 Jmf avsnitt 8.3.2. 
25 Jmf sektion 8.4. 
26 Lassus (90)[Sk.v.]* s. 3.
27 Citerat från rubriken över en artikel om skärvätskeproblemen. Artikeln ingick i tidningen 

Metallarbetarens specialnummer om arbetsmiljö år 1989. 
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19. Kravformning och andra lekord
"The abandonment of a single index of social-economic welfare or ecological 
sustainability must mean that policy development and prescription are more 
protracted and messy than may seem good for the reputation of a social 
science."1

Kravformning vill jag använda som generativt begrepp eller enklare 'lekord'.2 

Att jag använder mig av 'lekord' och också kallar dem så har att göra med min 
bild av forskningsområdet 'kravformning ur ekonomisk synvinkel'. Min bild är 
att forskningsområdet är ungt och skört och skulle fara illa av att jag eller 
någon annan skulle söka tygla det med fasta begrepp. 

I kapitel 16 presenterade jag Thelanders modell av upptäcktshistorier /lopp. 
För mina syften har jag glädje av att kalla upptäcktshistorier för kravformning. 
Men enligt min uppfattning är ingen betjänt av att någon 'vetenskapens hjälte' 
idag träder fram och utfärdar en ukas om att det skall heta kravformning, 
upptäcktshistorier, lopp eller något annat. Tvärtom, ett begreppsligt kaos kan 
vara generativt. 

I sektionen "Dualitet mellan radikal kravformning och radikala tekniska 
innovationer" (19.1.) kommer jag påminna om en rad lekord som introducerats 
i del IV. Jag föreslår dessutom ytterligare några lekord. Detta sätt att gå fram 
innebär att jag upprepar centrala slutsatser i del IV. De struktureras dock på ett 
annat sätt. Den spegling, som först togs upp i sektionen "Rosenberg om 
miljöinnovationers höjd" (13.3.), görs mer explicit än i kapitlen 16-18. 

Genom att ta fram lekord, och antyda vilka bilder som kan trollas fram med 
deras och speglingens hjälp, argumenterar jag för att speglingen mellan teknisk 
innovation och kravformning är meningsfull. 

19.1. Dualitet mellan radikal kravformning och 
radikala tekniska innovationer 

Kravformningen kan göras mer gripbar om man vid studiet av den lånar 
begrepp och modeller, som hittats genom en spegling av 'den tekniska 
innovationsprocessen'. Hittills har denna min hypotes löpt som en underström 
genom resonemanget i del IV - en underström som blott ibland synts på ytan. I 
denna sektion ska hypotesen lyftas fram tydligare - bland annat med hjälp av 
lekorden. 

1 Hodgson (95) s. 13. 
2 Gustavsen talar i Odhnoff och von Otter (87) om "huvudbegrepp för ... utarbetandet av en 

generativ teori" (a.a. s. 33). Mina skäl för att använda det mindre förpliktigande 'lekord' 
anges bl.a. i kap. 3 och i huvudtexten här. 
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19.1.1. Skört och kraftfullt 

Att kravformning - precis som teknisk innovationsverksamhet - har en skör 
och en kraftfull sida är grundläggande för min bild. Ofta är det meningsfullt att 
tala om en skör fas följd av en kraftfull fas men man kan misshandla ett 
spirande krav om man överskattar skörheten i barndomen eller kraftfullheten i 
den mogna fasen. Det vuxna måste få leva i barnet och barnet i den vuxna. 

I mitt Hg-fri-fall finner jag ett exempel på skörhet i Borgs krav på förbud mot 
alkylkvicksilver i mitten på 1950-talet. Borg hade bara primitiva analysverktyg 
till sin hjälp. Han var svagt förankrad i den värld som kunde driva kravet med 
kraft. Han hade också etablerad vetenskapssyn och kemisyn emot sig. 

Som exempel på moget och kraftfullt krav vill jag ta det centrala målarefackets 
krav på vattenburna snickerifärger i mitten på 1980-talet. Efter att 
lösningsmedelsproblemen diskuterats i förbundet i över 10 år gick det att 
mobilisera en - av många oväntad - enighet inom förbundet. Och nästan alla 
viktiga aktörer i det nät som hade beydelse för målerimiljön hörsammade 
inbjudan när det massmediala startskottet för kravkampanjen ljöd. Legitim 
medicinsk expertis kunde åberopas. Tanken på att produktbyten var en rimlig 
väg för att ta itu med kemiska risker var också på väg att bli brett accepterad. 

19.1.2. Sekventiella bilder och överskridandet av dem 

För att nå en djupare förståelse för teknisk innovationsverksamhet är det 
nödvändigt att överskrida den sekventiella modellen av sådan verksamhet. Jag 
syftar på den modell där Forskning föder Utveckling, som föder Produktion, 
som föder Marknadsföring. Den modellen har ett sådant grepp om våra sinnen 
att den är en given utgångspunkt för resonemang om teknisk innovation.3 
Kline och Rosenbergs visar emellertid att en FoU-inspiratör som blivit 
modellens fånge kan vålla mycket skada för det företag, den bransch eller den 
region vars FoU hon satts att stimulera. 4 

I en spegling på kravsidan av den sekventiella modellen av tekniska 
innovationer kan i stället kravet ses som anfadern eller urmodern. En sådan 
sekventiell kravmodell kunde i VBSF-fallet se ut som följer: Jag målaren Esaias 
Pictor ställer kravet att mitt skyddsombud ska 'fixa fram' ofarliga färger. Den 
fortsatta genealogin blir: Kravet från skyddsombuet föder lokalt fack-krav, som 
föder centralt fack-krav, som föder målarmästarkrav till färgindustrins 
utvecklingsarbete, som föder krav på kemiindustrins utvecklingsarbete, som 
föder krav på tillämpad kemiforskning, som föder krav på Kemisk 
Grundforskning. 5 

När målarefackets Stockholmsavdelning i 70-talets början inbjöd 
utvecklingsansvariga från färgindustrin att diskutera LR-färger innebar det ett 
litet steg bort från den sekventiella kravmodellen. Man 'kortslöt förbi' sitt 
förbund och målarmästarna. 

3 Jmf 14.1. där jag kallade den för-Kopemikansk. 
4 Sektion 13.3. 
5 Jmf slutet av 13.3.1. 
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Jag har ej följt de impulsvägar som lett till internationella råvaruleverantörers 
ökade intresse för LR-färger i början av 90-talet. 6 Jag tror dock att en studie
som var blind för tvärkopplingar utanför den sekventiella kravmodellen skulle 
bli lika steril som en som utgick ifrån den sekventiella modellen av tekniska 
innovationer. Uttryckt annorlunda; med början i tänkta starpunkter: Vare sig 
man utgår ifrån att vägen till LR-färger måste starta i kemisk grundforskning 
eller i den enskilde målarens krav, och sedan följa respektive sekvens, blir man 
blockerad i sin syn. 

19.1.3. Dateringssvårigheter 
När jag i kapitel 12 skulle illustrera perspektivets betydelse för känslan av 
långsamhet vid teknisk innovation lyfte jag fram Rosenbergs resonemang om 
ångmaskinen; när jag skulle göra något liknande för kravformningen lyfte jag 
fram Thelanders resonemang om olika kvicksilver-relaterade fall. 7

Det är för båda dessa 'processer' lätt att ge exempel på dateringssvårigheter. 
Men det finns en viktig skillnad när det gäller tillgången på teoretiska verktyg 
för att analysera svårigheterna. För den tekniska innovationsprocessen finns en 
ekonomisk huvudfåremodell med åtföljande begrepp, som man kan förhålla 
sig till. 8

De halvmedvetna modeller som styr ekonomiskt orienterade samhällsvetares 
beskrivningar av kravformning, förefaller mig svårare att komma åt. Det är 
nämligen svårare att finna en dominerande modell som det går att relatera till. 
Jag föreslår lekordet kravfodsel som motsvarighet till uppfinning. 
Kravkonfirmation får bli motsvarighet till innovationstidpunkt. Det är ingen 
nackdel i detta sammanhang att den religiösa konfirmation, som metaforen 
bygger på, infaller under en ung människas pubertet, det vill säga när hon 
snabbt pendlar fram och åter mellan skör och kraftfull. Diffussionsfasen kan få 
motsvarigheten kravetablering. Mot begreppet 'dominant design' svarar 
dominant demand. 

Lagar kan stiftas eller avtal slutas i syfte att etablera ett dominant demand.9

Ibland misslyckas producenter med att etablera en dominant design därför att 
teknikutvecklingen går för fort. På motsvarande sätt kan försök att etablera ett 
dominant demand misslyckas därför att nya miljösamband upptäcks. 
Exempelvis kan ett dittills ej noterat miljösamband innebära att ett utpekat 
substitut är lika problematiskt som det ämne det var tänkt att ersätta. I ett 
sådant fall är det förstås bra att försöket att etablera ett dominant demand 
misslyckas. 

6 Jmf inledningscitatet till kap. 17. 
7 Rosenbergs resonemang nämns i avsnitt 12.3.2. och Thelanders i 16.3.1. 
8 I sekundäranalysen har huvudfåremodellen endast antytts genom att jag redovisat 

ekonomiska innovationsforskares kritiska synpunkter på den. Jmf t.ex. 12.3.4. och 14.1. 
9 Ett exempel på det förra var den förordning med laga kraft, som förbjöd alkylkvicksilver. Ett 

exempel på det senare var avtalet om utfasning av lösningsmedelsbuma färger. 
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En annan orsak till att ett försök att etablera ett dominant demand misslyckas 
kan vara att kravet inte är tillräckligt förankrat: Mängder av dispenser ges från 
en föreskrift, avtalet bryts genom tysta överenskommelser etc.10 

Det är alltså inte bara utomstående betraktare som kan ha svårt med 
dateringen av olika faser i kravformningen. De som själva agerar i 
kravformnings- och innovationsprocesserna undrar ofta 'till vilken fas 
utvecklingen nått'. Och information om kravets mognadsgrad kan - precis som 
information om teknikens mognadsgrad - ha strategiskt värde, och av det 
skälet bli svåråtkomlig. 

Det finns skäl att göra en distinktion när det gäller vad som avses med att 
etablera ett dominant demand. Syftet är att dra en gräns mot det som ibland 
kallas ketchupeffekt och av Rogers kallas tröskeleffekt. Man kan iaktta en 
ketchupeffekt även om man inte förstår varför det blir 'ett hopp uppåt på 
spridningskurvan' .11 När jag talar om 'försök att etablera ett dominant demand' 
reserverar jag det för att gälla en situation där någon aktör (lagstiftare, 
miljögrupp, fack etc.), eller koalition av aktörer, avsiktligt söker få till stånd ett 
sådant hopp på spridningskurvan.12 

19.1.4. Tidiga aktörer 
Även när skildringen sker i termer av aktörer kan det vara intressant att 
använda speglingen mellan kravformning och teknisk innovationsverksamhet. 
Precis som bland uppfinnarna/de inordnade teknikerna, kan man bland nya 
kravformare hitta de som drabbats av vad man efter Taylor/Vedin kan kalla 
'den negativa delen av belöningskurvan för ideer'.13 

I den mån, de radikala kraven rönt större förståelse på andra håll än där de 
först framförts, har utdefinierade tidiga kravformare kunnat förbli synliga. Ett 
exempel på detta är den svenska miljöpionjären Georg Borgström.14 I många 
fall är det emellertid svårt att ens identifiera de första aktörerna/kravställarna. 
När kraven började ställas betraktades de som så udda att varken de eller deras 
bärare uppmärksammades. 

I VBSF-fallet nämnde jag att jag haft svårt att ge ansikten åt de målare - ibland 
refererade till som udda gräsrötter - som tidigt tog upp kraven på LR-färger.15 

Detta, att tidiga kravformare ofta är rätt anonyma, utgör ett problem när man 
söker frilägga de tankemönster, som det varit nödvändigt att överskrida under 

10 Exempel på det senare diskuteras i 17.3.2. 
11 Tröskeleffekt avser egentligen inte ett hopp på den vanliga spridningskurvan. Denna visar 

sambandet mellan spridning och tid. Tröskeleffekt relaterar egentligen till sambandet mellan 
å ena sidan omfattningen av medvetande/kunskap om en produkt och å den andra 
omfattningen av faktiska 'börja-bruka-beslut'. Jmf 15.1.3. 

12 Jmf t.ex. det diagram i vilket Danmarks övergång till vattenfärger beskrivs. (Återgivet i 
5.1.1.). Där börjar ett andra 'hopp uppåt' år 1982. 

13 Se Taylor (72) och Vedin (80). Dessa referenser finns preciserade i 14.4.3. 
14 Se Jamison (90) s. 19. 
15 Jmf avsnitt 17.2.0. 
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ett kravs väg från skört till kraftfullt. För att förtydliga hänvisar jag till de steg 
på vägen från skört till kraftfullt, som jag i kapitel 17 kallade brukarnyheter.16

Det är lättare att inse hur pass radikalt ett krav är om man kan nå långt tillbaks 
i dess barndom (och släkthistoria). Man förstår ju också en teknikbana bättre 
om man får inblickar i de lekskolor där de tekniska stigfinnama formades. 
Eller för att återknyta till Koestler: I dessa sköra faser möter man spelet mellan 
de tankesystem som format upptäckten, inte som till synes orubbliga svar, utan 
som gåtor.17 

Skärvätskefallet framstår exempelvis som intressantare, när kännedom om 
visionären Jegrelius' 60-talsideer, kring en framtida LR-kemi, färgar 
läsningen.18

Att så många tidiga kravformare är glömda eller ansiktslösa och att många 
som sökt nybinda näten tonat bort, har inte varit några huvudtema i mitt 
arbete med kravformarhistoriema. Mitt intryck är ändå att de radikala 
kravformarna är hotfulla av delvis samma skäl som uppfinnarna är det: De 
hotar, precis som uppfinnarna, att bryta alltifrån tankestrukturer till 
kompetensstrukturer, statusstrukturer och belöningsstrukturer. Till detta 
kommer i de nya kravformamas fall att det är svårt att se hur de skulle kunna 
appropriera vinsterna om kravet eventuellt skulle bli etablerat. Här skiljer sig 
radikala kravformare från radikala uppfinnare som ju - om de mot förmodan 
själva skulle kunna föra uppfinningarna fram till mognad - har större 
möjligheter att individuellt få ersättning för detta. 

19.1.5. Inlänkning/nätbindning 
I försöken att ge liv åt kravens motsägelsefulla vägar från barndom till mognad 
har jag tidigare i detta kapitel gång på gång ställt 'hjältar' - öppna för nya 
kombinationer och till synes oberäkneliga - mot strukturer, som blott långsamt 
kan ändra karaktär, men vars logik är mer gripbar. 

I del III berördes på flera ställen problemen med överlänkning från bångstyriga 
kreativa individer till mer trögrörliga storföretag. Det uttrycktes också på 
aktörsnivå i en skala från autonomi till inordning som dikotomiserades i 
termer av motsatsparet uppfinnaren >-< den inordnade teknikern.19

I Hg-fri-fallet fokuserades på relationen forskare>-< myndighet.20 I VBSF
fallet diskuterades hur rader av relationer behövde bindas om. 

För både innovation och kravformning gav bilden av skymda toppar en 
illustration till spänningen mellan idedrivares upptäckarglädje och 
organisationsledningars krav på förutsägbarhet. Otåligheten från 
storföretagsledare och generaldirektörer kan bli ännu större om 
innovationsverksamheten eller kravformningen förutsätter att nya nät bundits 

16 Jmf 17.2.2. 
17 Jmf ingresscitat till kap. 14. 
18 Jmf 8.1.2. 
19Kap. 14. 
ZO Kap. 16 s. 18f.
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innan innovationen/kravet funnit en form som kan göra innovationen eller 
kravet kraftfullt. 

Begreppet 'concurrent engineering' har på senare år införts för att beteckna ett 
uppbrott från sekventiellt planerat tekniskt konstruktionsarbete. Detta brott 
mot sekventiellt arbete kan ses som ett svar från företagens teknostruktur på 
den otålighet en företagsledning kan visa vid tekniska innovationers 
tidsutdräkt. 

Jag kan generera en spegling av 'concurrent engineering' genom att hänvisa till 
den, lite idealiserande, bild av danskt och svenskt arbete med miljökemi, som 
redovisades av Hamburgs fack<->högskole-samarbete.21 I den redovisningen 
var man imponerad av de skandinaviska fackens förmåga att simultant arbeta 
med många delområden av den kemiska miljön. Detta simultana agerande 
skulle kunna kallas concurrent demanding. 

19.1.6. Ett krävande samhälle 

Vad kan uppmuntra respektive dämpa innovationsstimulerande radikala 
krav? Så allmänt formulerat har detta inte varit ämnet för avhandlingen men 
det kan ändå vara värt att spekulera kring en spegling. I Hg-fri-fallet föreslog 
jag att föreställningen om att krav kring miljö ska vara 'standardiserade och 
storskaliga' och således drivas av monopolistiska aktörer på kravsidan -
kravmonopsonister - i många avseenden varit än djupare rotade än motsvarande 
föreställningar om tekniska innovationer efter Schumpeters vattendelare.22 

Kan det vara oförmågan att överskrida denna tankefigur som gjort att den 
kravstimulerande höga sysselsättningsnivå, som Sverige njöt av från 40-tal till 
80-tal inte gav flera utslag i internationellt framgångsrika kombinationer av
radikala krav och radikala innovationer? Ja, det är en hypotes jag fått med mig
efter studiet av de tre lovande barnen.23

19.2. Pionjärbrukare, eftersläntrare och innovatörer 
in spe 

I föregående sektion föreslog jag några analysverktyg/lekord. Dessa ska kunna 
synliggöra att radikal kravformning är en process som kan vara minst lika 
komplex som radikal teknisk innovation. Mycket av det som där sades kan 
tillämpas på många sorters radikal kravformning. I detta avsnitt ska jag snäva 
in mot några karakteristiska drag hos kravformningen i mina fall. Dessa drag 
är starkare relaterade till det faktum att fallen rör miljö. Jag syftar bland annat 

21 Jmf 17.3.6.
22 Ordet 'monopsoni' härleds ur de grekiska orden för 'en enda' och 'köpare'. En i 

nationalekonomiskt språkbruk vanlig beteckning för 'monopol på köparsidan'. 
23 Tanken på 'kravstimulerande hög sysselsättningsnivå' finns främst utvecklad när det gäller 

inre miljö. Se t.ex. Meidner (91) s. 148. Frågan förefaller också ha varit en drivkraft i studien 
Att bygga Europa [Hägglund och Degerblad (94)]. 
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på det förhållandet att så mycket som verkat grumligt i fallen klarnar om det 
ses mot bakgrund av att brukarna både kan uppfattas som pionjärbrukare och 
eftersläntrare. 

19.2.1. Pionjärbrukare sedda som eftersläntrare 
I min presentation av fallen har jag ofta inlett med att lyfta fram det som gjort 
det rimligt att tala om att omvandlingarna initierats av pionjärbrukare. Men 
draget av pionjärbrukare, hos dem jag utsett till hjältar, verkar inte ha varit 
synlig för innovatörerna in spe. Vad är det som skymt sikten? 

En del av svaret finner jag hos Rogers. När jag beskrev denne underströk jag 
att hans utvecklingssyn inte föreföll ha någon plats för att 'de sista skulle bli de 
första'. Bland annat därför såg jag Rogers som en god representant för 
tidsandan då mina pionjärbrukare började uppträda. 

Om Rogers var en god representant för grundtemat var Mumford och 
Merchant goda representanter för kontrapunkten. Mumford förebådade i 
viktiga avseenden den moderna miljörörelsen. Min presentation av honom 
fokuserade på hur Mumfords arbete lade grund för kritiken mot 
teknikdeterminism. I resonemangen om eftersläntrare är Mumford dock viktig 
på ett annat sätt. Redan i sina ungdomsverk betonade han nämligen att den 
teknikkultur, som fanns i Europa från 1000-tal till 1700-tal, hade kvaliteter som 
sedan ej sågs under lång tid.24 

Merchant är också tydlig med sin övertygelse att den världsbild som trängdes 
undan i början av den moderna tiden hade kvaliteter som måste återvinnas. 
Rogers uppgivna syn på "de eftersläntrare som känner främlingsskap inför den 
moderna tidens rytm" - denna uppgivna syn är mycket avlägsen från 
Merchants. 

Läsning av Rogers kan mana fram den tidsanda som skymde mina hjältars 
karaktär av pionjärbrukare.25 

I HG-FRI-FALLET kan man konstatera att småbönder länge utgjorde själva 
sinnebilden för de trögrörliga massor som själva inte insåg att de måste 
anamma modernitetens frukter. De mest utstuderade och påkostade statliga 
systemen för spridning av ny teknik var och är på många håll i världen 
avsedda för just spridning av jordbruksteknik. 26 Det är ingen slump att just 
jordbrukssociologer var bland de första som studerade innovationsspridning.27 

24 Se t.ex. Mumford (49[34]) s. 123-129 (Slutet på kapitlet om den eotekniska fasen). 
25 Rogers tydliggör det som Sörlin talar om i sitt förord till Naturkontaktet. Där tillstår Sörlin att 

han var tvungen att ompröva sin egen syn på miljödebatten när han upptäckte att 'det 
ekologiska tänkandet hade en framtidsdimension'. [Sörlin (91) s. 10]. 

26 Detta är särskilt anmärkningsvärt i Nordamerika och Nordeuropa där jordbrukets andel av 
befolkning och BNP är relativt låg. 

27Jmf15.l.1. 

K19: Kravformning och andra lekord 425 



I Sverige var varuprover på nya jordbrukskemikalier tidvis porto-befriade 
under den tidiga efterkrigstiden därför att man politiskt var så angelägen om 
att gynna teknikspridning i jordbruket.28 

När ornitologer och eko-medvetna naturvetare började driva Hg-fri-kraven 
kunde de uppfattas som givande ett ovälkommet stöd till de mest hopplösa 
eftersläntrarna inom en näring som man nödtorftigt lyckats göra mer 
förändringsbenägen. De rationalitetskrockar som jag diskuterade i sektionen 
'Ett omaka par' (16.5.) kan alltså sägas ha varit inbäddade i attitydsskillnader 
till moderniteten.29 

I presentationen av VBSF-FALLET har jag framhållit målaryrkets rötter i 
skråväsendet och att färgindustrins företrädare uppfattat målarna som 
konsevativa. 30 

I 1980-talets Sverige var det möjligt att entusiastiskt skildra Smedens återkomst .31 
Men när kraven på LR-färger föddes på det sena 60-talet, och kraven 
ackompanjerades av vildsinta manifestationer, kunde de som var 
modernitetens fångar se protesterna enbart som käppar i hjulen för 
Miljonprogrammet och andra förnyelseprogram. Målarna kunde ses som 
eftersläntrare från hantverkstiden. På denna bild var det målarnas 
konservatism vad gällde arbetsformer som hindrade dem att inse 'vad den nya 
tiden krävde'. 

Innovatörerna in spe kunde säga sig att sådana gammalmodiga arbetare på 
sikt skulle komma att få allt mindre att säga till om. Deras krav kunde väl 
knappast förebåda något väsentligt nytt. Komfortproblemen bland målarna 
motiverade ej något radikalt nytänkande i FoU-arbetet.32 

Även de mentala mönster, som försvårade nybindningar av näten kring 
byggfärger, kan alltså sägas ha varit inbäddade i moderniteten.33 

I karlshamnsdelen av SKÄRVÄTSKEFALLET kan man på temat 'skygglappar till 
följd av modernitetens utvecklingssyn' peka på att det krävdes en radikal 
omprövning för att se vegetabiliska oljor som en återigen aktuell råvara i 
tekniska sammanhang.34 

28 Ivj med Katrin Hallman som i mitten av 70-talet var verksam vid Sekretariatet för 
Framtidsstudier. 

29 Jmf. också 16.4. 'En hel hierarki av tankemönster behövde brytas'. 
30 Se IVJ. GK - EH (89)VBSF* s. 5. Jmf också ovan 7.3. och 17.2.1. 
3l Se Bergman (87): Smedens återkomst och andra reportage om det nya arbetet.
32 Jmf avsnitt 13.3.3. 
33 Jmf 17.4. 
34 Detta exempel från SKÄRV ÄTSKEFALLET ligger vid sidan av här eftersom det rör synen på 

teknik snarare än synen på krav. Att jag likväl nämner det beror på att det ger ännu ett 
exempel på behovet av brott med en entydig utvecklingsväg. 
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19.2.2. Pionjärbrukarnas syn på innovatörerna in spe 
Hittills har denna sektion rört exempel på att innovatörer in spe haft svårt att 
upptäcka pionjärbrukare därför att tidsandan fått dem att i stället se 
eftersläntrare. Men även pionjärbrukares halvmedvetna bilder kan få till följd 
att avancerade krav förlorar sin förmåga att initiera radikala innovationer. Här 
rör det sig om bilder på innovatörerna in spe. Sådana bilder har inte 
förekommit så mycket ovan. 

Några exempel kan jag ändå påminna om: 

Pionjärbrukarna kan vara ovana vid att förvänta sig svar i form av ny teknik. 
De mot agrokemin generellt skeptiska eko-odlarnas syn på de Hg-fria 
betningsmedlen kan tjäna som illustration.35 

Pionjärbrukarna kan också överskatta FoU-förmågan hos de företag som finns 
närmast dem i produktionskedjan. Här kan målarnas överskattning av den 
svenska färgindustrins FoU-förmåga tjäna som illustration. 

Av exemplen framgår pionjärbrukarnas ovana vid att ingå i innovativa 
producent<->brukar-relationer. Denna brist på erfarenhet får ofta till följd att 
de har svårt att medverka till att 'belöning ges' till de företag som 'släppt sina 
fördomar mot pionjärbrukarna', och som sålunda svarat innovativt. 

I VBSF-fallet fordrades en rad brukarnyheter för att pionjäranvändaren skulle 
kunna belöna de impulsmottagande företagen. I många fall misslyckas 
pionjärbrukarna med att följa upp sina krav. Därigenom kan de oavsiktligt 
skapa cynism bland företag när det gäller att svara innovativt på avancerade 
sociala krav. I skärvätskefallet hävdade jag att varken STU eller facken 
förmådde 'belöna' utvecklingsansträngningarna. Mer generellt nämndes, i 
anslutning till detta fall, den besvikelse man kände hos 'bvk' när lokala 
metallklubbar negligerade de nya kemisystem, som bvk sökt utveckla med god 
inre miljö för ögonen. 36

19.3. Ger fokus på kravformning nya bilder av den 
Långa Vägen? 

Bilden av 'en Lång Väg från vag miljö-impuls till internationell miljöprodukt' 
hade jag i kapitel 9 som ram för ett första försök att generalisera orsakerna till 
den förbryllande tidsutdräkten för miljöinnovationer. 

Framställningen i kapitel 9 var bitvis färgad av en sekventiell krav-modell. 
Men den var också präglad av att den byggde på ett studiecirkelmaterial som 
skulle vara till nytta för kemiföretag vilka kunde stimuleras att miljö
innovera.37 Studiematerialet hade syftat till att ge fackmedlemarna i dessa 
företag insikter, som kunde hjälpa dem att förmå företagen att miljö-innovera. 
Jag fäste alltså stort avseende vid de delar av den Långa Vägen som berörde 

35 Jmf 16.5.3. 
36 Jmf avsnitt 8.3.2. 
37 Jmf 19.1.2. resp. 5.1.3. 
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företagens beslut om att ge sig in i försöken och deras därpå följande arbete 
med innovationerna. Bindningen av nät för produktinnovation, med 
kemiföretagen som nätbindare, kom i fokus. Men den stödjande roll, som 
proaktiva fack och miljöengagerade myndigheter kunde spela, fick också ett 
visst utrymme. 

Inriktningen hos de intervjuer, som gjordes för Kemiprojektet, präglades även 
de av en ram av här antydd typ. De attityder, som vi mötte när vi gjorde 
Kemiprojektets intervjuer om att LR-innovera, var viktiga för att initiera en 
förflyttning av fokus i riktning mot kravformning. Jag syftar på att det hos 
flertalet intervjuade märktes en irritation över en upplevd ambivalens i 
kravbilden. Denna irritation kan i några fall ha bottnat i kvardröjande skepsis 
mot miljökraven i fråga. En sådan skepsis föreföll dock ej vara den 
huvudsakliga förklaringen. 38 

Förflyttning av fokus, i riktning mot kravformning, hade jag en rad ytterligare 
skäl till. Många har redovisats i avhandlingens två senare delar. Innan jag 
nedan återkommer till en del av dem, bör jag påminna om att man kan hamna i 
orimliga jämförelser, när man vill motivera ett sådant byte av fokus. 

Jag hänvisar till min distinktion mellan marknadsrationalitet och 
omvandlingsrationalitet. Denna utvecklades bland annat i det avsnitt som just 
heter "Omvandlingsrationalitet" .39 Jag konstaterade där att priserna / de gamla 
vikterna tappar mening så fort vi lämnar marknadsrationalitetens värld. 

På liknande sätt, är det - som framhölls i avsnittet om Rosenbergs 
synliggöranden - egentligen med tvekan jag hävdar att det i mina fall var fråga 
om radikalare kravformning än teknisk innovation. Det saknas ju accepterade 
måttstockar för en sådan jämförelse. 

Min argumentering för att flytta fokus till kravformningen kan alltså inte 
sammanfattas i att kravformningen skulle vara viktigare i något entydigt 
avseende. Jag får nöja mig med det vagare påståendet att fokus på 
kravformningen ger nya bilder av den Långa Vägen. För att styrka det kan jag 
blott hänvisa till de resultat som genererats ovan. 

Utöver vad jag själv fått fram är det dock mitt intryck att några av de andra 
miljöforskare, som börjat orientera sig mot att dubbelexponera 
teknisk/ ekonomisk omvandling och kravformning, även de blivit nyfikna på 
vad en fördjupning åt kravformningshållet skulle kunna ge. Att så lite 
forskning av denna typ bedrivits, ser jag som orsakat av fjättrande 
tankestrukturer, snarare än av medvetna val gjorda efter att det potentiellt 
intressanta med kravformning först övervägts. 

Nedan ska jag alltså påminna om något av det jag funnit i de sektioner där 
kravformningen fått belysa senare sträckor på den Långa Vägen ( det vill säga 
sektionerna 16.5., 17.5. och 18.5.). Jag avstår från att upprepa de bilder jag 

38 Självfallet kan den till mina slutsatser tveksamma, här invända att företagsrepresentantema 
hade särskilt starka skäl att framhålla ambivalens i kraven, när de talade med Siirala och 
mig, just för att vi sågs som fackföreträdare som kunde förmå facken att bli mer entydiga. Vi 
gjorde emellertid vårt bästa för att hantera denna risk. 

39 Avsnitt 13.1.3. 
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brukat för att förstå segheten i själva kravformningen. I stället tar jag fram det i 
kravformningen som kan förklara nya kravformares belöningsförmåga. Denna 
'belöningsförmåga' avgör ju huruvida de uthålliga tekniska innovatörerna till 
slut får något vederlag för sina ansträngningar att svara innovativt på nya 
miljökrav. 

19.3.1. Kravformning och belöningsförmåga i mina fall 
Först något om lekordet belöningsförmåga: Den relation, som pionjärbrukarna 
i VBSF-fallet hade till målarkollektivet, är långtifrån generaliserbar. De udda 
målarna spelade en aktiv roll i brukaromvandlingen och de påverkade det 
kollektiva beslut varigenom ett 'dominant demand' etablerades. 

I VBSF-fallet är det motiverat att tala om belöningsförmåga i och med att 
pionjärbrukarna kunde mobilisera en stark aktör. I miljösammanhang vill

pionjärbrukarna kunna belöna. I andra sammanhang går inte ens viljan att ta 
för given. Braudels klassiska pionjärbrukare - medlemmarna i överklassen -
hade inget intresse av att belöna via ett 'dominant demand'. De beklagade 
snarast att deras nya vanor blev spridda utanför deras egen krets. 40 

I HG-FRI-FALLET kan man, grovhugget säga att de svenska kravformarna så 
småningom lyckades väl med att belöna cascogard i Sverige. Däremot 
misslyckades de internationellt.41 I min beskrivning har en rad förslag till 
förklaringar av det mönstret skymtat fram: 

Först bör jag påminna om att de naturvetare som var hjältar i fallet ej var 
pionjärbrukare. Den typ av 'innovation seeking', som de kom att ägna sig åt, 
var den upplysta elitens. 42 De förefaller ej ha varit särskilt förankrade hos dem, 
som skulle kunna kallas pionjärbrukarna i detta fall, såsom exempelvis 
alternativ-odlarna. 

Hade de struktureffekter, som Hg-fri-kravet fick på svenska näringar, blivit 
mer uthålliga ifall kravet varit mer förankrat hos svenska bönder? Om detta 
vågar jag inte ens spekulera. Till grund för sådana spekulationer skulle jag 
behövt en historik där böndernas miljöattityder och eventuellt åtföljande 
intresse av att påverka producenterna hade studerats. En sådan studie har jag 
ej funnit. 

När det gäller bristen på internationell belöningsförmåga vågar jag gå något 
längre. Det förefaller nämligen som om de internationella näten av naturvetare 

40 Se Braudel (92[79]) s. 184: "Luxury does not only represent vanity ... , but also social success, 
.. , the dream that one day becomes reality for the poor and in so doing immediately loses its old
glamour . ... The rich are ... doomed to prepare the future life of the poor." [Ett-kursivering]. 

41 Jmf 16.5.2. Jag skriver 'grovhugget' bl.a. därför att jag skulle behöva studera huruvida det 
fanns skillnader i icke miljörelaterad funktion, vilka avgjorde Panoctinets internationella 
marknadspenetration. Sådanan andra funktioner måste beaktas för att fastställa om takten i 
kravets internationella spridning kan ses som en avgörande förklaringsfaktor. (Utan bättre 
känsla för Panoctinets hela funktionsmatris är det ju t.o.m. svårt att vara säker på att det inte 
även för Panoctinet gällde att dess nationella framgångar var ett resultat av 
jordbruksmyndigheters smygprotektionism. Trots att jag bara intervjuat i Sverige vågar jag 
dock preliminärt avvisa den tolkningen.). 

42 Jmf 15.1.1. för begreppet 'innovation seeking'. 
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och miljövänner var alltför sköra i förhållande till styrkan i de koalitioner som 
respektive länders jordbrukssektorer stod för. Storföretagen inom agrokemin 
lyckades ju fördröja förbudsbesluten till dess det passade deras egna 
produktlanseringar. 43 Därför spekulerade jag i avsnittet rörande 
'kravformningens inverkan på nätbindningen för produktinnovation' kring 
frågan om det radikala Hg-fri-kravet skulle ha kunnat få mer långsiktiga 
struktureffekter i ett större land än Sverige.44 Ett sådant skulle ju haft lättare att 
härbärgera en progressiv miljö-allians. 

VBSF-FALLET är mitt främsta exempel på att pionjärbrukare 'skaffat sig' 
belöningsförmåga genom att bidra till brukaromvandling. Mig tycks det som 
om innovationen miljövänliga färger - i vilken VBSF ingår som en del - får 
väldigt annorlunda framtoning när de tidiga delarna av brukaromvandlingen 
synliggörs. Om man hårt fokuserar decennieskiftet mellan 70-tal och 80-tal kan 
myndigheters och medicinares impulser till svensk färgindustri överskattas, 
och målarnas belöningsförmåga på mitten av 80-talet blir svårförstådd. 

Tolkningen av bristen på internationell belöningsförmåga blir också olika 
beroende på vilken fas som fokuseras. Ensidigt fokus på den senare fasen kan 
skapa en övertro på betydelsen av vetenskapliga uppbrott. Med en sådan 
fokusering på det sena 70-talet kan man få intrycket att det hade räckt om 
yrkesmedicinarna snabbt hade ändrat sin syn på lösningsmedlens 
neurotoxiska effekter. 

Mitt perspektiv gör dock att jag tvivlar på att det hade räckt med en 
synförändring bland yrkesmedicinarna för att innovationen miljöfärger skulle 
få snabbt genomslag internationellt. När även den tidiga delen av historien 
beaktas så ändras intrycket. Det tonar då fram ett behov av att binda nya 
internationella nät (innefattande såväl fack som yrkesmedicin). Hade en sådan 
nybindning ägt rum så skulle de företag, vilka innoverat utifrån miljötrycket, 
ha kunnat belönas. 

Bildtolkningen försvåras av att 'belöningen' för de svenska miljöinnovatörerna 
på färgområdet till stor del förefaller ha kommit i form av att de blivit duktiga 
på att innovera för den yttre miljön. 45 Det finns stark anledning att fortsätta att 
analysera vad det var, utöver den radikala brukaromvandlingen, som gjorde 
att den radikala kravformningen i detta fall verkar ha 'burit frukt'. 

I SKÄRVÄTSKEFALLET var det, enligt min tolkning, LR-filosofer och nybindare 
av nät, som initierade utvecklingen. Jag har diskuterat tanken att en del av 
dessa aktörer med central placering på myndigheter och fack själva 
överskattade kravens mognad. Även innovatörerna verkar ha haft en 
överdriven tillit till belöningsförmågan hos dem som drev kraven. 

43 Jmf sektion 6.3. 
Framväxten av internationella 'myndighetsnät' och 'NGO-nät', efter miljökonferensen i 
Stockholm 1972, förefaller inte ha rubbat maktbalansen så mycket att detta ändrades. 
Svårigheterna med internationell miljöreglering diskuteras i FRN (93). Där finns även en 
framställning med fokus på framväxten av internationella 'NGO-nät' på miljöområdet. [A.a. 
s. 50-76]. 

44 Avsnitt 16.5.2. 
45 Jmf. 17.5.3. Textavsnittet om 'miljö för hela slanten .. .'
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Jag vill här varna för att övertolka de nya skärvätskornas svaga 
marknadsutveckling. Trots kortsiktiga misslyckanden är det för tidigt att 
bedöma om de bredare näringspolitiska (och företagsstrategiska) ideerna dött 
eller bara somnat in. Och också för tidigt att bedöma vilka vägar utvecklingen 
av en verkstadskemi med LR-profil kommer att ta. 

Hur som helst gäller även i detta fall att dess framtoning varierar starkt med 
vilka faser i kravformningen som släpps in i blickfältet. 

19.3.2. Inspiratörer för att fokusera kravformningens roll i 
framväxten av miljöinnoverande nät 

När jag under mitt arbete med del IV fördjupat mitt studium av kravformning 
har jag blivit rikligt belönad med nya bilder av den Långa Vägen. Detta har jag 
påmint om ovan. 

I kapitel 5 tog jag upp vad min forskningshemvist vid mitten av 80-talet 
spelade för roll för att förbereda en sådan fördjupning som jag gjort i del IV. I 
kapitel 13 sökte jag visa hur ett försök att bisociera innovationsforskningens 
klassiker med mina fall också pekade på kravformarstudiers potentiella 
fruktbarhet. Här ska jag komplettera bilden av vägen till detta fokus genom att 
lyfta fram tre forskare i olika traditioner som inspirerat därför att deras 
dubbelexponeringar av teknisk/ekonomisk omvandling och kravformning 
pekat på att motsägelsefulla drag i deras material skulle kunna förstås med 
hjälp av fördjupade kravformarstudier. 46 

Först vill jag peka på Nicholas Ashford: Bakgrunden till hans här anförda 
forskning var de allt starkare attacker mot miljöregleringar på kemiområdet, 
som hördes i USA från senare delen av 70-talet. Ett kunskapsintresse, som drev 
fram det projekt som Ashford ledde, gällde att få underlag för att bedöma om 
det verkligen var rimligt att dessa attacker stödde sig på nationalekonomiska 
argument 

Några resultat från projektet nämnde jag i den del av min 'Schumpeter
imitation' som tog upp 'hävdvunna motstånd' .47 Här vill jag emellertid lyfta 
fram två resonemang med bäring på den tidiga kravformningens roll: 

"The perception by business of the need to change its technological course 
typically precedes the actual promulgation of a regulation. Most regulations 
are promulgated after a rather extended scrutiny of a potential environmental, 

46 Denna formulering är 'ytterst kondenserad'. Jag känner vid läsningen av de tre 
inspiratörerna ett starkt behov av att få se kravformarhistoriema bakom deras fall. I 
synnerhet skulle de tidiga delarna behöva förtydligas. Dessa tidiga delar blir hos dem något 
av 'svarta lådor'. Ashford Qmf huvudtexten) kan tjäna som exempel: Han diskuterar de olika 
sorters regleringar som kan användas för att etablera ett dominant demand och visar att 
deras effekter på innovativiteten varierar starkt. Denna fokusering på 'kravetableringen' Qmf 
19.1.3.) kan skymma formativa händelser i kravens barndom. Fanns de nya kravformare som 
födde kravet bland naturvetare, miljörörelser eller fackliga rörelser? Och vilka slags 
lösningar såg dessa framför sig? Jag menar att svar på sådana frågor skulle säga mycket om 
varför det gick som det gick. 

4713.1.1. 
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health or safety problems not only by government but also by citizens, workers 
and industry. These informal stimuli, as studies done by CP A have found, are often 
more important than forma/ rulemaking since the anticipation of regulation first 
stimulates change."48 

Det för mig intressanta i citatet är inte bara att det pekar på kravformningen 
före 'dominant demand' utan att den studie som leddes av Ashford, trots att 
den nått denna insikt, ändå hade så svårt att komma åt den tidiga 
kravformningen. 49 

Argumenten för att kravformningen är viktig för förloppet utgår bland annat 
från att regleringens förhistoria i hög grad avgör vilka företag som kommer 
kunna svara innovativt. Vissa former av krav på förhandsgodkännanden kan 
förväntas ha negativa effekter på små nya företag: 

"These effects derive principally from the following factors: The ability of large 
firms to monitor or influence the political and legal climate; the economies of 
scale in compliance that large firms may enjoy; and the disproportionate 
emphasis these regulations place on new as opposed to existing products."50 

Med 'kluriga' regleringsformer kan motsatt effekt nås: 

" ... when regulations have effectively challenged the technological status quo, 
these (small, new or specialty) firms often make best use of the opportunity to 
introduce new, innovative, and socially desirable products."51 

En svensk pionjär när det gällt att dubbelexponera teknisk/ ekonomisk 
omvandling och kravformning är Hans Glimell. Jag vill här peka på en slutsats i 
hans studie av miljövårdsteknik från första halvan av 80-talet. Slutsatsen visar 
på kravformningens vikt genom att den framhåller risken för att det alstras 
cynism när myndigheter försökt etablera ett dominant demand innan 
förutsättningarna förelegat. Glimell varnar för att de företag, som tidigare tagit 
fram miljötekniska produkter, börjat inta en försiktig attityd till 
miljövårdssatsningar. Bakgrunden är deras ... 

" ... erfarenheter av statlig FoU-politisk tuvhoppning (yttre miljö-> inre miljö-> 
energi-> mikroelektronik-> etc.) och myndigheters dispensgivning från 
åtgärdskrav när det väl 'kommer till kritan' "52 

Den tredje av de inspiratörer jag här vill peka på är den danske kemisten Frode

Serensen. Han har tagit fram en mycket omfattande teknisk dokumentation om 
vägar för substitution av farliga kemikalier. I en sammanfattning, av ett arbete 
som sträckt sig över åtminstone halvtannat decennium, förundras han över 
den bristande tillämpningen av de många tekniskt tillgängliga 
substitutionsvägar, vilka bland andra han själv har beskrivit: 

48 Ashford och Heaton (83) s. 120. (Ett-kursivering). 
49 Jmf mina kommentarer till mitt danska systerprojekt ovan i avsnitt 17.1.3. 
50 Ashford och Heaton (83) s. 153. 
51 Ashford och Heaton (83) s. 157. 
52 Glimell /RRV /(84) s. 82. (Ett-kursivering). 
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"The work with substitution of hazardous chemicals in the workshops is still in 
an introductory phase, and in the health and safety groups the traditional 
measures of protection are still the most often proposed" 

Det positiva undantaget från detta gäller organiska lösningsmedel och trots att 
varken han själv eller hans medförfattare har samhällsvetarbakgrund uttalar 
Sörensen att 

"We are of the opinion that this is mainly due to the extensive interest in this 
subject from workers and others."53 

Uttalandet är extra intressant därför att det går på tvärs mot den akademiska 
ovanan att peka på ytterligare forskning inom det egna gebitet som botemedel 
mot en situation där målet för forskningen ej uppnåtts.54 

19.4. Kravformning och dialog 
"(Swedish) environmentalism was transformed into a legal and technical 
matter, a process of measuring, mediating and balancing the various interests 
involved . ... 
Danish environrnentalism ... was constituted within the alternative, 
oppositional culture, while its Swedish counterpart was, right from the 
beginning, a product of a dialogue with and within the establishment. Its 
politics quickly became those of interest not of emancipation. "55 

Som avslutning på detta kapitel kommer jag resonera kring två hypoteser 
beträffande kravformning. De två hypoteserna har fargat tolkningarna av mina
fall men de har också fargats av det jag sett när jag arbetat med fallen. 56

Mina tre fall utgör självfallet inte ett tillräckligt underlag för slutsatser om 
vilka formativa drag, som avgör miljöinnovationers öden senare i livet. Det är 
därför jag formulerar mig via hypoteser och inte via slutsatser. 

De två hypoteserna utgör en rimlig avslutning av fler skäl. För det första berör 
de centrala frågor när det gäller kravformning. För det andra kan jag genom att 
förtydliga dem också göra mina falltolkningar mer genomlysliga för läsaren. 
För det tredje finns just dessa två med bland de hypoteser, som 'överlevt' 
brottningen med fallen. Det hindrar förstås inte att även de omformats av 
denna brottning . 

Den första hypotesen har jag snuddat vid flera gånger.57 Enligt denna kan 
'monopsoniliknande' försök att etablera ett 'dominant demand' innan ett krav 

53 S0rensen och Petersen(95[93]) s. 269.
54 Även om Sorensen i akademisk mening ej är samhällsvetare kan han rimligen antas ha ett 

rikt erfarenhetsmaterial beträffande kravformning. Utöver sin omfattande, till forskar- och 
teknikersamhället riktade, produktion, hade han mot slutet av 80-talet medverkat i ett 30-tal, 
till kemiska industriers operatörer och allmänheten riktade, skrifter om substitution. Flera av 
dessa var framställda tillsammans med fackliga organisationer. 

55 Jarnison (90) s. 194 f.
56 Jmf avsnitt 3.1.2. 
57 Jmf t.ex. 19.1.6. om 'ett krävande samhälle' och 19.3.2. (Särskilt stycket där jag åberopar 

Hans Glimells studier av miljövårdsteknik). 
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mognat innebära att kravets uthållighet äventyras. Enligt den andra hypotesen 
kan etablerade politiska aktörer i tidiga sköra faser av miljöinnovationers liv 
göra mera nytta genom att skapa förutsättningar för 'vässande dialoger' än 
genom att 'ta över kravformningen' via inlänkning i etablerade kanaler. 

För att markera att det rör sig om hypoteser formulerar jag dem såsom frågor. 

19.4.1. Skadas kraven av tidiga försök att etablera 'dominant 
demand'? 

Under Kemiprojektet i mitten av 80-talet fick min kollega och jag ofta höra att 
tanken på LRK som nisch var naivt idealistisk. Viktiga argument, för att tanken 
var naiv, var de fall som kunde anföras, där åtgärder mot problemkemikalier 
först basunerats ut av offentliga organ för att sedan ej följas upp. När 
opinionsstormarna lagt sig glömdes fallen bort. 

I kapitel 8 nämnde jag att en intervjuad företagsstrateg klagade på att svenska 
myndigheter inte lyckades förutsäga kommande normer. Hans resonemang 
mynnade ut i att miljönischen hade prövats men befunnits för trång.58 

Jag har inom ramen för denna avhandling inte kunnat undersöka exempel 
utanför mina tre fall på att myndigheter försökt etablera ett dominant demand 
innan teknik och normbildning varit mogna. Det förefaller dock troligt att 
blotta föreställningen om att miljökrav har karaktär av modenycker, kan leda 
till ett ointresse från de företag som bedriver relevant FoU. Ett slags 
'miljökonjunktur' kan uppstå. 

I mina fall tycker jag mig se mönster som bekräftar tanken på att 'pluralistisk 
kravformning med dominant demand först efter en mognadsprocess' är 
gynnsam för radikala miljöinnovationer. Jag utgår då från förenklade 
sammanfattningar av mina fall. I dessa tar jag fasta på framgångarna i 
färgprojekten och motgångarna i de verkstadskemiska projekten: 

Jag uppfattar då framgången för målarnas vattenkampanj på mitten av 80-talet 
som relaterad till att aktörerna mognat och nätet kunnat bindas om. 

Med en lika grov förenkling relaterar jag motgångarna för skärvätskeprojekten 
till att verkstädernas skärvätskeproblem för snabbt definierades in i gängse 
mönster. De mönster som avses är de som av tradition har dikterat hur man 
löser verkstädernas kemikalieproblem. De vanligaste sätten att lösa problem 
med skärvätskor stämde med rådande bransch- och kompetensstruktur. Den 
nya verkstadskemin hade behövt längre tid för att mogna.59 

De två anförda tolkningarna ger bara antydande stöd åt resonemanget om 
värdet av pluralism i kravformningen. På ett mer abstrakt plan tycker jag mig 
emellertid - i mitt modellarbete inför falltolkningarna - ha fått ytterligare 

58 Sektion 8.4. 
59 Fastän dessa förenklingar är långtgående ska de ej diskuteras här. Jag hänvisar till det 

material som presenterats i primär- och sekundäranalysen och de reservationer som gjorts 
där. Jämför speciellt kap. 7 och 17 resp. 8 och 18. 
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argument. Flera av dessa argument bygger på den spegling mellan teknisk 
innovation och kravformning som spelat så stor roll i avhandlingens del IV. 

I ett schumpeter-färgat avsnitt om mina fallföretag diskuterade jag i vad mån 
de som skaffat sig finansiell uthållighet kunde bibehålla förmågan att se med 
det nya företagets oförstörda blick.60 Min spegling här avser denna svårighet
för de etablerade att behålla en oförstörd blick. 

I redogörelsen för sex orsaker till långsamhet lyfte jag fram Rosenbergs 
argument för att inter-bransch-konkurrens kan vara effektivare i att ge nytt liv 
åt gamla branscher än intra-bransch-konkurrens.61 På motsvarande sätt kan 
bärarna av traditionella sätt att lösa miljöproblem bli mer sporrade att fullt ut 
nyttja sina lösningsvägars potential, av att nya sådana börjar mogna, än av att 
den egna lösningsvägen får skärpt stöd i lagar. 

Enligt denna förmodan skulle exempelvis tillverkarna av andningsskydd 
bli mer sporrade att utforma användarvänliga skydd, om det till följd av en 
vattenkampanj blir ett hopp i spridningskurvan för LR-färger, än om 
övervakningen av skyddsanvändningen skärps. 

Att mana fram risker vid monopsoni genom att jämföra med risker vid 
monopol är förstås inget ovanligt grepp när innovationer diskuteras. För att 
tydligare ange vad jag vill åt med speglingen påminner jag därför om 
Freemans 7O-talssyn på innovationspolitik och monopolbekämpning. Freeman 
menade att en politik som på slutet av 19OO-talet fortsatte att knyta 
förhoppningar till monopolbrytande nya entreprenörer vore hopplöst naiv. 62 

Freeman har senare modifierat denna lite uppgivna attityd till läget efter 
'Schumpeters vattendelare'.63 Detta kommer fram i Technical change and
economic theory där hans medförfattare Allen sammanfattar om behovet av 
både 'nya' och 'etablerade' företag. 

För enkelhets skull kan man i citatet nedan tolka uttrycket 'stochasts' som 'nya 
företag' och 'cartesians' som 'etablerade företag'. Allen diskuterar vad för slags 
företagspopulation som fordras för att innovationer ska komma till stånd i ett 
system: 

"We require 'stochasts' who ... do not respond simply to the information which 
exists about the present returns on effort. The 'cartesians', on the other hand, 
are the backbone of the system. They represent 'normality' and also will be the 
ones who push any particular activity to its ultimate in excellence. The success 
of the overall system will be be determined by the balanced existence of the 
two types ... "64 

Om jag speglar detta resonemang kan jag dra slutsatsen att det bör skapas 
utrymme får nya oetablerade aktörer även på kravsidan. De monopoltendenser 
som kan knytas till den samhälleliga rationaliseringsmodellen verkar ju med 
stor kraft även på kravsidan. När en ny kravdimension visar sig - till exempel 

60 13.1.2. 
61 12.3.3. E. 
6212.2.2. 
63 Uttrycket 'Schumpeters vattendelare' presenteras fr.o.m. avsnitt 12.1.4. 
64 Allen (88) s. 116. Allens artikel ingår i Dosi (88) som presenterades ovan i sektion 10.2.
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en som avser miljön - kan det behövas en aktiv politik för att bryta ner en 
tidigare etablerad normering. Det kan alltså behövas en aktiv politik för att 
åstadkomma pluralism i kravformningen och hindra en för tidig 'dominant 
demand'. 

19.4.2. Kan stöd åt nya kravformare, och 'vässande dialoger', vara 
effektiv stimulans för miljö-innovation? 

Tanken att samhälleligt stöd till ny kravformning ofta ger mer för 
miljöinnovationer än tidig inlänkning är än svagare knuten till min empiri än 
den tanke jag diskuterade i förra avsnittet. Hypotesen om värdet av stöd till 
nya krav kan både ses som en fortsättning på hypotesen om pluralism i 
kravformningen och som en vidareutveckling av det jag berörde i avsnittet 
"Vem älskar samhällsekonomiskt omvandlingstryck?".65 Min andra avslutande 
hypotes utgör nämligen ett försök att utveckla frågan om när företag slutar att 
se miljökrav som hot att tämja för att i stället börja se dem som utmaningar att 
stimuleras av. 

Även om frågan om stöd till kravformning inte berörts mycket ovan kan tre 
vitt skilda exempel ur mina fall - exempel på stöd och uteblivet stöd - få 
illustrera. Att exemplen är så olika får antyda hur öppen denna hypotes i sjäva 
verket är. 

Det förekom många sorters samhälleligt stöd till kravformningen i VBSF
fallet. För mina syften kan jag ordna 'stödformerna' i en skala från mycket 
generella till mycket specifika. 

Upprätthållandet av en hög efterfrågan på måleriarbete under större delen 
av efterkrigstiden kan ses som ett mycket generellt stöd till kraven på 
arbetsmiljön i måleriarbetet.66 

Som exempel på mycket specifikt stöd kan jag nämna det riktade 
regeringsstöd, som målarna fick till sin medlemsutbildning, i samband 
med den vattenkampanj de drev under mitten av 80-talet.67 

Samhälleligt stöd till kravformning kan alltså röra sig om mycket olika slag av 
aktiviteter fastän det i båda exemplen ovan rör sig om stöd till nationellt 
präglad kravformning. 

Som illustration när det gäller internationellt präglad kravformning tar jag i 
stället fram ett exempel på uteblivet stöd. 

Bakgrunden är att jag tolkar de 'internationella motgångarna' för det Hg
fria betningsmedlet som en effekt av den brist på fungerande 
internationella fora för miljöfrågor. som fanns på 70-talet.68 Bristen på 
internationella fora innebar att pluralismen i kravformningen var skenbar. 

6510.s.2. 
66 Se Meidner (91) s. 148. 
67 Sektion 7.3. 
6816.5.2.
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rörelse antas utgå från centrum.4 Ändå kan det tyckas som om jag accepterar 
den när jag i kapitel 12 och 15 ger idehistoriska bakgrunder till mina 
falltolkningar. Min skepsis blir tydligare i de kapitel där jag redovisar min egen 
tolkning av de tre lovande barnens bakgrund och tidiga liv d.v.s. i 
kapitlen 16-18. 

Mitt tredje motiv är alltså att Douglas' elitmodell med ett rörligt centrum 
kan få tjäna som introduktion till mitt sätt att skriva forskningshistoria i 
avhandlingens del III och IV. Där uppehåller jag mig länge vid ett fåtal 
'klassiker'. Jag tror nämligen att korta beskrivningar av 'vägen till 
forskningsfronten', gör att man riskerar att fastna i de förstelnade 
begreppen från 'the rim'. Den värdefulla mångtydigheten, de synbara 
självmotsägelserna, riskerar att gå förlorade - klassikerna förefaller 'gjutna 
i ett stycke'. 5 
Mitt sätt att skriva forskningshistoria som om 'Forskningens historia är 
dess hjältars' bygger dock ej på att jag accepterar den elit-tanke som 
Douglas läser in hos Fleck. Klassikerna är förvisso intressanta även om de 
bara ses som 'goda inkarnationer' av en tankestil, utan att man fördenskull 
ser dem som de enda utvecklarna av denna. Så länge tillräckligt många av 
de spänningar som varit med och format en tankestils framväxt finns hos 
en klassiker kan ju ett samtal med henne säga en hel del om den större 
gruppen. 

Det viktigaste motivet för Douglas-citatet har jag sparat till sist. Genom att 
peka på den punkt varifrån jag inte längre vill följa Douglas kan jag 
introducera den optimistiska hypotes - om möjligheter att bitvis upphäva 
prägling - som möjliggjort min avhandlings fjärde del. Den punkt där 
Douglas' och min väg skiljs är där hon underlåter att ifrågasätta att 
centrum är den rörliga punkten. 

Jag förnekar inte att det ofta är en rimlig hypotes att "the center is the 
moving point", vid studier av vetenskapliga discipliner, företag 
myndigheter, miljögrupper eller fackliga organisationer. Men jag menar att 
en sådan kunskapssociologisk föreställning skulle leda till mindre 
intressanta iakttagelser om den finge styra tolkningen av mina tre lovande 
barn. En sådan kunskapssociologisk syn tycks mig utesluta dialoger andra 
än dem mellan upplysta eliter. Själv har jag arbetat utifrån en mer 
optimistisk hypotes: Att dialoger initierade i ett tankekollektivs periferi -
dialoger som överskrider gränsen till ett annat kollektiv - under vissa 
betingelser kan lösa upp försteningar som gäller hela kollektivet. 

Men sådana upplösningar av försteningar i periferin kan inte planeras från 
ett centrum. Ty dialoger har likt innovationer en subversiv sida. 

4 Jag ifrågasätter denna elihnodell både som teori om kunskapsbildning som social process och
som tolkning av vad Fleck har att säga om detta. Det skulle emellertid föra för långt att här 
utveckla den senare kritiken. Se Laestadius (92) s. 34 ff. och 238 ff. för en i mitt tycke 
rimligare tolkning av Fleck på denna punkt. 

5 Ett exempel på vad jag avser med mångtydighetens värde finns i avsnitt 12.3.2. -
textavsnittet: 'Är vi hjälpta .. .'. 

34 K4: Kunskapsbildning genom dialog 
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20. Miljöinnovationers seghet - öppna
frågor
"Det var Menalcas som talade, Ni anar inte, ni kan inte göra er en föreställning 
om den brinnande iver jag var besatt av i min ungdom. Jag var förtvivlad över 
timmarnas flykt. Nödvändigheten att välja har alltid varit mig motbjudande. 
Att bestämma mig för något föreföll mig inte så mycket ett val som ett 
bortstötande av det jag inte valde. Jag förstod hur fruktansvärt trånga 
timmarna är och att tiden inte har mer än en dimension. Tiden var bara en 
tunn linje, som jag hade önskat vid, och mina önskningar snubblade 
oundviklgt över varandra vid anloppet till den. Jag gjorde alltid bara det eller 
det. Om jag gjorde det ena beklagade jag genast att inte kunna göra det andra, 
och ofta hejdade jag mig utan att kunna göra någonting, utom mig och liksom 
med armarna ständigt öppna av fruktan att om jag slöt dem inte ha fångat mer än 
en sak. Mitt livs misstag förblev alltsedan dess att aldrig länge fortsätta något 
studium eftersom jag inte kunde besluta mig för att avstå från så många andra. 
Vad det än var, köptes det dock för dyrt, om det var till ett sådant pris, och 
intet resonemang kunde hjälpa mig ur mitt dilemma." 1 

Föregående kapitel mynnade ut i vikten av att inte 'sluta' kravformningen för 
miljöinnovationer för tidigt. Skälen för det var bland andra att många 
problemformuleringar öppnar för många sorters svar. 

Ingresscitatet till detta kapitel handlar om det motsatta problemet - riskerna 
med att 'fastna i öppenheten'. Med det språk jag sökt utveckla för studier av 
miljöinnovationers tidsmönster kan jag säga att jag vill påminna om att ett 
uteblivet dominant demand - när ett krav väl mognat - kan betyda att 
kravformama inte belönar de tekniska innovatörer som försökt och lyckats 
svara framsynt på de tidiga sköra signalerna. 2 

Kravformningen kommer så vitt jag förstår nästan aldrig att kunna slutas på 
basis av att alla rimliga kriterier på miljövänlighet formats och blivit beaktade. 
Med användningen av bergsbestigningsmetaforen kommer vi alltid ana nya 
högre toppar när vi nått de vi först såg. Etappmålen behövs dock, och de som 
lett oss dit bör belönas. Detta, att kravformningen tillfälligt sluts - att vi vilar 
på en uppnådd topp - bör emellertid inte hindra oss från att tala om vad 
klättring upp mot ännu högre toppar skulle innebära. 

I samma anda vill jag i detta framåtblickande slutkapitel diskutera några sätt 
att gå vidare från de kravformarbilder jag nått i min seghetsstudie. 

Men det är långtifrån självklart vad 'gå vidare' ska betyda.3 

1 Gide (1897). (Ordet 'eller' är kursiverat i originalet. Den andra kursiveringen är min egen.)

2 Det måste inte betyda detta. Den lösning som kravet manat fram kan ju - i motsats till vad
som gällde i mina fall - så snabbt bli överlägsen tidigare lösningar även i marknadens 
konventionella mening att någon kollektiv etablering av ett dominant demand ej behövs. 

3 De tänkbara innebörder i att 'gå vidare', vilka diskuteras i huvudtexten, är inte uttömmande.
T.ex säger jag inget mer om vad kravformarhistorier kring skärvätskor kunde innehålla. Omf 
kap. 18). Jag rekapituelerar heller inte alla de 'avstickare' som nämnts men valts bort under 
resans gång. Bland sådana finns många andra fördjupningar av fallstudierna. Ett exempel är 
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20.1. Flera barn eller pedagogiska handböcker? 
I termer av min barnmetafor är det förstås lockande att analysera andra barn i 
familjen kemiinnovationer på miljöområdet enligt samma mönster som jag 
använt för de tre lovande barnen.4 Vidare har jag ju försökt bilda så generella 
mönster att de också skulle kunna utvecklas för att studera barn i andra 
familjer i släkten av miljöinnovationer. 5 Och mitt intresse är egentligen ännu 
bredare. Det inkluderar även andra sociala innovationer. Här får det stå för 
sådan innovationsverksamhet där man som betraktare kan iaktta mer 
nytänkande om man har ett seende inriktat på kravformning än om man har 
ett tekniskt perspektiv. 

Dessa sätt att gå vidare skulle innebära att jag tog fasta på draget av 
metodutveckling i avhandlingen. 

Ett sätt att gå vidare på, som jag valde bort efter primäranalysen, var att skriva 
handböcker i barnuppfostran. 6 Även om tanken på att skriva sådana har lockat 
mig - vilket tydligast manifesterades i kapitel 9 ovan - ser jag inte det som ett 
sätt att Jorskningsmässigt gå vidare utifrån de traditioner jag försökt kombinera i 
min sekundäranalys. Forskningsideal i dessa traditioner innefattar en 
skyldighet för forskaren att lyfta fram komplikationer. Enligt min syn på dessa 
ideal är skyldigheten särdeles stark när discipliner blandas. Av 
handboksförfattaren (konsulten) förväntas alltför ofta att komplikationerna 
'göms i fotnoter'. 

20.2. Prövningar/fjättrande strukturer 
När jag släppte handbokstanken var det en tröst för mig att jag såg 
uthålligheten hos nydanare som beroende på både 'animal spirits' och 
beredskap inför väntande prövningar.7 Att jag riktade mitt intresse mot 
prövningar behövde alltså inte betyda att jag släppte förhoppningarna om att 
vara med om att främja miljöinnovationer.8 

Förändringarna i perspektiv mellan primär- och sekundäranalys får även 
följder i detta framåtblickande slutkapitel. Nedan tar jag främst fasta på vägar 
vars utgångspunkter finns i den typ av fjättrande strukturer vilka jag har 
diskuterat i fallen. Främst utgår jag från kravformningens fjättrar. 

det eventuella sambandet mellan innovationer för inre miljö och dito för yttre i VBSF-fallet. 
(Jmf 19.3.1). 

4 En startpunkt för en sådan studie kan fås i Riegler och Tergeist (84)**. 
5 Ett aktuellt kravområde, där stridslarmet fortfarande är öronbedövande, berör bildskärmar. 

Fackliga kravformarhistorier på detta område finns i Nordström och von Scheele (89). 
6 Att alltså bygga framtida studier på ett antal 'barn' som visat sig framgångsrika senare i livet 

och peka ut de barndomsupplevelser som lagt grunden för deras framgång. 
7 Begreppet 'animal spirits' är en markör för en central tanke hos Keynes. Ett exempel på hur

Freeman använder denna markör finns i 10.2.2. Beträffande uttrycket väntande prövningar
hänvisar jag till 3.1.1. 

8 Jämför sektion 1.4. 
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20.2.1. Myndigheter som fjättrar 
I analysen av de kvicksilverfria betningsmedlens genes valde jag att lyfta fram 
myndigheter som fjättrande strukturer.9 Detta tema vidareutvecklades i kapitel 19 
där riskerna med för tidig inlänkning uppmärksammades. Det pekar framåt mot 
flera studier av inlänkningens problem: Vilka exempel finns på att inlänkningen 
medfört att krav omformats på så sätt att innovativa svar stimulerats? Vilka 
exempel finns på att överdriven intressebalansering gjort kraven uddlösa? Och 
vilka på att krav förutskickats men att ett dominant demand uteblivit. 

Hur påverkar myndigheters kompetensprofil det sätt på vilket inlänkningen 
sker och därmed om inlänkningen fungerar innovationsstimulerande eller 
innovationshämmande. 

20.2.2. Tankar som fjättrar 
I kapitel 16 gjorde jag också mina mest ambitiösa försök att beskriva hur 
fjättrande tankestrukturer kunde förorsaka tidsutdräkt. Jag prövade att se tanken 
på kvicksilverförbud som en nivå i en hierarkiskt sekventiell modell där den 
översta nivån utgjordes av en vetenskapssyn med sekelgamla anor. 10 Men jag 
använde också en variant av tanken på rationalitetsavstånd för att diskutera 
svårigheterna i dialogen mellan kravformare och tekniska innovatörer. 11

Även om mina försök, med begreppen tankestrukturer och 
rationalitetsavstånd, blir bäst exemplifierade i fallet med de kvicksilverfria 
betningsmedlen löper brottningen med dessa begrepp genom hela 
avhandlingen. Eftersom denna brottning är den som berett mig störst 
svårigheter är det också svårast att ange hur just dessa studier kan föras vidare. 

Jag tar hjälp av socialantroplogen Mary Douglas, som jag citerade ovan i 
kapitel 4.12 Mera bestämt är det när hon funderar över en gren av sociologin 
som behandlar gruppers adoption av innovationer. 

916.3.

1016.4. 

1116.5. 

"Coleman ( ... made ... ) efforts in the 1950s to treat qualities of the social 
situation as selective principles for acceptable information. Comparing doctors' 
judgments on medical innovation, he ... found that doctors who were in an 
integrated professional network made decisions to adopt or not to adopt a new 
drug more quickly than more isolated practioners. This research was expected 
to inaugurate a new approach in social research in which ... social structures 
would be the units of analysis."13 

12 Kap. 4. 
13 Douglas (87) s. 82. 

Den av Coleman föreslagna forskningstypen har mycket att bidra med vid studier av 
miljöinnovationer. Att Coleman och andra i 'det Rogerska paradigmet' har viktiga bidrag 
hoppas jag framgick i sektion 15.1. Min kritik mot Rogers för att brukarna ( eller som hos 
Coleman deras företrädare läkarna) ses som objekt, innebär inte att jag uppfattar de vägar 
Rogers, Coleman eller Lewin pekar på som ointressanta vid studier av miljöinnovation. Att 
objektsynen kan leda fel har emellertid varit en huvudpoäng i min del IV. 
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Förhoppningarna för 'adoptionsforskning med gruppfokus' kom emellertid på 
skam. Douglas verkar mena att denna forskningstyp liksom socialpsykologin 
'stannat i sin utveckling'. 

Douglas hjälper mig här genom att hon formulerar hypoteser om varför 
'tankestrukturer stannar i utveckling' .14 De tankestrukturer som hon 
analyserar - exempelvis Colemans - är i sig intressanta men det viktiga är att 
hon bland annat relaterar diskussionen till "the difficulties of a self-reflexive 
program of inquiry".15 Ett uppfordrande intryck av min läsning inför kapitel 
15-18 var nämligen att försöken att 'lyfta sig själv i håret' eller att arbeta med
ett 'self-reflexive program of inquiry' kommit längre när det gäller forskningen
kring yttre miljö än när det gäller forskningen kring inre miljö.16

En studieinriktning som jag- mot bakgrund av de fjättrande tankestrukturer 
som skymtat i mitt arbete - tror skulle leda till 'en högre topp' är alltså en som 
historiskt-vetenskapssociologiskt skulle se på varför svenska 
arbetsmiljöforskare ser det de ser.17 

Internationellt jämförande forskning behövs också på detta område.18 Man 
skulle kunna börja vandringen med att jämföra vad professionerna ser i olika 
länder. Ett exempel på en forskningsrapport, som jag skulle bli mycket nyfiken 
på om den funnes, vore en som jämförde tyska och svenska yrkesmedicinares 
paradigmberoenden när det gäller problem med lösningsmedel.19 

De forskningsideer, för studiet av fjättrande tankestrukturer, som redovisats 
ovan vetter starkt mot det teoretiska hållet. Studier med mer betoning av det 
praktiskt-exprimentella ser jag emellertid som 'minst lika viktiga'.20 

För att antyda vad jag avser med 'praktiskt-exprimentella' leker jag nedan med 
tanken att en samhällsforskare skulle bli deltagande observatör i två 'försök att 
överbrygga rationalitetsavstånd'. Det första 'försöket' har anknytning till Hg
fri-fallet och det andra till VBSF-fallet. 

Hur försöken skulle komma till stånd, och om de alls vore lämpliga för syftet 
att överbrygga rationalitetsavstånd, vill jag inte diskutera. Det viktigaste syftet 
är att antyda att det kan finnas 'bergsmassiv med högre toppar' i helt andra 

14 Uttrycket 'tankestrukturer stannar i utveckling' är min tolkning av Douglas. Douglas talar 
om 'institutional forgetting'. 

15 Douglas (87) s. 83. 
16 Tydligast på denna punkt är Cohen som är en viktig metod-inspiratör för Jamison. [Cohen

(85) och Jamison (90)]. Mina försök att finna litteratur som skulle belysa vilka
tankestrukturer som påverkade kravformningen kring Hg-fritt och VBSF föreföll bekräfta
Cohens bild av mer metodisk självreflektion i det yttre miljötänkandet. En antydan om
brister i självreflektion i studier av inre miljö gavs t.ex. i 17.3.0. Att gå djupare in på hur
Cohens bild bekräftades skulle dock föra för långt här. Då vore jag trots mina föresatser inne
på det jag i början av kap. 20 kallade vägar mot högre belägna toppar.

17 Inspirerande svenska försök i denna riktning har inletts på sista tiden. [Se t.ex. Glimell (90 
och 94**)]. 

18 Sund (93) understryker detta behov.
19 Jmf 17.3. 
20 Varför jag halvciterar orden 'minst lika viktiga' framgår t.ex. i 13.1.3.
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riktningar än de jag pekat ut ovan.21 

'Försök 1.': 

En framstående företagsanknuten biocidforskare - gärna kemist -
adjungeras som professor vid en del av ett lantbruksuniversitet där ekologisk 
odling prioriteras. 

En karismatisk eko-filosof leder ett forskningsinitierande 
chefsutvecklingsprogram i ett transnationellt agrokemiföretag. 

I den mån några FoU-projekt föds ur dessa möten följer den deltagande 
observatören även något av dessa FoU-projekt. Sedan beskriver hon - med 
stöd av de inblandade och på några olika ämnens språk - vad som hänt. 

'Försök 2.': 

Hälsointresserade och innovativa individer från hela kedjan/nätet kring 
måleriarbete 'pryar' gemensamt i ett måleriarbetslag under realistiska 
betingelser. 

I den mån några FoU-projekt föds under pryo-tiden så sker samma sak 
som i det första försöket. Den deltagande observatören följer något av FoU
projekten och beskriver sedan vad som hänt. 

Vilka tankar jag vill väcka genom att tala om dessa drömda 'försök' kanske blir 
tydligare, för den med arbetslivsforskning bekante läsaren, genom att jag 
påminner om den metodinspiration jag fått från Utopia-projektet. 22 

20.2.3. Professioner och fack som fjättrar 
I kapitel 17 valde jag att uppmärksamma professionerna som fjättrande strukturer. 
Jag gav i föregående avsnitt ett exempel på hur en vetenskapssociolog skulle 
kunna gå vidare från den bilden. Jag syftar på min förhoppning om en 
jämförelse mellan skandinavisk och tysk arbetsmedicin. 

Eftersom jag fokuserat på kravformning, är det naturligt att jag främst ser 
tidsutdräkt förorsakad av den kanske äldsta av de 'kravdefinierande' 
professionen - yrkesmedicinen - och upptäcker forskningsbehov i anslutning 
till denna.23 Temat är emellertid svåravgränsat. 'Hela bergsmassiv' kan anas 
när jag utgår från bilden av 'professionerna som fjättrande strukturer'. Även 
om jag håller mig till inre miljö och kravdefinierande professioner är ju dessa 
sedan länge många.24 Frågan om hur kompetensen styr yrkesutövningen blir 

21 Ett ytterligare syfte skulle kunna vara att få igång tankar på praktiskt-exprimentella sätt att 
studera rationalitetsavstånd i miljösammanhang men det är med tvekan jag nämner ett 
sådant syfte eftersom ingen grund för det lagts i avhandlingen. 

22 Se Ehn (88). Jmf även 5.1.2. 
23 Jag vill leka med orden 'kravdefinierande' och 'lösningsdefinierande' professioner. Avsikten 

är att begreppen ska svara mot min dualitet mellan kravformning och teknisk innovation. 
Avsikten kan också anges genom att kalla skyddsingenjörema den äldsta 
'lösningsdefinierande' professionen när det gäller inre miljö. 

24 Bland de professionella som sedan många decennier konkurrerar med medicinarna om 
rätten att definiera kraven på arbetsmiljön kan psykologer och sociologer nämnas. Dessa 
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bred även om den preciseras till att gälla vad som styr de professionella när de 
definierar legitima krav på den inre miljön. 

Här ska jag sålunda snäva in eller snarare förskjuta perspektivet. I kapitel 17 
beskrev jag målarefackets ursprungliga ambivalens i förhållande till kravet på 
ny kemi i färgerna. Jag skulle kunnat fokusera på ombudsmännen och tolkat 
deras ambivalens i ljuset av professionsforskning. Skulle måhända en facklig 
inriktning på ny kemi i färgerna ha gjort funktionärernas traditionella rutiner 
mindre användbara.25 I min primäranalys tog jag i stället fasta på ett annat 
drag, som kan föra tankarna till professionsstudier, nämligen hur äldre 
målares yrkesskicklighet äventyrades av de nya färgerna. I sekundäranalysen 
betonade jag brukaromvandlingen. Denna innefattade bland annat att målarna 
tillvann sig en utbildning som motverkade riskerna för kompetensförluster. 

Ett för vidare forskning intressant drag hos målarefacket är alltså att detta fack 
arbetade med sin egen omvandling som kravformare. Därvid tog man fasta på 
vilka kunskaper medlemmarna behövde för att helhjärtat kunna driva kravet 
lokalt. 

Framtida studier av nya kravformare för miljöinnovation skulle kunna 
inspireras av fallet med de vattenburna snickerifärgerna: Vilken inre 
omvandling behövs för att den nya kravformaren ska kunna driva kravet 
uthålligt? Vilket stöd behövs för brukaromvandlingen? Hur kan den nya 
kravformaren skaffa sig belöningsförmåga? Ska man som målarefacket försöka 
belöna själv eller, när kravet mognat, länka över det? Slutar man känna ansvar 
för kravet när det länkas över? 

20.2.4. Branscher och nät som fjättrar 
I kapitel 18 var jag extra försiktig i mitt skrivsätt. Detta berodde bland annat på 
att jag till skillnad från läget i de två andra fallen saknade en kompletterande 
infallsvinkel. I hypotesform valde jag dock att peka på bransch-strukturer som 
fjättrande. Det gällde hävdvunna dominansrelationer mellan och inom svenska 
industribranscher. 

Det studieområde, som denna bild lockar fram, skymtade redan under 
primäranalysen. De förebilder jag tänkte mig för dessa studier presenterades i 
kapitel 11. Jag fortsatte inte på den vägen. I stället för att fokusera på 
innovativa samspel mellan brukare och producenter koncenterade jag mig på 
kravformning. Analyser av denna föreföll kunna göra mer än nätverksanalyser 
för att tolka observationen att kreativa lösningar trots allt kom fram i alla de 
tre fallen. 

Inspirationen från nätverksanalyserna syns emellertid tydligt i den första 
hypotesen om fjättrande strukturer i skärvätskefallet.26 Hypotesen kan ju 
sägas vara en variation på temat om hur en obalans i relationen 
producent<-> brukare kan skapa otillfredsställande innovationsbanor. Och 

uppträder måhända i högre grad än medicinarna också som 'lösningsdefinierare'. 
25 Jag syftar bl.a. på de många rutinerna kring ackordsarbetet och att 'ta betalt för risker'.
26 Jmf särskilt 11.2. och 18.3.
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efter att jag genomfört de två första analyserna av kravformning syns det mig 
som om en kombination av den mer strukturseende nätverkstraditionen och den 
mer aktörsseende tradition som berördes i resonemangen om roller i det 
innovativa laget kunde föra in på ett spännande spår i studiet av 
miljöinnovation. 27 Det skulle handla om aktörsroller i framväxten av
miljöindustriella nät. 

Sådana studier skulle kunna relateras till en del av innovationsforskningen 
som vitaliserats under senare år. Den forskning jag syftar på har även den 
inspirerats av Schumpeter och av tanken på att vägar till innovationer bör ses 
som iterativa processer där krav och lösningsideer utvecklas i 
kunskapsbildande samspel. Uttrycket 'ca-evolution' har använts för att mana 
fram denna tankefamilj.28 Såsom nämnts finns det emellertid ett problem i
denna tradition, bland annat vid studier av miljöinnovationer. Jag syftar på 
den hårda fokuseringen på den tekniskt-naturvetenskapliga sidan av 
innovationsverksamheten. Denna medför att kravformningen hamnar i 
skymundan. 

Det vore intressant att forskningsmässigt pröva om kravformning skulle 
kunna integreras i den moderna nätverksanalysens beskrivningar i termer av 
'ca-evolution'. I förlängningen skulle utrymmet kunna vidgas till att se 
innovativt agerande från flera potentiella rollinnehavare när nya miljönät 
binds. 

Denna slags studier kan generera ideer kring vad som underlättar framväxten 
av miljöindustriella nät. Studier av hur innovativa nät kan stimuleras kommer 
dock - precis som studier av innovativa lag- få stora problem med 
generaliserbarhet. Att utveckla ett språk för att tala om vilka roller som 
behöver besättas, hur de kan fyllas och hur dialogerna kan göras kreativa, är 
emellertid en utmaning som inte blir mindre för att detta språk kanske får låna 
mer från humanvetenskaper än från naturvetenskaper.29

En orsak, för att till och med vänta sig än större svårigheter än när det rör sig 
om roller i innovativa lag, är att antalet aktörer i likartade nya nät kan vara 
mycket begränsat. Därav följer att samhällsvetenskapernas generella dilemma 
- att det är svårt att på ett medvetet sätt variera betingelserna mellan de fall
man observerar - blir särdeles svårt att hantera när roller i nya miljönät ska
studeras. Studier av den här föreslagna typen kommer alltså främst bli
aktuella om de kan innefatta internationella jämförelser.30 

27 Jmf 14.4. beträffande 'roller i det innovativa laget'. 
28 Se t.ex. Mc Kelvey (94) s. 217 ff. 
29 Jmf kap. 3, 10, 14 och 15.
30 Även när det gäller forskningsvägar från fjättrande bransch-strukturer finns det skäl att 

föreslå expriment. (Jmf slutet av 20.2.2.). I 17.5.3. föreslogs att ett internationellt kravnät för 
vattenburna snickerifärger behövde bindas fastare. 'Aktionsforskning' i kontakt med nationella 
och internationella aktörer kring måleri och färg skulle kunna pröva detta. 
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20.3. Synliggöranden med hjälp av lek 
Om det är något kapitel i denna avhandling som kan sägas sammanfatta 
resultaten så är det kapitel 19. Där försöker jag ju ta fram mönster i 
kravformningen genom att föreslå lekord som skulle kunna brukas när man 
vill tala om kravformning mer generellt. 

En viktig hjälp för mig när jag skulle ta fram lekorden var dualiteten mellan 
teknisk innovation och kravformning. Alla mina föreslagna lekord kan antyda 
forskningsvägar men jag vill avslutningsvis särskilt påminna om två av 
lekorden och de forskningsvägar de är avsedda att öppna för. Det första är 
dominant demand. 

Ett studieområde i anslutning till dominant demand antyddes ovan när jag 
nämnde viktiga inspiratörer för att se kravformning.31 Särskilt tydligt blir det
utifrån Ashfords arbeten. Där framgår - må vara i en annan språkdräkt än min 
-för det första att utformningen av dominant demand är viktig för hur pass
innovativa svar som kan väntas komma fram och för det andra att
kravformningen före dominant demand är ännu viktigare än den
kravformning som sker i samband med att dominant demand etableras.32

Kombineras dessa två teser hamnar man i slutsatsen att sambanden mellan den
tidiga kravformningen och utformningen av dominant demand är centrala att
förstå.

En hypotes jag ser som viktig att undersöka, i studier av dessa samband, är om 
osynliggöranden av tidiga kravformare lett till att dessa osynliggjorda senare 
fått bristande förmåga att belöna. Detta kan i sin tur ha medverkat till en ur 
innovationssynpunkt otillfredsställande dominant demand. 

En sådan hypotes, om riskerna med de osynliggjorda tidiga kravformama, för 
över till behovet av vad som skulle kunna bli en spegling av "the heroic 
tradition in the history of technology". 33 Det är här nya kravformare - det andra
av de lekord jag avslutningsvis vill framhålla - kommer in i bilden. I en 
heroisk variant av kravformningshistorier kommer ju de nya kravformarna att 
bli spegelbilder av det tekniska uppfinnandets hjältar. 

Om en sådan forskning, som ser och lyfter fram kravformningens hjältar, 
skulle skapa positiva förebilder för framtida generationers kravformare, så inte 
mig emot. Utifrån sådana bilder skulle vi nämligen kunna börja se 
förhoppningar som drivkrafter för utveckling lika väl som vi länge sett 
tekniska landvinningar som drivkrafter. Och då kanske vi kan ge ett litet 
bidrag till skapandet av det nya ämne Christopher Freeman föreslog i början 
på 1990-talet: "The economics of hope".34 

3119.3.2. 
32 Ashford (83). Jmf t.ex. de i 19.3.2. citerade styckena ur detta arbete. 
33 Mikael Hård använder denna formulering om en livaktig gren av forskningen kring teknisk 

innovation. Se t.ex. Hård (94)** s. 9. 
34 Freeman (92). 
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Svedin (77) = Svedin, Uno Substitution -Att byta ut resurser (Studien diskuterar 
knapphetsdriven substitution) Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier 
rapport no. 309. Juni 1977 

Svennilson (55) = Svennilson, Ingvar i Elshult-Svennilson Kemisk industri -
Karakteristiska drag, struktur och utvecklingstendenser Stockholm: IUI 1955 
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Sölvell m.fl. (91) = Sölvell, Ö.; Zander, I.; Porter, M. Advantage Sweden 
Stockholm: Norstedts 1991 

Sorensen och Petersen (95[93]) = Sorensen, Frode och Petersen, Hans Jorgen Styhr 
"Substitution of hazardous chemicals and the danish experience" s. 261-278 i 
Occupational Hygiene no 4 Vol l. Tryckt 1995. Manus; Lyngby: Dep't of Chem. 
Eng, Tech. U of Denmark, 1993 

Sörlin (91) = Sörlin, Sverker Naturkontraktet Stockholm: Carlssons 1991 

Tergeist (85) = Tergeist, Peter "Schwedische Arbeitspolitik zwischen korporatischer 
Steuerung und gewerkschaftsautonomer Strategie" s. 433-466 i F. Naschold 
(red) Arbeit und Politik - Gesellschaftliche Regulierung der Arbeit und der sozialen 
Sicherung Opladen: Westdeutscher Verlag 1985 

Thelander och Lundgren (89 [81]) [Hg-fri]* 

Thomas (94) = Thomas, Robert What Machines Can 't Do: - Politics and Tecnology in the 
Industrial Enterprise Berkeley: U. of California Press 1994 

Tiveus (84) = Tiveus, Ylva "Exportera arbetsmiljö - klarar vi det?" s. 22 f. i Arbetsmiljö 
nr 13/1984 

Toulmin (91) = Toulmin, Stephen "The dream of an Exact Language" s. 33-42 i 
Göranzon och Florin (red.) Dialogue and Technology-Art and Knowledge 
London: 1991 

Tushman (88[79]) "Managing communication networks in R&D Laboratories" s. 261-
274 i Tushman and Moore (88) 

Tushman and Moore (88) = Tushman, Michael and Moore, William Readings in the 
Management oj innovation Cambridge, Mass.: Ballinger 1988 (2nd ed.) 

Ulfvarson m.fl. (91) = Ulfvarson, U.; Alexandersson, R.; Dahlqvist M.; Ekholm U.; 
Bergström B. Akuta, övergående häsoeffektert av exponering får vattenburna fårger. 
Slutrapport Stockholm: Institutionen för arbetsvetenskap, KTH 1991 

W alden (90) = Walden, Louise Genom symaskinens nålsöga - Teknik och social förändring i 
kvinnokultur och manskultur Stockholm: Carlssons 1990 

Vedin (80a) = Vedin, Bengt-Arne Large Company Organization and Radical Product 
Innovation (IMIT) Lund: Studentlitteratur 1980 

Vedin (80b) = Vedin, Bengt-Arne Innovation Organization -From practice ta theory and 
back (IMIT) Lund: Studentlitteratur 1980 

Vedin (83) = Vedin, Bengt-Arne Små ideer i stora företag Stockholm: SNS 1983 

Vedin (86) = Vedin, Bengt-Arne En var sin egen konsult Stockholm: SNS 1986 

Weenen (90) = Weenen, Johannes C. van Waste prevention - theory and practice Tryckt 
av Pallas Offset BV, The Hague, Holland 1990 

Wennborg (92) [Sk.v.]* 

von Hippel (76) = von Hippel, Eric "the dominant role of users in the scientific 
instrument innovation process" s. 212-239 i Research Policy (Amsterdam: North 
Holland) no 5. 1976 

von Hippel (77) = von Hippel, Eric "The dominant role of users in semiconductor and 
electronic subassembly process innovation" s. 60-71 i IEEE Transactions an 
engineering management Vol. EM-24, No. 2, May 1977 
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von Hippel (88[86]) = von Hippel, Eric "Lead users - A source of Novel Product 
Concepts" s. 352-366 i Tushman and Moore (88) 

von Hippel (88) = von Hippel, Eric The sources oj innovation Oxford U.P. 1988 

Wood (85[84]) = Wood, Barbara Alias Papa -A life oj Fritz SchumacherOxford U.P. 1985 
(1:a uppl.1984) 

Young (92[90]) = Young, John Post Environmentalism London: Belhaven P.b. 1992 
Original 1990 

Åmark (89) = Åmark, Klas "Sammanhållning och intressepolitik" i Misgeld m.fl. (red.) 
Socialdomkratins samhälle Stockholm: Tiden 1989 

Östholm (91) = Östholm, Ivan Från örtavkok till läkemedel 
Stockholm: Apotekarsocietetens förlag 1991 

(**) Svåråtkomligt material 
(utöver det som förts till appendix Ila-c) 

Här nedan återfinns källor som i noter betecknats med två asterisker - alltså 
(**). Material, som jag strävat efter att föra hit är t.ex. stencilerat/xerograferat 
material. (Eng. mimeo). Innebörden av att det är reproducerat på det sättet är 
ofta att det ej på ett enkelt sätt är åtkomligt via svenska forskningsbibliotek. 
Exempel på än lägre åtkomlighet är handupptagningar och egna anteckningar 
från muntliga anföranden. 

Arrhenius (91)** = Arrhenius, Erik. Intervjuad i "Miljömagasinet". (Bandat) 
Stockholm: Sveriges Radio, Pl 1991-08-17 

Ashford (79)** = Asford, N. m.fl. Environmental/Safety Regulation and Technological 
Change in the U.S. Chemical Industry, Cambridge, Mass., Center for Policy 
Alternatives (CPA), Massachuchusetts Institute of Technology (MIT) 1979 

Dahmen (84)** = Dahmen, Erik Företagarverksamheten i den ekonomiska utvecklingen. Vem 
forskar om vad - och hur? (Stencilerad 'produkt under arbete') Stockholm i nov. 
1984 

Dahmen (95b)** = Dahmen, Erik Det intellektuella arvet efter Adam Smith och Joseph 
Schumpeter. Muntlig föredragning vid Indek-seminarium 1995-02-20 

Erixon (95)**= Erixon, Lennart Begreppet omvandlingstryck - En ny infallsvinkel på 
ekonomisk politik (Stencilerat art. utkast) Stockholm: Alfi. Januari 1995 

Fabriks /Nyström/(81a)** = Svenska Fabriksarbetareförbundets 
branschutredningsrapport Utveckla Industrin - Trygga Jobben! Rapport till 
förbundets kongress 1981 

Fabriks /Hollander/(81b)** = Svenska Fabriksarbetareförbundet Strategi i MNF-arbetet 
Utredningsrapport till förbundets kongress 1981 

Fabriks /Nyström/ (86)** = Svenska Fabriksarbetareförbundets 
branschutredningsrapport Utveckla Industrin - Trygga Jobben! Rapport till 
förbundets kongress 1986 
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Freeman (84)** = Freeman, C. Capita[ shortage, technology and unemloyment 
Sussex: SPRU 1984 
(Mimeo; originally prep. for seminar at Aalborg Institute of Production) 

Glimell (94)** = Glimell, Hans Bending Knees for Science ... ar Breaking Up the Black
Boxing oj Bodies - Towards a radical Sociology oj Work (first draft of conference 
paper) (mimeo) U. of Linköping: Tema T, 1994 

Granstrand (84)** = Granstrand, Ove Technology procurement as a special form oj buyer
seller interaction in industrial marketing. Paper presented for the Intemational 
Research Seminar on Industrial Marketing arr. by the Stockholm School of 
Economics ... in Stockholm, August 29-31, 1984. 
(Citaten hämtade ur en preliminär version) 

Hodgson (91)** = Hodgson, Geoffrey Reflections an the dismal science-from atomism and 
chaos ta evolution Paper presented at the Dep't of Technology and Social 
Change (Tema T i Linköping), and the Swedish Collegium for Advanced Study 
in the Social Sciences (SCASS). First version 1991-01-08 

Hulth (93)** = Hulth, Anders. Denne intervjuades av Ann-Louise Martin i det tredje 
av Vetandets Världs radioprogram om färg Flottare med farg. 
Stockholm: Sveriges Radio Pl oktober 1993 

Hård (94)** = Hård, Mikael "Technology as practice - Local and global closure 
processes in Diesel-Engine design" artikel i Social Studies oj Science. (Min 
sidangivelse baserad på xerograferat manus från 1994) 

IV A (82)** = KASK - Kemikalier ur agro- och skogsråvaror (Stencil) Stockholm: Rapport 
från en arbetsgrupp inom Kemitekniska Nämnden vid Avdelning IV av 
Ingenjörsvetenskapsakademien År 1982 

Jensen (83)** = Jensen, Per Lunde Styringsmidler i en Velf<Erdsorienteret teknologipolitik 
Speciale; Roskilde: RUC, Inst. f. samfunds0konomi og planlregning 1983 

Kemikontoret /Ringström/(89)** = Beaktande av miljö- och hälsorisker i produktutveckling 
inom kemiindustrin PM skriven inför den statliga Miljövårdsberedningens 
seminarium om Miljövänlig produktutveckling 1989-04-27. Promemorian 
utarbetad av Anita Ringström på Kemikontoret. Stockholm: 1989-04-25 

Konsumentutredningen /Odhnoff / ( 69)** = Synpunkter på den framtida 
konsumentpolitiken - Lägesrapport från konsumentutredningen 
Stockholm: Handelsdepartementet 1969:5 

Lindberg (95)** = Lindberg, Anders intervjuad om epidemiologi i Vetandets Världs 
veckomagasin. Stockholm: Sveriges Radio Pl 1995-04-08 

Linder (92)** = Linder, Anders Andra kommer först Kuplett A4 på ljudkasetten till den 
musikaliska kabaren "Pengarna eller livet" av Dominique (ggr 2), Körberg och 
Linder. Inspelning på Skeppsholmen i Stockholm 1992 

Lindhult (93)** = Lindhult, Erik: Råmanus till avhandling tänkt att heta Productivity oj 
Freedom (Diskussionsunderlag vid Indek-seminarium 1993-09-06 

Martin (83)**= Martin, Andrew Social regulation, Innovation, and technology policy 
Cambridge Mass.: Mimeo written in connection with CP A-MIT [Jmf Ashford 
(79)**] November 1983 

Mehlman, Marilyn** = Miljöstudiecirklar (Nämnda i radioprogram 1992-21-11) 
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Metcalfe (90)** = Metcalfe, Stan On diffusion, investment, and the process of technological 
change Conference paper at IV A-seminar on "Tecnology and Investment" 
Stockholm: IV A January 1990 

Nicolin (85)** = Nicolin, Curt: Diskussionsinlägg vid IV A-symposium. Återgivet på 
s. 139 f. i Management of Technology Stockholm: Rapport 298 från IV A.
Dokumentation från Industriforskargruppens symposium 1985-06-18

Produktutvecklingens sex faser**= Teckningssvit om produktutveckling ritad av en 
för mig okänd tecknare. (Försök att spåra har tyvärr misslyckats) 

Riegler och Tergeist (84)** = Riegler, Claudius och Tergeist, Peter Schadstoffe in der 
schwedischen Arbeitswelt. Forschungsergebnisse, Maflnahmenentwicklung und 
Umsetzungsprozesse (Delrapport i ett utvärderingsprojekt som pågick 1982-85. 
Innehåller expertrapporter om olika problematiska kemikalier. 
Utvärderingsprojektet var knutet till det tyska HdA-programmet.) Umf Riegler 
(87)] Zwischenbericht, Berlin: Wissenschaftszentrum okt. 1984 

Söderling (95)** = Söderling, Maria sammanfattade om Snow i Vetandets Världs 
veckomagasin. Stockholm: Sveriges Radio Pl 1995-04-08 

Walsh m.fl. (79)** = Walsh; Townsend; Achilladelis and Freeman Trends in invention 
and innovation in the chemical industry Mimeo U. of Sussex: SPRU 1979 

Vedin (89)** = Föreläsning av Vedin, Bengt-Arne på KTH 1989-01-18 

Vedin (90-94)** = Vedin, Bengt-Arne. Muntliga kommentarer vid diverse seminarier 
kring delar av manus till denna avhandling 

Österberg / AIB / (85)** = Österberg, Carl-Johan Arbetsmiljövänliga produkter. Förstudie -
Arbetsmiljöpåverkan i samband med produkt.framtagning (mimeo) Solna: Allmänna 
ingejörsbyrån (AIB) November 1985 

Österberg /3K Engineering/ (86)** = Österberg, Carl-Johan Miljö.förbättrande åtgärder 
inom det kemiska arbetsmiljö-området (Mimeo. Slutrapport avssende 
konsultuppdrag 085-54 a) till ASF). Stockholm: 3K Engineering. Maj 1986 

Österberg /3K Engineering/ (87)** = Österberg, Carl-Johan Produktframtagning och 
arbetsmiljö (mimeo) Stockholm: 3K Engineering. Juni 1987. Se även ASF
sammanfattning 1132. December 1987 

Referenskommentarer 

Institutioner 'som författare': När en rapport 'författats av en institution' 
försöker jag ofta ange vem som utarbetat rapporten. Utarbetarens namn 
placeras mellan snedstreck. [Ex.: Arbejdstilsynet /Jensen/ (94)]. Jmf 
kommentar till appendix Ilc. 

Kursiveringar: Boktitlar och tidskriftsnamn kursiveras. Titlar på 
tidskriftsartiklar skrivs i normalstil men mellan "citatitionstecken". 

Samlingsvolymer: De samlingsvolymer ur vilka jag citerar flera artiklar anger 
jag som separata ref. [Ex. Odhnoff och von Otter (87)] När jag endast 
använder en art. ur en samlingsvolym anges samlingsvolymen i stället 
tillsammans med det anförda arbetet [Ex.: Elsner; Karmaus;och LiBners 
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samlingsvolym anges endast i anslutning till artikeln av Bohne-Matusall 
och Li:Bner (86) [VBSF]* 

Sekundär-referenser etc.: Ordet 'sekundär-referens' syftar på referenser som 
ges i ett av mig refererat arbete. [Ex.: I kap. 11 n. 27 refererar jag till 
Lundvall. Denne refererar i sin tur till Perroux. Perroux är här 
'sekundär-referens'.]. Normalt tar jag ej med sekundärref. som jag själv 
ej tittat på. [Ett exempel på detta är när Rudd refererar till Borg (Se not 
till 16.2)]. Jag gör dock några avsteg från denna standard när jag av 
primärkällan fått intrycket att sekundärref. är av speciell vikt i mitt 
sammanhang. Jag markerar att det ej är min egen ref. och att jag ej kan 
bedöma den genom att placera hela referensen direkt i noten. 

Ibland finns ytterligare 'länkar i referenskedjan' - d.v.s. vad man skulle 
kunna kalla 'tertiärreferenser' etc. [Ex.: I kap. 3 not 8 nämner jag att 
Koestler refererar till Whytes arbete. Men efter parantesen där detta 
nämns följer förkortningen o.s.v. Därmed markerar jag att det finns 
ytterligare 'länkar i referenskedjan'.] 

Utgivningsort: Normalt återger jag endast förlagsort. Där sådan ej angivits i 
källan sätter jag ibland ut tryckort såsom t.ex. i ref till Asplund. Ordet 
'förlag', 'AB' o.dyl. i förlagsnamn utelämnas normalt. 

Årtal: Ibland ger jag inom hakparantes årtal för original. I många fall är 
orsaken till att jag gör så att jag vill underlätta reflektioner om den 
tidsanda som födde originalet. I andra fall kan avsikten vara att jag vill 
underlätta för den som vill hitta arbetet i fråga. 

Index 

En lista, där det framgår var i avhandlingen de i referenslistan nämnda 
arbetena citeras, kan beställas från författaren. [Se sidan ii (romersk 2)]På listan 
i fråga finns t.ex. efter referensen Anderson m.fl. (92) angivet [K13 n.31. 
Innebörden är att Anderson m.fl. (92) är citerad eller på annat sätt nämnd i 
not nr 31 till kapitel 13. 
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Förkortningar och grafiska signaler 

Förkortningar 

(Förkortningarna av myndighetsnamn m.m. och uttydningarna av dessa hänför sig till 
den tid som beskrivs i avhandlingstexten. I de fall berörda myndigheter idag bytt 
namn t.ex. p.g.a. sammanslagning med annan myndighet nämns detta endast 
undantagsvis. 
Vissa förkortningar som främst används i nottext inleds med liten bokstav - gemen. 
Vissa förkortningar som endast används för tabellen i appendix Ila förklaras i 
anslutning till den.) 

a.a. = anfört arbete
AI= Arbetsmiljöinstitutet. 1995-07-01 gick det upp i Arbetslivsinstitutet

ALC = Arbetslivscentrum [K5 n. 11) 1994-07-01 fick ALC nytt namn och ny akronym.
Se akronymen ALFI. 

ALFI = Institutet för arbetslivsforskning. Arvtagare efter ALC. 1995-07-01 slogs ALFI 
samman med AI och en del av gamla Amfo och blev Arbetslivsinstitutet 

Amfo= Arbetsmiljöfonden. De delar av Amfo som finansierat forskning och 
utveckling blev 1995-07-01 Rådet fdr arbetslivsforskning. De delar som sysslade 
med lokalt utvecklingsarbete gick till Arbetslivsinstitutet 

Arbetslivsinstitutet = Statligt forskningsorgan som uppstod 1995-07-01. Se AI, ALC, 
ALFI och Amfo. 

ASF = Arbetarskyddsfonden. ASF blev så småningom Amfo. 
ASN = Arbetarskyddsnämnden 
ASS = Arbetarskyddsstyrelsen 
B<->P = Brukar<->Producent(-relation) 
B<->S = Buyer<->Seller(-relation) 
BVK= Berol verkstadskemi 
Chalmers = Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg [ 
cit. = citat 
CP A-MIT = Center for Policy Alternatives at Massachusetts Institute of Technology 
EP A = Environmental Protection Agency. USA:s motsvarighet till SNV. 
Fabriks= Svenska Fabriksarbetareförbundet. OBS! Fabriks' slogs i början av 1990-talet 

ihop med 'Beklädnads' och bildade 'Industrifacket' 
FoU eller F&U = Forskning och Utveckling 
FRN = Forskningsrådsnämnden 
föreg. = föregående 
HdA = Förkortn. f. tyskans "Humanisierung des Arbeit". Det s.k. HdA-programmet 

var ett vittomfattande ramprogram för federala västtyska arbetslivssatsningar 
på 1980-talet 

Hg = K emisk beteckning för kvicksilver. Här ofta använd i sammanställningen Hg-fri 
som beteckning för fallet med de kvicksilverfria betningsmedlen 

IIVG = Förkortn. f. tyskans Internationalen Instituts för Vergleichende 
Gesellschaftsforschung (vid WZB) 

IKE = En förkortning av danskans 'Internationel konkurence-evne'=Internationell 
konkurrenskraft 
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ILO = Förkortn. f. engelskans International Labour Organisation. Förenta Nationernas 
organ för arbetsfrågor 

IT = Informationsteknik 
Indek = Institutionen för Industriell ekonomi och Organisation. Indek är en del av 

Maskinsektionen vid KTH 
ivj.= intervju 
IUI = Industrins Utredningsinstitut 
IV A = Ingenjörsvetenskapsakademin 
IVF = Institutet för verkstadsteknisk forskning. 
IVL = Institutet för vatten-och luftvårdsforskning 
jmf = jämför 
kap.= kapitel 
Kemi = Kemikalieinspektionen 
KF = Kooperativa Förbundet 
KTH=Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 
LO = Landsorganisationen i Sverige. De svenska arbetarefackförbundens centrala 

samarbetsorganisation. 
LR- = Egenhändig förkortn. f. Lågrisk. Ofta i sammanställningar såsom LRK eller LR-

skärvätskor etc. 
LRK = Egenhändig förkortn. f. Lågriskkemi 
Metall=Svenska Metallindustriarbetareförbundet 
MIT = Massachusetts Institute of Technology 
n. = not
NGO = Non-governmental organization
NIF = Nordiska Institutet för Färgforskning.
NIFAB = Nordisk information för Färg AB.
NUTEK =Närings-och teknikutvecklingsverket. Myndighet bildad 1991-07-01 genom

hopslagning av bl.a. SIND och STU 
nuv. = nuvarande 
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development 
orig. = original 
p.b. = Förkortning av engelskans 'Paperback'
pp. = Sidangivelser i en del engelska ref.
R&D = Förkortning av engelskans Research and Development
ROT-programmet = Stöd till Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Ett

statsfinansierat program för att stimulera svenskt byggande 
RRV = Riksrevisionsverket. 
s. = sida/or 
SAF = Svenska Arbetsgivareföreningen 
SALF = Sveriges arbetsledareförbund. Idag omdöpt till 'Ledarna' 
Sappho(-projektet) = Sappho bedrevs mellan 1968 och 1971. Det slutfördes under C. 

Freemans ledning. Projektet bedrevs vid forskningscentret SPRU Umf 
avsnitt12.2.0.] 

SIF = Sveriges Industritjänstemannaförbund 
SIND = Statens Industriverk Uppgick 1991 i NUTEK 
SKR = Svenska kemiingenjörers riksförening 
Sk.v. = Egenhändig förkortn. f. skärvätskor. Ofta använd som beteckning för fallet 

med de 'snälla skärvätskorna'. 
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SLU = Sveriges Lantbruksuniversitet 
SNS (Ibland SN&S) = Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 
SNV = Statens Naturvårdsverk 
SOU = Statens Offentliga Utredningar 
SPRU= Science Policy Resarch Center vid Sussexuniversitetet i England. 
STU = Styrelsen för Teknisk Utveckling. En statlig myndighet med uppgift att främja 

utveckling av ny teknik och sprida användning av nya tekniska lösningar. STU 
skapades 1968. Delar av f.d. STU ingår sedan 1991 i NUTEK 

Sv.= Svenska, Sverige etc. 
TCO = Tjänstemännens Centralorganisation 
TEMPO = Förkortning av engelskans Technical change and employment. Akronym 

för ett projekt bedrivet vid SPRU. Se Freemans appendix till Laestadius (86). 
U<->P = Förkortning av engelskans User<->Producer(-relation) 
u.p. = Förkortning av engelskans 'University Press'
utg. år = utgivningsår
VBSF = Egenhändig förkortn. av 'Vattenburen snickerifärg'. Ofta använd som

beteckning för fallet med de vattenburna snickerifärgerna 
VF = Verkstadsföreningen 
vol. = volym 
WZB = Wissenschaftszentrum Berlin 
YKI = Ytkemiska institutet 
YMK = Yrkesmedicinsk Klinik 
YSAM = Yrkeshygienisk samarbetsorganisation 
Förkortningar i appendix Ila 
I översikten över Kemiprojektets intervjuer (appendix Ila) förekommer en rad 
förkortningar som bara används där. Dessa förkortningar uttyds på separat 
lista direkt efter intervju-tabellen. 

Typografiska signaler och notspråk 
Många av mina typografiska signaler är vedertagna eller självförklarande och 
kommenteras därför ej. Vad jag avser med grafisk signal kan illustreras med ett 
roligt exempel på en sådan. I Beckman (90) bryter författaren med 
konventionen att i litteraturreferenser kursivera boktitlar. I stället kursiverar 
han författarnamn. Alltså Arthur Koestler, The act of creation. London o.s.v. i 
stället för såsom vedertaget Koestler, Arthur The act of creation London: o.s.v. 
Med tanke på att Beckmans bok handlar om individens/hjältens roll i 
samhällsutvecklingen är det en fiffig - men av Beckman själv ej nämnd - grafisk 
signal han därmed sänder. 

Signaler om avhandlingens struktur 
Grovstruktur 
Avhandlingens grovstruktur markeras såväl med siffror som med grafik. 
Siffermarkeringarna kan vara av typ '16.3.' som talar om att det rör sig om 
kapitel 16, sektion 3. '16.3.3.' betyder följdriktigt att det är kapitel 16, sektion 3, 
avsnitt 3. Den fullständiga hierarkin uppifrån och ner är 'del', 'kapitel', 
'sektion', 'avsnitt', 'textavsnitt'. Grafiskt markerar jag rubriknivå med hjälp av 
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olika grad (t.ex. 14 punkter1 i rubriker för avsnitt och textavsnitt) och varianter 
(fet, kursiv, etc) av det valda teckensnittet palatino. 

Finstruktur 
Ibland gör jag - som här- indrag men behåller det normala gradtalet alltså 
12 punkter.2 .När jag gör så i mina kapitels huvudtexter markerar det att ett 
eller flera stycken till sin karaktär avviker från den övriga texten. Oftast 
använder jag indrag och återgång till normalmarginal för att varna för att 
jag pendlar in i och ut ur min empiri. Men jag använder även tekniken för 
att markera längre inskjutna resonemang. 

Avvikelser i teckenbruk 
Bindestreck 
I en del sammansatta ord har jag på eget bevåg satt in bindestreck för att 
underlätta läsningen. Ett exempel ur kap. 9 är 'skärvätske-problem'. 
Framförallt har jag gjort så med ord som har karaktär av egna 
nykombinationer men det gäller även en del andra fall. 

'Halvciteringar' och andra "Citat-tecken" 
Det att jag - måhända alltför ofta - 'halv-citerar' har att göra med mitt intresse 
för begrepps-bildning. Jämför kapitel 3 och avsnitt 14.2.4. 

"Normalt markeras citat som här" (alltså med indrag,gradminskning och 
omgivande "citat-tecken") 

"Grafiska citationstecken används sparsamt - framförallt när det behövs flera 
'citat-hierarkiska nivåer'." 

'Se' och 'Jmf' såsom hänvisningar 
När jag i noter hänvisar till andra föfattares arbeten inleds hänvisningen ofta 
med ordet 'Se'. När jag däremot hänvisar till andra delar av denna avhandling 
inleds hänvisningen ofta med förkortningen 'Jmf'. När det verkligen är fråga 
om en uppmaning till jämförelse skriver jag ut hela ordet 'jämför'. 

Gemena begynnelsebokstäver i företagsnamn 
I fallrelaterat material använder jag normalt gemena begynnelsebokstäver i 
företagsnamn. De överväganden som lett till detta redovisas i sektion 5.6. 

1 Avser gradtal före förminskning i samband med tryckning.
2 Avser gradtal före förminskning i samband med tryckning.
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