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Förord
D enna andra del av ”Byggforskningens historia”
koncentrerar intresset på Byggforskningsrådet och
dess verksamhet från 1960 till 1992. Boken har
skrivits av fil. dr U lf Sandström vid Linköpings u n i
versitet, Tema-institutionen, tidigare välbekant
m ed byggforskning i sin avhandling om ”Arkitek
tu r och social ingenjörskonst”.
I den första delen av ”Byggforskningens histo
ria” skildrades framförallt forskningens relation till
branscherna inom byggsektorn och deras nyttoförväntningar. En annan debatt som växte fram
under 1950-talet gällde hur byggandets forsknings
miljöer borde vara beskaffade. Många menade att
nolläget för byggnadsforskning bara kunde brytas
genom att ett samlat forskningsinstitut skapades,
dit man kunde koncentrera intellektuella och m a
teriella resurser. Andra menade att byggforskning
en måste byggas in i och utvecklas inom sedvanli
ga vetenskapliga rutiner vid universitet och hög
skolor och där bl.a. direkt kom m a utbildningen
av ingenjörer och arkitekter tillgodo. Båda synsät
ten förutsatte nära samverkan med branscherna
och fältet, byggandets vardag. O ch åter gavs en salom onisk lösning. Byggforskningen klövs 1960 i
två organ: Byggforskningsrådet (Statens råd för
byggnadsforskning) som skulle fungera som ett
styrande och finansierande organ för forskning i
högskolor, företag och branschinstitut, och Sta
tens institut för byggnadsforskning som självt
skulle bedriva forsknings- och utvecklingsarbete,
särskilt inom om råden som inte hunnit utvecklas
in o m högskolesfären.
Med ökad professionalism och ökat självför
troende i forskarleden ställdes åter nya frågor, nu
om forskningens styrning från utvecklingsbehov
eller dess frihet att själv och successivt formulera

forskningsproblemen. Branschen har ofta under
byggforskningens femtio år satt ifråga dess ”nytta”
och många har vittnat om hur litet intresse m an
fäster vid forskningsrapporter. Samtidigt kan man
notera att i nästan all förnyelse inom svensk bygg
nadsindustri kan m an spåra inslag av forskning
ens erfarenheter, tillgodogjorda i företags egna u t
vecklingsprojekt eller i förändrade regler för di
m ensionering och utförande. Slutsatsen blir därför
inte från byggnadsindustrins sida, att m an borde
arbeta m ed starkt målstyrda FoU-enheter. Tvärt
om har m an från den sidan velat satsa på högsko
lorna som med välutvecklad kom petens allt efter
behov bör kunna ta på sig preciserade utveck
lingsuppdrag - och dessutom utbilda bra ingenjö
rer åt företagen. Den offentliga sektorn, represente
rad av regering och myndigheter, har velat kunna
ställa sina frågor till forskningen - ett tungt exem
pel är satsningen på energihushållning och alter
nativ energiproduktion efter oljekrisen 1973/74.
Man har velat få snabba och vederhäftiga svar att
lägga till grund för strategier, finansiering och reg
ler.
Som svar på denna debatt, som ju också präg
lat en politisk diskussion på riksnivå om målstyrd
FoU eller ”långsiktig kunskapsuppbyggnad” har
Byggforskningsrådets andel av medel till högsko
leforskning ökat och projektstyrningen minskat.
Även i Byggforskningsinstitutet har man ifrågasatt
en snäv målstyrning av projekten: man ville inte
bara ”vara nyttig” utan också ”vara duktig”, d.v.s.
nå förtroende inom forskarsamhället m ed en ini
från genererad nyfikenhetsforskning. I Byggforsk
ningsrådet har dessa dubbla roller av kortsiktig
nytta och långsiktig kom petens iakttagits, bl.a. ge
nom tillskapandet av den vetenskapliga näm nden
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vars uppgift blivit att bevaka forskningens m eto
diska kvaliteter och forskarmiljöernas vetenskapli
ga medvetenhet.
Stat eller näringsliv, institut eller högskolor,
m ålforskning eller fritt kunskapssökande är alltså
frågor som under de femtio åren debatterats och
lett till förändringar inom byggforskningen. De sä
ger ingenting om innehåll och resultat i verksam 
heten. Forskningens innehåll skall heller inte be
handlas i denna skrift. Men vi är m edvetna om att
resultaten delvis är beroende av h u r byggforsk
ningen organiserat projekt och finansiering. Sveri
ge h a r en internationellt starkt ställning i materialoch konstruktionsutveckling, till stor del beroen
de på ett konsekvent och stabilt stöd från byggforskningsorganen till de tekniska högskolornas
byggnadstekniska institutioner och laboratorier
och till specialinstituten för cem ent och betong,
stål, trä och brand. 1970-talets energiproblem led
de till förstärkningar och förändringar av Bygg
forskningsrådet, i sin tur med snabba resultat som
präglat byggandet och bebyggelsens energiförsörj
ning. Arbetet har kunnat fortsätta m ed inriktning
på inom husklim at, ”sunda h u s” och ekologiska
balansfrågor. Byggforskningen har också tidigt
h äv d at betydelsen av samhällsvetenskapliga an
greppssätt på planering, bostadsförsörjning och
social service och har med program och pengar
för sådan forskning effektivt k u n n at bidra till välfärdsutvecklingen. Med nedgången i nybyggandet
h ar frågor om ombyggnad, förvaltning och kom 
m u n a l infrastruktur fått ökat utrym m e - allt av
speglat i finansieringsorganets tillsättande av u t
sk o tt, beredningar och arbetsgrupper.
N u står byggforskningsorganen - råd och in
s titu t - inför nya förändringar, betingade både av
byggandets förändrade roller i landet och av nya
politiska signaler om forskningens ställning och
finansiering. I det arbetet kan det ha sitt värde att

ha det beskrivet h u r sådana förändringar tidigare
debatterats och genomförts. Och i förvissningen
om att även morgondagens förändringar snart blir
gammalmodiga och läggs till historien har vi med
dessa skrifter försökt underlätta dokum entationen
av det första skedet m edan det ännu finns m inne
hos några av dem ”som var m ed”.
Lennart Holm

Författarens förord
Kanske kan det vara av intresse för läsaren att ha
kännedom om vilka personer som bidragit till ar
betet m ed denna bok. Universitetslektor Christer
Knutham m ar i Linköping har fungerat som seminarieopponent, vilket medfört många väsentliga
förändringar på manusstadiet. Min kollega tf. pro
fessor Svante Beckman vid Temainstitutionen i Lin
köping har bekym rat påpekat oklarheter och med
glädje givit konstruktiva förslag. Studeranden Per
Sandström har varit behjälplig m ed sam m anställ
ning av faktauppgifter för för ett flertal diagram,
tabeller och bilagor. Han har även bidragit med
språkgranskning och korrekturläsning. Professor
Olof Eriksson, Stockholm, har läst och erinrat om
sakförhållanden som undgått mig i m itt forsk
ningsarbete. I slutskedet hade en grupp forskare
vid Statens institut för byggnadsforskning i Gävle
under ledning av Jan Eriksson vänligheten att sem inariebehandla bokm anuset. Lennart Holm och
Sture Blomgren har båda i egenskap av projektleda
re uppm untrat mig, kom m enterat och visat re
spekt för forskarens integritet.
När nu ansvaret för boken helt och hållet blir
m itt vill jag ta tillfället att framföra ett tack till des
sa vänner.
Ulf Sandström, Linköping, mars 1993
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Inledning

Om territorium och relationer
Byggforskning är icke något entydigt begrepp, utan
om fattar ett stort och skiftande fä lt alltifrån veten
skapligforskning i egentlig mening och ekonomiskt och
tekniskt utredningsarbete till direkt produktionsbefräm jande utvecklingsarbete.

Byggforskningsutredningen 1959*
I Sverige började en statligt organiserad byggnads
forskning etableras för drygt femtio år sedan. I
den här boken skildras utvecklingen och föränd
ringarna inom detta m yndighetsom råde från och
m ed 1960 då Statens råd för byggnadsforskning
inrättades. En vanlig kortform för att benäm na
detta statliga organ har sedan länge varit ”Byggforskningsrådet” m ed förkortningen BFR. Byggforskningsrådet är speciellt och skiljer sig från de
s.k. egentliga forskningsråden i så måtto att det
inte har grundforskningsansvar, utan är ett renodlat
sektorsorgan med anknytning till annat departe
m en t än utbildningsdepartem entet. Gemensamt för
forskningsråden är att de är självständiga myndig
heter, dock utan myndighetsansvar för verksamhe
ter inom anknytande samhällssektor. Sektorsforskningsorganens uppgift är att medelst anslag till
forskare, tekniker, utredare och konsulter aktivt bi
dra till sektorns förmåga att lösa identifierade pro
blem . Relevans och nytta utgör därför självklara u t
gångspunkter för forskningsplaneringen.
H u r skall byggnadssektorn definieras? Denna
övergripande och strategiskt viktiga fråga har
ständigt stått i centrum för diskussionen om den
svenska byggforskningen. U ppfattningarna om
byggforskningens territorium h ar förändrats u n 
der årens lopp. M edan det tidigare var självklart
att i första hand arbeta med bostadsbyggnadsfrå-

gor har ansvarsområdet sederm era vidgats till att
omfatta hela den byggda miljön, även innefattan
de energihushållning och energiteknik för bebyg
gelsen. Synen på uppdragets kvalitativa natur kan
inte sägas ha genomgått lika stora förändringar.
Byggforskningsrådet betraktas alltjämt som ett or
gan m ed syfte att i första hand ta ansvar för sek
torns kunskapsbehov, och utifrån detta ta initiativ
för att dirigera och rikta kunskapsproduktionen.
Däri ingår att ”forskning” innefattar allt från ve
tenskaplig forskning till vardagligt rationaliseringsarbete.2 Den statliga politiken syftar således
till att såväl styra som underlätta byggnadsbranschens utveckling och anpassning till föränderliga
samhällsvillkor. Näringslivet spelar av förklarliga
skäl en viktig roll i samm anhanget, m en det är i
kraft av statliga direktiv som Byggforskningsrådet
arbetar med mål av direkt betydelse för byggbran
schens olika aktörer. Den fortsatta framställningen
fokuseras bland annat på frågan hur Byggforskningsrådets uppdrag förändrats och omtolkats u n 
der tidsperioden.
Byggforskningsrådet är en instans som befin
ner sig i en speciell mellanställning; mellan å ena
sidan politikernas visioner, resurser och statliga
direktiv och å andra sidan forskarsamhällets krav,
kapacitet och önskningar. Mellan politik och
forskning, som det uttrycks i denna boks titel. De
associationer som därm ed väcks går i två riktning
ar, en relationell och en rumslig. Den förra m eta
foren leder oss att tänka på forskningspolitik som
något som försiggår mellan politiker och forskare.
En relation upprättas, affinitet uppstår och kan u t
vecklas. Svensk politik har gärna anslutit till och
utnyttjat forskningen som ett instrum ent för att
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hantera avvägningen av resursfördelningen i sam 
hället. Byggsektorn är ett givande exempel.
Den rumsliga metaforen måste inte tolkas som
att verksam heten klämts mellan två sköldar. U n
derstundom har det varit så, vilket kom m er att
framgå nedan, m en intressantare är en annan läs
ning och tolkning av titelorden: Verksamhetens
grundidé är att sektorsforskningsorganet BFR skall
fungera som en mellanlänk, en förmedlande in 
stans med uppgift att översätta politiska direktiv
till policy för anslagsgivning och FoU-utveckling.
Mycket konkret befinner sig Byggforskningsrådet
m itt emellan stat och forskning m ed uppdraget att
knyta samman två kvalitiativt skilda arenor. Detta
varken är eller har varit en uppgift som ger om e
delbara och avläsbara resultat. Många är övertyga
de om att denna funktion behövs och måste fin
nas även om det inte är möjligt att få en exakt in 
form ation om huruvida verksam heten uppfyller
rim liga effektivitetskrav eller ej. Andra är helt
övertygade om att verksam heten varken behövs
eller gör någon nytta. Till följd av att verksam he
ten inte utvärderas efter konkreta resultat, utan ef
ter politiska bedöm ningar som i sig är svåra att få
systematiskt grepp om, är det nödvändigt att när
verksam heten studeras fästa uppm ärksam het vid
Byggforskningsrådets relationer till omvärlden,
t.ex. hur verksam heten skildras och uppfattas i
massmedia. Vilken är den allm änna bild om bygg
forskningen o ch sektorsforskningen, som förm ed
las till de relevanta aktörerna på politikområdet?
Positionen mellan två eller flera tunga kraftfält
(politiker, branschfolk och forskarsamhälle), gör
förankringsarbetet till en strategisk uppgift. Bygg
forskningsrådet har varit noga m ed det under den
h ä r studerade perioden, även om m an inte alltid
fått sin vilja igenom. Vänner har anskaffats efter
specifika m önster som påverkats framförallt av de
politiska konjunkturerna. En viktig utgångspunkt
är således att fästa uppm ärksam het vid Byggforsk
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ningsrådets styrelse representation. Men frågeställ
ningen om legitimitet har också en vidare betydel
se. Byggforskningens allm änna position är beroen
de av att det finns organiserade intressen som ger
stöd. Vem som skall belägga det samhälleliga u t
rym m et för FoU-uppgifterna är inte givet. Sverige
har institutionaliserat en specifik arbetsdelning,
vilken kan diskuteras och problematiseras teore
tiskt och em piriskt utifrån de samlade erfarenhe
terna av den svenska byggforskningens historia.
Detta är några av de frågor som följande u n 
dersökning bygger på. Den som begrundar den
forskningspolitiska och forskningsorganisatoriska
process som Statens råd för byggnadsforskning
genomgått sedan 1960, ställs således inför en hel
härva av problem. Hit hör också den mer allm än
na frågan om att associera förändringar inom rå
dets sfär m ed m er generella förändringar på sam
hällsnivå. Frågeställningen är komplicerad och
svår att besvara i precisa termer. Statlig förvaltning
kan inte oförmedlat analyseras utifrån en modell
som säger att varje förändring av policy eller orga
nisatorisk uppbyggnad skall ses som en respons
på yttre krav eller omständigheter. Statens råd för
byggnadsforskning blev nämligen under sjuttiota
let en omfattande adm inistrationsapparat. I konse
kvens härm ed fick interna processer allt större be
tydelse för verksam hetens utveckling.
Svårigheten att för varje tidsperiod mera exakt
bestäm m a spänningsförhållandet mellan externa
och interna processer läm nar ett specifikt utrym 
me åt forskarens gestaltningsförmåga och gissningskonst. För att i möjligaste m ån korrigera
dessa tendenser har föreliggande bok i första hand
grundats på skriftliga dokum ent såsom styrelse
protokoll och därtill hörande handlingar. Tyvärr
läm nar dylikt forskningsmaterial en hel del övrigt
att önska. I styrelserum men uttalas och mumlas
åtskilligt som aldrig fästs på papper. Intervjuer
kan bara delvis ersätta dessa brister. På grund av
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detta, samt ett antal andra förhållanden, har den
följande historiken några specifika begränsningar
som härmed skall tydliggöras för läsaren.
Detta är inte en bok om vilka resultat som
forskningen på byggområdet presterat under den
aktuella perioden. Här fram kom m er nära nog ing
enting om det som kanske är det viktigaste ända
m ålet med statens engagemang på om rådet - att
läm na svar och förslag till lösningar av problem
som identifierats. Författaren har inte ägnat sin tid
åt att läsa forskningsrapporter och vetenskapliga
tidskrifter på byggforskningsområdet. Med h än 
syn till den vetenskapliga mångfalden inom bygg
forskningen vore det för övrigt omänskligt att av
någon enskild kräva en sådan arbetsinsats. Den
som förväntar sig att i denna bo k finna något så
dant må bliva besviken. I stället får läsaren här en
framställning om byggforskningen som forskningsadm inistration och forskningspolitiskt feno
m en i det svenska samhället.
Med sin inriktning på att främja forskning och
rationaliseringsverksam het på byggnadsom rådet,
att planera för FoU, att sam ordna och informera,
har BFR genom regeringens instruktion givits
uppgifter som är synnerligen svåra att mäta och
därm ed att utvärdera. Det finns helt enkelt inga
givna otvetydiga m ått som verksam heten kan rela
teras till. Rådet är, som framhållits ovan, ett för
m edlingsorgan, en m ellaninstans m ed syfte att
fördela anslag och att utveckla planer och förslag
till framtida forskning. H ur gärna m an än vill är
det kanske inte ens troligt att m an skall kunna
åstadkom m a det som önskas. Men m an måste
pröva möjligheterna, måste testa den okända
fram tiden. De försök till ”utvärderingar” av BFR,
SIB och den svenska byggforskningen som gjorts
sed an början av 1980-talet visar m ed önskvärd
tydlighet att så är fallet.
D etta till trots är det ogörligt att skriva om en
statlig myndighet, som i rationalistisk anda givits

planeringsuppgifter för styrning av forskning,
utan att dras till frågan om huruvida verksam he
ten bedrivits rationellt. Frågeställningen är m agne
tisk. För att kunna besvara denna fråga är det
nödvändigt att undersöka förutsättningarna för ra
tionalitet. Graden av rationalitet kan nämligen be
traktas som en funktion av tre andra förhållanden:
graden av målprecisering, graden av tillgång till
inform ation och graden av förmåga att analysera
given information. Till följd av den framtids faktor
som alltid är verksam i planering och styrning av
forskning finns avsevärda hinder, som i betydande
grad försvagar möjligheterna att agera rationellt.
Mål och preferenser är inte alls särskilt precisa
utan snarast föränderliga m ed starka strategiska
förskjutningar i perspektiv förorsakade av poli
tiskt ideologiska ståndpunkter. Tillgången till in
formation om de sakfrågor som är intressanta på
bostadsom rådet är i sig beroende av forskningen
på området. Värdet av denna inform ation är i sin
tur beroende av den inriktning och status som
forskningen har uppnått. Ju lägre grad av institutionalisering av forskningen desto sämre m öjlighe
ter att få tillgång till information. Detsamma gäller
självfallet även förmågan att analysera inform atio
nen. Många gånger måste tjänstem annen (=forskningssekreteraren), om han/hon besitter svag sakområdesinformation, arbeta med ansökningarna
som enda informationsmaterial. Det starka öm se
sidiga beroendet mellan forskningsplanering och
forskning illustrerar beslutsfattarens dilemma.
Alltför ensidiga satsningar i den ena eller andra
riktningen blir ett stort risktagande, vilket beford
rar enkla strategier för riskaversion och risksprid
ning; i det här fallet t.ex. genom att antingen välja
kända och säkra forskare eller genom att försöka
fördela anslagen över så många olika projekt som
möjligt. H ur gärna m an än vill är det således ett
riskfyllt projekt att uttala sig om huruvida bygg
forskningen har bedrivits rationellt.

Inledning

Det vore dock im produktivt ur forskningssyn
punkt, om inte en detaljrik och relativt om fattan
de studie m ed historisk uppläggning skulle ge utväxling i form av diskussionssynpunkter till frå
gan om byggforskningens organisation och u p p 
byggnad. Läsaren finner ett antal sådana i bokens
avslutning. Även om dylika frågeställningar sålun
da kommer att beröras är det övergripande syftet
h är inte att närm are behandla den svåra utvärderingsproblem atik som är förknippad med besluts
fattandets rationalitet. Tanken är i stället, att med
ett historiskt perspektiv, bidra till att beskriva och
analysera villkoren och förutsättningarna för det
statliga engagemanget i byggnadsforskningen. Här
fokuseras på de aw ägningsproblem som ständigt
varit närvarande i verksamheten: Skall kortsiktig
eller långsiktig forskning prioriteras? Skall teore
tisk eller praktisk forskning prioriteras? Skall
forskningsinstitutionerna ges projektanslag eller
ramanslag? Skall inform ationsarbetet förändras,
förbättras eller läggas på andra instanser?
1 stor utsträckning har arbetet styrts av före
ställningen, att det är i sam band med förändring
ar, problem, stress och konflikter som en verk
sam hets och en organisations m er principiella ka
raktär blir synlig och åtkomlig. Såvida uppgiften
är att ge en fullständig och rättvisande beskrivning
av adm inistrationens verksam het i olika skeden är
detta perspektiv sannolikt inte det mest effektiva.
D en allt annat överskuggande prestation som u t
förs av BFR är att fördela forskningsbidrag. Det
vore tänkbart att m ed hjälp av ansökningar, beslut
och resultatuppgifter göra analyser av den byrå
kratiska praktiken och hur den förändrats över
tid. Men uppgiften har inte varit att ge närgångna
skildringar av d en byråkratiska vardagslunken. I
stället har processer och händelser som har be
döm ts vara av strategisk betydelse för forskningsadm inistrationen lyfts fram. Därm ed gör vi dygd
av nödvändigheten, eftersom det omedelbart till
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gängliga källmaterialet är styrelsens protokoll och
de av kansliet framtagna handlingarna till styrel
sens sam m anträden (vari anslagsansökningar n a
turligtvis ingår). Där dokum enteras förvisso icke
de personliga sympatier och antipatier som k u n 
nat utgöra drivfjädern i m er eller m indre konfliktfyllda processer, vilket gör att framställningen inte
kan kom m a ända fram till en helt trovärdig be
skrivning och tolkning av verksamheten. Kom
pletteringar i form av intervjuer ger forskaren en
aning om att drivkrafterna är komplexa och van
ligtvis mycket svåra att beskriva.
U ndersökningen är således en studie över be
slutsprocesser och hur beslut har motiverats och
förankrats. Något egentligt försök till att studera
genom förandet av dessa beslut har inte gjorts. Im 
plem enteringen är tyvärr svårtillgänglig, m en icke
desto m indre viktig för förståelsen av rådets u t
veckling. Tankeväckande är hypotesen att forskningshandläggarna under årens lopp drivit sin
egen politik, eller möjligen ”sina” favoritforskares
politik, ibland i strid m ed och ibland i linje med
styrelsens och ledningens vilja. Därom kan vi blott
spekulera. Frågeställningen skulle kräva mycket
specificerade begrepp och m etoder och har inte
bedöm ts vara forskningsekonomiskt försvarbar
m ed tanke på projektets snäva tidsplan.
Det källmaterial som har utnyttjats är, som
framgått, i första hand Byggforskningsrådets sty
relseprotokoll m ed bihang. Publicerade verksam 
hetsplaner, inform ationsskrifter och periodika från
BFR har också varit ett källmaterial av central be
tydelse. I takt med att framställningen närm at sig
dagens förhållanden, närm are bestäm t efter 1976,
har riksdagstrycket blivit en värdefull inform a
tionskälla. BFR:s arkiv är relativt välordnat och så
pass innehållsrikt att det läm nar utrym m e för fler
undersökningar. I rådets källarutrym m en finns ett
stort historiskt material och för denna undersök
ning har bara vissa delar kunnat utnyttjas. M unt
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lig inform ation har utnyttjats mycket sparsam t
m en i några fall har intervjum aterial använts för
att kom plettera de stundtals knapphändiga proto
kollen. Över tid kan märkas en tydlig tendens
som tyvärr består i att protokollen ger allt färre
och otydligare uttryck åt de diskussioner som
förts i styrelserummet.
Denna studie bör betraktas som ett första för
sök att närma sig problem atiken m ed att skriva en
historik över de svenska forskningsråden, varav
BFR bara är ett om än speciellt exempel. Mycket
arbete återstår. De svenska forskningsrådens histo
ria är nämligen i stort sett oskriven.
Fram ställningen är indelad i fyra tidsperioder.
Den första handlar om 1960-talet och utgör kapi
tel två. I detta finns av dispositionsskäl ett antal
beskrivningar av verksam heter inom rådets om rå
de som bör vara m ed, m en som samtidigt inte b e
höver beskrivas i varje kapitel annat än i sam band
m ed att rutiner förändrats. Det tredje kapitlet be
h an d lar perioden 1970-1976 och berör viktiga
förändringar i rådets allmänna uppgifter och orga
nisation. Den borgerliga regeringsperioden 1 9 7 6 1982 bildar ram för kapitel fyra. Här blir fram
ställningen något m indre detaljerad och m er p rin 
cipiellt diskuterande. Det femte kapitlet behandlar
m ycket kortfattat några grunddrag i utvecklingen
och viktiga händelser under den återstående
tioårsperioden fram till dags dato.

Varje kapitel inleds m ed ett försök att i grova
drag teckna en tidsbild av de förhållanden, t.ex.
svensk bostads- och forskningspolitik, som var av
betydelse för Byggforskningsrådet. 1 regel u p p 
märksammas därefter rådets ekonom iska ställning
samt andra förhållanden av tyngre dignitet för
verksamheten. Målprogram, organisation, handläggningsrutiner och prioriterade forskningsom rå
den utgör självklara hållpunkter för undersök
ningen, och i några kapitel bildar detta underlag
för längre resonerande partier. Byggforskningsrådets organisatoriska uppbyggnad och förändring
arna av denna är en av de bästa källorna för att
beskriva byggforskningens territorium . Statens in 
stitut för byggnadsforskning tas upp som en av rå
dets största och viktigaste anslagsmottagare, m en
här har inte gjorts något samlat försök att skriva
institutets historia. I ett avslutningskapitel sum 
meras några intryck och erfarenheter som läggs
till grund för en m er teoretisk diskussion om vill
koren för den statliga forskningspolitiken.
Av kom petensskäl kom m er jag att i den fort
satta framställningen att lägga tyngdpunkten vid
samhällsplaneringsområdet när innehållet i forskningsplaneringen redovisas och diskuteras. O m rå
det är sannolikt inte representativt, m en ger in
tressanta inblickar i de principiella aw ägningsproblem som hör ihop med all forskningspolitik och
forskningsplanering.

Inledning
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Bakgrund och summering av tiden 1942 till 1960
Byggnadsbranschens kännem ärke är dess u p p d el
ning på ett stort antal m indre företag. Med ett lad
dat uttryck har branschstrukturen ofta beskrivits
som ”splittrad”. Forskningsverksam heten brukar
sägas ha haft samma karaktär fram till dess att
statsm akterna tog initiativ till en sam ordning och
systematisering av byggnadsforskningen. I direkt
anslutning till skapandet av Statens tekniska
forskningsråd år 1942 bildades Statens kom m itté
för byggnadsforskning (SKB). Kommittén fick ett
anslag till driften av ett m indre kansli och medel
för forskningsstöd till undersökningar m ed avse
ende på byggnadsteknik, byggnadsstatistik samt
hus- och brobyggnad. Totalbudgeten för budgetå
ret 1952/53 var inte större än 338 000 kr.
Möjligheterna att stödja forskningsverksamhet
ökade betydligt när statsm akterna 1953 beslutade
att en särskild avgift skulle tas u t från arbetsgivare
inom byggnadsbranschen. Avgiften tillförde cirka
2,5 m kr till den byggnads forskningsfond som
sam tidigt inrättades. Med beslutet ombildades
kom m ittén till Statens näm nd för byggnadsforsk

ning (SNB). Denna näm nd hade till uppgift att
främja forskning och rationalisering inom h u s
by ggnadsområdet. För detta syfte utförde näm n
den dels forskning i egen regi, dels lämnades u p p 
drag till enskilda forskare och institutioner. Efter
som staten inte var ålagd att själv betala avgift till
fonden anvisades genom ett departem entsanslag
bidrag, bland annat till kansliets avlöningar.
År 1960, efter förslag av 1959 års byggnadsforskningsutredning, delades näm nden i två m yn
digheter, Statens råd för byggnadsforskning och
Statens institut för byggnadsforskning. Den förra
m ed uppgift att kartlägga forskningsbehoven och
att fördela medel ur fonden, den senare med u p p 
gift att bedriva forskning m ed särskilt avseende på
sådana om råden som annars inte blev tillgodosed
da av den ordinarie högskole- och universitets
forskningen. Institutets verksamhet finansierades i
första hand genom att rådet beviljade medel ur
byggnadsforskningsfonden. Tanken var att institu
tet skulle konkurrera om bidragen med andra
forskningsutförare.

Fotnoter
1 B y g g fo rsk n in g en s o rg an isa tio n . S a m m a n d ra g av b y g g fo rs k n in g su tre d n in g e n s b e tä n 
k a n d e . Sv en sk B yggtjänst 19 5 9 , s. 9
2 Jag a v står h ä r från att ty n g a fra m stä lln in g en m ed de vanliga och v ä lb e k a n ta d e fin i
tio n e rn a av F o U -b e g re p p e n . En u tm ä r k t a n a ly se ra n d e fra m stä lln in g om d e fin itio 
n e rn a o c h d ith ö ra n d e p ro b le m a tik g er J a n E rik sso n i sin u p p s a ts ”FoU eller F och
U? O m s k illn a d e n m ellan fo rs k n in g o c h u tv e c k lin g s a rb e te ”, T id sk rift för a rk ite k tu rfo rsk n in g vol. 3, n r. 3, 1990.

Foto: Hans M alm berg
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Rekordår - teknik och politik integreras
Den stora och avgörande frågan är hur planeringsoch produktionsresurserna fö r bostadsbyggandet skall
kunna bringas upp i nivå med den efterfrågan vi har
att se fram mot och hur detta skall kunna ske utan att
kvaliteten i fram tidens bostad kompromissas bort.

Rune Johansson 19641
Byggnadsverksamheten intar en central ställning i
det svenska näringslivet. Under efterkrigstiden har
byggsektorn betraktats som en tillväxtmotor i det
ekonom iska kretsloppet. Vid m itten av sextiotalet
utgjorde investeringarna i byggnader och anlägg
ningar 1/5 av bruttonationalprodukten och 3/5 av
bruttoinvesteringarna. Tioårsperioden 1955-1964
ökade investeringarnas värde i fast pris i genom 
snitt med 4,9 % per år. Denna ökningstakt trodde
ekonom iska experter skulle kom m a att vidm akt
hållas. 1965 års långtidsutredning räknade med
att så skulle ske un d er överblickbar framtid, d.v.s.
fram till 1980. Det var t.o.m. önskvärt att den
ökades, om än ytterst litet.2
Inom byggnadssektorn fanns en mycket hete
rogen företagsstruktur. De m ånga små företagen
var ett dom inerande inslag. 1950 fanns 12 294 fö
retag med 5 årsarbetare eller mer. Antalet årsarbe
tare var lågt, i medeltal 9 per företag. Tolv år sena
re, 1962, hade antalet företag m er än halverats,
närm are bestäm t fanns 5 133 företag m ed motsva
ran d e arbetsstyrka. För dessa företag var medelta
let 4 0 årsarbetare. En påtaglig strukturrationalise
ring hade alltså ägt rum , m en situationen var inte
såd an att det i dessa företag, an n at än undantags
vis, fanns förutsättningar att bedriva nödvändigt
utvecklingsarbete. Forskningen organiserades kol
lektivt.
Bostadsbristen var stor red an under femtiota

let och den växte ytterligare i början av 1960-talet.
Hyresregleringen höll tillbaka priset på det äldre
lägenhetsbeståndet, vilket bidrog till att skapa ett
underutnyttjande. I början av decenniet var anta
let bostadssökande bara i Stockholm uppe i

120 000 .
Efterkrigstidens byggande hade accelererat
kraftigt redan från m itten av 1950-talet så att
byggnadsverksamheten vid ingången till sextiota
let var relativt hög. Den stora skalan i byggandet
och planeringen av hela bostadsom råden etablera
des vid femtiotalets slut. 1960 byggdes ca 70 000
nya bostäder, d.v.s. om kring 9 bostäder per 1 000
invånare. Med denna siffra låg Sverige bland de
högsta i världen.
Den svenska byggnadsverksamheten hade ra
tionaliserats kraftigt under 1950-talet. 1960 fanns
på svenska byggnadsplatser 900 tornkranar mot
22 år 1950. Tornkranen möjliggjorde en övergång
från platsgjutning till fabrikstillverkade element.
Antalet m oderna hissar ökade under samma tid
från 85 år 1953 till 2 500 år 1960. Delar av bygg
nadsverksam heten överflyttades till fabrik. Be
tongen tillverkades i allt större utsträckning i sta
tionära fabriker i storstadsområdena. Träsnickerier
tillverkades nästan uteslutande i fabriker.3 Därmed
minskades behovet av interna transporter radikalt.
M askinerna förbättrades och utnyttjades på ett ef
fektivare sätt till följd av nya planeringsmetoder.
Detta kallades ”industrialiserat byggande” och var,
enligt arbetarrörelsehistorikern Sven Landin, re
dan 1960 en spektakulär framgång i vissa sam
m anhang:4
I juni 1960 monterade ”Skåningarna” inför en häpen
mässpublik på Storängsbotten en fu llt inredd 5-rums-
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villa på 11 timmar. Monteringen skedde kring ”Hjär
ta t”, ett färdigt paket med elcentral, pannrum, bad
rum, toalett och den del av köket som fordrade anslut
ning till vatten- och avloppsledning. T o m detaljer
som glödlampor och toalettpapper fanns på plats!
1 serieproduktion skulle demonstrationsobjektet
kunna tillhandahållas på 12 arbetsdagar frå n färdig
grund till inflyttning. Det var vackert så.

”Industrialiseringen” var också en stor och viktig
fråga för byggnadsarbetarkåren. Till 1960 års k o n 
gress m otionerade Byggnads förbundsstyrelse i u t
bildningsfrågan och menade:
Något som vi inte få r stå främ m ande fö r är att ut
vecklingen, genom den ökade mekaniseringen och
stordriften, är på väg att skapa en helt ny yrkeskår
vid sidan av de traditionella yrkesfacken. Denna kär
år montagearbetarna. I fram tiden komm er vi sanno
likt att få flera arbetsplatser, där man inte kan tala
om olika yrkesgrupper eller olika lag, utan där hela
arbetsstyrkan utgör ett enda stort arbetslagT

D en tekniska utvecklingen hade således nått en
viss mognad. Frågan var snarast h u r och inte om
dessa förutsättningar skulle utnyttjas för att lösa
ett av tidens stora politiska problem - bostadsbris
ten.

Socialdemokratin, bostadspolitiken
och miljonprogrammet
Redan i Arbetarrörelsens efterkrigsprogram (1944)
poängterades att bostadsbristen var det mest ange
lägna problem et att lösa på det bostadspolitiska
om rådet.6 1960, då Erlanders m inistär genom
ökade röstandelar gavs fullmakt att regera vidare
efter år av borgerliga försök att bryta hegemonin,
hyste socialdemokraterna viss tilltro till de tecken
som antydde att bostadsbristen skulle kunna av
vecklas. Byggapparaten borde n är detta mål u p p 
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nåtts i första hand användas till att höja standar
den på bostadsbeståndet. I 1960 års partiprogram
m enade SAP att en snabb rationalisering och effektivisering av bostadsbyggandet var ett ”sam 
hällsintresse”. Därav följde också att samhället
borde ta på sig ett ansvar för att byggnadsforsk
ningen successivt utökades.7
Förhoppningarna om en snabb lösning av bo
stadsfrågan infriades inte utan i stället kvarstod
problem en och i många fall förvärrades de. Trots
den relativt höga bostadsproduktionen under
1950-talet och början av sextiotalet ökade efterfrå
gan på bostadsm arknaden.8 Bostadsbristen blev
ett av de viktigaste dagspolitiska spörsmålen. Sär
skilt i de större tätorterna var bristsituationen akut
och bostadskön lång. Orsakerna till denna utveck
ling var flerfaldiga. Det svenska samhället genom 
gick en strukturom vandling. H ushållen krävde
större utrym m e (och kunde bekosta detta). Ung
dom ar flyttade hemifrån tidigare för att få en egen
bostad och invandringsöverskottet blev större och
större. Dessutom bodde det ökande antalet äldre i
allt större utsträckning kvar i sina bostäder. De
yngre familjernas svårigheter att skaffa rymliga bo
städer skapade i sig ett ansenligt politiskt tryck,
vilket bl.a. gav upphov till en bostadsaktion från
SSU (Sveriges socialdemokratiska ungdom sför
bund) 1963. De borgerliga oppositionspartierna
utnyttjade också läget på bostadsm arknaden i sin
kritik av regeringspartiet. Socialdemokraterna fick
stå till svars för bostadsbristen.
Statsministern Tage Erlander säger i intervju
boken 1960-talet (1982) att han tror att det var
ungdom sförbundet som först förde fram kravet
om en m iljon bostäder under tio år. Kravet accep
terades och fördes in i en skrift som presenterades
till 1964 års partikongress. Skriften hette Resultat
och reformer och däri framfördes en konkret mål
sättning för bostadspolitiken:
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Upphovsrättsskyddad bild

m ed den statliga bostadsbyggnadsutredningen. I
bostadsavsnittet sammanfattade han nämligen just
denna utrednings kom m ande betänkande Höjd bo
stadsstandard (SOU 1965:32). Där framgick att det
skulle behöva produceras drygt 1,5 milj. lägenhe
ter under fem tonårsperioden 1960-1975 för att
motsvara bostadskonsum enternas efterfrågan. U t
redningen satte också upp långtgående målsätt
ningar för standard och utrym m e:11
- det bör byggas så många lägenheter att alla som i
mitten av 1970-talet vid då rådande prisnivå önskar
en egen lägenhet också kan disponera en.
( - - - )

Tage Erlander i talarstolen inför förlustvalet 1966. Foto Rolf Pettersson, Re
portagebild. Vår bostads arkiv.

Efterfrågan på moderna bekvämligheter och på god
kvalitet i största allmänhet bör likaledes tillgodoses.
Det kräver en omfattande upprustning av det befintli
ga bostadsbeståndet.
( - - - )

Produktionen av nya eller ombyggda bostäder behöver
gå upp till en miljon på en tioårsperiod.9

A tt tillfredsställa den antalsmåssiga efterfrågan utan
att samtidigt sikta mot att tillfredsställa efterfrågan på
utrym m e medför felinvesteringar på längre sikt.
( - - - )

Skriften var tänkt att fungera som ett slags arbetsritning för ”ytterligare några års framstegsverksam het”. I presentationen av skriften vid 1964 års
partikongress framhöll Ernst Michanek, då statsse
kreterare i socialdepartementet:
Lika litet som vi godtar bristen på arbete kan vi godta
bostadsbristen. Ser vi tillbaka har vi åstadkommit en
miljon nya bostäder på 18 år. Nästa miljon nya bostä
der — relativt sett större och mycket bättre - måste vi
åstadkom m a på 10 år, ungefär halva tiden. Vi måste
bereda utrymme i ekonomin fö r mera bostadsbyggan
de, och vi skall satsa mer på bostadsutrymme fö r f a 
miljerna. Har man barn bör m an ha minst tre rum
och kök; det är ett mål som nu bör vägleda byggare
och planerare.10

M ichanek framhöll att program skriften häm tat
id éer och arbetsmaterial från pågående statliga u t
redningar och de reform kataloger som låg implicit
i deras arbete. Ernst Michanek hade haft kontakt

Hustypsönskemålen bör tillfredsställas. Det betyder
att småhusandelen bör öka och ombyggnadsverksam
heten bland småhuslägenheterna intensifieras.

Tanken om milj onpro gramme t var således väl eta
blerad innan programm et formellt sattes igång. I
statsverkspropositionen år 1965 (bil. 13) framhöll
departem entschefen Rune Johansson att ett produktionstillskott av 1 milj. lägenheter under den
närmaste tioårsperioden var en angelägen målsätt
ning för bostadsbyggandet.
Innebörden av miljonprogram m et var fram
förallt att statsm akterna gick in med ekonomiska
garantier för att möjliggöra finansieringen av pro
jekt i långa serier. Lånebestämmelserna ordnades
så att om man byggde minst 1 000 likadana lägen
heter erhölls bestäm da förmåner, t.ex. förtur i lånekön. Tilltron till den stora skalan var stor. Seriebyggandet och den svenska m odellen för betonge
lementbyggeri var ett sätt att hantera problemet.
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80 % av de lägenheter som byggdes i flerbostadshus under perioden 1961-75 återfinns i s.k. nyex
ploateringsom råden. 60 % av dessa finns i hus
som bildar grupper av hus om tio eller flera och
som ser i stort sett likadana u t.12
M iljonprogrammet förutsatte att planering och
produktion utvecklades på ett gynnsamt sätt. I
den näm nda propositionen erinrade statsrådet om
att han även tillkallat en utredning, som skulle
”överväga åtgärder i syfte att främja byggandets in
dustrialisering”. De bostadspolitiska m edlen u p p 
rustades vid m itten av sextiotalet. Den kom m una
la planeringen byggdes ut, den kom m unala m ark
planeringen blev mera aktiv, lån och bidrag gavs
till byggande och upprustning av bostäder och
stöd gavs till ekonom iskt svaga grupper med sär
skilda bostadsbehov.13 Carl Ekbrant, forskare vid
Statens institut för byggnadsforskning, har i en
skrift om m iljonprogram m et hävdat att ”byggapparaten vid m itten av sextiotalet var ’intrim m ad’
och förberedd för att sätta rekord i byggandet av
bostäder”.14 Siktet ställdes högt i den stora b o 
stadspolitiska regeringsproposition som 1967 for
m ulerade de allm änna målen för bostadspolitiken:
Syftet med samhällets bostadspolitiska åtgärder är att
frä m ja en god bostadsförsörjning. Det allmännas en
gagemang i denna uppgijt motiveras av bostadens
grundläggande betydelse fö r familjelivet, individens
hälsa och arbetsförmåga, vila och rekreation. Samhäl
lets mål för bostadsförsörjningen bör vara att hela be
folkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade
och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet
och till skäliga kostnader.15

För att realisera dessa politiska föresatser krävdes
en sam ordnad och väl fungerande produktionsap
parat. Förutsättningarna för en ökning av arbetskraftsinsatserna var dock inte särskilt goda. U nder
d en gångna tioårsperioden hade arbetskraften
in o m byggnadsindustrin ökat m ed i genom snitt
ett p a r procent per år. När m an vid m itten av sex
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tiotalet reflekterade över fram tiden stod det klart
att befolkningsprognoserna pekade m ot att antalet
m än i arbetsför ålder skulle stå på en oförändrad
nivå. Dessutom talade mycket för en framtida ar
betstidsförkortning. Vidare var det uppenbart att
en allt större del av ungdom en skulle komm a att
välja teoretiska utbildningslinjer. Sammantaget
gav dessa punkter goda skäl för bedöm ningen att
den framtida byggnadsproduktionen i allmänhet
och en ökning av densamm a i synnerhet skulle
kräva en kraftigt ökad produktivitet. Detta var
sextiotalets kärnproblem atik. Det norm ala rationaliseringsarbetet, som pågått i m inst ett decennium ,
klarade inte den ökning av produktionen som an
sågs politiskt motiverad. Det fordrades ett genom 
brott för nya tekniker och när m iljonprogram m et
började diskuteras sattes stor tillit till en ökad fa
brikstillverkning av byggnadsdelar, särskilt stora
stom elem ent för m ontering på byggnadsplatsen.
1965 byggdes inte mer än 4 % m ed denna metod.
Stora förhoppningar knöts till att m an genom
forsknings- och utvecklingsarbete skulle kunna
bidra till utvecklingen av nya och produktiva ar
betsm etoder.16 Vid socialdemokraternas kongress
1964 antogs ett uttalande i bostadsfrågan där m an
bl.a. framhöll att byggnadsforskningen i högre
grad borde inriktas på utveckling av byggnadsmetoderna.17
Ett annat hinder var att det krävdes mycket
kapital för att finansiera bostadsbyggandet. APfonderna kom att bilda ryggraden i m iljonpro
grammet, m en de första åren gick det trögt bl.a.
till följd av att riksbanken brom sade bankernas
bostadskreditgivning. Antalet färdigställda lägen
heter sjönk från 96 000 år 1965 till 89 000 året
därpå. Detta gjorde att 1966 års valrörelse kom att
präglas av en ”svekdebatt”, särskilt efter de tre
0 :n as (Gustaf Olivecrona, Lars O rup och Åke
O rtm ark) hårdhänta TV-utfrågning av statsm inis
ter Erlander. Efter 1967 ordnades dock finansie
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Upphovsrättsskyddad bild

En bekym rad Tage Erlander i TV-studion i oktober 1967. Plågas han av bostadsköerna och m ittenpartiernas krav om ökade resurser till bostadsbyggandet?
Foto Graan, Pressens bild.

ringsfrågorna, trots ett utdraget politiskt schabbel
i hyresregleringsfrågan, och under åren 1968 till
och m ed 1972 färdigställdes närm are 110 000 lä
genheter per år. Facit av tioårsperioden 1965-74
blev 1 005 614 lägenheter.
Entusiasmen för standardisering och rationali
sering är kanske det som dom inerar bilden av
byggforskningens 1960-tal. Även om det skymtar
fram ett vidare intresse för m änniskan i boendet,
för m juka frågor - särskilt mot periodens slut - är
det otvetydigt att uppgiften tolkades som att u n 
derlätta industrialiseringen av byggandet, och för
detta var standardisering och rationalisering vä
sentliga uppgifter. En av de viktigaste bostadspoli
tiska propositionerna under 1960-talet, nr 100,
1967, genljuder starkt av tillväxtinriktning och
bostadsfrågan fram träder där i första hand som ett
kvantitativt problem. Rationaliseringen av byggan
det ses som en förutsättning för fortsatt ekono
m isk tillväxt och produktivitet ses i första hand

som nödvändig för att ge bättre möjligheter att
”öka byggnadsproduktionen, vilket är av betydel
se inte minst med hänsyn till behovet av fler bo
städer”.18 I andra hand m edför höjd produktivitet
att andra delar av produktionen kan försörjas
bättre med arbetskraft. I tredje hand gör rationali
seringen att byggnadskostnaderna kan minska.
Viktig i samm anhanget är också den ovan
näm nda statliga byggindustrialiseringsutredningen
(BIU)19 som tillsattes hösten 1964. Den hade till
uppgift att ”överväga lämpliga åtgärder från sta
tens sida i syfte att främja och påskynda utveck
lingen mot en mera fullständig industrialisering av
byggandet”.20 Utredningen föreslog åtgärder som
berörde byggnadsbestämmelser, standardisering,
typgodkännande och norm ering av byggnadsområdet samt frågor om den byggnadstekniska infor
mationen. U tredningen förordade bl.a. en stark
utbyggnad av Byggstandardiseringens verksam 
het.21
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Forskningspolitik för framsteg
Vid 1959 års riksdag formulerades utgångspunk
terna för den kom m ande tioårsperiodens forsk
ningspolitik. Ett avsnitt från en av regeringens
propositioner har blivit klassisk och brukar ofta
citeras;
Forskningen är den mest dynamiska kraften i sam
hällsutvecklingen. Forskningens resultat skapar stän
digt nya, tidigare oanade möjligheter fö r materiella
och kulturella framsteg. Det råder ingen tvekan om
att vi nu befinner oss i ett skede, då ett starkt stöd ät
forskning är en huvudförutsättning fö r bevarandet och
vidareutvecklingen av välfärdssamhället i verklig m e
ning och där en alltmer internationaliserad forskning
utgör en av de bästa grundvalarna fö r ett förbättrat
samförstånd och samarbete. Även om de investeringar
som görs fö r att föra forskningen fra m å t inte alltid av
kastar från samhällsekonomisk synpunkt omedelbara
resultat blir dessa investeringar ofrånkomligen en allt
viktigare faktor i den långsiktiga planering, som kräv e sfö r en väl balanserad samhällsutveckling.22

Dessa tankegångar lade grunden för en påtagligt
generös anslagspolitik gentem ot forskningen och
forskningsråden från statsm akternas sida. Den so
cialdem okratiska regeringen ville därem ot under
d en n a period inte medverka till utform ningen av
en övergripande och mer detaljerad forskningspo
litik. I stor utsträckning handlade forskningspoli
tik en vid denna tid om att finna en lämplig avväg
n in g mellan grundforskning och tillämpad forsk
ning. Men inte heller för sådana frågor tillämpades
några generella politiska principer. Peter Stevrin
konstaterar, i avhandlingen Den samhällsstyrda
forskningen (1978), att det under 1960-talet ”ver
kar som om det varit svårt från många olika håll
att mer ingående diskutera forskningsfrågornas
styrning”. Inom de rådande om ständigheternas

allmänna ram var det de tillfälliga behoven, argu
m enten och styrkan i agerandet, som avgjorde vil
ka om råden som fick organiserad forskning. Med
Stevrins ord:
Det verkar som om man inte på ett mer ingående sätt
gjort klart fö r sig hur forskningen skall användas i
samhällets tjänst och att man inte heller särskilt hårt
strävat efter att göra detta klart fö r sig.23

Forskningsfrågorna koncentrerades således inte
till ett särskilt departem ent, utan fördelades på de
olika departem enten, och relaterades därm ed till
de m ålsättningar som den statliga förvaltningen
skulle tjäna. Detta brukar kallas sektoriell forsk
ningspolitik, och Byggforskningsrådet är en del av
det sektorsforskningssystem som vuxit fram under
efterkrigstiden. Varje sektor fick söka sig fram till
en egen forskningsprofil. ”Forskningen”, d.v.s.
forskning och utredning, utvecklings- och rationaliseringsarbete involverades i det samhälleliga pro
blem lösandet och därigenom kunde m an också
motivera och legitimera ökade anslag till den s.k.
forskningen, särskilt i dess tillämpade variant. Ett
flertal departem ent skaffade sig rådgivargrupper
med kvalificerade deltagare där m an redovisade
de senaste rönen på forskningsom rådet och tänk
bara prioriteringar och projekt för framtiden.
Även på regeringsnivå skapades 1962 ett kon
taktorgan för forskningsfrågor i form av den s.k.
forskningsberedningen. I denna ingick regerings
m edlem m ar och företrädare för forskningsråd,
som Byggforskningsrådets ordförande Hjalmar Ol
son, samt ett antal framstående forskare, bl.a. före
ståndaren vid Statens institut för byggnadsforsk
ning, Lennart Holm. Statsminister Tage Erlander
fungerade som beredningens ordförande.
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Politik och forskning fick en kontaktyta som
alltm er präglades av kontinuitet och det var något
som tidigare hade saknats. Forskningen utnyttja
des som ett av flera instrum ent för samhällets pla
nering. Frågan om prioriteringar sköttes dock
inom respektive sektor och handlade då om att
sätta forskningen i relation till andra aktiviteter
inom sektorn.
Innebörden av detta var att sam hällssektorer
na systematiskt började utnyttja den tillämpade
forskningen i sin strävan att vidareutveckla den
praktiska politiken utifrån bestäm da m ålsättning
ar. Exempel på detta är inte m inst det faktum att
representanter för byggforskningen spelade en
fram trädande roll i flera av de tunga och viktiga
utredningarna i anslutning till initieringen och ge
nom förandet av det s.k. miljonprogrammet. Byggforskningsinstitutets Lennart H olm deltog i såväl
bostadsbyggnadsutredningen som i byggindustrialiseringsutredningen. Vi bör dock komm a ihåg att
detta inte var något nytt. Ö verhuvudtaget kan sä
gas att en grundtanke i den svensk politiska tradi
tionen varit tron på värdet av undersökningar. U t
redandet har varit omfattande och långvarigt. Sektorsforskningen innebar att den svenska statsm ak

ten skaffade sig en mer perm anent utredningsapparat.
U nder 1960-talet fortsatte den offentliga sek
torns expansion i oförminskad takt. Parallellt med
denna kvantitativa utvidgning pågick även en kva
litativ förändring av de statliga och politiska styrningsam bitionerna inte m inst när det gällde att u t
veckla och nyttiggöra forskning. Om det tidigare
varit självklart att staten skulle stödja grundforsk
ningarbeten blev det under perioden allt vanliga
re, bl.a. med stöd av OECD:s forskningspolicy, att
betrakta det som nödvändigt och riktigt att hjälpa
näringslivet även med andra länkar i den s.k. innovationskedjan (forskning, uppfinning, exploate
ring, marknadsföring). På det tekniska forsknings
om rådet inrättades en rad statliga organ som bl.a.
hade till uppgift att överföra inform ation om
forskningsresultat till näringslivet och att under
stödja den ekonomiska exploateringen av förslag
som grundades på statliga forskningsinsatser.
Denna utveckling ledde sedermera till inrättandet
av Styrelsen för teknisk utveckling (STU) 1968, då
ett flertal organ samlades i en organisation (det
gällde Statens tekniska forskningsråd, Svenska
U ppfinnarekontoret m.fl.)24

Organisationsproblem eller forskarbrist?
En kort sum m ering av vad Statens näm nd för
byggnadsforskning lämnade i arv kan vara på sin
plats. Problemen inom näm nden och kritiken mot
dess verksam het hade föranlett regeringen att
1958 tillsätta den s.k. byggforskningsutredningen.25 I dess uppdrag ingick att inventera de olika
forskningsuppgifter som var aktuella för bygg

nadsindustrin. Det var en av utredningens vikti
gaste uppgifter, eftersom den bland annat tillkalla
des på grund av kritik mot näm nden för att inte
bedriva relevant forskning. Inventeringen utfördes
egentligen inte, m en i utredningsbetänkandet
Byggforskningens organisation (1959) identifierades
ett antal om råden som ansågs viktiga (ljudisole
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ring, utvecklingsarbete inom cement- och betong
området, erfarenhetsgranskning och erfarenhetsåterföring, statistiskt underlag om byggandet och
praktisk försöksverksamhet). I stället påtalades att
inventeringsarbetet var en löpande uppgift för det
kom m ande Statens råd för byggnadsforskning. Ti
digare hade detta arbete utförts i utskotten. U tred
ningen föreslog n u att det nya rådet fick i uppdrag
att framställa ett s.k. ”rullande forskningspro
gram ”.
Kritiken m ot näm nden menade att det fanns
en m otsättning mellan att stim ulera till forskning
genom att ”leta forskare”, samtidigt som m an i
egen regi bedrev programverksam het genom u t
skotten. I den proposition som följde på u tred 
ningen var dock bedöm ningen av byggforskning
ens resultat uttalat positiv, bl.a. framhölls att den
”kritik näm nden fått uppbära i anledning av sin
verksam het i alltför hög grad har undanskym t de
obestridliga förtjänsterna hos näm ndens forskningsinitiativ”. Det rådde inget tvivel om att gjor
da investeringar på området, hade varit i hög grad
lönsam m a från samhällsekonomisk synpunkt.26
Initiativen hade således i sak varit bra, men
organisationen för detta hade inte varit tillfreds
ställande. Den kritiska bedöm ningen av forsk
ningsprojekt som bedrevs i egen regi riskerade att
inte bli riktigt genomförd. U tskotten hade givits
en alltför långt driven delegation, vilket gjort att
dessa utvecklats till ”ett slags fristående forsk
ningsinstitutioner med egna styrelser, som en
gång om året framlägger budgetförslag hos näm n
den”. Detta förhållande hade på ett allvarligt sätt
m inskat näm ndens möjligheter ”att överblicka och
genom egna insatser aktivt verka för en önskvärd
utveckling inom byggom rådet”.27
En stor del av kritiken m ot näm nden kom
från forskarsamhället. N äm ndens utskottsledam öter m er eller m indre anklagades för att okritiskt ha
gynnat sina egna projekt. Av de sextio utskottsle-
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dam öterna var tio samtidigt ledam öter av näm n
dens styrelse. Denna styrelse hade alltså en viss
möjlighet till kontroll och erfarenhetsåterföring,
m en detta ansågs inte vara tillräckligt.
Byggforskningsutredningen ville förbättra produktionsforskningen genom att skära ned på
egen-regi-verksamheten, d.v.s. utskotts- och u p p 
dragsforskningen. I polem ik m ot detta hävdade
näm nden att det stora problem et inte var bristen
på ekonom iska resurser, utan bristen på kom pe
tenta forskare med intresse för de ämnes- och pro
blem om råden som näm nden prioriterade (bl.a.
produktionsforskning). I sitt remissvar på utred
ningens betänkande framhöll näm nden att ”blott
mellan 3 0 -5 0 %” av de medel som stått till fristå
ende forskares28 förfogande hade förbrukats. Dessa
kunde inte slutföra sina projekt eftersom de inte
kunde koncentrera sig på sin forskning. Tanken
m ed egen-regi-forskningen var, påpekade näm n
den, inte att perm anenta en verksamhet, utan att
påbörja något, etablera det och skaffa kontakter
med olika institut, institutioner och fristående for
skare, för att sedan på basis av dessa kontakter ar
beta vidare med finansiellt stöd. N äm ndens byggtekniska utskott organiserade m ot slutet av
näm ndperioden i stor utsträckning sitt arbete ge
nom att lägga ut uppdrag till befintliga institut:
Vår erfarenhet härav år i stort sett god, men samtidigt
har en del svårigheter konstaterats. Institutionschefer
na önskar naturligen själva i största omfattning be
stämmaforskningsinriktningen inom sina institutioner
och de enskilda forskarna önskar också själva välja
sina forskningsuppgifter. Det är därför ofta svårt att
finna forskare som vill bearbeta de forskningsuppgifter
som utskottet anser i första hand angelägna.29

Med hänsyn till denna svårighet att hitta styrbara
forskare var det viktigt för näm nden att själv
kunna ta initiativ och att själv kunna bedriva viss
förberedande utredningsverksam het och ”forskning”.
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Till detta problem kom plex hörde även att ett
forskningsråd måste ham na i ett spänningsförhål
lande med hänsyn till det dubbla uppdraget att
såväl fördela medel till de mest angelägna uppgif
terna, som långsiktigt bygga up p kom petenta
forskningsmiljöer. Den förra uppgiften ställer kra
vet att medlen är lättrörliga, m edlen kan inte per
manentas. Den senare uppgiften medför krav som
helt går på tvärs m ot den förstnämnda. Institutio
ner som skall verka långsiktigt måste få möjlighet
att planera och vårda sin personal. För att bli ef
fektiva bör personalen ges tid att koncentrera sig
på erhållna arbetsuppgifter och inte att ständigt
jaga efter nya projektpengar.30 H ur m an än ställde
sig fanns det problem och svagheter i modellerna.
Nu valde statsm akterna väg - näm nden delades i
två organ.

Delningen av näm nden i ett råd och ett insti
tut innebar att den modell för arbetet som utveck
lats inom näm nden omvandlades i en ny organisa
torisk form. Utskottsarbetet gjordes till ett eget
forskningsinstitut för byggforskningen och gavs
en separat styrelse. Den modell som utredningen
föreslog praktiserades sedan flera år på konsumentforskningsområdet. Statens konsum entråd var
anslagsgivande och sam ordnande organ och Sta
tens institut för konsum entfrågor skötte fors
knings- och upplysningsverksam heten. Däremot
följdes inte denna princip på försvarsforskningens
område. Funktionerna hölls där samm an inom ett
enda organ, nämligen Försvarets forskningsan
stalt, även om tankar om en uppdelning också av
denna verksam het fördes fram.31

Fick u tr e d n in g e n f e l d ir e k tiv ?
S a m ta l e fte r e tt b e tä n k a n d e
X: Vad är det här nu för något, först hade vi
en kommitté för byggforskning, så fick vi nämn
den och nu skall vi få både råd och institut. Nästa
utredning får svårt att hitta på nya namn.
Y: Kanske det, men du tar för lätt på frågan.
Om du har läst igenom utredningens betänkande
inser du nog att nämnden behöver organiseras om
som föreslås.
X: Tillåter du att jag anmäler en avvikande me
ning? I så fall skulle jag först vilja veta varför
du anser att nämnden behöver organiseras om.
Y: Jo, som det nu är sitter nämndledamöter i
utskotten och följden blir att de är med om att
bevilja sig själva, jag menar sina utskott, anslag
och detta måste sätta övriga anslagsberättigade
såsom högskolor, fria forskare m. fl. på mellan
hand. Vad har följden blivit? 2/3. av pengarna går
till ”egenregi-forskning” inom nämnden och en
dast 1/3 går till fria forskare och specialister utan
för SNB, och av dessa är det många som arbetar
1000

på uppdrag, dvs de har inte sökt anslag. Om vi
får ett objektivt råd kan högskolor, företag, fria
forskare m. fl. söka anslag i konkurrens med in
stitutet, som därigenom får en välgörande press på
sig. Ju mer konkurrens desto bättre.
Institutet kan inriktas på byggnadsplatsens pro
blem, medan grundforskningen överlåts till hög
skoleinstitutioner och andra därför lämpliga.
Så har vi alla betänkandets förslag till åtgärder
för ökad Jnformations^verksamhet. SNB:s rappor
ter och handlingar har ju salts i medelupplagor
som legat så lågt som under 400. Det är endast
småskrifterna som kommit upp i medelupplagan
2 700. Det finns mycket att göra här och när nu
byggforskningsmedlen kan komma att två- eller
tredubblas inom ett decennium eller kortare tid
är det på sin plats med en ny organisation med
klarare gränsdragningar. Se på alla
jy>r~v
ningsråd vi har, Statenc
det medicinsk^
de fu
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En ny myndighet fö r byggforskningen

Den 1 juli 1960 tillkom Statens råd för byggnads
forskning. Det organ som verkat sedan 1953, Sta
tens näm nd för byggnadsforskning (SNB), delades
i två organ, ett råd för byggnadsforskning, vars
uppgift skulle vara att förvalta och fördela byggnadsforskningsfondens medel, och ett institut för
byggnadsforskning, med uppgift att svara för forsk
nings- och utredningsarbete. Beslutet om delning
innebar etableringen av ett forskningsråd och ett
forskningsinstitut som två separata administrativa
enheter. De förutsattes samtidigt ha ett stort mått
av samarbete och även ha vissa gemensamma
uppgifter, bl.a. adm inistration och forskningsin
formation.
Statens råd för byggnadsforskning, BFR,32 fick
till uppgift att fungera som sam ordnande och anslagsfördelande organ för forskning, utveckling
och rationalisering inom byggnadsområdet. I
princip skulle rådet fylla samma uppgifter som de
övriga forskningsråden, d.v.s. att fördela och be
vilja anslag till forskning, utvecklingsarbete och
olika former av upplysningsverksam het när den
gagnade en rationell utveckling på området. Rådet
skulle också fungera som ett sam ordnande organ
m ellan forskningen vid högskolorna, utrednings
verksam heten hos m yndigheter och institutioner
sam t det praktiska utvecklingsarbetet på byggplat
serna. Det innebar bl.a. att fortlöpande hålla kon
takt m ed olika intressegrupper, stimulera till nya
initiativ och vid behov initiera ett organiserat sam 
arbete mellan olika intressenter till byggnadsproduktionens fromma.

Ansvarsom rådet
Enligt regeringens proposition om byggnadsforsk
ningen skulle Byggforskningsrådets arbetsuppgif
ter vara: (1) att ”fortlöpande kartlägga forsknings
behovet och forskningsresurserna, (2) samt mot
denna bakgrund pröva angelägenheten av olika
forskningsuppgifter och fördela för forskning till
gängliga medel på de forskare och institutioner,
som anses mest lämpliga för uppgiften i varje sär
skilt fall...”, (3) att ”vid behov även ta initiativ för
att få sådana forskningsuppgifter utförda som rå
det bedöm er som angelägna”, och (4) ”att dra upp
riktlinjer för inform ation angående resultaten av
den forskning, som bedrives med stöd av bidrag
från rådet”.33 1 Kungl. Maj:ts instruktion (SFS
1960:311) förtydligades detta i term er av att en
grundläggande uppgift för rådet var att hålla sig
underrättat om behoven av forskning och rationa
lisering inom byggnadsområdet. (Se bilaga 6.)
Det bör betonas att det i instruktionen utpe
kades ett ansvar för branschens rationaliseringsarbete, vilket bl.a. krävde att rådet utvecklade ar
betsformer för att bidragsvägen stödja verksamhet
som låg nära byggföretagen. Rationalisering gavs
en relativt bred betydelse så att alla former av eko
nomiska besparingar och innovativa lösningar
omfattades. Utifrån en analys av forsknings- och
rationaliseringsbehoven skulle rådet sedan verka
för att forskningen och utvecklingsarbetet inrikta
des ”på särskilt viktiga uppgifter”. Dessa angeläg
na forsknings- och försöksverksamheter kunde rå
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det ekonom iskt stödja med de medel som fanns i
byggnads forskningsfonden.
Instruktionen gav
också rådet ett ansvar för att ordna lämplig publi
cering av de forskningsresultat som byggforsk
ningen åstadkom. Detta var en starkt begränsande
regel för m yndighetsutövningen - företag som ar
betade med uppfinningar och innovationer kunde
inte förväntas ha intresse av att om edelbart publi
cera sina konkurrensfördelar.
Instruktionen förbjöd rådet att bedriva forsk
ning i egen regi, m en föranstaltade om forskning
kring särskilt viktiga och angelägna uppgifter.
Detta fordrade att det fanns en forskningsinstitu
tion som var beredd att åta sig sådana forsknings
uppdrag. För detta ändamål skulle Statens institut
för byggnadsforskning (SIB) utnyttjas. Institutet
fick till uppgift att både svara för bygg- och plane ringsforskningen. Något särskilt planeringsforskningsinstitut, som byggnadsforskningsutredningen hade föreslagit, ville statsm akterna näm ligen
inte inrätta.
Instruktionen för institutet var till stor del in
riktad på att institutet självt fick bedöm a hur dess
verksam het skulle bedrivas och organiseras. En
grundtanke var att institutets arbetsformer borde
m edge en smidig anpassning till de behov och
uppgifter som aktualiserades av samhällsutveck
lingen. Form uleringarna var allmänt hållna: ”Sta
tens institut för byggnadsforskning har till uppgift
att bedriva sådan forsknings- och försöksverksam
het, som är ägnad att främja en rationell utveck
ling av planering, produktion och förvaltning
inom byggnadsom rådet.” I detta låg även ett an
svar för de problem ställningar och kunskapsluck
or som ingen annan var beredd att bearbeta:
Institutet bör företrädesvis inrikta sin verksamhet på
sådana för utvecklingen inom byggnadsområdet vä
sentliga problem, vilka ej åro förem ål fö r uppm ärk
sam het från andra forskningsinstitutioners eller en
skildaforskares sida.3*

Styrelseledamöter och ledning
Omorganisationen ledde till att antalet ledam öter i
styrelsen minskade. Styrelsen för Statens näm nd
för byggnadsforskning hade bestått av 14 ledam ö
ter, tretton förordnade av Kungl. Maj:t för tre år i
sänder och dessutom m ed kansliets föreståndare
som självskriven ledamot. Samm ansättningen i
näm nden var avsedd att ge de intressegrupper
som stod för rörelsekapitalet en tillfredsställande
representation.35 Ofta adjungerades ledam öter från
de olika utskotten till sam m anträdena. Styrelsen
för det nya Statens råd för byggnadsforskning be
stod av nio ledam öter tillsatta för tre år av Kungl.
Maj:t. Idén om representation var formellt den
samma som tidigare m en blev nu något smalare
m ed färre ledam öter.36

Mejse Jacobsson, föreståndare.
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BFRs styrelseledamöter 1960-1966
Hjalmar Olson, direktör (ordf.), Gustavsbergs

fabriker
Georg Schackne, civilingenjör37, Bygg-Oleba
Axel Grape, arkitekt, byråchef, Bostadsstyrelsen
Olof (Olle) Jansson, direktör, Göteborgs bostads
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Larsson och Erik Severin hade ingått i Byggforskningsutredningen. Göteborgaren Olof Jansson,
välkänd socialdemokratisk komm unalpolitiker,
var enda ledamot bosatt utom Storstockholm som 
rådet.

företag
Sixten Larsson, generaldirektör, Byggnads

styrelsen
Mats Erik Molander, arkitekt, KF Arkitekt- och

ingenj örskontoret
Erik Severin, direktör, Svenska Riksbyggen
Sven Tyrén, civilingenjör38, Sven Tyrén AB
David Österberg, professor39, KTH

Till föreståndare u t
sågs Mejse Jacobsson,
som alltså fick förnyat
förtroende att leda
den statliga byggforsk
ningen. Han ingick
därem ot, enligt den
nya
instruktionen,
inte som ledam ot i rå
dets styrelse.40 Hjalm ar Olson var chef för

Upphovsrättsskydd
ad bild

Lokaler
Byggforskningsrådets första sam m anträde hölls
den 1 juli 1960 i byggforskningens lokaler på Linnégatan 64. Samma dag sam m anträdde styrelsen
för det nybildade Statens institut för byggnads
forskning41 i det s.k. lilla sessionsrummet, på sam 
ma adress.
De första åren av 1960-talet hade både rådet
och institutet sina kontorslokaler på Linnégatan
64 i Stockholm. Fastigheten ligger inom det gamla
garnisonsom rådet vid nuvarande Statens historis
ka m useum i stadsdelen Östermalm, och fungera
de under m ilitärtiden som stall och ridhus.
1964 flyttade rådet till Linnégatan 81 och in 
stitutet övertog hela Linnégatan 64.42

Hjalmar Olson, ordförande. Foto Bo
Präglare 1966.

Gustavsbergs fabriker,
som ägdes av Kooperativa förbundet (KF). Olson
var en utpräglad ledarfigur och hade en stark
ställning både i det privata näringslivet och i folk
rörelsesfären. Av denna anledning kallades han
ibland ”folkrörelsesveriges Wallenberg”. Byggen
treprenören Georg Schackne utsågs till vice ordfö
rande i styrelsen.
Förutom ordföranden Olson och ledamoten
Jansson var de övriga nya i organisationen. Sixten

Linnégatan 64, del gamla ridhuset. Foto Peter Cernohorsky 1992.
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Byggnads/0rskningsfonden
Forsknings- och rationaliseringsverksamheten inom
byggandets om råde hade sin finansiella bas i fon
den för byggnadsforskning. Fonden tillfördes m e
del genom den särskilda byggnadsforskningsavgift, vilken byggnadsföretagen fick betala på en
viss del av lönesum m an.43 Avgiftsunderlaget var
när rådet startade 0,15 procent av lönesum m an.
Dessutom tillfördes fonden medel genom ett stat
ligt anslag för byggnadsforskning; i princip en
sum m a m otsvarande vad byggandet i statlig regi
skulle ha givit avgiftsvägen.
Riksdagen fastställde avgiftsprocenten. Vid de
tillfällen då denna skulle höjas blev det diskus
sion, utredningar och remisser, m en för det mesta
var byggnadsforskningen inte något problem ur
statsm akternas perspektiv. Autom atiken i avgiftskonstruktionen gjorde det sällan motiverat att föra
någon långtgående diskussion om problem och
prioriteringar på området. Det var också en utta
lad policy att Byggforskningsrådet ”ej skulle b in 
das av några statliga direktiv”.44 Detta uttalades av
departem entschefen vid rådets bildande, och sty
relsen åberopade gärna denna princip i olika sam 
m anhang. Kostnaderna för rådets och institutets
adm inistration betalades av fondmedel, m en dessa
kostnader fastställde Kungl. Maj:t i årliga utgiftsstater.
Utdraget ur 1965 års statsverksproposition
här bredvid är ett exempel på att Statens råd för
byggnadsforskning i normala fall inte föranledde
någon längre utläggning i statsverkspropositionen.
D etta gjorde också att det för rådets del inte fanns
anledning att lägga ned större arbete på anslags
fram ställningarna om det inte fanns anledning att
argum entera för höjd forskningsavgift. I gengäld
arbetade rådet hårt för att inte försitta något tillfäl

le att inkom m a m ed förslag som kunde innebära
ökade inkomster.
Ett återkom m ande diskussionsämne vid rå
dets styrelsemöten under 1960-talet gällde näm li
gen de knappa resurserna och behovet av att öka
intäkterna. H ur motiverades de ökade resurskra
ven? Genomgående är att rådet i budgetdiskussio
nen anförde ett antal karakteristika för verksam 
hetsom rådet som gjorde att ytterligare medel bor
de tillföras: (1) fondkonstruktionen var sådan att
forskningsmedlen inte ökade i proportion till
kostnadsstegringarna; (2) situationen på bygg
m arknaden medförde att ökningen av husbyggan
det måste genomföras inom ram en för en kraftigt
m inskad arbetsinsats; (3) byggnadsindustrin hade
en påtagligt splittrad struktur, vilken gjorde det
nödvändigt m ed en statligt organiserad forskning;
(4) branschen behövde hjälp med att bearbeta och
sovra bland forskningsresultaten, vilket ställde
stora krav på inform ationsverksam heten; (5) bris
ten på medel gjorde att tillgänglig personal och laboratorieutrustning inte utnyttjades tillfullo och
(6) rådet behövde en reserv för att snabbt kunna
sätta igång undersökningar på eftersatta och bråd
skande om råden.45
Redan 1961 ansåg sig styrelsen i behov av en
avgiftshöjning för att täcka framtida anspråk på
forskning, m en m an ville inte lägga fram förslag
om detta förrän ett forskningsprogram fanns utar
betat. 1963 kom den första höjningen av avgiften,
från 0,15 % till 0,20 % av avgiftsunderlaget, d.v.s.
lönesum m an inom byggnadsverksamheten. Be
räkningar visade att rådets inkom ster därm ed
skulle öka till 5,5 m kr budgetåret 1963/64. I ett
program för det fortsatta arbetet konstaterades
med tillfredsställelse: ”Om vidtagna forsknings-
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D 10, Byggnadsforskning
A nslag

1963/64 ..........................................................
1964/65 ..........................................................
1965/66 (förslag)

N e tto u tg ift

800 000
1 200 000
1 600 000

800 000
1 200 000

Forsknings- och rationaliseringsverksam heten inom byggandets område
stöds finansiellt genom en särskild s. k. byggnadsforskningsavgift, beräknad
på viss del av lönesum man inom byggnadsindustrin. Därjämte anvisas årli
gen ett obetecknat anslag för ändamålet under förestående rubrik. Avgifter
na och anslaget tillföres fonden för byggnadsforskning.
Y rk an d en
Statens råd för byggnadsforskning har hem ställt att anslaget, i enlighet
med förslag i prop. 1964: 1 (bil. 13 s. 132) uppföres med 1 600 000 kr.
Departementschefen
I samband med höjning av byggnadsforskningsavgiften fr. o. m. den 1
januari 1965 ansågs det motiverat att statens bidrag till byggnadsforskningen
ökades med 800 000 kr. för helt år. Då avgiftsstegringens effekt under in n e
varande budgetår endast avsåg ett halvt år, begränsades emellertid anslags
ökningen för detta budgetår till 400 000 kr. Anslaget bör nu höj as med ytter
ligare 400 000 kr. och alltså anvisas med 1 600 000 kr. Jag hem ställer, att
Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen
att till Byggnadsforskning för budgetåret 1965/66 anvisa
ett anslag av 1 600 000 kr.
....

.

^
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Ur 1965 års statsverksproposition.

uppgifter fullföljas och om nu engagerade institu
tioner beviljas medel i samma utsträckning som
hittills finns för nya initiativ under de närmaste tre
budgetåren tillgängligt 1,1 milj. kronor. Ny höj
ning av byggnadsforskningsavgiften bör begäras
fr.o.m. den 1.1.1965 och anmälas i årets petita.”46
Byggforskningsrådet fortsatte på den inslagna
vägen. I anslagsäskandet för 1964/65, där rådet
begärde att byggforskningsavgiften skulle höjas till
0,40 % från 1965 och till 0,60 % från 1967, påpe

kades att det fanns ett betydligt större intresse och
en större forskningskapacitet i landet än vad rådet
kunde tillfredsställa med sina ekonom iska medel.
Man hade varit tvungen att avslå ansökningar om
ett belopp av 2,3 milj. kronor av totalt ansökta 7,2
milj. kronor. M erparten av ansökningarna hade
varit av stort värde för byggnadsfacket och sökan
dena väl kom petenta.47 Med illa dold belåtenhet
kunde rådet vid januarisam m anträdet 1964 föra
in följande ”uttalande” i protokollet:
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Rådet uttalade sin tillfredsställelse med den positiva
inställning till byggnadsforskningen som departe
mentschefen visat i sitt förslag om höjd byggnadsforskningsavgift och om höjt anslag i årets statsverksproposition.

Riksdagen biföll propositionen den 26 februari.
D etta medförde att fonden ökade från 5 100 tkr
till 7 650 tkr. Samtidigt ökades statsbidraget från
800 000 till 1 200 000 kronor. Rådets begäran om
höjning av byggnadsforskningsavgiften till 0,60%
från den 1 januari 1967 avslogs dock.
Till frågan om att nå det tidigare målet - 0,60 %
- återkom rådet i arbetet inför budgetåret 1967/
68. I augusti 1966 var det dags att hemställa om
höjning av byggnadsforskningsavgiften från och
m ed 1968. Läget var synnerligen tilltalande för rå
det. Året innan hade den socialdemokratiska rege
ringen tagit principbeslutet om m iljonprogram 
m et. I hemställan kunde m an konstatera att

forskningen varit mycket expansiv. För 1965/66
hade förbrukningen beräknats till 9,8 mkr. I verk
ligheten hade m an förbrukat medel för 11,9 mkr.
Behoven var stora, forskare fanns tillgängliga, och
nu gällde det att riksdag och regering ordnade fi
nansieringen av rationaliserings- och effektivitetsforskningen.
Byggforskningsrådets resursutveckling under
perioden är iögonfallande. Från 1968 höjdes pro
centsatsen till 0,50 % och 1969 ökades procent
satsen återigen med en tiondel - till 0,60 %.48
Sammantaget gav detta byggnadsforskningsfonden en ökning av inkom sterna från avgifter och
statsanslag från ca 4 miljoner kronor budgetåret
1960/61 till ca 35 miljoner kronor budgetåret
1969/70.49 Detta motsvarar en ökning med 24 %
per år! Ö kningstakten var dock inte lika stark om
inkom sterna räknas i reala termer, vilket framgår
av tabell 1.

Diagram 1: Byggforskningsrådets inkomster 1960/61-71/72, mkr.
mkr
5 0 -,

□ Övrigt
E Anslag
EJ Avgift
60/61 61/62 62/63

6 3 /6 4 6 4 /65 6 5 /66

66/6 7 67/6 8

6 8 /69 6 9 /70 70/71

71 /72 Är

Källa: VB 1960-69, VB 1973/74, bil. 6. Anm: Avgift är byggnadsforskningsavgift, Anslag är statsbidrag och Övrigt utgör inkomster av försäljning m.m.
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Tabell 1: Byggforskningsrådets inkomster under 1960-talet, löpande och fasta priser.50
År

60/61

61/62

62/63

63/64

64/65

65/66

66/67

67/68

68/69 69/70

Löp
Fast

3,8
3,8

3,9
3,8

4,9
4,8

7,2
7,0

11
10,2

15,9
13,7

17,7
14

21,8
16,7

29,6
22,2

38
26,3

Källa: Anslagsframställningar och Verksamhetsberättelser 1960— 70.

BFR:s inkom stutveckling under perioden kan
jämföras m ed andra forskningsråd i Sverige. De
som ingick i forskningsrådens samarbetsdelegation (Statens råd för atomforskning, Statens h u 
manistiska forskningsråd, Statens medicinska forsk
ningsråd, Statens naturvetenskapliga forsknings
råd, Statens råd för samhällsforskning, Statens råd
för skogs- och jordbruksforskning samt Styrelsen
för teknisk utveckling) fick från 1956 till 1969 en
elvafaldig ökning av tillgångarna m edan Byggforskningsrådet artonfaldigade sina inkom ster under
samma tid.51
En rangordning av de statliga forskningsråden
efter deras ökningstakt räknat i procent under pe
rioden 1960/61 till 1969/70 ger Byggforskningsrådet en topplacering, se tabell 2.
Jämfört m ed de flesta andra svenska forsk
ningsråden var BFR:s inkom stutveckling således
anm ärkningsvärt god.
U nder 1960-talet förändrades därem ot inte
antalet anställda i någon större utsträckning, vil
ket framgår av tabell 3.
Personalen vid rådet hade en hög arbetsbelast
ning. Det dröjde dock innan detta användes i
budgetdiskussionen.

Tabell 2: Utvecklingen av anslagen till de statliga
forskningsråden 1960/61-69/70 i mkr.52
Totalt
(Tot utom BFR)
Byggnads
Tekniska
Naturvetensk
Medicinska
Skogs- o jordbruks
Samhällsvetensk
Konsument
Trafiksäkerhet
Humanistiska
Atom
Forskningsråd

32,3
28,3

195,1
158,5

4,0
5,2
5,8
5,8
1,5
1,3
0,9
0,7
1,5
5,7

36,6*
45,0
36,4
35,3
7,8
6,4
3,9
3,0
6,3
14,4

1960/61 1969/70

504
460
815
765
528
509
420
392
333
329
320
153
Ökning i %
60/61-69/70

* I denna summa ingår ej ”Övriga inkomster”.

Tabell 3: Antal anställda vid Byggforskningsrådet 1960-1969.
År

61/62 62/63

63/64

Antal

14

16

16

Källa: Verksamhetsberättelser

64/65
17,5

65/66 66/67
17,5

18

67/68

68/69

69/70

21

20

22

34

Tillväxtens årtionde 1960-69

För och emot avgiften
Systemet för finansiering av byggnadsforskningen
hade flera positiva effekter för BFR. Det gjorde att
statsm akterna kunde hållas på avstånd och gav
styrelsen ett större rörelseutrymme. Men det var
sam tidigt ett ständigt orosm om ent i samarbetet
m ed byggnadsindustrins representanter, vilka
ogillade att ”smygbeskattas” och att lämna ifrån
sig kontroll över medlen. Även representanterna
för byggherrarna i styrelsen hade kritiska syn
punkter. I och för sig var detta inte något större
problem för styrelsearbetet. De entreprenörer som
sattes in i styrelsen synes snabbt ha assimilerats in
i rådets sätt att tänka och fungera. Aldrig en reser
vation mot planer och prioriteringar. Om entre
prenörsrepresentanten byttes ut, så kom han, en
ligt flerfaldiga vittnesmål, snart att inlemmas i
BFR-modellen m ed hjälp av Hjalmar Olsons sm idi
ga ordförandeskap.
I samband m ed 1962 års utredning om höjd
avgift kritiserades avgiftskonstruktionen bl.a. av
Näringslivets byggnadsdelegation och HSB som
ansåg det felaktigt att de höjda avgifterna uteslu
tande skulle betalas av ”dem som redan har de
högsta bostadskostnaderna, näm ligen de boende i
nyuppförda h u s”. Det allmänintresse som låg för
borgat i forskningen gjorde, enligt remissorganet,
det motiverat att finansiera verksam heten över
statsbudgeten. Chefen för socialdepartem entet,
Torsten Nilsson, kunde dock inte biträda denna
uppfattning. Han menade att forskningsavgifternas effekt på den enskildes boendekostnader var
så ringa, att den saknade praktisk betydelse. Sam
tidigt var det, enligt statsrådet, uppenbart att ”den
n y tta forskningsverksamheten medför i första
h a n d kommer bostadskonsum enterna till del.”53
Näringslivets
byggnadsdelegation
anförde

också att konstruktionen medförde att det inte
kom att ske någon avvägning mellan utgifterna för
byggforskning och annan statsunderstödd forsk
ning. Ett förhållande som, enligt deras förmenade,
inverkade menligt på ”möjligheterna att pröva om
behov av m edlen föreligger i den omfattning som
svarar mot inkom sterna”.54 Delegationens tanke
gång fördes vidare i en m otion till 1962 års riks
dag av en grupp folkpartister (Ebbe Rydén m.fl.)
som föreslog en ändring i förordningen om byggnadsforskningsavgift. Dessa anslöt sig till delega
tionens kritik och hävdade att utgifterna för bygg
nadsforskningen lätt rättfärdigades enbart ”av den
om ständigheten att avgiftsmedel influtit”. Vidare
dryftades ett rättviseargument; avgiften kom inte
de avgiftsskyldiga till del eftersom forskningens
resultat var av långsiktig karaktär.55 Ett antibyråkratiargum entet luftades också; avgiften hade fört
med sig ett adm inistrativt krångel. Motionärerna
föreslog i stället att bidraget från staten utökades
för att täcka kostnaderna för forskningen. En lik
nande m otion lämnades till första kammaren,
m en båda m otionerna avslogs.
1964 anm ärkte riksdagsutskottet, i samband
med bifall till ökad avgift, att de fann gällande sys
tem för avgiftsberäkning ”otillfredsställande”. Vid
nästa prövning av m edelsbehovet borde Svenska
byggnadsarbetareförbundets förslag om att grunda
avgiftsberäkningen på den totala omsättningen tas
i beaktande. Utskottet menade att det var snedvri
dande m ed ett system där arbetslönen låg till
grund för avgiften, eftersom det kunde leda till att
de företag som bäst kunde tillgodogöra sig forsk
ningens resultat fick lägre kostnader och därmed
lägre avgifter, m edan därem ot andra företag som
inte tillgodogjorde sig forskningen inte kunde ra
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tionalisera sin produktion och alltså belastades
m ed en högre avgift. För socialdemokraterna bör
detta rimligen ha varit en icke avsedd m en positiv
bieffekt eftersom systemet kunde bidra till att öka
takten i strukturrationaliseringen.
I anslutning till äskandet om höjd byggforskningsavgift budgetåret 1967/68 lämnade rådet i en
bilaga sina synpunkter på denna diskussion. Man
gjorde en undersökning om det vore möjligt, att
m ed ledning av byggnadsföretagens allmänna de
klarationer till statlig inkom st- och förmögenhets
skatt, få ett underlag för avgiftsuttaget. Mot denna
princip kunde dock ett flertal invändningar anfö
ras. Det gällde t.ex. svårigheten att av deklarationsm aterialet utläsa karaktären på den verksam 
het företaget hade bedrivit; byggnadsverksamhet
eller ej? Andra förslag gällde fastighetstaxeringen
eller den allmänna varuskatten, men rådet kunde
inte finna något system som kunde anses vara
bättre än det som praktiserades. Man framhöll
dessutom att forskningsresultaten kom alla till del
i form av norm er och standards. Majoriteten i rå
dets styrelse hävdade i avgiftsdebatten att den
eventuella orättvisa som kunde sägas finnas i sys
tem et36 motverkades av det faktum att forsknings
resultaten efterhand fick ett allt bredare genom 
slag: ”Utvecklingen torde därjämte gå mot ett
m era industrialiserat byggande och därmed även
m ot ett ökat tillgodogörande på bredden i förhål
lande till lönekostnaderna av forskningsresultaten.
En dylik industrialisering och därm ed rationalise
ring av byggandet torde även vara ett allmänt in
tresse.”37 Den inbyggda orättvisan var således en
eftersträvansvärd poäng i systemet.

H ur mycket forskning behövs?
I diskussionen under 1960-talet finns en paradox
al tendens. Samtidigt som statsm akterna och
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Byggforskningsrådet såg som sin viktigaste uppgift
att bidraga till rationaliseringen av byggindustrin,
d.v.s. att höja produktiviteten i byggandet,58 häv
dades också åsikten att industrialiseringen av byg
gandet måste leda till en situation som ökade be
hovet av forskning. Med andra ord: Ju framgångs
rikare BFR är, desto större behov av forskning; el
ler: Ju m er BFR åstadkommer, desto mer pengar
kom m er BFR att behöva dra in från byggandet!
Detta synsätt kom m er fram i Byggforsknings
rådets skrivelse med begäran om höjd byggforskningsavgift 1961:
Den stigande produktiviteten inom byggnadsindustrin
medför, att byggnadsvolymen per arbetare ökar utan
att byggnadsforskningsavgifterna påverkas härav.
Samtidigt härmed ökar forskningsbehovet per enhet
byggnadsarbete.59

Tanken var alltså att den ökade produktivitet som
forskningen avsåg att befrämja borde ge ökade re
surser till forskningen i stället för de minskade re
surser som avgiftskonstruktionen riskerade m ed
föra. I 1967 års bostadspolitiska proposition före
kom m er samma idé:
Rådet förordar att ökade resurser ges till forskning,
som på kort sikt kan tänkas förbättra produktiviteten
eller minska byggkostnaderna. (...) N är byggnads
verksamheten nu alltmer industrialiseras år det na
turligt att kraven på forsknings- och utvecklingsarbete
måste öka kraftigt och närma sig vad som gäller övrig
industri.60

Ett stöd för detta synsätt och för kravet på ökade
resurser var naturligtvis att endast 0,5 % av föräd
lingsvärdet inom byggbranschen, avsevärt mindre
än genom snittet för övrig industri, användes till
forsknings- och utvecklingsarbete.61
Vid 1960-talets början var den grundläggande
hållningen (framförd i byggforskningsutredningen) att forskningen behövde två- eller trefaldigas
under 1960-talet. För att kunna fullgöra sina u p p 
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gifter måste också forskningsresurserna för stan
dardisering och provning förstärkas. För att brom 
sa kostnadsökningarna för underhåll av fastigheter
(till följd av nya material och nya byggmetoder)
fordrades stärkta insatser på dessa områden. Man
betraktade det hela som ett kretslopp ”där utveck
lingen ständigt skapar nya problem och kräver
nya åtgärder”.62 Tankegången kan illustreras av
kedjan: Bygga - registrera brister - formulera krav
för framtidens byggnader - standardisera provningsm etoder - tillverka m aterial - prova egen
skaper - redovisa egenskaper - bygga etc. Rådet

framhöll att forskning var nödvändig för att analy
sera uppkom na brister hos byggnaderna. Likaså
skulle en förbättrad standardkvalitet öka byggna
dernas livslängd och en fullt utbyggd redovisning
och varudeklaration av byggmateriel skulle hjälpa
byggaren att välja rätt. Om kretsloppet fick en p o 
sitiv utveckling skulle kostnaderna minska och
produkternas livslängd öka. Byggnadsforskningen
hade en viktig funktion att fylla och Byggforskningsrådet behövdes för att organisera denna
forskning.

Forskningsprogram och jorskningsplanering
Byggforskningsrådets kansli hade tre konkreta ar
betsuppgifter:
• att utreda forskningsbehov och initiera forsk
ning,
• att finansiera och sam ordna forskning,
• att dokum entera och inform era om forsknings
resultat.
För att kunna fullgöra den första av dessa uppgif
ter, vilken var den strategiskt sett viktigaste, arbe
tade rådets kansli m ed att framställa ett löpande
(rullande) forskningsprogram. I detta skulle fram
gå vilka insatser av forskningstyp som behövde
göras och vilka resurser som detta betingade i
form av forskare, laboratorier, instrum ent och
pengar.
Målsättningen för de aktiviteter som rådet be
drev i forskningsinitierande syfte var att få största
m öjliga effekt av det samlade byggforskningsarbetet i landet. Byggnadernas kvalitet skulle höjas,
produktionskostnaderna sänkas och byggnadsar

betarnas arbetsförhållanden förbättras. För att när
ma sig dessa högt ställda mål krävdes ett forsk
ningsprogram som byggde på en helhetbild av
byggnadsverksamhetens villkor och arbetsförhål
landen. Idealt borde m an också att ha ett framförhållningsperspektiv på byggnadsverksamheten.
Med dessa syften startade rådet ett omfattande ar
bete för att kartlägga och inventera problem inom
olika delområden.
Den forskningsinitierande verksamheten sked
de under perioden mestadels genom de av rådet
tillsatta program kom m ittéerna, vilka närmast kan
jämföras med näm ndens utskott. Dessa gjorde
systematiska kartläggningar av respektive forsk
ningsområde och utvärderade olika frågeställ
ningars relevans och angelägenhetsgrad. I regel
publicerades resultaten i form av s.k. forsknings
program och vissa av dessa gavs ut i rådets serie
av programskrifter. Programmen gav riktlinjer för
rådets arbete när styrelsen ställde sig bakom dem,

Tillväxtens årtionde 1960-69

Upphovsrättsskyd
dad bild

Erik Severin. Foto Bo Präglare
1966.

Professor David Österberg.

och prioriteringen av inkom na ansökningar påver
kades av denna policyprocess. Avsikten var också
att påverka forskarnas val av forskningsuppgifter,
och innebar sålunda även en viss styrning av både
u tb u d och efterfrågan på forskningsmedel.
Vid rådets första sam m anträde tillsattes två u t
redningar, som sedermera blev program kom m itté
er: en för forskning om byggnadsakustik m ed Se
verin som ordförande och en för produktionsforskning ledd av professor Österberg. En u tred 
ning om underhåll av W S-anläggningar påbörja
des. Ämnen som brandforskning, spridning av
bygginform ation samt avloppsproblem m ed synte
tiska disk- och tvättmedel fanns också bland de
problem - och forskningsom råden som upp m ärk 
sam m ades under det första arbetsåret.
Inom rådet fördes under de första verksam 
hetsåren en omfattande diskussion om strategiska
frågor på byggforskningsområdet: H ur skall till
gängliga medel fördelas mellan olika forsknings
fält? I vilken utsträckning skall rådet stödja
grundläggande forskning? I vilka former och vid
vilka institutioner skall forskning i första hand
främjas? Styrelsen uttalade en vilja att arbeta för
en u tö k a d samhällsplanerings forskning63, och lyfte
vidare fram forskning om material, konstruktioner
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och produktion, i synnerhet sådan forskning som
kunde resultera i m inskade underhållskostnader.
Särskild vikt lades också vid utredningar som syf
tade till att varudeklarara olika material och byggprodukter, något som brukade kallades ”egenskapsredovisning”.
Till rådets policy hörde uttryckligen att
grundforskning ”som till väsentlig del ligger u tan 
för byggnadsom rådet bör stödjas på annat sätt än
via rådet”, vilket närm ast framstår som en själv
klarhet i beaktande av instruktionens första para
graf (se bilaga 6). Rådet försökte inte diskutera
och problem atisera grundforskningens förhållan
de till annan forskning och inte heller precisera
des vilka möjligheter som fanns, att mera precist
peka ut vilken grundforskning i gränsområdet till
byggnadsforskningen som kunde ha betydelse.
Påfallande liten uppm ärksam het synes ha ägnats
åt problem et att undersöka och informera om
grundforskningens roll, att klargöra relationen
mellan de båda verksam heterna och att försöka
begripa betydelsen av grundforskningen för annan
verksamhet. Däremot framhölls ofta vikten av den
tillämpade forskningen och rådet framhävde gär
na vikten av att forskningsarbetet hade en explicit
nyttoinriktning.
Ofta poängterades att forskningsstödet till
universitets- och högskoleinstitutioner borde ökas,
m en detta gjordes hela tiden utifrån övertygelsen
att undersökningar vid högskolor och universitet
egentligen inte var sådana att de motsvarade byggnadsbranschens behov och kunskaper. En m ot
sättning finns, framhöll föreståndaren i en prom e
moria om rådets policy från 1961, mellan uppgif
ten att erhålla akademisk meritering och behovet
av praktisk tillämpning. Detta förhållande gjorde
det nödvändigt att när universitetsprojekt avkastat
resultat genomföra följ dundersökningar, vilka
kunde inriktas på problem av tillämpningskaraktär.64

38

Tillväxtens årtionde 1960-69

Bokstav ssystem et
Byggforskningsrådets territorium kodifierades ge
nom forskningsområdenas benäm ning. Territoriet
delades in i fem områden, vilka bildade grundval
för kansliets organisation och fördelning av anslagsansökningar på handläggare. U nder hela
1960-talet arbetade rådet m ed en indelning som
kallades bokstavssystemet:
A
B
C
D
E

Allmänt och information
Samhälls- och byggnadsplanering
Material och konstruktioner
Installationer
Produktion och förvaltning

Institutet (SIB) förutsattes ha samma indelning
och anm odades redovisa anslag efter denna u p p 
delning. Om rådena angav vilken del av byggnads
verksam heten eller bostadsbyggnadsprocessen
som studerades. Synsättet vilar på föreställningen
om byggande som en serie åtgärder från planering
till produktion och förvaltning, och denna grund
syn fick också tjäna som riktpunkt för dispositio
nen av byggnadsforskningens medel.

Rådets interna organisation
Organisationen förändrades inte näm nvärt under
sextiotalet. Nedanstående organisationstablå från
1967 är därför representativ för hela perioden:

STYRELSE
1 ordförande + 8 ledamöter
Föreståndare, 1 handsekreterare
Bitr. föreståndare, 1 handsekreterare

KANSLI
Byrådirektör (=rådssekreterare)

FORSKNINGSPROGRAM
A Information

—

Allmänt

1 assistent

(bitr. föreståndare)
1 bitr. informationssekreterare

Kassa

B Samhälls- och byggnadsplanering

1 kamrer, 1 kassör, 1 kansliskrivare
Registratur—Arkiv—Bibliotek
1 kontorsskrivare, 1 kansliskrivare

1 forskningssekr., 1 handsekr

Sammanträden

Expedition
1 expeditionsvakt

C Material och konstruktioner

1 forskningssekr., 1 bitr. forskningssekr.
1 handsekr.

Skrivcentral

D Installationer
E Produktion och förvaltning

1 t.f. kansliskrivare, 1 kontorist

1 forskningssekr., 1 handsekr.

Figur 1: Byggforskningsrådets organisation 1967.
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til!

S u r a n d e I ngr id L u n d a h l S tåen d e frän
v ä n ste r Jan J c r s f r o m . B Å ke Bengtsson.,
K u r t Klei n, W i l h e l m Tell o ch A l e K oos
T r a n b vggfot sk n in g en 1 9 6 8

Vid mitten av sextiotalet hade rådet följande
forskningssekreterare och avdelningsansvariga:
Bengt-Åke Bengtsson, bitr. föreståndare och ansva-

rig för Allmänna frågor och information.
Ingrid Lundahl, forskningssekreterare ansvarig för
Samhälls- och byggnadsplanering.
W ilhelm Tell, forskningssekreterare ansvarig för

om rådet Material och konstruktioner m ed Åke
Roos som biträdande forskningssekreterare.
Jan Jer ström, forskningssekreterare ansvarig för Installationer samt Produktion och förvaltning.
Kurt Klein, byrådirektör var ansvarig för administrativa frågor inom kansliet.
Ulf L Andersson, redaktör var ansvarig för extern
information.
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Samarbete med andra organ och myndigheter
En viktig uppgift för rådets m edarbetare var att
upprätthålla kontakter för samråd m ed andra
forskningsråd och myndigheter. Genom sam arbe
tet fick rådet underlag för den fortlöpande forskningsplaneringen och uppföljningen av forsk
ningsanslag. Samråd m ed andra organ gav u p p 
slag till nya forskningsproblem. Rådet hade därför
kontinuerligt sam råd m ed centrala tekniska äm 
betsverk och med de forskningsråd som arbetade
inom närliggande forskningsfält (konsum entrådet,
samhällsvetenskapliga forskningsrådet och teknis
ka forskningsrådet). Vid mitten av sextiotalet var
rådet representerat i bl.a:
Bostadsstyrelsens maskinlånefond
Byggnadsstyrelsens tekniska råd

Byggnadsstyrelsens råd för sam hällsplanering
Arbetsgruppen för regionala prognoser, inom inri
kesdepartem entet
Forskningsberedningens arbetsgrupp ”samhälls
planering”
Byggnadstyrelsens lj udisoleringsgrupp
Byggstandardiseringens styrelse
Tekniska forskningsrådets näm nd för dokum enta
tion och inform ation
IVA:s pålkommitté
Statens provningsanstalts brandkom m itté
Lantbrukshögskolans försökskollegium
Kommittén för behandling av frågor angående ser
vice i bostadsom råden

Handläggningsproceduren
I princip fanns två sätt för Byggforskningsrådet att
finansiera forskning, dels långtidsanslag till vissa
institutioner vid de tekniska högskolorna, dels an
slag efter ansökan. Vid sidan av dessa anslag fanns
reseanslagen, som i första hand var reserverade för
forskare som arbetade på basis av rådets medel.
Rådets styrelse sam m anträdde vanligen fyra
eller fem gånger om året för att behandla anslagsärenden. Projekt- och reseanslag kunde således
sökas när som helst under året. Långtidsanslag
gavs för budgetår och ansökningar om sådana
m åste därför ha inkom m it till rådet före den 1
m ars.

1 en särskild instruktion riktad till dem som
avsåg att söka anslag framgick att m an ville ha
svar på följande frågor för att kunna bedöm a en
ansökan:
• Vilket problem avser forskningsuppgiften? Frå
geställningen bör klart preciseras. Vilken bety
delse och aktualitet har det och vad har gjorts i
Sverige och utom lands på området?
• Vilken användning kan resultaten av forskning
en tänkas få?
• Flur skall undersökningen läggas upp och vilka
m etoder skall användas?
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• Vem skall leda forskningen?
• Vid vilken eller vilka institutioner, industrier, la
boratorier eller dylikt skall forskningen bedrivas?
• Vilken utrustning måste anskaffas och vad blir
kostnaderna härför?
• Vilken personal behövs och vad blir kostnader
na härför?
• Kan någon del av kostnaderna täckas m ed an
slag från annat håll? Om ett industriföretag är
engagerat i projektet, i vilken om fattning kan
företaget medverka ekonomiskt?
• Avser det sökta anslaget projektet i sin helhet
eller avser det en etapp som behövs för bedöm 
n ing av projektets fortsättning?
• N är kan projektet tidigast påbörjas och h u r
lång tid beräknas detta, eller ifrågavarande
etapp ta i anspråk?65
Långtidsanslagen började tillämpas 1962. En så
dan ansökan omfattade i allmänhet flera projekt.
Innebörden av dessa kontraktsmässiga anslag var
att institutionerna i princip var garanterade vissa
belopp för en tid av tre år, med ett detaljerat pro
gram för det första året och allmänna riktlinjer för
de följande. Vid slutet av första året skulle forskar
na skicka in en verksam hetsrapport och en plan
för andra året samt en anhållan om förlängning av
kontraktet. Kontrakten gjorde det möjligt för in 
stitutionerna att anställa kvalificerad personal på
någorlunda trygga villkor, vilket gav viss stabilitet
år institutionens forskningsarbete.
1967 gjorde rådet en översyn av den forsk
ning som bedrevs med denna typ av anslag och
m an upptäckte en del brister. En sådan allmän
kritik mot systemet var självfallet att autom atiken
i de rullande anslagen försvårade för rådet att
uppfylla den i instruktionen inskrivna m ålsätt
ningen att ”forskningen inriktas på särskilt viktiga
om råd en ”. Mer precist gällde kritiken det faktum
att d e t vid institutioner med denna typ av anslag
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inte alltid fanns en press att slutföra och slutrap
portera m indre forskningsuppgifter innan nya an
slag kunde tas i bruk. Rådet ville därför skaffa sig
en möjlighet att ”klippa av” långtidsanslagen, för
att rekom m endera annan inriktning på forskning
en vid institutionen, utan att samtidigt äventyra
anställningstryggheten för forskarna.
Mot denna bakgrund justerades formerna för
långtidsanslagen 1968 och rådet sade upp samtli
ga kontrakt om långtidsanslag. Nya rutiner inför
des som bl.a. innebar att ett villkor om publice
ring ställdes, och detaljplaneringen skulle i fort
sättningen också innehålla en plan för publice
ringen. M edlen frigjordes etappvis när avslutade
delar och detaljplaner för fortsättningen fanns att
tillgå.
Ansökan om forskningsmedel lämnades på en
särskild blankett. Den procedur som därefter vid
tog beskrevs på följande sätt i rådets inform ations
material till forskarna: Elandläggning av rådets
tekniska personal. Förslag till beviljande eller av
slag utarbetas i samråd med föreståndaren. Ansök
ningarna behandlas av rådet. Forskaren meddelas
beslutet. Avtal upprättas. Medel utbetalas. Eventu
ella interim srapporter granskas av rådets tekniska
personal. Slutrapporten granskas av rådets perso
nal, samt godkännes av ordföranden och förestån
daren.66
En av forskningssekreterarnas uppgifter var
att hålla kontakt med de forskare och utrednings
män, som var intresserade av byggnadsforskningsuppgifter. De flesta forskare hade alltså redan in
nan de skickade in en ansökan kontakt m ed en
forskningssekreterare och kunde få besked om
Byggforskningsrådet eventuellt hade intresse av att
ge stöd åt föreslagna undersökningar. I detta ske
de gavs också upplysningar om annan pågående
forskning i angränsande ämnen, om rådets all
männa forskningspolitik och om de krav som rå
det ställde på ansökningarna. Om ansökan i något
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avseende var ofullständig infordrades kom plette
ringar av den sökande enligt särskilt formulär för
att säkerställa att vissa sakuppgifter fanns tillgäng
liga för alla ansökningar. Forskningssekreteraren
hade därefter att skaffa ytterligare material beträf
fande forskningsuppgiftens angelägenhetsgrad,
forskningsplanens kvalitet och forskarens kom pe
tens. För detta ändamål var skriftlig remiss eller
m untlig förfrågan hos fackmän och institutioner
ett lämpligt medel. Remisserna kunde även leda
till förnyad kontakt med forskaren, varvid u p p 
dragets planering och närmare innehåll anpassa
des efter rådets forskningspolitiska bedöm ningar.67
Ansökningarna behandlades först inom rådets
kansli vid gemensam beredning, sedan sändes
samtliga ansökningar med fullständiga handlingar
ut till rådets styrelseledamöter. Kansliet lämnade
ett förslag till beslut enligt beredningen. Varje an
sökan blev individuellt behandlad vid sam m anträ
det. Styrelsens beslut delgavs den sökande skrift
ligt, m en även i de fall beslutet betydde avslag b e
hövde det inte motiveras.
Förhållandet att avslagen ej motiverades för
anledde en av byggforskningens mesta kritiker
u n d e r sextiotalet, ingenjören och konsulten Bengt
M almsten, att JO-anm äla rådet. Malmsten, som vid
ett flertal tillfällen fått avslag på ansökningar,68 m e
n ade att det var ohövligt mot den sökande att av
slag inte motiverades. Det borde inte medföra en
orim lig arbetsbelastning att nedteckna besluts
grunderna.
I JO:s behandling av ärendet fick dock Byggforskningsrådet stöd för sin praxis. Även om en
m yndighet i allmänhet av rättssäkershetskäl alltid
b ö r motivera beslut, för att det skall kunna bedö
m as om ärendet prövats sakligt fanns det, enligt
JO , annat som talade mot: ”Rådet måste vid pröv
n in g av en ansökan göra jämförelser med ett stort
antal ansökningar om bidrag av de begränsade
m ed el som står till förfogande. Man kan inte rim 

ligen begära att rådet skall redovisa alla de om 
ständigheter som påverkar besluten vid denna
jäm förande prövning. Här skulle rådet i så fall ytt
ra sig om forskningsuppgiftens angelägenhet,
forskningsplanens kvalitet och dessutom om den
sökandes personliga kvalifikationer. Det senare
skulle av många orsaker knappast vara lämpligt.”69
Det behov av insyn som var nödvändigt tillfreds
ställdes, ansåg JO, gott och väl av de offentliga re
dovisningar och samm anställningar av beviljade
anslag som rådet distribuerade, t.ex. i informationstidskriften Från byggforskningen. Men JO an
såg också att det i en del fall kunde vara motiverat
att m untligen motivera avslag, om den sökande
begärde det, så att denne kunde avgöra om det var
meningsfullt att planera för ytterligare forskning
och senare inkom m a med ansökningar. Rådet in 
stämde i detta och införde detta som praxis.70
Rådets handläggare, forskningssekreterarna,
hade sannolikt ett relativt stort inflytande över
ärendenas utgång. Projekt som fick nej redan på
handläggarnivå ”rehabiliterades” mycket sällan
och endast undantagsvis i styrelsebehandlingen.
Däremot kunde naturligtvis projekt som handläg
garna förordade stoppas. Tyvärr finns inte några
lättillgängliga data över detta och av tidsskäl har
föreliggande arbete inte kunnat tillföras systema
tiska studier av detta slag. Vi kan inte beskriva re
lationen mellan handläggarna och styrelsen efter
som vi inte vet något om den ömsesidiga anpass
ningen mellan styrelse och kanslipersonal. De se
nare har m ed kännedom om viljeinriktning och
forskningspolitik hos styrelsen kunnat föregripa
beslut redan på handläggningsstadiet.
Att mera exakt precisera handläggarnas makt i
relation till styrelsen, är således svårt. U nder
1960-talet var det framförallt föreståndaren som
hade möjlighet att utöva inflytande. Denne före
drog nämligen alla ärenden inför styrelsen, även
om det gällde äm nesom råden som föreståndaren
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inte hade formell kom petens för. Om det blev dis
kussion om något ärende så kallades forskningssekreteraren in. I en intervju för historiken fram kom 
m er att det mycket sällan var några problem m ed
tekniksidan - ”för att vi fick som vi sagt”.71 Styrel
sesam m anträdena blev med andra ord i mångt
och mycket en formalitet när det gällde anslagsfrå
gorna. Professor Arne Johnson, som började i sty
relsen f966 (se nedan), tillhörde dem som kunde
protestera mot vissa förslag på tekniksidan och då
fick forskningssekreteraren tas in i sam m anträdesrum m et för att förklara och argumentera.
Ett sätt för styrelsen att skaffa sig kontroll över
handläggningen var att vissa ledam öter hade sär
skilda ansvarsområden. Åke Roos, forskningssekre
terare för teknikom rådet, berättar i en intervju för
denna bok:
Når W ilhelm Tell slutade, och jag skulle handlägga de
här ärendena själv då satte styrelsen Arne Johnson på
mig. Jag fick föredra alla tekniska ärenden fö r Arne
innan styrelsesammanträdena. Han och jag brukade
sitta hemma i hans villa och göra upp om projekten.
Jag samrådde med honom i frågor där man behövde
de här litet mer forskningsmetodiska kunskaperna. Vi
hade hemskt kul. Han var en trevlig karl.72

På 1960-talet hade styrelseledamöterna en mycket
aktiv roll. Styrelsen beslutade i varje ärende.
Forskningssekreterarna fick inform ation om sty
relsens beslut genom muntliga föredragningar av
föreståndaren och ibland kunde det hända att
forskningssekreterarna inte fick veta varför styrel
sen givit ett avslag. Detta gjorde att föreståndaren
k u n d e komma ut från styrelsesam manträdena
m ed beslut som ur forskningssekreterarnas syn
p u n k t var mycket märkliga. Med Åke Roos ord:
”O ch vi vart ju förbannade. Vi hade ju hela bak
grunden. Hade m an fått vara med, hade bara nå
gra o rd kunnat rättat upp det.” På de flesta om rå
den var det dock sällan problem. Undantaget var
sam hällsplanering, ett område föreståndaren an
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såg sig behärska, och där forskningssekretareren
Lundahl åtskilliga gånger påstås ha ham nat i beråd.

Tegelmurar och regn - en projekthistoria
Innan en ansökan lämnades till rådet kunde det,
som framgått ovan, ha pågått ett omfattande arbe
te. Historien om projektet ”Tegelmurar och regn”
kan illustrera detta.
Den kom m unala byggnadsnäm nden i Göte
borg vände sig i novem ber 1960 till byggnadssty
relsen m ed en anhållan om att styrelsen måtte u t
reda frågan om tegelmurverks regnsäkerhet. Bygg
nadsstyrelsen lämnade detta vidare till rådet och
framhöll önskvärdheten av forskning på området.
I maj vände sig rådet i sin tur till Chalmers provningsanstalt med uppdraget ”att uppgöra ett pro
gram ” för sådan forskning. Detta blev färdigt i juni
1961 och styrelsen beslöt att försöka få igång
forskning enligt program m et.73 Överläggningar
hölls bl.a. med Svenska silikatforskningsinstitutet.
Programmet delade in forskningen i tre huvudav
snitt:
A Kvantitativ kartläggning av de vägar som regnet
passerar genom tegelväggar av olika tegel med
fogar av olika bruk, utförda m ed olika teknik.
B U tredning av frågan varför sprickor uppstår
mellan b ru k och sten och om h u r sådana
sprickor skall kunna undvikas.
C Studium av inverkan av vissa detaljer (fogning,
hydrofobering m.m.).
Orsaken till intresset för egenskaperna hos tegel
väggar var att skadorna på byggnader m ed detta
material hade ökat m arkant tiden efter andra
världskriget. Bakom denna utveckling antog man
att det fanns ett flertal samverkande faktorer: teg
lets kvalité, den högt uppdrivna byggnadstakten
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under krigsåren, m u r
arbetarnas kom petens,
året-runt-byggandet
och
nyttjandet
av
oprövade konstruktio
ner i murverk.
I januari 1962 bil
dades en samarbetskom m itté bestående av
E Högberg, Puts- och
I
m urbrukslaboratoriet,
Lars Erik Ne vander, fuktforskning
T Möller, Chalmers
ens pionjär i Sverige,
Provningsanstalt
och
L E N ev ander, KTH. Den senare fick också u p p d ra
get att skriva en prom em oria om slagregn på väg
gar, vilket utm ynnade i ett förslag om att utföra
slagregnsmätningar på olika platser i Sverige (slagregnsförhållanden råder när regn ej faller verti
kalt), att bestäm ma ström ningsbilden framför en
fasad genom vindtunnelstudier och att undersöka
u n d er vilka förhållanden en sam m anhängande
vattenfilm bildas på en vägg.
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Slagregnsmatare. Dessa m atare placerades på stolpar 1,5 m ovan mark. Ur
Byggforskningen inform erar 40/1968.

En m ånad senare beslöt rådet att anslå
100 000 kronor till Chalmers provningsanstalt
(Möller) för forskning under punkterna A och C
ovan. För samma ändamål tilläts Nevander använ
da medel han erhållit tidigare. Samtidigt fick rå
dets föreståndare uppdraget att tillsammans med
SMHI planera slagregnsmätningar. Uppdraget gick
till SIB som 1963, i samarbete med SMHI, påbör
jade slagregnsmätningar på 14 platser i landet.
Enligt planen skulle dessa m ätningar pågå i tio år
för att ge upplysningar om ”frekvens, intensitet
och regionala variationer hos regnets horisontalkom posanter”.74 I ju n i 1962 reserverades 35 000
kr för denna uppgift, m en det dröjde till decem
ber 1964 innan det blev klart vem som skulle u t
föra arbetet och hur det skulle organiseras. Först i
decem ber 1964 meddelades styrelsen att institutet
stod som huvudm an för arbetet och rådet anslog
då ytterligare 10 000 kr till inköp av mätare.73 De
första årens mätningar rapporterades bl.a. i form
av en slagsregnskarta i Byggforskningens inform a
tionsblad nr 39 och 40, 1968. I institutets arbets
planer hölls mätarbetet fram som en viktig u p p 
gift.
Chalmersprojektet fungerade sämre. En del
rapport om fuktskador på tegelmurverk överläm
nades på ett tidigt stadium, m en sedan avstannade
arbetet. Man uppgav att detta orsakats av den arbetsanhopning som skedde när provningsanstalten 1965 flyttade till nya lokaler. Då kom man
överens m ed rådet om att tem porärt lägga ned
projektet och pengarna kom av forskarna att u p p 
fattas som indragna. När rådets kansli 1971 gjorde
en översyn framkom att projektet inte slutrapporterats varför m an begärde detta av Möller. Efter
dennes förklaring återfördes kvarvarande medel
(87 024 kr) till rådet. För tillfället fanns det kan
ske inte några möjligheter att kom m a längre än
vad Hjalmar Granholm gjort i sin undersökning
1958, Om vattengenomslag i murade väggar.
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Kort och lång sikt
Inom Byggforskningsrådets styrelse och kansli ta
lades ofta helt allmänt om behovet av långsiktiga
satsningar och grundläggande forskning. I rådets
första programskrift, Byggnadsproduktionen - pro
blem och forskningsbehov (1963) utarbetad av Mejse
Jacobsson, påpekades t.ex. följande:
M ycket tyder på att den fram tida utvecklingen blir
snabb. Byggnadsforskningen däremot har små resur
ser, och behöver tid på sig. Den bör därför inriktas på
frågeställningar av långsiktig, dvs. ofta grundläggan
de, karaktär.76

Den grundsyn som fram kom m er i citatet hade
även bäring på rådets egen verksamhet. Förestån
daren föreslog i augusti 1962 att rådet skulle arbe
ta fram ett långtidsprogram för åren 1965-70, och
styrelsen gav honom detta i uppdrag. Liknande
initiativ diskuterades i Tekniska forskningsrådets
styrelse. Ett första utkast diskuterades i februari
1963. Där påpekas bl.a. att utvecklingen i Sverige,
i form av krav på ökad produktivitet och tekniska
framsteg, tvingade fram en om strukturering av nä
ringslivet, vilket i sin tur medförde en omlokalise
ring av företag till tätortsom rådena. Fram tiden bar
på ”stora behov av en kraftigt ökad byggnadsverk
sam het”. Yngre personer i äktenskapsbildande ål
der flyttade till tätorterna. Den kom m ande stan
dardhöjningen skulle göra att folk fick råd att bo i
större bostäder: ”På allt fler håll strävar m an efter
att vrida utvecklingen mot allt fler enfamiljshus.”
Aven andra typer av byggnader berördes av sam 
hällsförändringarna: om den produktiva delen av
befolkningen skulle växa enligt gjorda beräkning
ar fordrades att kvinnor m ed b arn blev yrkesaktiva o ch det krävde i sin tur en kraftig utbyggnad av
daghem , fritidshem och lekskolor. Fritiden skapa

de behov av fritidslokaler och när svensken i ge
m en blott arbetade två dagar av tre växte efterfrå
gan på fritidshus. Skolorna behövde upprustas,
sjukvården expanderade och antalet åldringar
fortsatte att växa. Allt detta måste omsättas i olika
typer av nya lokaler.77
Det blev inte något färdigt program av detta
arbete. För det första visade det sig naturligtvis
svårt att utifrån allmänna betraktelser av ”det för
änderliga samhällets” karaktär och troliga utveck
ling dra preciserade slutsatser om vilken typ av
forskning som borde bedrivas. För det andra bör
jade den politiska debatten om bostadsbristen bli
infekterad redan 1963 och den diskussionen led
de till starten av m iljonprogram met. De allmänna
tendenser som påpekades i utkastet till långtids
program blev snabbt en i högsta grad konkret
verklighet. Nu gällde det att påskynda byggnads
produktionen. I stället för att skriva program bor
de rådet aktivera sina forskningsresurser. I social
dem okraternas program Resultat och reformer - där
miljonprogram m et annonserades - sägs följande
om de statliga forskningsråden:78
Forskningsråden bör ta initiativ till att sådan forsk
ning komm er till stånd som ur landets synpunkt är
väsentlig. De ökade resurserna få r inte slösas bort på
små anslag till nästan alla som söker. Istället bör de
bästa forskarna och de mest aktiva forskargrupperna i
första hand ges tillräckliga resurser. Råden bör stärka
sin initiativverksamhet med sikte på en inriktning av
forskningen med hänsyn till de mest lovande tenden
serna i forskningens utveckling och till samhällets skil
da behov.

Forskning var med skriftens rubriksättning ”fram
åtskridandets nyckel”. Den närmaste framtidens
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satsningar måste dessutom ta sin utgångspunkt i
den bästa befintliga forskningen. Konsekvensen av
detta bör ha varit att rådet inte kunde fortsätta att
arbeta på sitt långtidsprogram, som om forskar
samhället inte existerade. Det gällde alltså att fin
na en modell som pekade ut det livskraftiga och
fram tidsinriktade i samtiden. En sådan modell

kom delvis att tillämpas genom ett vitaliserat
komm ittéarbete.
Det fanns dock ytterligare ett skäl till att långtidsprogram m et inte fullföljdes: Byggforskningen
blev nämligen utsatt för en hårdhänt behandling i
dagspressen.

Byggforskningen - onyttig och oläslig?
H östen 1963 fördes i SABO:s och Svenska Riks
byggens tidskrift Byggforum en diskussion om
byggnadsforskningens funktion och erfarenheter
na av denna. I styrelsen för tidskriften satt för öv
rigt två av rådets styrelseledamöter - Olle Jansson
och Erik Severin. Att forskningens intressenter, sär
skilt byggarna, sällan kunde tillgodogöra sig resul
taten framstod som en otvetydig slutsats i en ledarkom m entar.79 Mejse Jacobsson svarade m ed att
bejaka det legitima i kravet på läsbarhet och nytta,
m en hävdade samtidigt att forskningen i många
fall lyckats motsvara förväntningarna. Direktören
Inge Hjertén, chef för ett stort bostadsföretag i Gö
teborg, lät sig dock inte övertygas, utan skärpte
kritiken i ett inlägg, som också följdes upp av in 
genjören Bengt Malmsten - en person som inte gär
na försatt något tillfälle att få framföra kritik mot
byggforskningen. Byggforum tog runt årsskiftet
1963/64 också upp hushållens tvättarbete och rik 
tade kritik m ot den forskning som institutets
tvättgrupp bedrivit under ledning av Harriet Ryd. I
en ledare hävdades att tvättutredningen inte givit
några användbara råd för hur tvättfrågan borde
ord n as.80

1 detta skede uppm ärksam m ades diskussionen
av dagspressen, närm are bestämt av journalisten
Berndt Ahlqvist på Aftonbladet.
Den 13 februari 1964 hade Aftonbladet på
första sidan den braskande rubriken, ”VAD GÖR
DE I SJÄLVA VERKET? STATLIG FORSKNING
ARBETAR TILL INGEN NYTTA”. Tidningsartikeln
bestod av en intervju m ed direktör Hjertén under
rubriken ”Akademisk högfärd hindrar kontakt
m ed byggfolket!” Denne levererade en stark ankla
gelse mot byggforskningen och hävdade att den
hade misslyckats, att praktikerna sällan eller ald
rig hade någon nytta
av dess verksam 
het. Ingressen talade
om en storm som
höll på att blåsa upp
kring den statliga
byggforskningen ef
ter
anklagelserna.

H a r r i e t Ryd.
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Artikeln inleddes m ed några riktigt skarpa form u
leringar:
Kritikerna (och de är många bland byggfackmännen
ute på fältet) anklagar rådet fö r akademiskt frimureri
och för att ställa praktikens män utan möjlighet att
dra verkningsfull nytta av verksamheten.
Formellt högt kvalificerade forskare sitter och skriver
dyra doktorsavhandlingar på rådets bekostnad. Ofta
är problemen av ringa eller ingen betydelse och inte
sällan är det bara forskaren själv som har glädje av
slutresultatet.
En stor del av den verksamhet som den statliga bygg
forskningen uppm untrar och understöder saknar, en
ligt kritikerna, kontakt med verkligheten. Dessutom
tar man i regel alldeles fö r lång tid pä sig varför even
tuella resultat kom m er fö r sent fö r att vara till hjälp.

Intervjun med Inge Hjertén illustrerades med
”konkreta” exempel:
- Doktorsavhandlingar om högisolerade ytterväggars
värmemotstånd är kanske nyttigt, vad vet jag, men
jag förstår inte varför man skall offra tid på sådant,
samtidigt som man struntar i att hjälpa oss lösa pro
blemet med den krympande betongen.
- Vi som dagligen kämpar med emballagetekniska
problem och som ständigt häpnar över att det ska
vara så svårt att konstruera funktionssäkra hissar, be
gåvas av byggforskningen med tjocka skrifter fyllda av
integraler och differentialer, invecklade kurvor och
ogenomträngliga diagram. Och när byggforskningen
försöker vara populär besvarar den alla frågor med
ett ja ss å ’.
I sak var detta samma kritik som tidigare hade
riktats mot vissa delar av den verksamhet som be
drevs inom Statens näm nd för byggnadsforskning.
N ågon dag senare följde Aftonbladet upp den
na artikel med en ”nyhetsspecial” under rubriken
”Så h är går det till när byggforskningen slösar
m ed miljoner: Avd TVÄTT”. Det gällde den s.k.
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tvättgruppen vars forskning avrapporterats i ett
informationsblad. Denna sågs som ett exempel på
h u r den statliga byggforskningen arbetar när den
”lyckats placera sig på betryggande avstånd från
verkligheten”. Med hjälp av en subtil citatteknik
framställdes den utförda forskningen som utred
ningar om banaliteter där m an kom m it fram till
”att tvättarbete är tungt, att hushållen helst vill
slippa tungt arbete, och att bostadsplaneringen
därför bör se till att det skapas förutsättningar för
rationell skötsel av tvätten”.81 Journalisten fann det
särskilt upprörande att tvättgruppen i sina slutsat
ser kom m it fram till att det bästa sättet att lösa
hushållens tvättfråga vore att förse varje lägenhet
m ed en egen liten tvättstuga. Samma kritik hade
förts fram i Byggforumdebatten, och skälet till kri
tiken var att förslaget skulle fördyra byggnadskostnaderna rejält, enligt vissa uppgifter upp till
15 procent.
I sina svar till kritiken medgav Mejse Jacobsson
och Lennart Holm att byggforskningen hade u p 
penbara svårigheter m ed att klara uppgiften på in 
formationsområdet . Byggforskningen var bra, m en
inform ationsarbetet bristfälligt. Jacobsson pekade
på att det var svårt att få branschfolket att läsa och
ta till sig forskningens råd, och Holm underströk
att debatten i första hand visade på behovet av en
”byggnadsteknisk upplysningscentral” - en stab
av erfarna byggfackmän och drivna redaktörer
som kunde ta vid där forskningen slutade för att
sedan sätta in resultaten i deras praktiska använd
ning. Forskarna skötte sig bra, menade Holm,
m en de kunde inte användas för annat än forsk
ning. Informationsarbetet fordrade sina egna spe
cialister. Institutet önskade en sådan utveckling
och hade redan hösten 1963 föreslagit det i en
promem oria till inrikesdepartem entet. Problemet
var att remissinstanserna ställde sig negativa: In
stitutet borde, menade dessa, uteslutande ägna sig
åt forskning.82
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”Ä r husmors arbete bara löjligt?”
Samtidigt gick H olm till angrepp mot Aftonbla
dets kritik på konkreta punkter. Vad gällde tvätt
forskningen underströk han att det var ett allmänt
konsum entintresse, och inte enbart ett byggrationaliseringsbehov, som skulle tillgodoses av den
aktuella forskningen. I inform ationsblad nr 41,
1963 hade de olika krav som hushållen kunde
ställa på tvättutrustningen behandlats och i denna
begränsade fråga gällde följande:83
De arbetstekniska kraven på effektiv maskinell utrust
ning kan tillfredsställas på olika sätt. Men fö r att ut
rustningen verkligen skall bli utnyttjad måste den ock
så vara lätt tillgänglig fö r hushållet: våra fältstudier
visar att hushåll med egen automattvättmaskin kan
utnyttja den fö r 90 proc av hela sin tvättvolym, med
an de som endast har tillgång till centralsjälvtvätteri
bara maskintvättar 40 proc av sitt tvättgods.

D ebatten fokuserades alltmer på det faktum att
byggforskningen hade mer än en intressent. Kon
sum ent- och brukarintresset artikulerades alltmer
tydligt och särskilt kom det fram när byggnads
forskningen försvarades av Expressenjournalisten
Olle Bengtzon. ”Är husm ors arbete bara löjligt?”,
löd en av tidningens rubriker. I tidningen fram
hävdes den respekt byggforskarna visat för h u s
m ödrarnas arbete och särskilt vitsordades tvätt
gruppens arbete. Den hade ”för första gången av
slöjat verkligheten som den ter sig - ur husm öd
rarnas synpunkt”. I tidningen framhölls också att
vissa ”framsynta” bostadsföretag, t.ex. AB Nackabostäder, beslutat installera autom attvättm askiner
i sina nya lägenheter.
För att bem öta kritiken arrangerade rådet en
presskonferens den 20 februari. Vid konferensen
m edverkade flera av rådets styrelseledamöter, men
även andra närstående representanter ur skaran av
intressenter. Sven Wallander, HSB, gick igenom ett

flertal handböcker och forskningsrapporter och
visade hur de kom m it till praktisk användning.
Han påtalade bl.a. hur viktig Hans Ronges utred
ning om bostadsklim atet i hus byggda med be
tongstom m ar jäm fört med tegelstommar varit för
HSB. Eftersom några skillnader inte hade påvisats
hade HSB övergått till att bygga praktiskt taget alla
hus med innerstom m e av betong vilket medfört
minskade kostnader.84 Han framhöll vidare värdet
av en rapport innehållande en jämförelse av arbetskraftsåtgång med olika tekniker. Åtgången vi
sade sig vara mycket lägre vid monteringsbyggen,
och detta konstaterande var värdefullt när det på
gick en diskussion om hur byggandet skulle k u n 
na öka.83 Värd att uppm ärksam m a fann W allander
också en arbetsrapport som undersökt kostnader
na för höga bostadshus. U tredningen låg till grund
för regeringens beslut att kapa ett 24-våningshus i
Täby till 17 våningar.86 W allander hade flera ex
empel och slutsatsen var given: Nog hade Bygg
forskningen haft praktisk betydelse!
Tage Jönsson, ordförande i Svenska Byggnads
arbetareförbundet, lovordade forskningens bety
delse bl.a. för sänkningen av säsongsarbetslöshe
ten, genom att vinterbyggandet underlättats på
olika sätt. Direktör Allan Skarne, Byggnadsfirman
Ohlsson <Sr Skarne, instämde i lovsången till
forskningen, m en medgav samtidigt att han själv
läste ytterligt få av de skrifter som forskningen
publicerade. Bättre kontakt mellan forskare och
praktiker efterlystes, och dessutom påpekade
Skarne att byggforskningen egentligen var underdim ensionerad. I alla fall om m an jäm förde med
den sovjetiska byggforskningen som sysselsatte
10 000 man! Lennart Holm visade avslutningsvis
att det kanske också fanns anledning att rikta kri
tik mot avnäm arna för deras brist på intresse för
forskningen. Alltför få prenum ererade på inform a
tionsbladen, tog del av rapporter och andra skrif
ter.
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Ett steg fra m å t
Den bild av BFR och SIB som sammantaget fram
trädde av debatten var att de statliga forskningsor
ganen hade alltför dålig kontakt m ed de m änni
skor och företag som var praktiskt verksamm a
inom byggbranschen (”forskarna kurar in sig i
sina hörn, helt ointresserade av omvärlden och av
de krav på praktiska resultat som den anser sig
berättigad att ställa”), m en också att forskningen
formellt sett var mycket kvalificerad och av hög
kvalitet. Men denna formellt kvalificerade forsk
ning bedrevs i form av avhandlingar som var obe
gripliga för den intresserade allmänheten, och
bara till glädje för forskarna själva. Trots att dessa
klassiska fördomar om forskarna dryftades kan
ändock påstås att debatten kom att vändas till
byggforskningens fördel. Pengarna skulle näm li
gen kunna få en rimlig utväxling om m an satsade
m era på inform ation och kontaktarbete.
Trots att debatten utspann sig i ett tidsmässigt
m ycket känsligt läge, med en proposition om höj
ning om byggforskningsavgiften på väg, framstod
byggforskningen som underdim ensionerad när
dess årsom slutning - 6 miljoner - ställdes bredvid
de 16 miljarder, som 1963 investerades i byggsek
torn. ”Man förstår hur litet forskarna får”, som
Stockholm stidningens Pekka Lundmark uttryckte
saken.87 Lundm ark avslutade sin artikel i en ton
som bör ha varit ljuv m usik för forskarsamhället:
Släpp forskningen loss, ge den ett självständigt byggforskningsinstitut med stora ekonomiska resurser, giv
na a v medborgarna, sd att den kan både vetenskapa
och informera - såväl fackm än som oss vanliga kon
sum enter som ständigt strävar efter att få bo bättre.

Tidskriften Byggforum uppm ärksam m ade att stor
in d u strin var relativt nöjd m ed den bedrivna
forskningen eftersom de hade tillgång till resurser
för a tt behandla inform ationen, vilket de små inte

49

hade. De stora företagens ståndpunkt var att bygg
forskningen skulle utföra grundforskning och ing
et annat. Detta var bl.a. vad direktör Skarne, och
en annan av rådet till konferensen inbjuden direk
tör från Skånska Cementgj ute riet, Bo Jondal, ön
skade av byggforskningen. De forskningskompetenta utvecklingsavdelningarna på dessa företag
behövde sedan bara vidareutveckla de vunna in 
sikterna och anpassa dem efter de behov som för
tillfället fanns.
De små företagen hade egentligen ingen tales
m an i debatten, m en byggforskningen kände till
deras problem och hävdade deras intresse av att få
tillgång till färdigtuggad information. Det var des
sa som eventuellt hade behov av en upplysningscentral, m en ingen hade frågat dem, eller rättare
sagt, det gick kanske inte att fråga dem. Remissen
över inrikesdepartem entets promem oria om infor
mationsarbetet gick till de stora organisationerna.
Småföretagarna var inte remissinstans.88
Motviljan m ot byggforskningen fanns sanno
likt i första hand hos de m indre och medelstora
byggföretagen som å ena sidan upplevde avgiften
som en adm inistrativ belastning, och som å andra
sidan sällan hade möjlighet att ta del av den infor
mation som stod till buds. Detta ledde också till
en debatt om byggforskningsavgiften där Lennart
Holm bl.a. gjorde det principiella påpekandet att
avgiften borde ses som en skatt på konsum tionen
eftersom den i sista hand betalades av bostadskonsum enterna. I polem ik m ot Dagens Nyheter,
som i en ledare hävdat att byggnadsproducenterna
skulle vara riktningsgivande för forskningen, ef
tersom de betalade den, framhöll Holm:
Forskningsavgiften är dock en godtagen byggnadskostnad, liksom t. ex. de sociala avgifterna. Den betalas av
beställaren, som i sin tur tar ut den på hyran. Den är
alltså en varuskatt på bostads- och byggnadsutrymme,
som betalas av medborgarna - ett uppbördssystem
som kritiseras av många. Forskningens konsumenter
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blir därför alla parter - stat, kommun, byggherrar,
konsulter, byggnadsproducenter och förvaltare - som
har att samverka fö r att ge konsumenterna goda pro
dukter till rimliga kostnader. Det bestämmer valet av
forskningsuppgifter.89

Riksdagens revisorer granskar
byggforskningen
Byggforskningsdebatten i pressen under 1964 sti
m ulerade riksdagens revisorer att sammanställa en
enkät till länsarkitekterna och länsbostadsnäm n
derna samt till ett antal övriga intressenter beträf
fande institutets forskningsverksam het. Fyra frå
gor ställdes; den första med lydelsen ”Anser Ni att
den nuvarande inriktningen på forskningsarbetet
är ändam ålsenlig m ed hänsyn till den praktiska
byggnadsverksam heten?” Den andra avsåg infor
m ationens effektivitet, den tredje behovet av än
drad forskningsinriktning och den fjärde inbjöd
till allmänna synpunkter på verksam hetens effek
tivitet och hur den eventuellt skulle kunna ökas.
Enkäten visade att av de 24 länsarkitekterna
var det ett tiotal som antingen inte svarade eller
inte ansåg sig besitta tillräcklig kännedom för att
k u n n a besvara enkäten. Flera gav uttryckligt stöd
till institutets verksamhet. Övriga intressenter
(Byggnadsstyrelsen, Bostadsstyrelsen, HSB, SABO,
SAR, Svenska Byggentreprenörsföreningen, N ä
ringslivets byggnadsdelegation) gav i huvudsak
också verksam heten sitt stöd, de båda sistnäm n
da dock m ed ett par principiella påpekanden och
detalj synpunkter. Ett önskem ål var att institutets
verksam het borde utform as så att den hade gene
rell giltighet för företagen. Tillpassning av den
allm änna kunskapen borde, m enade man, ske i
företagen. Dessutom ville m an organisatoriskt
skilja mellan forskning och inform ation. I grova
d rag anslöt m an sig alltså till en del slutsatser

som redan tidigare dragits av institutets förestån
dare.
I sina remissvar med anledning av revisorer
nas granskning av institutet, kunde både rådet
och institutet utan vidare hemställa att gransk
ningen inte skulle löranleda någon åtgärd från
Kungl. Mapts sida. Revisorerna hade funnit att
ingenting talade för att institutet inte uppfyllt sin
instruktion. Däremot fanns det tre punkter som
revisorerna pekade ut som problematiska. Forsk
ningsinform ationen ansågs bristfällig. Samhällsplaneringsforskningen borde intensifieras och u t
vidgas inom institutet. Valet av forskningsuppgif
ter överensstämde väl med givna direktiv, m en re
visorerna menade att institutet borde ägna större
intresse åt sådana frågor, ”som har en mera påtag
lig betydelse för strävandena att rationalisera och
förbilliga byggnadsverksam heten”.90
Detta utgör i sig en god sam m anfattning av
pressdebatten 1964 om byggforskningen. Resulta
tet blev en skärpt vaksamhet och en koncentrerad
satsning på att effektivisera informationsarbetet.
Rådets och institutets inform ationsavdelningar
kom att slås samman, och inordnas under institu
tet. Samtidigt var det onekligen så att debatten
också berört andra frågor som var betydligt svåra
re att hantera. Man nådde inte enighet om huruvi
da grundforskning, målforskning eller utveck
lingsarbete var byggforskningens huvuduppgift.
Olika intressen stod mot varandra och det fanns
inga möjligheter till enad front. Aftonbladets Berndt
Ahlqvist avslutade tidningsdebatten med att ställa
”åtta öppna frågor till våra nöjda byggforskare”
och den sista av dessa löd:
Det råder oklarhet om hela inriktningen av den statliga byggforskningens verksamhet. Ska man i huvudsak
ägna sig åt s k grundforskning eller ska man i större
utsträckning än i dag angripa de aktuella problemen
och i samband därmed bedriva snabb, aktiv och utåt
riktad verksamhet?'1
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Något explicit svar på denna fråga gavs inte. Bygg
forskningen praktiserade sitt uppdrag så att det
spände över hela fältet. Avsikten var åtminstone
att ägna sig åt båda formerna av forskning. Rådet
stod dock inför en situation där tyngdpunkten
ganska snart kom att ligga på det kortsiktiga arbe
tet.
Frågan om forskningens kvalitet fanns med i
debattens bakgrund och blandades i flera fall sam 
m an m ed frågan huruvida forskningen hade kom 
m it till användning i det praktiska arbetet. Värre
var att kvalitet kopplades till obegriplighet. Till syvende och sist var det 1960-talets forskningsoptim ism som blev det tyngsta argumentet för bygg
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forskningen. ”Vi ska inte vara rädda för att slösa
på forskningen”, som byggnadsrådet Ivar Jonsson
uttryckte saken på presskonferensen.92 Men med
denna grundsyn följde också ett ointresse för frå
gan huruvida missnöjet hade sin bas i brister hos
byggnadsforskningen och dess organisation eller
om debatten hade sitt ursprung i felaktiga och
överdrivna förväntningar på forskningen. Om
m an till och m ed kunde tänka sig att slösa med
resurserna till forskningen fanns knappast anled
ning att nogsamt utreda någondera av dessa frå
gor: Vilka kvalitetskrav skall ställas på byggforsk
ningen? Vilken roll kan byggforskningen fylla för
bostads- och byggnadsproduktionen i landet?

1965 - kortsiktig målforskning prioriteras
När det i början av 1964 stod klart att byggforsk
ningen skulle erhålla ökade resurser till följd av
den höjda byggforskningsavgiften fortsatte diskus
sionen om rådets framtidsplaner. Inom kansliet
började ett planeringsarbete enligt m odellen ”Förslag till åtgärder för utbyggnad av forskningen
inom samhällsplanering och produktion för om 
sättning av forskningsresultat i tekniska framsteg”.
Mej se Jacobsson föreslog styrelsen att tillsätta (1) en
program kom m itté för sam hällsplaneringsområdet,
(2) en arbetsgrupp inom rådet m ed uppgift att
”utvälja forskningsuppgifter m ed hög prioritet”,
sam råda och framlägga ett forskningsprogram för
de närm aste tre åren, (3) en program kom m itté för
att u tred a frågor om inform ationsverksam het och
(4) e n program kom m itté för att utreda villkoren
för utvecklingsarbete inom byggföretagen.93

I styrelsen fanns dock andra idéer. Där uttala
des tveksam het om lämpligheten av dessa kom 
mittéer. Styrelsen fann att m an mycket noga borde
överväga resursernas fördelning. Vid ett sam m an
träde 1964 tog styrelsen ett uttalande m ed följan
de innebörd: ”Rådet ansåg rationalisering av byg
gandet vara en central fråga och diskuterade åtgär
der för att driva fram ytterligare rationalisering,
t.ex. genom modulbyggeri, annan standardisering
och långtidsplanering.”94 Styrelsens starka repre
sentation av intressen som var förbundna med bo
stadsbyggandet, t.ex. genom Schackne, Grape och
Tyrén, höll av allt att döma tillbaka det långsiktigt
motiverade planeringsarbetet.
När den bostadspolitiska aktiviteten ökade vid
m itten av decenniet framträdde följdriktigt också
en klar tendens i rådets skrivningar till fördel för
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kortsiktiga satsningar, som direkt kunde ge an
vändbara resultat. I anslutning till diskussionen
om elem entbyggnadsteknik och det industrialise
rade byggandet framfördes tanken att rådet skulle
stödja forskning framförallt och m ed särskild em 
fas inom de om råden som hade de största möjlig
heterna att på kort sikt och med m ålinriktad
forskning nå användbara resultat. I 1966 års an
slagsframställning markerades beredvilligheten hos
rådet att bidra till milj onp ro gram m et och det in
dustrialiserade byggandet.
Bakgrunden till denna m er eller m indre fram
tvingade omsvängning, till fördel för de kortsikti
ga arbetsuppgifterna, ligger naturligtvis i den b o 
stadspolitiska utvecklingen. Samtidigt som politi
kerna överbjöd varandra i välvilja gentemot bostadskonsum enterna, och det m ed bestäm dhet u t
talades en avsikt att producera bostäder i allt
snabbare takt, stod det klart att dessa produktiva
uppgifter måste ske inom ram en för en konstant
eller m inskande arbetsinsats. De analyser som rå
dets tjänstem än hade tillgång till pekade m ot att
antalet m än i åldern 20 till 60 år under tiden
1965 -1 9 8 0 i stort sett skulle vara oförändrat, att
trenden talade till fördel för arbetstidsförkortning
ar och att en allt större del av ungdom en valde te
oretiska utbildningar. Sammantaget gav detta u n 
derlag för bedöm ningen att en kraftigt ökad bygg
nadsverksam het, både i form av bostäder och in 
dustriinvesteringar, måste tvinga fram arbetsbesparande planerings-, projekterings- och produk
tionsm etoder. Där hade rådet en uppgift att fylla:
Byggforskningsrådet måste i första hand inrikta sin
verksamhet på att underlätta fö r byggnadsindustrin
att uppfylla de krav som ställs på ökad produktion till
rimliga kostnader. Samtidigt kräver planering av nya
samhällen i anslutning till nuvarande stora tätorter
kraftigt ökat forskningsunderlag. Förutsättningarna
fö r sanering av gamla stadskärnor måste klarläggas.
Samhällena och byggnaderna måste funktionellt fö r 

bättras fö r att ge ökad komfort och hygien. Forskning
en måste kartlägga behov och ange metoder härför.95

Rådet kunde visa att kraven på ökad byggnadsproduktion måste mötas m ed förbättrade byggme
toder, en ökad maskininsats och nya material. För
att undvika dyrbara bakslag gick det inte att lita
på gamla erfarenheter. Nya lösningar fordrades
och för detta behövdes en framåtsyftande och
snabb forskningsverksamhet. Om byggforskning
en dessutom skulle arbeta m ed den långsiktigt
motiverade forskningen var det absolut nödvän
digt med ”kraftigt ökade resurser”.
Det krävs dock inte särskilt stor kunnighet,
om hur forskningsverksamhet fungerar, hur lång
tid forskningen behöver eller hur svårt det är att
omsätta delundersökningar till generella förhål
landen, för att inse att rådets möjligheter att bidra
till den samtida bostadspolitiska problem lösning
en var mycket begränsade. Inte ens om långtidsprogramm et, som diskuterades 1962-63, uteslu
tande hade inriktats på de för problem et relevanta
om rådena hade forskningsresurserna, annat än i
undantagsfall, kunnat leda till några för miljon
program m et banbrytande insatser. I de flesta fall
tar det fem till tio år innan forskningsresultat kan
omsättas i konkreta m etoder eller produkter.96

Näringslivsinflytandet reduceras
1966 förändrades sammansättningen av Byggforskningsrådets styrelse när Tyrén, Larsson, Schackne
och Grape lämnade styrelsen. Bostadsstyrelsens
stol övertogs av Flarry Bernhard och Olof Eriksson
intog Sixten Larssons byggnadsstyrelsestol. Den
nye styrelseledamoten Arne Johnson var professor,
m en också innehavare av en egen större teknisk
konsultbyrå. Han hade således fördelen av att ha
ett ben i vardera verksamheterna. Johnson och
Fredrik Sundberg, SIAB, ersatte näringslivsföreträdarna Tyrén och Schackne.
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N ya led am ö ter 1966:
Fredrik Sundberg, civilingenjör, VD, Svenska
Industribyggen AB
A rne Johnson, professor, KTH, konstruktionslära
H arry Bernhard, överingenjör, Bostadsstyrelsen
O lof Eriksson, arkitekt, tekn. direktör, Bygg
nadsstyrelsen

Rådets nya och avgående styrelseledamöter som m aren 1966. Fr.v. Fredrik
Sundberg, Arne Johnson, Harry Bernhard, Olof Eriksson, Olof Jansson,
Erik Severin, David Österberg, Mats Erik M olander, Sven Tyrén, Sixten
Larsson, Georg Schackne. Axel Grape ej närvarande. Hjalmar Olson fram
för de andra.
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Någon större förändring kan således inte påstås ha
skett vid denna tidpunkt. Möjligen kan näringslivsinflytandet ha reducerats något i och m ed att
Arne Johnson i första hand bör ha företrätt ett
forskningsintresse.

Per Holm ny föreståndare
Den 30 april 1966 avled föreståndaren Mejse Ja
cobsson efter en kort tids sjukdom . Jacobsson ef
terträddes av fil lic. Per Holm (1915-), som var
ekonom med speciell inriktning mot sam hällspla
nering och byggande. Sedan 1947 var han redak
tör för tidskriften Plan.

Upphovsrättsskyddad bild

Per H o lm , föreståndare. Foto Svante Ertxon.

Kom mittéarbetet vitaliseras
Kalenderåret 1966 sker en m ärkbar vitalisering av
kom m itté- och programarbetet. Tanken m ed detta
var inte att bedriva ett långsiktigt utredningsarbete
utan snarare att så snabbt som möjligt skaffa fram
ett underlag för planeringen inom vitala forsk
ningsfält. Kommittéarbetet ingick således inom
den allmänna ram en för det kortsiktiga forsk
ningsarbete som prioriterades vid Byggforskningsrådet. Politikerna ställde krav på snabba resultat.
Likaså var det ett uttalat intresse från näringslivets
sida att genom riktade insatser på specifika om rå
den få kunskapssam m anställningar som kunde
underlätta det praktiska problemlösningsarbetet.
Rådet skulle dessutom erhålla kraftigt ökade
resurser och det var därför motiverat att skaffa sig
ett bättre underlag för den framtida fördelningen
av dessa medel. Ett flertal nya program kom m ittéer
sattes i arbete:
• Program gruppen för informationsföredrag (juni
1966).
• Stiftelsen för byggdokum entation (maj 1966).
• Programgrupp vid CTH för elementbyggnads
forskning (våren 1966).
• A rbetsgruppen för långsiktig W S -forskning
(hösten 1966).
• Underhålls- och m oderniseringsgruppen (UMgruppen), (våren 1966).
• A rbetsgruppen för forskning rörande transport
och hantering av byggnadsmaterial (sept 1969).
• BFR:s program för fuktforskning (hösten 1966).
Vidare kan näm nas att en program grupp för målningsforskning ledd av Bengt Hemberg bildades
1967. Våren 1968 tillsattes en komm itté för forsk
ning om plast inom byggnadsområdet under Bengt
Rånbys ledning. Hösten 1968 tillsattes program 
kom m ittén för stålbyggnadsforskning där Arne
Johnson fungerade som ordförande. En samarbetsgrupp för byggnadsaerodynamisk forskning bilda
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des hösten 1968 med Ove Pettersson som ordfö
rande och en program kom m itté för ljudklim at
forskning tillkom våren 1969, även den m ed Arne
Johnson som ordförande. Våren 1969 bildades
BFR:s kom m itté för m onteringsbyggande under
Olle Janssons ordförandeskap.
Utöver dessa kan nämnas: W S -utbildningsgruppen (hösten 1967), BFR:s program kom m itté
för W S-installationer (vintern 1968), BFR:s pro
gram grupp för planering och projektering (våren
1967), BFR:s saneringsgrupp (våren 1968), BFR:s
transportforskningsnäm nd (våren 1968). Den sist
näm nda är en intressant variant av den verksam 
het som den gamla näm nden bedrev. Transport
forskningsnäm nden hade näm ligen sitt sekretariat
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i Svenska Byggentreprenörsföreningens lokaler
och hade m andat att ”i vissa fall bedriva forskning
och utvecklingsarbete i egen regi”.97
Program kom m ittéernas arbete resulterade i ett
antal programskrifter, publicerade i en särskild se
rie, vilka återfinns i bilaga 4.98
Genom dessa program arbeten skaffade sig
Byggforskningsrådet också en bättre kontroll över
forskningen (i alla dess former) i landet. Ett annat
sätt var, som framgått, att avskaffa långtidsanslagen, en process som påbörjades 1967. Nu när den
korta sikten dom inerade och m ålinriktningen var
tydligare inställd på bostadsbyggnadsprogram m et
blev det nödvändigt att kunna styra anslagsfördel
ningen på ett betydligt mer detaljerat sätt.

Forskningsområden - territoriets indelning
Samhällsplaneringsforskningen var inriktad mot
m etoder för att bestäm ma norm er för planering
och sam m ansättning av tätorter och regioner.
Forskning om regional och lokal planering, stadsplanem etodik, trafik och hygien uppfattades som
viktiga delområden. Strävan var uttryckligen att
forskningen också skulle vara syntetisk, d.v.s. stäl
la sam m an delresultat till en helhetsbild, vilken i
bästa fall kunde utgöra underlag för den praktiska
planeringen på olika nivåer i samhället.
Byggnadsplaneri ngsforskn ingen hade till
uppgift att utreda vilka funktioner olika byggna
der hade att fylla och vilka krav som borde ställas
på olika lokaler. Byggnadsplanering var ett om rå
de som rådet vid början av sextiotalet ansåg borde
få d el av större resurser och en intensifierad forsk
ning. Det gällde undersökningar beträffande yr

kesskolor, förvaltningsbyggnader, laboratorier,
samlingslokaler, sjukhus och transportterminaler.
En stor del av forskningen beställdes från institu
tet.
Forskningen om material och konstruktio
ner (område C) samt installationer (område D)
syftade till att ge underlag för att klarlägga egen
skaper hos material och om m öjligheterna att
kom binera olika material i byggnadsdelar och
konstruktioner. Forskningens uppgift var att påvi
sa vilka konstruktioner och installationer som var
lämpliga från fall till fall. Forskningen skulle alltså
producera ett vetande om de grundläggande funk
tionerna hos en byggnad och målsättningen var
att skapa kostnadseffektiva byggnadsmaterial och
rationella byggnadsmetoder.
O m råde E bestod av produktionsforskning
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och förvaltningsproblem. Enligt rådets modell
skulle forskningen i första hand inriktas mot sättet
att producera byggnader och tätorter. Det handla
de dels om m etoder i den direkta produktionen,
dels sidoordnade och styrande verksam heter som
arbetsplanering, produktionsplanering och arbets
ledning. Genom att dra nytta av tekniska framsteg
skulle denna forskning utarbeta nya och förbättra
de m etoder och m ed hjälp av dessa rationalisera
produktionen. För den speciella förvaltningsforskningen utpekades ekonom i och organisation som
angelägna problem om råden, liksom studier av oli
ka skötselarbeten inom fastigheter."
Det arbete som program kom m ittén för produktionsforskning utförde kom sannolikt att bli
en modell för flera av de program kom m ittéer som
rådet tillsatte, och hade i verksam het under sex
tiotalet. Personer engagerades, sam m anträdde och
gav riktlinjer till sekreteraren, som utform ade en
översikt över problem om rådet och ett forsknings
program fyllt av strategiska forskningsuppgifter.
I samråd med Statens m edicinska forsknings
råd (MFR) tillsattes 1962 den s.k. Hygienkom
m ittén med Mej se Jacobsson som ordförande och
civ.ing. Harriet Ryd som sekreterare. Ryd arbetade
vid institutet. Övriga ledamöter var professor F
Friberg, arkitekt M E M olander och professor H
Ronge.
En kommitté arbetade med frågor beträffande
grundläggning av småhus. Denna bestod av
tekn. dr. Bo Adamson (ordf.), civ.ing. N H olm qu
ist (sekr.), F Bergvall, rektor H Ericsson, civ.ing. I
Jansson. Kommittén arbetade intensivt i början
och hade ett femtontal sam m anträden 1961-62.
Ett forskningsprogram för om rådet presenterades
inför rådet januari 1964.
Klassifikationsfrågor inom byggnadsbranschen studerades i en komm itté u n d er ledning av
M ejse Jacobsson, 1 Karlén och E W åhlin. Kommit
téns uppgift var att ordna kunskapsstoffet inom

byggfacket, dels genom att ordna dokum ent sins
emellan, dels genom att ordna data inom doku
menten. D okum enten indelades i tre kategorier:
kunskapsdokum ent, projektdokum ent och företagsdokum ent. Rådet publicerade 1964 Klassifika
tion inom byggbranschen - problem och kunskapsbe
hov som programskrift, vari konstaterades att det

fanns stora behov av forskning både av grundläg
gande och tilläm pad karaktär. Einar W åhlin erhöll
under sextiotalet ett flertal anslag för att studera
och undersöka olika klassifikationssytem, inom
byggfacket i Sverige. Liknande uppgifter hade den
år 1965 bildade kom m ittén för bygglitteraturindex (BFI-kommittén) med Gunnar Essunger som
ordförande och W ilhelm Tell som sekreterare.
1962 fick Eva H am rin i uppdrag att ta fram
ett forskningsprogram för bebyggelseplanering
och 1965 fick forskningssekreteraren Ingrid Lun
dahl inventera och registrera samhällsplaneringsforskning utförd efter 1960. En katalog över forsk
nings- och utvecklingsarbete om samhällsplane
ring 1960-65 utgavs av Statens planverk (rapport
nr 3, 1969).

Byggnadsakustikforskning som exempel
Byggforskningsrådets sätt att arbeta kan illustreras
med ordnandet av forskningen om byggnadsakustik.
Byggforskningsutredningen påpekade att det
fanns ett stort behov av ”såväl akustisk grund
forskning, som av mera praktiskt inriktade ljudisoleringsundersökningar”. Rådet tillsatte en ”bul
lerkom m itté” och 1962 presenterade denna vid
tagna åtgärder inom akustikområdet. Kommittén
föreslog i sitt program forskning för 300 000 kr
per år, i tre år från 1961/62. Under det första året
hade endast hälften av denna summa kunnat pla
ceras ut, och utsikterna att öka forskningsverk
sam heten såg ut att vara små. Dock skulle, enligt
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de planer som fanns vid högskolorna, en ökning
komm a till stånd när en planerad professur i äm 
net inrättats. Bristen på forskare och laboratorier
ansågs vara två avgörande flaskhalsar på området.
1 en prom em oria föreslog rådets forskningssekreterare Bengt-Åke Bengtsson dels utbyggnad av
KTH:s laboratorium , dels åtgärder inom undervis
ningen, och rådet beslöt vid sitt sam m anträde att
anordna en kurs i byggnadsakustik för lärare vid
de tekniska läroverken. Till underlaget bifogades
en genom gång befintlig forskning.
Den 21-22 novem ber 1963 anordnade BFR
en ”Nordisk konferens om byggnadsakustik” i
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Stockholm. Konferensen hade 125 deltagare och
26 inbjudna forskare deltog m ed förberedda in 
lägg om aktuella forskningsproblem. En rapport
publicerades. Budgetåret 1965/66 anslogs 62 300
kr, m en året därpå fanns ansökningar om inte
mindre än 643 000 kronor fördelat på nio projekt.
(SIB:s trafikbullerforskning stod för hälften av det
ta).100 Hösten 1968 hölls ännu en konferens om
den byggnadsakustiska forskning som rådet givit
stöd till. Därefter tillsattes återigen en program 
komm itté, som fick till uppgift att följa upp resul
taten av rådets stora satsningar på om rådet och att
utreda det framtida forskningsbehovet.

Samhälls- och byggnadsplanering
- nytt och svårt
Samhälls- och byggnadsplanering - det som in 
ternt kallades område B - berörde i huvudsak
sam hällsekonom iska, sociala och funktionella pro
blem i sam band med planering och användning
av bebyggelse.
Forskningsom rådets dom inerande inriktning
var, u n d e r 1960-talet, att studera huruvida den fy
siska strukturen - läge, täthet, avstånd, åtkomlig
het, fattbarhet, m.m. med avseende på hus, om rå
de, stad - var anpassad till brukarnas aktiviteter,
krav och värderingar. En viktig uppgift var att u t
veckla generella planeringsm etoder samt att u n 
dersöka ekonomiska konsekvenser av olika plan
lösningar och bebyggelseutformning.
Byggforskningsutredningens betänkande (1959)
förordade en ökad forskning på samhällsplaneringsom rådet. Retrospektivt kan hävdas att 1960-

talets forskning på detta område utm ärks av en
successiv, m en relativt långsam kunskapsm ässig
tillväxt. Forskningsfältet var under perioden i ett
uppbyggnadsskede och inriktades därför på explorativa och dokum enterande studier. Empiriskt
material samlades in oftast utan att i förväg vara
styrt av ett teoretiskt sorterings- eller struktureringssystem. Forskarnas arbete var således ofta
ganska sökande till sin karaktär, och ur det samla
de materialet försökte m an få grepp om planering
ens problem. Ett exempel på detta utgör institutets
studier av planprocessen, vilka utm ärktes av sitt
dokumentationsarbete, m en dessa användes sällan
till att gå vidare med forskningsbara problemställ
ningar eller till explicita analyser av brister i plane
ringen. Forskningen var deskriptiv och tjänade
mest till att belysa och sammanfatta praxis.
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Forskningsarbetet dominerades av försöken
att finna lösningar till problem i den praktiska
planeringen. Det deskriptiva arbete som utfördes
gav dock sällan underlag för innovationer och för
bättringar av den existerande planeringen, och det
visade sig snart vara förknippat m ed stora svårig
heter att omsätta forskningens resultat och diskus
sioner i praktiska lösningar.
1962, när styrelsen diskuterade forsknings
om rådet på basis av material från Uno Åhrén (en
näm ndrapport) och institutet, uttalades att samhällsplaneringsforskningen var särskilt viktig. Planeringsom rådet borde tillföras större resurser, och
m ed beklagande noterades att regeringen inte givit
bifall till rådets begäran om extra medel för ända
målet. Hjalmar Olson, Erik Severin och förestån
daren Jacobsson fick i uppdrag att, efter samråd
m ed kom m unikationsm inistern, uppvakta finans
m inistern och framhålla nödvändigheten av att
ökade medel ställdes till rådets förfogande. Sär
skilt inom vissa om råden bedöm de styrelsen att
det fanns viktiga och politiskt aktuella uppgifter:
Stadsplanemetodik, innerstadsproblem, småhusbebyg
gelsens problem, sambandet bebyggelse-trafik, fritids
bebyggelse, buller och luftföroreningar utomhus, hygi
enfrågor och planering fö r åldringar och rörelsehämm ade.w>

I augusti 1962 äskades om 400 000 kronor per år
till denna och anslutande forskning.102 Ett år sena
re angavs samhällsplanering som ett viktigt argu
m en t för höjd avgift till byggforskningen. I statsverkspropostionen påpekades dock att Byggforskningsrådet i ökad utsträckning borde ge stöd
”även åt sådan forsknings rörande sam hällsplane
ringens problem som mera indirekt berör byggnadsbranschen”.103 Därmed fastställdes att det inte
k u n d e bli tal om något framtida forskningsinstitut
för planeringsforskning eller särskilda medel för
d e n n a forskning. Detta var entydiga direktiv. För

det fortsatta arbetet med samhällsplaneringsfrågor
var m an hänvisad till givna ekonom iska ramar.
Forskningsaktiviteten var blygsam, vilket
framgår om vi ser närmare på de forskningsrap
porter som publicerades fram till och m ed år
1964. Följande skrifter utgivna av byggforskning
en kan hänföras till detta forskningsområde:
Nordbeck, S. Framställning av kartor med hjälp av

siffermaskiner. 99 s. Handlingar nr 44. 1964.
Fredzell, B. Skolplanering i Örebro län. 103 s.
R64.-1960.
Müller, H. Rörelsehindrades stadsbygdsmiljö - en
studie från Högdalen. 40 s. R72:1961.
Fog, Fl. Flerfamiljshusens m arkutrym m en. 60 s.
R79H962.
Granström & Lindqvist Kostnader för stadsplaneanläggningar för höga och låga hus - en u n d er
sökning av Hagsätra och Västertorp. 62 s.
R102:1964.
Borgelin, G. Parkeringsvanor inom citykärnor. 165
s. R103H964.
Engwall & Larsson Koordinatangivningsmetoder
för sam hällsplaneringen. 63 s. R104H964.
Hellsten & Palm Från stadsplan till inflyttning byggprocessens förlopp i 30 produktionsexem pel. 57 s. R108:1964.
Bostadsbyggnadsutredningen ägnade stor u p p 
m ärksam het åt frågan om planering av byggandet,
och underströk att behovet av planeringsforskning
var stort i sitt betänkande Höjd bostadsstandard
(SOU 1965:32). Detta noterades av rådets styrel
se. Vid den här tidpunkten blev det bekant att
statsm akterna skulle komma att satsa på ett om 
fattande bostadsbyggnadsprogram (m iljonpro
grammet). Den näm nda utredningen kan sägas ha
sammanfattat kunskapsbasen för program m ets ge
nomförande. Behovet av ökade och breddade
kunskaper för samhällsplanering ansågs särskilt
brännande, eftersom bostadsbyggandet till stor
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del skulle bestå av förorter, d.v.s. nyexploaterade
om råden i tätorternas utkanter. Vad betydde det
för samhällsservice, infrastruktur, trafik och de
taljhandel? Allt tydde på att det fordrades snabba
resultat och riktad forskning.
U tredningen påtalade också behovet av m ed
vetenhet kring något som kan benäm nas ”plane
ringsprocessens m aktfrågor”. Vikten av att politi
kerna hade grepp om planeringsförfarandet påpe
kades, men efter att ha granskat planeringsruti
nerna i kom m unerna fann m an att det fanns stora
brister:104
Planarbeten synes ofta ha påbörjats utan att kom m u
nalmännen har gjort tillräckligt klart fö r sig vad man
kunde eller ville uppnå. Inte heller synes kom m unal
männen ha utövat den ledning av planarbetet som
bort ankomma på dem. Ledningen av arbetet synes i
stället ofta ha glidit över till experterna, vilket resulte
rat i att planeringen ej har kommit att spela den roll
som hade avsetts. (...) Det viktiga är att uppdrags
givarens centrala ställning icke prisges, utan att han
påtar sig sitt ansvar och verkligen utövar den ledning
som tillkommer honom.

Inom rådets kansli arbetade forskningssekreteraren Ingrid Lundahl med området. H on gjorde en
forskningsöversikt över utvecklingen efter 1960,
och undersökte m öjligheterna att öka planforsk
ningen vid befintliga institutioner, i första hand
SIB och stadsbyggnadsinstitutionerna vid de tek
niska högskolorna. U ndersökningen, som redovi
sades inför styrelsen i april 1966, visade för det
första att om rådet utvecklades relativt långsamt.
Forskningen hade endast avsatt punktvisa be
skrivningar och få konkreta resultat. Problem bil
den var mångfacetterad: (1) att få fram relevanta
forskningsbara projekt, (2) att m ot bakgrund av
bristen på övergripande teoribildning utnyttja de
taljkunskaper, och (3) att rekrytera kvalificerade
forskare. För det andra framkom att institutet vis
serligen kunde tänkas ta på sig nya uppgifter, men
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i övrigt kunde m an inte räkna m ed väsentligt för
bättrad forskningsutveckling vid högskolorna och
universiteten. Kansliets förslag var att utöka SIB:s
forskning samt att inrätta stipendier för forskare
på området, och detta godkändes av styrelsen. På
basis av Lundahls promem oria föreslog Mej se Ja
cobsson styrelsen att ta upp frågan om att inrätta
en speciell forskningsinstitution för sam hällspla
nering. Resurser borde samlas inom en fast och
specialiserad organisation, som kunde utveckla
forskningsm etodik och samtidigt utbilda nya fors
kare. Erfarenheter från det norska planforsknings
institutet delgavs styrelsen och m ot bakgrund av
detta bad kansliet om styrelsens m andat att utreda
förutsättningarna för ett planinstitut.105
Detta utredningsuppdrag, som var kansliets
huvudförslag, kan sättas i relation till att statsverkspropositionen 1964 tydligt angivit det som rådets
uppgift att handha planeringsforskningen. Detta
till trots tillsattes en ny arbetsgrupp inom rådet för
att ytterligare utreda frågan.
Strax efter detta beslut avled Mej se Jacobsson
och Per Holm efterträdde h onom .106 Holm hade,
som framgått, en betydande kom petens på samhällsplaneringsom rådet och detta kom att påverka
arbetet inom den grupp, som tillsattes vid aprilmötet. A rbetsgruppen bestod, förutom den tillför
ordnade föreståndaren, av Sixten Larsson (ordf.),
Lennart Holm, Mats Erik M olander och Ingrid
Lundahl (sekr.). Två sam m anträden hölls innan
m an i april 1967 rapporterade att fortsatt arbete
inte var motiverat. Skälen för detta var i första
hand att den nye föreståndaren önskade skaffa sig
en grundligare erfarenhet av Byggforskningsrådets
arbetssätt innan nya initiativ togs.
Vid sidan av detta praktiska skäl fanns även
andra som gjorde att tidpunkten för ett ställnings
tagande var illa vald. Man påpekade att forsk
ningsom rådet diskuterades på flera håll. Ett för
slag hade kom m it fram om ett Nordiskt institut
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för vidareutbildning av samhällsplanerare, som se
derm era blev Nordplan. De svenska kulturgeogra
ferna hade startat det omfattande projektet ”Urbaniseringsprocessen”, och Riksbankens Jubileum s
fond övervägde insatser för miljöfrågor som bl.a.
innefattade forskning om stadsplaneproblem . För
slag fanns om ett Statens planverk och detta skulle
också påverka det framtida arbetet för planering
av kunskapsproduktion inom forskningsfältet.
Sammantaget gjorde detta att det var svårt att
överblicka huruvida den bästa lösningen var en ny
institution eller utveckling av någon av de befintli
ga eller planerade institutionerna.107
Frågan om ordnandet av planeringsforskningen diskuterades redan av f9 5 9 års byggforskningsutredning. Det faktum att det inte inrätta
des ett planinstitut utgjorde av allt att döma en
häm sko för utvecklingen, eftersom rådet under
sina första verksamhetsår inte riktigt hade klart
för sig hur frågan skulle hanteras. I stället sköt
m an den framför sig på olika sätt genom utred
ningar och programgrupper. 1 rådets skrivelser
finns en tendens att framhålla om rådet för att m o
tivera ökade inkomster, samtidigt som rådet de
facto inte hade någon samlad plan eller genom 
tänkt föreställning om hur detta skulle kunna om 
sättas i relevant och kvalificerad forskning. I
m ånga olika sam m anhang framhölls betydelsen
och vikten av denna forskning, m en när m an skall
redovisa vad som faktiskt uträttats framkom mer
en påfallande tillbakahållen och defensiv hållning.
Forskarna inom område B em ottog 1967 cirka
3 500 000 kr från rådet.108 Av dessa medel erhöll
SIB drygt 2 miljoner kronor. Vad publicerade rå
det och institutet ett sådant år? Publiceringslistan
från detta år, som inte näm nvärt skiljer sig från
andra, är ganska mager (se n ed an ).109
I anslagsframställningen för budgetåret 1967/
68 konstaterades åter att forskningen på området
sam hällsplanering utvecklats alltför långsamt. In
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stitutets forskning dominerade och det var tydligt
att rapportproduktionen vid högskolorna, enligt
rådets bedöm ning, var alltför blygsam. Orsaken
antogs dels vara svårigheterna att adekvat form u
lera forskningsproblem en, dels att kvaliteten på
forskningen vid de tekniska högskolorna var tvi
velaktig:
(Forskningen vid de tekniska högskolorna) bedrivs hu
vudsakligen av arkitekter och få r ännu så länge be
tecknas som tveksam. Forskningsproblemen väljs med
utgångspunkt frå n kunskapsbehov i yrket, men fö ru t
sättningarna att form ulera och angripa dem ”forsk
ningsmässigt” är dåliga, främ st beroende på brist på
adekvat grundutbildning och for skar skolning. A rkitek
terna har inte utbildats fö r den analytiska teknik som
forskning kräver. Ett antal forskningsuppgifter har va
rit lic. uppgifter, men oklarhet råder om vilka ämnen
som är lämpade härför. Rådet borde bidra till en kla
rare uppfattning om vilka forskningsområden som i
första hand är arkitekternas uppgift. Arkitekterna be
höver också ökad kontakt med universitetsforskarna
som ”kan”forskning.
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Sven Hesselgren

Carl-Axel Acking

Sune Lindström

Till omfattande och dyrbara projekt vid de tekniska
högskolorna som rym m er en hel del problematik hör
den pågående forskningen om perception av arkitektur
(Hesselgren, Acking) samt forskningen om planekono
mi (Lindström).110

Vidare konstaterades att rådets ansvarsområde
inte var preciserat, vilket dock var av m indre bety
delse så länge forskningen hade liten omfattning. I
budgeten erkändes utan omsvep att forskningsut
vecklingen ”styrts av tillgången på forskare och
projekt”. Villrådigheten tog sig uttryck i frågor:
Vilka om råden borde prioriteras och vilka om rå
den var kunskapsmässigt underförsörjda? Ett tentativt svar ansåg m an sig kunna få från en enkät
som ett antal stadsplanerare besvarat 1966. Där
fram kom näm ligen ett stort behov av forskning
om detaljplanefrågor av typen avstånds-, yt-, m il
jö- och hygienfrågor i bostadsom rådet. Bostads
om rådens dim ensionering och utform ning hörde
också till de efterfrågade kunskapsfälten.
Följande år, i budgetförslaget för 1968/69,
m enade rådet dock att planerare och forskare
hade börjat få en ”klarare uppfattning om stadsoch regionalforskningens problem atik”, vilket
bl.a. framgick vid den i Stockholm hållna ECEkonferensen ”U rban and Regional Research” i april
1968, Rådet ansåg sig nu ha förutsättningar för en
m era preciserad inriktning av planeringsforskningen mot praktiskt användbara resultat. Ett
forskningsprogram för planeringsforskningen in
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riktat på användbara resultat i praktiskt plane
ringsarbete hade utarbetats av föreståndaren, i an
slutning till ett uppdrag åt forskningsberedningen.
Detta program behandlade lokal fysisk samhälls
planering. För ståndpunkten talade också det
forskningsprogram om stadsbyggnad som Eva
H am rin utarbetat. Ett nytt initiativ togs under det
ta år genom bildandet av en arbetsgrupp för bo
stadsom rådets miljöfrågor.111
Forskningen vid denna tidpunkt var fokuse
rad på människa-miljö (bebyggelsens inverkan ur
social, psykologisk och fysiologisk synpunkt), plan
ekonom i och trafikfrågor. Nya infallsvinklar och
perspektiv förväntades genom studier inriktade på
de sociologiska effekterna av samhällets fysiska
struktur. Man noterade att publiceringsverksam 
heten fortfarande var svag på området, m en man
väntade redovisningar från ett flertal projekt u n 
der den närmaste framtiden. Viktiga delar av den
na forskning skulle utföras i institutets regi. Ex
pansionen på samhällsplaneringsområdet åtföljdes
av en relativ m inskning av institutets byggnadsplaneringsforskning. Detta uppvägdes av att den
na forskning var under utbyggnad vid de tekniska
högskolorna: LTH, CTE1 och KTH. Vid slutet av
sextiotalet föreslog institutet att dess personal
inom byggnadsplaneringsgruppen skulle flyttas
till KTH:s avdelning för byggnadsfunktionslära.
Detta såg rådet med tillfredsställelse. U nder perio
dens sista år blev det m ärkbart att begreppet
”byggnadsplanering” måste vidgas till att omfatta
även närmiljön. Sambandet mellan de aktiviteter
som är förlagda inom huset, och dem som försig
går i den närmaste omgivningen uppm ärksam m as
alltså allt m er.112
Vid en tillbakablick på rådets verksam het u n 
der dess första tio år kan en utom stående bedö
mare inte undgå att få intrycket att område B u t
gjort ett av de svåraste uppdragen. Rådet började i
stort sett m ed ”tomma händer”, samtidigt som
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Diagram 2: Procentuell fördelning av anslagen till samhällsplanering budgetåret 1968/69.113
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om rådet var ett av de fält där politikerna hade u p 
penbara intressen. Beslutsfattarna hade kanske, el
ler trodde sig ha, lättare att själva bedöm a ”värdet”
av denna forskning.
I budgetförslaget för decenniets sista verksam 
hetsår, 1969/70, kunde rådet m ed stor tillfreds
ställelse konstatera att många initiativ hade tagits,
och att dessa hade resulterat i en rad nya u n d er
sökningar om bostadsom rådenas utform ning och
m iljö. Institutet å ena sidan och den sociologiska
institutionen vid Lunds universitet å den andra
fram stod som exemplariska forskarmiljöer, såtill
vida att de hade en forskningsinriktning som
överensstäm de m ed rådets prioriteringar. Vid si-
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dan av dessa kunde m an räkna in ett stort antal
fristående utredare och konsulter (ibland kallade
forskare) m ed inriktning m ot sociologi och plan
teknik. Inte m inst en framväxande forskning som
utnyttjade matematiska m odelleringsm etoder för
stadsplanering lovade gott för framtiden. Budge
ten omfattade 4,5 miljoner kronor för samhällsplaneringsforskning, m ot drygt en miljon kronor
fem år tidigare. Förväntningarna ställdes högt in
för den kom m ande treårsperioden, det fanns ”an
ledning att hoppas på en dynam isk utveckling u n 
der 70-talet och på att forskningen kan bli en fak
tor som m an på allvar kan räkna m ed i praktiskt
planarbete”.114
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Material och konstruktion - den hårda kärnan
Forskning om byggmaterialens egenskaper, särskilt
basmaterial som cement och betong, tegel, trävaror
och stål hade av tradition ett stort utrym me vid
landets tekniska högskolor. Forskningen utfördes
oftast i anslutning till konstruktionsäm nena. Allt
sedan byggforskningens start hade område C prio
riterats och under sextiotalet avsattes den relativt
sett största delen av rådets medel till denna forsk
ning och till konstruktionsäm nena vid de tekniska
högskolorna. Under periodens senare år tillkom
m ottagargruppen ”konsulterande ingenjörsbyråer”.
Däremot var samarbetet med byggnadsindustrin
mycket litet, vilket rådet ofta beklagade.115
Tabell 4 över beviljade medel för budgetåret
1968/69 visar vilka äm nen som beforskades. I
denna finns även den planerade förändringen till

nästkom m ande budgetår, vilket visar att det är
först vid denna tidpunkt som rådet direkt ökar re
surserna till elementbyggnadsområdet.
Det ökade m edelsbehovet till elementbyggnad
motiverades av att forskargruppen vid Chalmers
avslutat sitt programarbete, sedermera publicerat
som programskrift år 1969. Man förväntade sig att
detta arbete initierade ny forskning inom om rå
det. O m denna forskning skulle påverka m iljon
program m ets industrialiserade byggande var man
dock alldeles för sent ute, eftersom m iljonpro
gramm et då gick in i sitt egentliga slutskede. De
byggnadsprogram som färdigställdes vid början av
70-talet bör rimligen ha projekterats och programm ererats just när rådets elementbyggnads
forskning började få volym.

Tabell 4: Ämnen och fördelning inom område C 1968/69 och 1969/70 (planerad volym).

68/69 tkr

68/69%

69/70 tkr

69/70%

Belastningar, säkerhetsproblem
Grundkonstrukt., geoteknik116
Betongkonstruktioner
Stålkonstruktioner
Träkonstruktioner
Plast
Byggnadsmaterial
Klimat, värme, fukt
Akustik
Brand
Invändiga ytskikt
Elementbyggnad
Övrigt

195
1 444
829
409
322
151
594
742
452
156
546
170
461

3,0
22,3
12,8
6,3
5,0
2,3
9,2
11,5
7,0
2,4
8,4
2,6
7,2

426
2 084
957
637
226
213
717
987
625
141
791
464
464

4,5
22,2
10,2
6,8
2,4
2,3
7,7
10,5
6,7
1,5
8,4
4,9
4,9

Summa

6 471

100

9 379

100
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Bengt Steen minns 25 år med Laban

Upphovsrättsskyddad bild

Laban, d.v.s. SGF:s geotekniska laboratorieanvisningar, kom till
på initiativ av Byggforskningsinstitutets dåvarande inform ations
chef A lf Nilsson och chefen fö r geotekniska institutet (SGI) på Banérgatan, Bengt Broms.
Själv var ja g en enkel informationssekreterare, när ja g fic k
kallelsen att delta i arbetet som redaktör. Vid den tidpunkten re
digerade jag en informationsbladsserie (vem m inns inte Bygg
forskningen inform erar nr 2 och 3/68 om radioaktivitet och
byggnadsm aterial?) om geoteknik som Bengt Broms likaledes
hade initierat. Som tidigare laboratoriechef pä såväl VIAKs som
G atukontorets geotekniska avdelning och som preparator pä Ge
ologiska institutet vid Stockholms universitet hade ja g förvisso en
viss erfarenhet. Så det var alltså inte fö r att ja g hette Sten eller
fö r a tt jag redan då var något av grävande journalist som ja g fic k
d etta geotekniska hedersuppdrag. Och inte heller var det fö r Roos

Bengt Steen (t.h.) kränger Laban-skrifter m.m. på ett nordiskt geoteknikermöte i Göteborg i Labans ungdom . Foto HT-bild.

skull (Åke som då var forskningssekreterare på Byggforsknings rådet kom till en början att bli vår största supporter tills hans

serie, s.k. L-skrifter. Byggstandardiseringen hörde sedan av sig

själv blev t f föreståndare och sedermera styrelseledamot på SG I

och vi kom att bilda en arbetsgrupp, TK 6, Geotekniska prov-

i Linköping) som elaka tungor gjorde gällande.

ningsmetoder. D ärefter blev det lite SIS-så där, d.v.s. SlS-stan-

För oss i labkom m ittén började nu det stora Ä ventyret (fast

dard som num era kallas SS-standard (varvid Stockholms spår

än vi alla hade vårt ordinarie jobb på sidan om som redaktör el

vägar inte längre fic k förkortas SS utan SL). Sedan hörde det in

ler laboratoriechef eller verkschef eller konsult eller forskare eller

ternationella standardiseringsorganet ISO av sig och våra anvis

professor eller g u ’ vet vad, att sköta sam tidigt) som ännu inte har

ningar blev efter viss modifiering standard ute i världen, ja å t

slutat. Under m ånga år arbetade vi i det tysta och då kom också

m instone Europa.

boken om Spöket Laban ut, som dock inte handlade om oss. Lek

A llt detta hände fö r att vårt land i tidernas begynnelse

tor Bengtsson som var en hy vens karl och under lång tid t f chef

drabbades av inlandsisen och fö r att vi därigenom erhöll ett rik

fö r rådet tyckte Laban var lajban och ansåg på fu llt allvar att det

haltigt och m ångfasetterat jordm aterial som gav oss m ånga och

va r nånting att satsa anslag på. Vi började alltså m ed viss m a t

fram stående ”geo-ister”, som Atterberg (A), alltså inte tonsätta

jo r d i fickorna och inte m ed två tom m a händer utan snarare m ed

ren Atterberg (K), som under åren 1903, 1905 och 1912 svarade

två tom m a sidor som vi snart under vå r ordförande, VBB-kon-

fö r hela vår jords indelning i olika fraktioner, frå n Ler till Block.

su lten Hasse Fagerström, fylld e med all den visdom vi mäktade.

Å r 1927 kom Ekström (G) m ed sin likaledes klassiska Klassifika

Efter drygt fe m år övertog professorn vid CTH:s institution

tion av svenska åkerjordar, som lades åt sidan fö rst när 1953 års

fö r geoteknik m ed grundläggning, den outtröttlige Sven Hansbo,

jordartskom m itté hade sagt sitt. Det m est djärva och banbrytan

ordförandeskapet och innehar det än idag fa stä n han är pensio

de förslaget genom tiderna svarade enligt m in mening emellertid

n ä r liksom Hasse och jag.

Laban fö r när kom m ittén 1974 fastställde det geniala förslaget

Bladen fic k snart en så strykande åtgång att vi efter rem iss

fr ä n Hansbo (S) & Karlsson (R), (R som i Rudolf, legendarisk la

fö rfarandena m åste låta trycka om dem och vi kallade dem då

boratoriechef på SGI) att genomgående ha jordartsindelningen

inte längre 'förslag” u tan fö r ”anvisningar”, som bl.a. Svensk

upphängda på siffrorna 2 och 6, d.v.s. fr å n 0,0006 till 0,002

B yggnorm kunde anvisa till. De m est uppseendeväckande skrif

(Ler) o.s.v. till Block fr å n 600 till 2 000 m m kornstorlek d. Själv

tern a översattes till engelska.
Framgången m ed bladen fortsatte och kom ut i rådets nya

tvekar ja g inte att jäm föra detta redan klassiska klassifikationssytem m ed Linnés (C von) klassiska System a N aturae fr å n 1735.

Tillväxtens årtionde 1960-69

65

Installationer - skriande forskarbrist

Forskningen på detta område bedrevs främst vid
KTH:s institution för uppvärm nings- och ventilationsteknik samt vid Statens institut för byggnads
forskning. Vid KTH koncentrerades intresset m ot
frågor om byggnaders värme-, kyl- och ventilationsbehov och vid institutet bedrevs bl.a. tilllämpad W S -forskning (värme, vatten och sanitet) om
värmeanläggningar för småhus, värmecentraler

—
^KfS

WMm

—

Installationerna utgjorde under 60-talet en femtedel av byggkostnaderna.
Byggandet fördyrades även om man byggde m ed stomelement. På bilden
visas p ro b lem et mism atch mellan förtillverkat elem ent och rördragning h åltagningen hade glömts bort. Foto Hans Malmberg, Från skriften Bygg
forskningen utgiven av SIB 1966.

och ventilationsproblem.
En viktig arbetsuppgift
angavs vara att ge förut
sättningar för en rationa
liserad utförandeteknik
av installationsenheter,
vilka
dessutom
var
lämpliga för industriali
serade byggmetoder.

Personligheter och
personliga erfarenheter
Olof Eriksson. Foto Bo Präglare
har stor betydelse i alla
1967.
verksam heter och bygg
forskningen är naturligt
vis inget undantag från denna regel. Förordnan
det av Oloj Eriksson till styrelseledamot 1966 fick
betydelse för hur rådet diskuterade olika forsk
ningsom råden. Eriksson kom från byggnadssty
relsen och hade där ansvar för andra byggnader
än bostadshus. Han upplevde att han kom m it till
ett ”bostadsbyggnadsforskningsråd”, och i bo
stadshusproduktionen utgjorde länge installationsfrågorna inte något viktigt problem , vilket
byggnadsstyrelsen hade svårt att acceptera. U nder
1966 tog rådet initiativ till en diskussion om des
sa frågor som sederm era ledde till en program 
kom m itté m ed Olof Eriksson som ordförande. I
program skriften Underhåll och modernisering av
fastigheter - problem och forskningsbehov, påpeka
des bl.a. att kostnaderna för utrustning och in 
stallationer undan för u ndan ökade i relation till
andra (stom-), och att de skulle kom m a att ta en
allt större andel av arbetskraften i anspråk.
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I rådets styrelse efterlyste Eriksson vid ett fler
tal tillfällen ökade satsningar på installationsområdet. 1968 noterades i budgetdebatten att man
måste utöka installationsforskningen, och styrel
sen förde en längre diskussion i ämnet. Särskilt
beklagades bristen på kvalificerade forskare. Man
beslutade att försöka öka forskningen inom om rå
det, bl.a. genom att bygga ut institutets avdelning.
Installationers tekniska och ekonom iska livs
längd är i allm änhet kortare än övriga byggnads
delars. Tillsammans med underhållskostnader
m edför detta att installationernas andel av årskost
naden för en byggnad kan bli betydande. U nder
sextiotalet började m an också bli m edveten om de
indirekta kostnadskonsekvenserna, d.v.s. att en
förbättrad installationsteknik kunde bidra till att
m inska miljöförstöringen. 1969 anställdes Stefan
Sandesten som forskningssekreterare för installationsom rådet. Vad m an tänkte sig var att försöka

initiera en utbyggd FoU-verksamhet utifrån det
forskningsprogram som höll på att utarbetas. Med
stöd av detta program skulle genom förandet av
väl avgränsade och angelägna forskningsprojekt
kunna ’köpas u p p ’ hos olika företag inom bran
schen och vid läroanstalterna. Man räknade därför
m ed att anspråken på fondmedel skulle öka starkt
den närmaste tid en .117 Det kan vara av intresse att
detta är det första och enda tillfället under sextio
talet då rådet ger uttryck för en ”upphandlingsm odell” för sin forskningsplanering. Detta var
vanligt i andra sektorsforskningsorgan, bl.a. STU
arbetade på detta sätt. Många inom STU såg med
misstro på rådets norm ala modell, att samordna
forskningen m ed hjälp av beskrivande program
och styrning genom urval i ström m en av anslagsansökningar. ”Gårdfarihandel” var den kritiska be
näm ningen på detta sätt att arbeta.

Produktion och förvaltning - för industrins behov
Redan vid rådets första samm anträde i ju n i 1960
tillsattes en program kom m itté för produktionsforskningen, och denna lämnade ett yttrande i ja 
n u ari 1961. I detta sammanfattade gruppen dittills
utförd forskning; diskuterade områdets term inolo
giska problem och pekade ut viktiga forsknings
om råden för framtida forskning: konstruktionssystem , arbetsarter (rationalisering av olika m o
m ent), arbetsfysiologi, kvalitetsfrågor, standardise
ring, planering och produktivitetsm ätning samt
frekvensstudier av hela byggnadsobjekt.118
Flera remissinstanser yttrade sig positivt om
rådets avsikt att förstärka produktionsforskningen

i sam band m ed äskandet om höjd forskningsavgift
1963. Produktionsforskningen hade högsta rele
vans. Under året utkom också rådets första pro
gramskrift, Byggnadsproduktionen - problem och
forskningsbehov skriven av föreståndaren Mejse Ja
cobsson. Det var en relativt omfattande skrift på
143 sidor m ed kapitelrubriker som Byggnadsväsendet, Produktionsföretaget och Byggekonomi.
Varje kapitel avslutades med en redovisning av u t
förda och pågående undersökningar samt en om 
fattande katalog forskningsuppgifter under rubri
ken ”tänkbara undersökningar”.
I ett principiellt resonemang, som är av intres
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se när det gäller industrialiseringens betydelse för
trivselvärden, lutade sig Jacobsson m ot Byggnads
industriförbundets ordförande som sagt att bygg
nadsindustrin var på väg in i konfektionsåldern,
d.v.s. att med ett antal standardiserade arbetsoperationer och ett begränsat antal modeller bygga för
människor, som inte är kända när husen utfor
mas. Många olika standardvarianter skulle kunna
erhållas. Visst vore det bra om varje byggnad hade
sin särart, men, författaren ville resa ett antal frå
gor: Kunde inte fler byggnadsdetaljer typiseras?
Kunde inte olika arbeten standardiseras längre än
vad som hade skett? Kunde inte mer av handläggningsm om enten rutiniseras? Jacobsson menade att
forskningen borde inriktas på ”att skapa underlag
för m er enhetlighet”. Denna enhetlighet borde gäl
la såväl m yndigheternas handläggning som k o n 
struktörernas m etoder med syftet att få leverans av
byggvaror i standardiserade kvaliteter och ”kanske
i enhetsförpackningar”.119 Med facit i hand kan vi
nog våga påståendet att föreståndarens åsikt fick
ett kraftigt genomslag i byggandet under andra
hälften av 1960-talet.

Industrialisera byggandet!
N är rådet 1966 begärde en femtioprocentig höj
ning av byggforskningsavgiften motiverades detta
m ed att det krävdes en starkt ökad produktivitet
för att kunna hålla bostadsproduktionen på den
höga nivå statsm akterna bestämt. Byggforskning
ens uppgift blev nu att i första hand medverka till
utvecklingen av arbetskraftsbesparande plane
rings- projekterings- och produktionsm etoder. En
av rådets uppgifter var att ställa forskningens k u n 
skaper till industrins förfogande.
I sam band m ed detta pekade rådet också ut
de forskningsom råden som var särskilt lämpliga
för d en typ av kortsiktiga och m ålinriktade forsk
ningssatsningar, som nu efterfrågades. Industriali
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serat byggande och arbetsforskning hörde, förut
om samhälls- och byggnadsplanering, till dessa
områden.
Byggandets industrialisering var vid m itten av
sextiotalet, särskilt efter det att m iljonprogram m et
sjösatts, det viktigaste problem kom plexet för b o 
stadspolitiken. Till raden av statliga initiativ hörde
1965 års Byggindustrialiseringsutredning, i vilken
bl.a. Lennart Holm ingick, först som expert, sedan
som ledamot. Mej se Jacobsson inträdde som ex
pert i maj 1965. Samma år utgav Jacobsson en
bok m ed titeln Byggandets industrialisering (Bygg
industrins förlag). I långa stycken kan boken ses
som upplysning om, m en också propaganda för,
långa serier, monteringsbygge, sam ordning och
standardisering.
Här finns inte anledning att ägna något större
utrym m e åt industrialiseringsvågen inom byggan
det fram till m itten av 1970-talet. En kort karakte
ristik utifrån rådets perspektiv får räcka. Ett antal
begrepp kan vara en god hjälp på traven för den
som snabbt vill få en uppfattning om vad det
handlade om. Långa serier, mekanisering, förtill
verkning, kontinuitet, standardisering och plane
ring tillhör områdets nyckelord. Rådet ville gärna
sammanfattta problem kom plexet i tre grundbe
grepp: upprepning, sam ordning och utveckling.
Upprepning gällde vissa tillverkningsm om ent
och syftade till att uppnå hög mekanisering i alla
tillverkningsled. Detta förutsatte standardiserade
m ått och kvaliteter. Samordning innebar att verk
sam heterna i processens alla led - fabriker, proj ekteringskontor och byggplatser - skulle anpas
sas till varandra så långt som möjligt. Detta var för
övrigt ett av produktionsforskningens viktigaste
forskningsfält. Det var nämligen en typ av k u n 
skapsproduktion som annars inte hade någon di
rekt bärare. Det behövdes ett organ som stod
utanför processen och såg den i ett ”helhetsper
spektiv”. Utvecklingsaspekten åsyftade kravet på
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att systematiskt tillvarata erfarenheterna från re
dan utförda byggen, för att utnyttja dessa erfaren
heter i det fortsatta byggandet. Detta kallades ock
så erfarenhetsåterföring.120

Publicering och projektområden
Mot slutet av sextiotalet avsattes årligen ca fyra
m iljoner kronor till produktionsforskningen. Av
dessa förbrukade institutet cirka 1,5 milj. kr. Vad
publicerade BFR och SIB inom detta område ett år
som 1967?

SIB

Antal sidor

Mekaniska hjälpmedel, småhus
Betongpumpar, betongkanoner
Betongelement
Material, konstruktion för sm åhus
Inventering av stomsystem
Inform ationsblad, 2 st.

BFR

104
56
48
36
25

Antal sidor

Ritningsplanering - W S
Analys av projektkostnader kan ge
billigare hus
Restaurering av gamla byggnader
Ritteknik och målsättning för elritningar
Transport av byggmaterial

42
6
60
36
59

När det inte finns jämförelsematerial är det svårt
att värdera detta utfall. Inom rådet var m an inte
riktigt tillfreds m ed utvecklingen. I budgetförsla
get för 1968/69 hoppades m an på en snabb u t
veckling genom koncentrerade insatser och inrik
tade produktionsforskningen m ot följande om rå
den:
• Transport och hantering av byggmaterial.
• Saneringsforskning.

• Forskning rörande m öjligheterna att rationellt
kunna använda sig av datamaskiner.
• Jämförande kostnadsstudier av elementbyggda
och platsbyggda projekt.
® Systematisk forskning om erfarenhetsåterföring,
sam ordning och byggprocess.
Vid m itten av sextiotalet blir datakom m unikation
ett nytt inslag i produktionsforskningen. En ansö
kan gällande datorisering inom byggnadsindustrin
skickades till rådet från Byggnadsindustrins Data
central AB (BDC), ett dotterbolag till AB BYGG
AMA. BDC inbjöds även att informera rådets sty
relse om sitt arbete. Verksamheten var inriktad på
systemutveckling inom bygghandlingsskedet, men
en vidgning till alla skeden av byggprocessen,
t.ex. redovisningstekniska anvisningar anpassade
till systemutveckling och ADB-behandling, plane
rades.121
Saneringsfrågorna var en viktig del av detta
forskningsområde. Enligt bostadsräkningen 1965
fanns det totalt i landet ca 1 m iljon om oderna lä
genheter. 300 000 saknade bad eller dusch, men
var i övrigt m oderna, m edan 700 000 saknade
m inst en av vitala funktioner, som WC, vatten, av
lopp. Sanering i vid mening åsyftade dels rivning
och uppförande av helt ny byggnad (förnyelse),
dels modernisering, d.v.s. ombyggnad och u p p 
rustning. I stället för att riva gamla välbevarade
hus ville en växande opinion att denna bebyggelse
upprustades för att kunna nyttjas ytterligare en
tid. Forskningsmässigt fanns en m ängd problem
att studera. Det gällde bl.a. omfattning, kostnads
analyser och typlösningar.
Den väntade ökningen av saneringsverksamhet i början av 1960-talet blev aldrig av. Nybygg
nationen skedde på jungfrulig mark. När så saneringsarbetet tilltog mot slutet av decenniet sakna
des i det närmaste helt erfarenhet av den typ av
planering som fordrades för detta. I stället hade
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planeringsm etoderna för nybebyggelse utvecklats.
Rådet tillsatte en arbetsgrupp för saneringsforskning och denna kom att arbeta jäm sides med
1968 års statliga parlamentariska saneringsutredn ing.122
Sammanfattningsvis kan konstateras att forsk
ningen för att förbättra och effektivisera elem ent
byggnadstekniken upptog en stor och väsentlig
del av produktionsforskningen under slutet av
sextiotalet. O m rådet dominerades av ekonom iskttekniska frågeställningar, med en självklar u t
gångspunkt i den normativa föreställningen att
tekniken ifråga skulle utgöra ett värdefullt bidrag
till att lösa den aktuella bostadspolitiska proble
m atiken. Byggforskningsrådet fungerade policymässigt inte som ett forskningsråd inför den all
m änna frågeställningen om den nya tekniken.
Man eftersträvade inte att stimulera eller initiera
forskning som kritiskt undersökte de nya p roduk
tionsm etoderna, som studerade alternativa pro
duktionsm öjligheter eller som ställde generella
och, vetenskapligt sett, öppna frågor om den om 
vandlingsprocess som det svenska byggandet ge
nom gick. Mejse Jacobssons skrift om forsknings
behoven är typisk i så måtto att han reste en rad
frågor om vad stordriften ställde för krav på lång
tidsplanering och projektering, m edan han däre
m ot inte var intresserad av kritiska undersökning
ar. H ans perspektiv var utpräglat produktionsin
riktat. Om BFR hade varit mera av ett forsknings
råd skulle det fordras en grundläggande trolöshet
mot uppdragsgivaren.
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Trots allt förekom en
viss oro för h u r den fysis
ka miljön skulle påverkas
av det industrialiserade
byggandet.
Förbyggda
byggelement kunde, en
ligt någras förhoppning,
användas till att ge nya
och stim ulerande miljö
värden om tekniken nytt
Olle W åhlström .
jades på rätt sätt. Andra
var m er skeptiska och
hävdade att m onotonin, de raka linjerna och tris
tessen skulle bli större när fasadelementen fabrikstillverkades, och dessutom användes i ett byg
gande där användningen av kranar bestäm de hus
grupperingen. Sedermera fördes dylika diskussio
ner också i ansökningar om medel till BFR. Sven
Hesselgren var intresserad av hur de nya husen
upplevdes estetiskt och 1967 erhöll professor Olle
Wåhlström, institutionen för planering och projek
tering CTH, 40 000 kronor att undersöka hur
produktionsteknik och andra tekniska lösningar
påverkade den yttre miljön i elementbyggda om 
råden. Forskningsmässigt ledde det i första hand
till att forskarna tvingades utveckla m etoder för
bestäm ningen av kvalitetsegenskaper hos utom 
husmiljön. En forskningsproblem atik som låg
långt från den inriktning som avspeglades i Mejse
Jacobssons kartering av ”forskningsbehoven” i
program skriften från 1963.123
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Information - ett område med svårigheter
En av anledningarna till att t.ex. forskningsrapporter
av byggbranschens medlemmar upplevs som svåra att
förstå och tillgodogöra sig är att de år avfattade på ett
språk som är främ m ande för mottagarna.

BFR:s inform ationsutredning 1972
Inform ationsarbetet var en fråga som Byggforskningsrådet fick ”käm pa m ed” u n d er hela 1960talet. Ofta fick m an motta hård kritik för brister
när det gällde att nyttiggöra kunskap och inform a
tion. Ett omfattande arbete lades ned på att hitta
arbetsform er för forskningsinformationen som
passade intressenterna inom byggsektorn. Grovt
sett byggde den svenska sektorsforskningspolitiken på övertygelsen att forskningsarbetet kunde
utföras avskilt från sektorns övriga verksamheter.
Det fanns en djupgående tilltro till m öjligheterna
att m edelst kontaktverksam het och inform ations
åtgärder överföra ny kunskap till de som hade be
hov av den eller kunde förutsättas nyttiggöra den
in o m m yndigheter och företag. Denna idé om
kunskapsöverföring understöddes av den infor
m ationsteori som växte fram u n d er sextiotalet, vil
ken på karakteristiskt sätt hanterade sändare och
m ottagare som ett antal boxar m ed tvärsgående
pilar. I samm anfattning kan sägas att ansvariga
in o m BFR uppfattade den strategiska uppgiften
vara att transformera och kom prim era kunskaper
na ”avsevärt m er än nu, för att de skall kunna u t
nyttjas av praktikens m än”, för att använda W il
helm Tells form ulering.124
Inform ationsom rådet bestod för BFR:s del inte
bara av rena inform ationsverksam heter inom
byggforskningen, d.v.s. publicering, dokum enta
tion och liknande. Där fanns näm ligen ett antal
anslag som inte hade forsknings- eller utrednings-

karaktär. Byggforskningsrådet gav nämligen stöd
till praktisk inform ationsverksam het eller till så
dant som gällde standardiserings- och nom en
klaturarbete. Betydande sum m or gick till dylika
institutioner varav flera beskrivs närmare längre
fram i detta avsnitt (Byggdok, Byggstandardiseringen och ER-nämnden).
Byggforskningsutredningen (1959), som före
gick bildandet av BFR, hade många synpunkter på
den inform ationsverksam het som utförts av Sta
tens näm nd för byggnadsforskning. Kritiken gäll
de bl.a. (1) att tryckningen av rapporter var för
långsam, (2) att inform ationen riktades till en allt
för begränsad läsekrets bland potentiella yrkeska
tegorier, (3) att samm anfattningar av rapporter
saknades och (4) att ansvaret för rapporternas in 
nehåll borde ligga hos författaren och inte hos
näm nden. U tredarna tog för givet att det vore
möjligt att m ed olika sinnrika m etoder (m ark
nadsanalyser och nyttjande av nya media) kunna
uppnå målet att förmedla forskningsresultaten till
den praktiska verksam heten inom industri och
näringsliv.
Rådets nya styrelse beslutade redan under det
första verksamhetsåret att ändra sin publiceringspolicy. Publikationerna skulle i fortsättningen ges
ut i en central skriftserie där forskarens eller den
forskande institutionens nam n klart markerades.
Svensk Byggtjänst förutsattes medverka till distri
butionen av skrifterna. Nu ville m an också göra
marknadsanalyser för att få en ”skiktning av mottagarkategorierna”. Snart började en diskussion
om för- och nackdelar med en central skriftserie.
Mot talade dels att det fordrade en stor och kan
ske tungrodd inform ationsavdelning som dessut
om kunde uppfattas som ansvarig för innehållet,
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dels att det riskerade att minska forskarnas ansvar
och intresse att få ut publikationerna. För talade
att det skulle göra det lättare för byggfackmännen
att följa m ed och få överblick, att distributionen
kunde forceras, att sakgranskning kunde verkstäl
las och att forskarna i gemen önskade det. Rådet
valde att arbeta m ed sikte på att samla så mycket
som möjligt av publiceringsverksam heten till de
egna skriftserierna.
Rådets publiceringsformer för originalrappor
ter under samlingsbeteckningen ”Byggforskning
en ” var under 1960-talets första år i huvudsak
dessa:125 (jfr bilaga 3)

Handlingar - en serie för viktiga grundforsk
ningsresultat (t.ex. i avhandlingsform) av visst all
m änt intresse samt omfattande undersökningar av
m era långsiktig giltighet. Medelupplaga 1 800 ex.
Rapporter - en serie som huvudsakligen publice
rade delresultat, mer kortsiktiga undersökningar,
bibliografier m.m. Medelupplaga 1 200 ex.
Interna arbetsrapporter - för program utredning
ar, konferensreferat, förundersökningar m.m. Me
delupplaga 100 ex.
Särtryck - återutgivning av tidskriftsartiklar av
allm änt intresse. Medelupplaga 500 ex.
Inform ationsfrågorna var ett ständigt återkom 
m ande och högaktuellt, angeläget och svårlöst
problem för rådets styrelse. Detta framkom mer re
d an av det faktum att det upptog en stor del av
styrelsens arbete vid sidan av anslagspolitiken.
U n d er sextiotalets första år hölls ett flertal konfe
renser och överläggningar mellan rådet, institutet,
Svensk Byggtjänst och andra organ. Byggforskningsinstitutet menade snart att det inte räckte
m ed de befintliga formerna för vetenskaplig d o k u 
m entation. Om syftet var att finna en inform a
tionsväg till den praktiska byggnadsverksam heten
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behövdes andra och radikalare åtgärder menade
Byggforskningsinstitutets föreståndare Lennart
Holm. Redan 1961 föreslog han att m an i samar
bete m ed Svensk Byggtjänst skulle starta utgiv
ningen av inform ationsblad (klassificerade lösa
blad och häften).126 Redan året därpå påbörjades
utgivningen av dessa under rubriken Byggforsk
ningen informerar. Cirka 50 st. per år distribuera
des på olika vägar. 1965 hade bladen 30 000
adressater. Några blad gick till samtliga prenum e
ranter m edan m erparten distribuerades selektivt.
De första årens försäljning av byggforskning
ens publikationer bedöm des internt såsom varan
de relativt framgångsrik. Försäljningen ökade
m arkant under under början av 1960-talet, från
150 000 kr per år 1960 till närm are 400 000 kr
tre år senare. Detta till synes goda resultat till trots
var det mycket tydligt att det fanns stora brister i
byggforskningens informationsarbete. I sam band
m ed rådets ansökan om höjd byggforskningsavgift, 1963, framhöll remissinstanserna att inform a
tionsarbetet var otillräckligt. Den stora pressdebat
ten 1964 där delar av rådsforskningen skandalise
rades bland annat med obegriplighetsargument
tydliggjorde att informationsfrågorna måste tas på
större allvar. Dessutom renderade den granskning
riksdagens revisorer utförde av institutet hösten
1964 rådet en del obehag. Bland annat fick m an
m otta en anm ärkning för att ha givit otillräcklig
inform ation om forskningsresultat. I sitt remissvar
apropos denna anm ärkning framhöll styrelsen:
”BFR kan i viss mån inse dess berättigande. Här
m öter dock stora svårigheter. Inform ationsappara
ten innehåller en sändarkrets och en mottagarkrets. En aldrig så effektiv sändarfunktion ger inte
någon effekt om m ottagarefunktionen är un d er
målig. Detta är ett faktum, som alltför ofta förbises
då m an diskuterar dessa problem .”127 Man hänvi
sade till det faktum att i andra branscher hade fö
retagen egna informationsavdelningar, m ed stora
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bibliotek och professionell personal. Där fanns
goda förutsättningar att ta emot forskningsresultat
och vidarebefordra dem till produktionen. Byggnadsbranschen hade en helt annan karaktär. Frå
gan var h u r detta förhållande skulle kunna
förändras. Rådet utgick från att branschen inte
skulle förändras, m en ställde förhoppningar till att
bristerna skulle kunna avhjälpas m ed utbildning
och ”andra riktade insatser”. Några åtgärder för att
bearbeta det strukturella problem et - att företagen
saknade forskningskom petent personal - hade
inte Byggforskningsrådet och kunde kanske inte
heller ha eftersom det på sikt skulle innebära att
m an på sikt arbetade för att undanröja grundvalen
för sin egen existens. Just det förhållandet att före
tagen medelst forskningsavgiften avhändade sig
ansvaret för forskningsarbetet i landet var ju u t
gångspunkten som gav rådet en funktion att fylla.
De nya medel som tillfördes m ed den höjda
avgiften 1964 ökade möjligheterna att förstärka
inform ationsinsatserna. Förutom att allmänt utöka
budgeten för dessa ändamål tillstyrkte styrelsen
olika konkreta förslag som att börja utge en års
bok som översiktligt berättade om vad som hänt
på olika forskningsom råden.128 Byggdetaljblad så
väl so m läromedel skulle också få ett större u t
rym m e i informationsbudgeten.
In n an dessa önskemål kunde infrias var rådet
nödgat att finna en effektiv organisation för arbe
tet. I detta syfte började en diskussion om sam 
m anslagning av rådets och institutets redaktions
arbete för att kunna göra samordningsvinster. Den
7 decem ber 1964 beslöt rådets styrelse att ge in
stitutet uppdraget ”att svara för publiceringen av
forskningsrapporter samt för lay-out och tryck-

Den u n g e SIB-chefen Lennart Holm håller presskonferens om en ny forsk
nin g srap p o rt. Foto Hans Malmberg. Från skriften byggforskningen utgiven
av SIB 1 9 6 6 .
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ning av de skrifter som kom m er att ges ut i BFR:s
regi (t.ex. m eddelandeblad, programskrifter, års
böcker)”.
Sammanslagningen av rådets och institutets
inform ationsenheter undanröjde dock inte infor
m ationsproblem ens orsaker. Redan i mars 1967
kom publikationsfrågan upp till behandling i sty
relsen. ”En rad händelser har aktualiserat en över
syn av publikationsfrågan”, konstaterade forskningssekreteraren B-Å Bengtsson. Rådets kansli
var mycket kritiskt till institutets inform ationsar
bete och pekade på ett flertal konkreta punkter.
Det gällde bl.a. att institutet hade en praxis som
tenderade att anonymisera forskningen, författar
nam net angavs inte på rapporterna och det fram
gick inte heller att BFR anslagit medel till un d er
sökningarna. Det rådde oenighet i ett antal prin
cipfrågor; vilken typ av skrifter som borde priori
teras, rapporter eller inform ationsblad; vem som
skulle besluta om publiceringen, rådet eller infor
mationsavdelningen. Vidare påvisade man att publiceringstakten av färdig forskning var långsam. I
en intern prom em oria anfördes nedanstående
konspirativa tankegång som förklaring:
Det är lätt att få en (kanske oberättigad) misstanke
att institutet avsiktligt försenar publiceringen av vissa
forskningsresultat. Speciellt nära till hands ligger detta
naturligtvis när det gäller resultat frå n forskare som
kan sägas konkurrera med institutet. Det borde ligga i
rådets intresse att en sådan misstanke inte skall upp
stå.

Kritiken var alltså påfallande hård. Kanske bör vi
nöja oss med att betrakta den som försorsakad av
verkliga brister, (sammanfattningar av alla rappor
ter kom t.ex. inte till stånd förrän med 1969 års
utgivning), m en det behövs inte mycket fantasi för
att se saken i ljuset av de sam ordningsproblem
som rådets personal bör ha upplevt till följd av att
de förlorade kontrollen över inform ationsarbetet.
Dessutom räckte inte lokalerna för det snabbväx-
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ande institutet, vilket tem porärt löstes med att rå
dets kansli flyttade till Linnégatan 81. Institutets
expansion gjorde f.ö. att det kort efter detta flytta
de till Valhallavägen och Konstfacks lokaler.
Det är inte lätt att på ett begränsat utrym m e
beskriva alla de typer av anslag och arbetsinsatser
som utfördes på inform ationsom rådet. I tabell 5
redovisas översiktligt anslagsfördelning på olika
kategorier inom om råde A under 1960-talet.
Tabellen åskådliggör vad vi tidigare beskrivit;
satsningarna på inform ationsarbetet vid m itten av
decenniet som de återspeglas i diskussioner och
beslut i styrelseprotokollen. Här finns förvisso ett
källkritiskt problem. De siffror som redovisas in 
för styrelsen kan näppeligen tas för givna eftersom
kansliet sannolikt hade ett intresse av att kunna
redovisa en viss förbrukningsprofil. Denna reser
vation, som f.ö. kan inte understödjas empiriskt,
ger dock inte anledning att helt ifrågasätta den
satsning som kan iakttas mellan åren 1964/65 till
1966/67.
Här framgår också att rådet tog ansvar för en
rad andra organ inom inform ationssektorn: Byggtjänstens muntliga inform ation (FoK), Institutets
för byggdokum entations insamlingsarbete, ERnäm ndens inform ation om byggvarors egenskaper
och Byggstandardiseringens rationaliseringsarbete
(mer om dessa organ nedan). Rådets omedelbara
avsikt var också att dessa olika organ skulle koor
dineras och kontrolleras av rådet. Man ville skapa
en s.k. ”Byggforskningens inform ationscentral”,
vilken skulle arbeta m ed ”ett väl genom tänkt pro
gram riktat m ot klart formulerade mottagargrupp er”. Vid decennieskiftet mot 1970-talet beslöt rå
det att tillsätta en kom m itté för att utarbeta ett
övergripande organisatoriskt program för inform a
tionsverksam heten under 1970-talet.

Exempel ur BFR:s skriftutgivning under 1960-talet.
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Tabell 5: Utdelade anslag på område A 1960/61-1968/69 fördelade på mottagarkategorier (tkr).

60/61

61/62

62/63

63/64

64/65

65/66

66/67

67/68

68/69

Publ
FoK
Dok
ER-arb
BST
Rese
Övrigt
Reserv

339
60
111
50
-

390
84
126
26
100

449
100
119
100
200

-

-

2 378
250
702
927
750
30

87

75

1 118
170
246
350
400
25
147

1 560
225
128
500
750
30

62

589
120
183
200
300
15
80

-

-

2 555
150
655
740
750
45
9

-

-

-

-

-

-

-

-

2 605
305
654
896
1 050
110
23
321

Summa

622

813

1 043

1 487

2 456

3 193

5 037

4 904

5 642

Källa: Styrelsens protokoll nr. 72, p. 3, s. 5 (20.11.69)
Anm.: Publ = Publikationer; FoK = Föredrag och Konferenser; Dok = Dokumentation, klassifikation, nomenklatur; ER-arb = ER-arbete ( ER = egenskapsredovisning); BST = Byggstandardiseringen; Rese = Reseanslag; Övrigt = Övrigt, inkl. internationella sekretariatet.

Film
U nder sextiotalet gjorde Byggforskningen åter
kom m ande försök att använda film som informationsm edel. 1961 producerades 45-minutersfilm en De sju systemen, som visade uppförandet av
elementbyggda bostadshus. Mediet hölls ofta fram
som ett intressant sätt att få till stånd kunskaps
spridning, men erfarenheterna var få och man
hoppades mer än hade kännedom om hur film
k u n d e användas som informationskanal. Bland de
film er som Byggforskningen distribuerade kan
också nämnas Plan i stan, som vid ett tillfälle visa
des för rådets styrelse. Många var intresserade och
nyfikna, men filmvisningar blev aldrig någon sär
skilt framgångsrik genväg i informationsarbetet.

att stödja sådan verksamhet och om denna finns
vissa statistiska uppgifter över 1960-talet (se dia
gram 3).
Vi kan konstatera att det sker en dramatisk
ökning av antalet föredrag efter 1964. Den direkta
orsaken till detta bör ha varit den kritiska debatt
om byggnadsforskningen som utspann sig i b ö r
jan av året. När riksdagens revisorer lät göra en
enkät till samtliga länsarkitekter och länsbostads
direktörer framkom att många bland dem ansåg
att föredragsverksamheten var ett värdefullt led i
byggforskningens information.
Under novem ber och decem ber 1968 hölls in
fo rmationsföredrag på sjutton orter. De intressera
de kunde bl.a. välja mellan följande äm nen och
föredragshållare:
Gösta Bjurström, G rundundersökning vid översikt

lig planering.

Föredrag
I svensk folkbildningstradition är föredraget och
och d en kvalificerade föredragshållaren ett o u n d 
gängligt inslag. Även BFR bidrog på olika sätt till

Vilhelm Sjölin, Byggnadstekniskt bandskydd.
Tor Kihlman, Beräkning av buller från trafikleder.
Ronny Sensson, Markpriser.
Sven Hesselgren, Kan m an mäta arkitekturupple

velser?
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Diagram 3: Antalet föredrag och åhörare 1958-68.
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-3000
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2000
58

60

62

64

66

+ - Antal åhörare

68

Källa: Styrelsens protokoll nr. 72, §3 (20.1.69).

Ulf Rengholt, Dimensionering av VA-ledningar.
Allan Wallin, Vilka är de vanligaste problem en vid

användningen av W S AMA?
Föredrag var dock en relativt dyrbar form för in 
formation. Kostnaden per föredrag fördubblades
u n d er 1960-talet, från ca 1 500 kr vid sextiotalets
början till drygt 3 000 kr vid periodens slut. De
höga kostnaderna tvingade fram en om värdering
av verksam heten och bidraget till föredragen m in
skades fr.o.m. 1970 då endast 100 000 reservera
des för föredragsverksamheten - en betydande
m inskning från föregående år då 350 tkr avsattes
för ändamålet. I kom m entarerna till detta beslut
framhölls att form erna och organisationen måste
ses över: Kunde m an få bättre utväxling på de in
satta medlen? Föredrag var och är en krävande
verksam het som helt och hållet byggde på att det

fanns duktiga föredragshållare. Inform ationsutredningens enkäter 1972 visade att en överväldigan
de majoritet av dem som besvarade enkäten ansåg
föredragen vara m indre värdefulla som inform a
tionskälla för att utveckla och förändra det egna
arbetet.129

Konferenser
M erparten av de konferenser som rådet arrangera
de under perioden riktades till fackmän inom oli
ka om råden av byggverksamheten. Rådet anord
nade konferenser i äm nen som akustikforskning,
grundskador vid småhus, samhällsplanering,
byggskador och erfarenhetsåterföring. En prestige
fylld insats gjordes i septem ber 1968 då en ”Infor
mationskonferens om byggnadsforskning” hölls
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på Hotell Foresta i Stockholm m ed 173 deltagare.
Konferensen hade planerats i ett år, och drygt 500
inbjudningar hade skickats ut. Föredragen ställdes
sedan samman till en pocketbok som trycktes i re
lativt stor upplaga. Boken gavs titeln Byggforskning
68. Bokens innehåll skvallrar både om vilka som
var rådets favoriter inom professorskåren och vil
ka äm nen som ansågs angelägna vid denna tid
punkt:
Sune Lindström, Vad kostar staden?
Torsten Hägerstrand, Lägesbestämda data för byg

gandet
Hans Fog, Detaljplaneringens beslutsprocess
Erik Carlegrim, Prisutvecklingen på fastighetsmark

naden
Sven Thiberg, Boendeservice
Sven Hesselgren, Kan man mäta m änniskans upple
velse av miljö?
Sven Tyrén, G rundvattenproblem i tätorter
Bo Adamson, Bättre och billigare sm åhusgrunder
Gunnar Kärrholm, Elementbyggeri - forskningsbe
hov
Stig Ingemansson, Byggnaders luftljudisolering - te
orier och deras tillämpning
Tor Kihlman, Provningsmetoder för taluppfattbarh et - tillämpning för skolor och samlingssalar
Rolf Baehre, A lum inium konstruktioners bärförm å
ga - teoretiska och experimentella undersök
ningar
Kai Ödeen, Svensk brandforskning visar nya vägar
Harriet Ryd, Byggnadsklimatologi - nytt forsk
ningsom råde
Claes Allander, Vägar till bättre ventilation
Bertil Wahling, Datatekniken inom W S -branschen
Irma Åstrand, Fysisk ansträngning i byggnadsar
b ete
Erwin Mildner, Kostnadsåterföring i byggprocessen
Forestakonferensen ansågs ha varit framgångsrik.
Avsikten var att följa upp denna m ed nya projekt
genom gångar vart annat år, m en så blev inte fallet.

Claes A lknder

Bertil W ahling

Erwin Mildner

77

78

Tillväxtens årtionde 1960-69

Institutet f ö r byggdokumentation
~ B yggdok
1964 fick rådet del av en prom em oria om veten
skaplig information, sammanställd av den till re
geringskansliet knutna forskningsberedningen. En
försöksverksam het inom byggnadsbranschen an
befalldes. Förslaget var att rådet skulle ta initiativ
till ett centralt branschbibliotek och att starta för
sök med ”maskinell inform ationsrekuperation”,
d.v.s att med hjälp av ADB-metoder ordna syste
m atiska rutiner för sökning och inform ationshan
tering.
I sitt remissvar ställde sig BFR:s styrelse tvek
sam till forskningsberedningens förslag. Man m e
nade att det redan fanns biblioteksresurser som
ganska väl täckte branschens behov. Däremot var
det viktigt att det inom branschen upprättades en
effektiv dokum entionscentral som kunde vägleda
och hänvisa till litteratur och bibliotek. Rådets
grundtanke var att det vore angeläget att bygga vi
dare på den dokum entationscentral som sedan
1953 fanns vid Svensk Byggtjänst.
I april 1965 tillsatte styrelsen en kom m itté för
dokum entionsfrågorna och denna framställde
program skriften Svensk byggdokumentation (1966).
K om m ittén föreslog en kraftig utbyggnad av do
kum entationsverksam heten rörande samhällspla
n ering, husbyggnad och väg- och vattenbyggnad.
H uvudförslaget innebar inrättandet av en särskild
byggdokum entationscentral i stiftelseform med
uppgift att handlägga det centrala dokum enta
tionsarbetet samt att lämna direkt litteraturservice,
råd och anvisningar till fackmän och företag. Per
sonalbehovet för dessa arbetsuppgifter beräknades
till elva personer.
Stiftelsens arbetande organisation gavs seder
m e ra namnet Institutet för byggdokum entation
(Byggdok) och rådets bidrag för det första verk
sam hetsåret uppgick till 600 000 kr.

Den verksam het som dittills hade bedrivits på
om rådet startades 1946 vid SAR:s centralkontor
på initiativ av L M Giertz och kallades ”SAR:s litte
raturtjänst”. Tekniska forskningsrådet och byggnadsforskningskom m ittén gav ekonom iskt stöd.
Svensk och internationell bygglitteratur bevaka
des. Referatverksamheten överfördes senare till
näm nden, och 1958 flyttades verksam heten till
Svensk Byggtjänst, som också gav ut Svensk bygg
litteratur m ed referat av all viktigare svensk bygg
litteratur. Inkom na referat arkiverades i ett cen
tralkartotek. 1965 uppgick antalet referatkort till
130 000. Bidrag på 60 0 0 0 -9 0 000 kr lämnades
årligen från Byggforskningsrådet.
D okum entationskom m ittén fann att denna
verksam het behövde effektiviseras och väsentligt
utvidgas. I sitt förslag till BFR:s styrelse menade
kom m ittén att ett antal de verksam heter som då
låg under Svensk Byggtjänst borde samlas i ett sär
skilt organ, vars huvuduppgifter skulle vara:130
a tt lämna litteraturservice åt byggfackmän och
byggföretag,
a tt svara för den centrala svenska byggdokum entationsverksam heten,
att verka för en god samverkan mellan specialis
ter och dokum entationsorgan inom bran
schen,
att delta i det internationella dokum entationsnätet inom byggområdet,
att delta i det planerade svenska dokum entationsnätet inom teknik och vetenskap.
Rådets styrelse ställde sig bakom förslaget och u t
såg en styrelse för stiftelsen bestående av Mejse
Jacobsson (ordf.), Gunnar Essunger (v. ordf.), Ingvar
Karlen, Mats Erik Molander, Georg Schackne, Allan
Weström och Wilhelm Tell.
Byggdoks viktigaste arbetsuppgift var att på
alla upptänkliga sätt underlätta inhäm tandet av
inform ation för byggsektorns praktiker. Ett initia-
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Dörrar in till kunskapens rum, Byggdoks lokaler på Kungsgatan 32. Foto Bertil

tiv för att hjälpa intresserade att hitta rätt i stö rt
floden av litteratur var tidskriften fö r Bygg, som
påbörjades 1968. Den utkom i ett nordiskt sam 
arbete och riktade sig direkt till praktiskt verk
sam m a byggtekniker. I fö r Bygg bevakades syste
m atiskt 350 tidskrifter, seriepublikationer, rap 
p o rter och annan facklitteratur. Den som önskade
”djupare” litteratursökningar inom ett bestäm t
om råde kunde beställa sådana hos Byggdok. Ge
nom deras försorg kunde man också få tillgång
till e n kontinuerlig och skräddarsydd nyhetsavisering och litteraturutredningar inom speciella
äm nesom råden.

Byggdoks arkiv 1971

Internationella byggfrågor
Rådet övertog näm ndens uppgifter i organ av ty
pen Nordisk byggdag, Nordiskt byggforskningsmöte och Nordiska sam arbetsgruppen, och in 
trädde även som medlem i CIB (Conseil Interna
tional du Bätiment pour la recherche 1’étude et la
docum entation, på engelska: International C oun
cil for Building Research, Studies and D ocum enta
tion, på svenska: Internationella samarbetsorganet
för byggforskning och i RILEM (Réunion interna
tionale des laboratories d'essais et de recherches
sur les matériaux et les constructions).
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Föreståndaren Mejse Jacobsson hade ett antal
andra internationella kontakter, bl.a. lämnade han
en rapport till ECE blousing Comm ittee beträffan
de ”Långa seriers inverkan på byggnadskostnadern a” i oktober 1961.
De internationella arbetsuppgifterna blev suc
cessivt allt viktigare och 1968 inrättades Bygg
forskningens internationella sekretariat. Detta u t
vecklades ur den del av institutets inform ationsav
delning, som handhade sortering och distribution
av litteratur till och från internationella institutio
ner. Tre personer var engagerade 1969 (Marianne
Gustavsson, Tibor Hottovy och Jens Knocke). Till se
kretariatets uppgifter hörde:
a tt leda skriftutbytet med utländska institutioner,
a tt samla och ta initiativ till produktion av infor
mationsmaterial om Sverige och svensk bygg
forskning,
a tt handha och utveckla de rutinm ässiga kontak
terna m ed CIB och ECE och deras u nderor
gan,
a tt upprätta register över utländska institutioner
och forskare,
a tt sammanställa upplysningar för svenska byggforskare som avser att resa utom lands eller
söka utländska kontakter.131

Byggstandardiseringen
Standardiseringsarbetet var en viktig del av rådets
arbete för ”rationalisering inom byggnadsområdet”. Av tabell 5 (utdelade anslag på område A)
ovan framgår att cirka 20 % av m edlen gick till
BST, d.v.s. Kommittén för byggstandardisering el
ler Byggstandardiseringen, som den senare kom
att kallas. Denna bildades 1942. Ordförande var
arkitekt Sven Wallander och u n d er 1950-talet var
arkitekt Erik Friberger chef. BST är en av flera or

ganisationer anslutna till Sveriges Standardiseringskom m ission (SIS).
Inom BST utarbetade ett antal specialkom m it
téer förslag till standard för olika objekt eller om 
råden. I dessa kom m ittéer var berörda intressen
företrädda. BST arbetade inte själva m ed forskning
eller provningar, utan lade ut uppdrag på forsk
ningsinstitutioner och provningsanstalter. Ända
målet var att u ppnå ekonom iska och tekniska för
delar genom enhetliga och allmänt antagna regler
för mått, kvalitet och provningsmetoder.
Arbetet inriktades från början på produktstan
dardisering. En dörrstandard blev det första resul
tatet. G rundidén för denna verksamhet var klar
och logiskt rationell: Ju fler produkter som stan
dardiserades, desto starkare krav på att genom ett
generellt måttsystem få till stånd en måttsam ordning mellan olika producenter. Denna sam ordning
skulle i sin tur göra det möjligt att sammanfoga
olika produkter till en byggnad utan tillpassning
på platsen och utan materialspill.
En m arkant ökning av stödet till BST skedde
1964 (se tabell 5), m en redan 1966 restes krav på
en ytterligare höjning av anslaget. Det var byggindustrialiseringsutredningen som 1966 föreslog att
regeringen skulle föreskriva att en viss del av
byggforskmngsfondens medel avsattes till BST.
Lennart Holm, som ingick i utredningen, delgav
BFR:s styrelse åsikten att det behövdes en effekti
vare sam ordning av norm - och standardiseringsar
betet och för detta syfte var det nödvändigt med
statlig finansering lämpligen över Byggforskningsrådets budget. Detta rörde upp starka känslor i rå
dets styrelse. Det berättas att Erik Severin ”slog
näven i bordet” och i protokollet skrevs in att för
slaget ”utsattes för häftig kritik”, bl.a. hävdades att
det inte fanns tillgång till kvalificerad personal för
en verksamhet i den begärda om fattningen.132
Politikerna hade en annan åsikt, och i sam
band m ed propositionen om höjd byggforsknings-
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avgift menade chefen för inrikesdepartem entet,
Rune Johansson, att byggstandardiseringen var en
så viktig angelägenhet att det utgjorde ett ”vägan
de skäl” för att förorda höjning av byggnadsforskningsavgiften och anslaget till byggnadsforsk
n in g .133 Detta var en mycket känslig och princi
piellt betydelsefull fråga. Hade styrelsen eget an
svar för prioriteringen eller var regeringen beredd
att ”lägga sig i”? Den gamla formuleringen från
1960 att BFR ”ej skulle bindas av några statliga di
rektiv” höll inte längre streck, även om statsrådet
Johansson framhöll att rådet fick ta ansvar för för
delningen.
M arkeringen var tydlig och BST fick ytterliga
re 300 000 kronor budgetåret 1968/69.

Nämnden fö r egenskapsredovisning
Behovet av att känna byggnadsmaterials egenska
per m er exakt och i detalj ökade snabbt på grund
av att nya material ständigt tillfördes m arknaden.
Tradition och ärvda kunskaper fungerade bra så
länge tegel, natursten, stål och trä var stommaterial i en byggnad. De nya material som infördes på
m arknaden gjorde att många kände behov av att
det fanns någon som bevakade och beskrev kvali
tet och kapacitet hos dessa nyheter. Problemet kan
beskrivas i term er av att de i och för sig rationella
och eftersträvansvärda innovationsprocesserna ris
kerade att sammantaget skapa en irrationell ord
ning om det inte samtidigt fanns instanser som ar
betade för att erhålla ett visst m ått av sam ordning
och kvalitetskontroll.
Tankarna på en organisation för detta ändamål
växte fram mot slutet av 1950-talet. På beställning
av Statens näm nd för byggnadsforskning utarbeta
de Svensk Byggtjänst 1958 en rapport som utgick
från erfarenheterna av arbetet m ed Svensk Byggkatalog. 1 rapporten föreslogs införandet av ”en ny
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typ av neutral teknisk upplysning om byggvaror,
kallad egenskapsredovisning”.
1961 startade en komm itté för egenskapsre
dovisning. I denna ingick bl.a. Sven Wallander,
Hardy Bengtsson, L E Nevander och Lennart Uhlin.
Två år senare lämnades ett fyraårsprogram till BFR
och i februari 1964 bildades en stiftelse kallad
”N äm nden för egenskapsredovisning inom byggfacket”. Bakom bildandet stod SIB, Statens provningsanstalt, Sveriges Industriförbund och Svensk
Byggtjänst. I sam m andrag kan verksam hetens syf
te beskrivas i term er av att ”för byggfackmännen
skapa en tillrättalagd, systematiskt uppställd,
kortfattad beskrivning av en byggvaras egenska
per, uttryckta m ed hjälp av en enhetlig term inolo
gi och m ed angivande av provningsresultat, er
hållna och angivna så att noggrannheten i värdena
kan bedöm as och så att det går att jämföra dessa
data m ed motsvarande data för andra fabrikat”.
Egenskapsredovisningen skulle vara en redogörel
se för fakta och inte avge några värdeom döm en.
Hela byggvaruområdet indelades i varugrup
per. För varje grupp gjordes en s.k. ER-översikt.
Arbetsresultatet publicerades i form av ER-blad,
där varans olika tekniska data redovisades och i
ER-översikter, som avsåg att visa betydelsen av
vissa data för en hel varugrupp. 1964 hade näm n
den 22 grupper i arbete, bl.a. om murtegel, färg
och lack, rör och villapannor.
1966 rapporterade W allander inför rådets sty
relse om h u r arbetet inom ER-nämnden fortskred.
Olika typexempel på ER-översikter visades. Då
beviljades också ett tilläggsanslag om 100 000 kr
för 1966/67. Styrelsen var nöjd, vilket framgår av
protokollet: ”Ordf. uttalade att rådet högt u p p 
skattade det arbete som utförts och tacksamt note
rat de utm ärkta resultat som erhållits på en relativt
kort tid.”
Entusiasm en för ER-arbetet framgår också av
den ekonom iska plan som gjordes i december
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1966 där m an hoppades att rådets andel av års
budgeten skulle kunna minskas. Tre år senare
konstaterade rådet att femårsbudgeten inte slagit
väl ut. Speciellt gällde detta inkom stprognoserna.
Det beräknade intäktsbehovet för perioden var 3,5
milj. kronor, och de beräknade intäkterna utöver
anslag från BFR 1,3 milj. kronor I själva verket
blev BFR:s anslag 3 413 000 kr och övriga intäk
ter inte mer än 318 000 kr.
Rådets handläggare menade ändå att en
granskning av vad näm nden utfört gav en ljus
bild. Viktiga varugrupper hade arbetats igenom
och översikter fanns att tillgå. 1969, inför en ny
femårsbudget, fanns det dock anledning att förut
sättningslöst pröva arbetsprogrammet. Styrelsen
fick ta ställning till följande frågor:134
Ä r det meningsfullt att fortsätta arbetet till alltmer se
kundära varugrupper?
Ä r de nuvarande översikterna fö r de viktigaste
varugrupperna så väl utformade, att man inte bör
lägga ner ett betydande arbete på deras förbättring?
ER-översikterna och ER-bladen blir en alltmer
viktig del av Svensk Byggkatalog. Sambandet ER Byggkatalog blir allt fastare: Bör man inte överväga
hur det kan legaliseras?
Ä r det inte lämpligt att nu överväga en taxeersättning som på sikt gör ER-arbetet självbärande och
där stödet från det allmänna lämnas åt utvecklingsar
bete på området och provningsmetoder?
Kan ER-sekretariatets betydande kapacitet ut
nyttjas även fö r andra uppgifter, t.ex. när det gäller
erfarenhetsåterföring?

N ästkom m ande styrelsesammanträde fortsatte dis
kussionen om näm ndens plan och från flera leda
m öters sida framfördes krav på att åtgärder skulle
vidtas för att öka näm ndens inkomster. Dels borde
stäm pelavgifterna höjas kraftigt, dels borde över
enskom m elsen m ed Svensk Byggkatalog om prö
vas. Ärendet bordlädes. Vid påföljande sam m an
träde beviljades 925 000 kr, av sökta 1 060 000,

under förutsättning att ER-nämnden omprövade
stämpelavgifternas storlek. Samtidigt började ett
arbete inom det nya företaget Byggandets sam ord
ning AB (BSAB)135 där syftet var att ge ut fullt sam 
ordnade AMA baserade på en utveckling av SfBsystemet, det s.k. System 70. Det blev nödvändigt
att utreda ER-nämndens framtid.

”Knappast tillfredsställande”
Informationsfrågorna var byggforskningens kan
ske största utm aning. De svårigheter som var för
knippade med att föra ut och popularisera forsk
ning till såväl professionella byggare som lekmän
kunde inte åtgärdas m ed organisatoriska lösning
ar. Problemet var helt enkelt av en annan kaliber.
Några hade det på känn redan under den här ak
tuella perioden. Vid en debatt 1967 framhöll t.ex.
Folke Grauers att institutet borde begränsa am bi
tionerna. Han uppm aning löd: ”Gör inte för
mycket PR om en förbättrad inform ation från SIB,
lova inte för mycket om fram tiden.”136
U nder sextiotalet ställdes stora förhoppningar
på inform ationsarbetet och på m öjligheterna att
genom ”transformerad inform ation” påverka, för
ändra och förbättra byggsektorns kunskapsutnytt
jande. Men när det internt gjordes en tillbakablick
på verksamheten år 1969 var självkritiken fram
trädande:
De anslagsansökningar som kommer till rådet bedöms
oftast isolerade ur det totala sammanhanget. Mer säl
lan läggs synpunkter om respektive verksamhets fö r 
delar i jämförelse med andra delar av informations
programmet. De svårhanterliga delarna faller bort.
Om man ser tillbaka på den uppdelning av informa
tionsområdet som gjordes av rådet, institutet och
Svensk Byggtjänst 1960 står det klart att insatserna
på punkterna ”transformerad information” och ”u t
bildning” varit mindre än på övriga områden (origi
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nalrapporter, dokumentation och informationstjänster,
informationstekniska hjälpmedel). Helt klart är det
också att informationen knappast tillfredsställande
kan ha nått ut till alla de mottagargrupper som
nämndes då.

Dessa interna reflektioner antyder att byggforsk
ningens inform ationsproblem kanske inte var nå
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got som kunde påverkas enbart m ed god vilja.
Här fanns sannolikt strukturella begränsningar
som hade med arbets- och rollfördelningen mellan
stat, m yndigheter och näringslivet att göra. Jag
återkom m er till detta under rubriken ”Varför stöd
jer staten forskning” i det resonerande avslut
ningskapitlet till denna bok.

Planer och prioriteringar - några iakttagelser
Efter ovanstående redovisning av rådets forsk
ningsom råden finns anledning att titta närm are
på några övergripande drag vad gäller priorite
ringarna mellan forskningsom råden under 1960talet.
Redan i budgetäskandet 1963 hade inform a
tionsfrågorna anförts som skäl för en resursför
stärkning, och i december 1964 kunde man, med
erfarenheterna från dagstidningsdebatten under
året, åter ta upp detta krav m ed särskild styrka.
Det var dessutom dags att diskutera höjd avgift till
byggforskningen. I det sam m anhanget var infor
m ationsfrågorna viktiga argument. Utöver detta
framhölls gärna anslagen till, och ansvaret för
byggstandardisering, egenskapsredovisning och
dokum entations- och klassificeringsarbete. Dessa
utgjorde tunga och strategiska poster för det fram
tida arbetet.
Låt oss se närmare på de planer som presente
rades 1964. Rådet räknade med att området Infor
m ation skulle öka väsentligt och fann det motive
rat a tt området växte snabbare än andra. Samhälls
planering hade givits en avsevärd ökning 1963/64
och bedöm des inte behöva bli relativt sett större.
Installationsom rådet var redan ett sorgebarn och

m an trodde sig inte kunna åstadkom m a mer än att
vända trenden. Kanslikostnaderna ville styrelsen
minska.
Förbrukningen av forskningsmedel fördelat på
de olika program om rådena 1963/64 den beräkna
de (prognos) förbrukningen 1967/68, samt utfal
let för 1967/68 återfinns i diagram 4 .137
Informationsatsningen blev inte alls så m arke
rad som styrelsen tänkt sig. De om råden som man
avsåg att relativt sett minska, m inskade inte i så
stor utsträckning och vice versa. Installationsområdets kräftgång fortsatte och produktionsom rådet
växte i stället för minskade. Kostnaderna för kans
liet m inskade inte utan stod relativt sett stilla. Det
finns flera möjliga tolkningar av denna utveckling.
Ett sätt är att betrakta förändringarna i första hand
som en återspegling av den korta siktens dom i
nans efter 1965. De om råden som var upparbeta
de och som hade etablerade forskare, vilka hade
förmåga att anpassa sina ansökningar till de aktu
ella m ålsättningarna fick lättare att erhålla anslag.
Det var ett alltför långsiktigt och krävande arbete
att försöka bygga något nytt på obearbetade forsk
ningsfält, t.ex. på installationsom rådet. Ett annat
betraktelsesätt kunde bygga på hypotesen att BFR
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Diagram 4: Anslagens fördelning på områden i relativa tal 63/64 jämfört med prognos och utfall för 67/68.
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sannolikt hade svårt att få de forskande institutio
nerna att acceptera förändringar och nya priorite
ringar. Rådet fungerade i stor utsträckning som ett
penningstransporterande organ, som gärna u p p 
fattade sin roll i term er av att finansiera ett antal
tillförlitliga forskare, vilka m an inte på villkors vis
k u n d e undvara (helt enkelt av kompetensskäl).
Därför blev det inte heller några större skiftningar
u n d er denna korta tidsperiod. En tredje tolkningsstrategi skulle kunna ta fasta på att rådet inte
kände sig låsta av sina planer, utan hade den för
måga till ”flexibilitet” som dess forskningspolitiska
roll föreskrev, d.v.s. när statsm akterna krävde en
kortsiktigt orienterad forskningssatsning så var
det lätt för rådet att ställa om apparaten efter nya
riktlinjer.
Data för utfallet av anslagens fördelning för
hela sextiotalet framgår av diagram 5. I diagram
m et redovisar varje stapel utfallet i procentandel
av rådets m edelsförbrukning u n d er respektive
budgetår. Denna redovisningsm etod gör det rela
tivt lätt att avläsa förändringarna under perioden.

Produktion

Kansli

I detta längre perspektiv blir det m ärkbart att
det förekommer många m indre variationer mellan
budgetåren, vilket kanske förklaras av tillfällighe
ter, institutionspolitik och arbetsm arknadshänsyn.
Tydliga tendenser är dock att de kraftiga satsning
arna på programarbete m.m. inom sektorn pro
duktion och förvaltning breddade vägen för en
m arkant ökning av forskningen på området. Men
m ärk väl först under sextiotalets allra sista år. I det
bostadspolitiska läge som rådde ställdes allt större
krav på byggforskningen, att komm a fram m ed
tillämpbara resultat på relativt kort tid. Ett exem 
pel på detta utgör anslagsframsällningen för
1967/68 där rådet gav följande löfte: ”Inför de
krav som nu ställs på byggnadsindustrin avser
BFR att ge ökade resurser åt forskning som på
kort sikt kan tänkas öka produktiviteten eller
minska byggnadskostnaderna.”138 En konsekvens
av detta var också att resurserna styrdes till byggproduktionsfrågor m edan förvaltningsområdet
försummades. Detta uppm ärksam m ades under
1970-talet.
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Diagram 5: Utfall fördelat på forskningsområden, 1960-talet,
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M ärkbart är att installationsom rådet m inskar i
betydelse under hela decenniet. Till följd av den
uppm ärksam het som riktades m ot bostadsbyg
gandet under 1960-talet framstod väsentliga delar
av installationsfrågorna som underordnade. Venti
lation var, för att ta ett exempel, inte något avgö
rande problem i de bostäder som byggdes med
självdrag. Byggforskningsrådet var, som styrelsele
dam oten Oloj Eriksson snart blev varse, i stor u t
sträckning ett ”bostadsbyggnadsråd”.
Av diagrammet fram kom m er också att plane ringsforskningen resursmässigt inte utvecklades i
den takt som bl.a. regeringen förväntade sig. Till
följd av de behov som bl.a. den ökade urbanise
ringen medförde ansåg många att om rådet borde
ges prioritet. Statsmakterna hade givit om rådet sitt
förord i statsverkspropositionerna, vilket borde ha
givit utslag i fördelningen mellan forskningsområ
den.
A dm inistrationskostnadernas relativa m insk
ning under perioden är anmärkningsvärda. Dia
gram m et antyder en betydande adm inistrativ ka-

Installation
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pacitet. Den starka återhållsam heten m ed perso
nalstaten var regeringens och riksdagens starkaste
styrmedel under denna period. Denna kontroll
tvingade fram hårda nypor, vilket illustreras av
följande: Åke Roos anställdes f966 som biträdande
forskningssekreterare åt Wilhelm Tell inom område
Material och konstruktioner. Roos kom från en ingenjörsbyrå i Sundsvall och rekryterades till rådet
av Bengt-Åke Bengtsson, som varit hans lärare på
”Teknis” i Gävle. När Tell slutade 1968 bestämdes
inget om tjänsterna, m en plötsligt, utan förvar
ning...
Då kommer Pelle Holm ut från ett sammanträde, går
fra m till mig och säger: ”Grattis Åke du har få tt job
bet.”Jag hade inte ens sökt det. Då hade de där inne
pä styrelsemötet suttit och diskuterat. ( . ..) De tyckte,
att når de inte hittade någon som var bättre, så fick de
väl ta mig då. ”Jättebra. Det var trevligt. ”, sade jag.
”Hur ska vi ha med lönen då, och sedan ska vi väl
skicka ut en ansökan om en biträdande...?” ”Nej, du
få r väl nöja dig med att du har få tt jobbet”, svarade
han.139
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Diagram 6; Fördelning efler anslagsmottagare; procent, 1960-talet.
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Källa: VB 1969/70, s. 37. Rådet avser här administration, publikationer och information.

Med en sådan ekonom isk hållning är det lätt att
förstå varför rådet kunde hålla de administrativa
kostnaderna tillbaka trots den kraftiga ökningen
såväl av antalet ärenden som antalet anslag att
dela ut.
N är anslagen fördelas efter mottagarkategori
erhålles ett m önster som framträder i diagram 6.
Återigen har här valts att låta staplarna represente
ra ett budgetår. Detta möjliggör en avläsning av
årliga förändringar för respektive mottagarkategori
m ed början budgetåret 1960/61 i första stapeln
och budgetåret 1969/70 i den sista stapeln vid

varje mottagarkategori. Läsaren bör hålla i m innet
att högskole- och universitetsforskningens bidrag
till kunskapsutvecklingen på byggområdet var be
tydligt mer omfattande än vad som framgår av dia
grammet. Högskoleorganisationen kan beräknas
ha svarat för m inst lika stor andel som rådet, kan
ske större.
Trendmässigt är det tydligaste draget under
perioden att SIB:s andel minskade och att friståen
de forskare (konsulter, företag, organisationer) tog
allt större andelar.
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Mot 1970-talet med tillförsikt
1 många av sina anslagsäskanden och budgetför

slag hade rådet under sitt första decennium haft
anledning att beklaga såväl bristen på forsknings
m edel på expansiva om rådet som svårigheterna att
hitta forskare till eftersatta områden. Decenniets
sista verksamhetsår kunde dock rådet hålla en b e
tydligt positivare ton och såg med tillförsikt på
framtiden. Kommentarerna till de projekt och den
verksam het som satts i gång under 1968/69 är på
fallande offensiva och antyder att m an menade sig
ha fått en bättre grund att stå på. En ökning av an
talet publicerade rapporter hade skett. En innova
tion på inform ationsom rådet var utgivningen av
korta samm anfattningar av inlämnade och god
kända rapporter, vilket förväntades bidra till en
förbättrad forskningsinformation. Utvecklingen
inom planeringsom rådet ansågs vara lovande, och
teknikom rådet hade fått förstärkta resurser. Forsk
ningen hade utvidgats vid alla de tekniska hög
skolorna. Insatserna för forskningen vid LTH ville
m an särskilt hålla fram. Lundaforskningen hade
nu n ått en omfattning i nivå med de övriga teknis
ka högskolorna.
U nder året 1968/69 hade byggnadsaerodynam isk forskning startats på flera orter i landet.
C halm ersgruppen hade avgivit sitt betänkande om
elementbyggnadsforskning, och en ny kom m itté
hade tillsatts för att bearbeta de större problem 
kom plex som fanns inom ämnet. Stålbyggnadsinstitutet hade kom m it igång. Likaså hade rådet bi
dragit till utökade resurser på installationsom rå
det, ett område som länge varit underförsörjt. Vid
S1B hade ett ström ningstekniskt laboratorium
byggts upp och det nyttjades bl.a. till att studera
ventilationsproblem . I Lund fanns ett laboratori
um, tillkommet m ed rådsanslag, för provningar på

värmebalansom rådet.
Harriet Ryds grupp vid
institutet som undersök
te inom- och u tom hus
klimat gav ”utom ordent
ligt intressanta resultat”,
och Gösta Browns forsk
ning om solinström ning
- värmetillförsel genom
fasader - hade vunnit in
Gösta Brown. Foto W elinders
hovfoto.
ternationellt erkännande.
Även inom om rådet
för produktionsforskning kunde m an redovisa en
rad betydelsefulla nystartade projekt. En del gäll
de systematiserad produktinform ation för projek
tering, kostnadsberäkning och efterkalkylering,
vilket bl.a. handlade om att samordna olika klassifikationssystem. I andra projekt hade nya resultat
framkommit, vilka borde leda fram till en förbätt
rad kostnadsredovisning. Två viktiga kom m ittéer
hade börjat sitt arbete - en grupp för transport
forskning och en för saneringsfrågan.
Regeringen tillsatte i mars 1967 en utredning
rörande underlaget för debitering av byggnadsforskningsavgift. Kungl. Maj:t bemyndigade chefen
för inrikesdepartem entet, Rune Johansson, att till
kalla två sakkunniga, närmare bestäm t Leif Hultström och styrelseledamoten Olof Eriksson för att
utreda frågan. H ultström var överdirektör vid
riksförsäkringsverket som var inblandat i frågan
eftersom avgiften var sam ordnad med socialför
säkringarna. Avgiften ansågs vara för liten för att
bära ett eget uppbördssystem. Av direktiven fram
gick att uppdraget i första hand gällde en eventu
ell breddning av underlaget för avgiften. När av
giften infördes gällde den endast husbyggnad. Ge

I
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nom åren kom forskningen att beröra vidare frå
geställningar, såväl samhällsplanering som pro
duktionsprocessens olika moment. ”Det finns där
för skäl att överväga om avgiftsdebiteringen bör
utsträckas till att gälla även andra verksam hetsgre
nar än husbyggnad.” Kunde utvidgningen ävenle
des göra debiteringen enklare och mera rättvis så
vore mycket vunnet menade statsrådet.140

I betänkandet (december 1969) föreslog utre
darna att utvidga avgiftsplikten till att omfatta
även anläggningssidan, och att avgiftsbelägga till
verkning av monteringsfärdig byggnad eller del
därav (förtillverkning).141 1960-talet var tillväxtens
årtionde för Byggforskningsrådet och expansionen
såg ut att fortsätta genom att territoriet successivt
blev allt vidare och vidare.

Byggforskningsinstitut i snabb tillväxt
Statens institut för byggnadsforskning (SIB) till
kom, som framgått ovan, genom en omorganisa
tion av egenregiforskningen inom den tidigare
näm nden för byggnadsforskning. Administrationsutgifterna finansierades m ed statsanslag och
forskningsverksam heten genom anslag ur fonden
för byggnadsforskning, d.v.s. via rådet. Institutet
m ottog också anslag från andra fonder och fick
uppdrag från staten, kom m uner och företag.

Styrelse
I tredje paragrafen i Kungl. Maj:ts instruktion för
institutet reglerades dess organisation: ”Ledningen
av institutet utövas av en styrelse och närm ast u n 
der styrelsen av en föreståndare. Styrelsen består
av ordförande och fyra övriga ledam öter.”142 Det
var m ed andra ord en relativt liten styrelse i led
ningen för institutet.

Gunnar Ekdahl, generaldirektör för Bostadssty-

relsen, var institutets förste ordförande 1960-62.
Efter hans plötsliga död 1962 kom Harry Törnqvist att fungera som ordförande fram till 1973.
Han var rektor vid Kommunskolan i Sigtuna, en
skola som gav kurser för kommunalpolitiker, och
relativt okänd i byggkretsarna när han tillträdde.

SIB styrelseledamöter 1960-1966
Ekdahl, Gunnar, generaldirektör, (ordf. 1960-62)
Törnquist, Harry, rektor, (ordf. 1962-)
Bergström, Sven, docent, stål- och betong KTH
Blomgren, Boris, direktör, John Mattson AB (från

1961)
Dahlberg, Erik, arkitekt, uppfinnare av element-

hussystem et
Jönsson, Tage, förbundssekr.
Lindman, Gunnar, professor, byggn.materiallära

LTH
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Törnqvist blev sedermera förvaltningsdirektör på
Byggnadsstyrelsen.
Docent Lennart Holm var institutets förestån
dare fram till 1969, då han blev generaldirektör
för Statens planverk. Till hans efterträdare som in 
stitutets föreståndare utsågs Hans Fog, vilken bl.a.
en längre tid varit verksam som forskare vid insti
tutet.
N är nya ledam öter utsågs för perioden
1966-69 ersattes Bergström och Blomgren av p ro 
fessor Gunnar Kärrholm, CTH och SBEF:s styrel
seledamot, direktör Sven Platzer.

Lennart Holm flyttar till Statens planverk. Vår bostads arkiv.

Upphovsrättsskyddad bild
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Organisation och verksamhet
I december 1960 förelåg ett program för institu
tets verksam het.143 Riktlinjerna sammanfattades i
tre punkter: För det första tog institutet på sig an
svaret för fem sakom råden - samhällsplanering,
husbyggnadsplanering, W S , produktionsteknik,
och förvaltning - som annars inte bedöm des bli
bearbetade forskningsmässigt, även om vissa av
dessa om råden var under uppbyggnad vid hög
skolorna. För det andra avsåg institutet att syste
matiskt samla erfarenheter från byggnadsproduktion och byggnadsbestånd för att därigenom byg
ga upp en databank. För det tredje skulle institu
tet följa den internationella forskningen och
”översätta” denna i tillämpbara anvisningar när
den kunde tänkas vara användbar i Sverige.
Vid starten hade institutet cirka 50 anställda
och en budget på 1,5 miljoner kronor. Personalen
var fördelade på ett antal olika forskningsgrupper,
som ansvarade för ett antal forskningsproj ek t. Till
sammans utgjorde dessa projekt institutets forsk
ningsprogram. Institutet hade följande perm anen
ta forskargrupper: Samhällsplanering, bostadspla
nering, material, konstruktioner, W S , produktion
och förvaltning.
Varje sådan grupp förestods av en forsknings
ledare. Till varje grupp var dessutom en rådgivan
de grupp sakkunniga (praktiker) knutna. Dessut
om fanns ett antal mer tillfälliga forskargrupper,
vilka också hade kontakt med sakkunniga. Det
gällde forskningsom råden som skolhus, tvätt, lo
kalisering, ombyggnad, elrationalisering och ex
ploatering.
Utöver detta fanns även en allmän avdelning
som bestod av personal som arbetade m ed stati
stik, ekonom i och information.
Institutet hade lokaler på flera ställen i Stock
holm. Filialkontor fanns även i Göteborg och
Umeå. Där utfördes forskningsuppdrag m ed in-
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H ans Fog (i mitten) leder sam hällsplaneringsgruppen vid SIB. Från skriften
Byggforskningen utgiven av SIB 1966.

SIB:s lokaler vid Valhallavägen 191 ( K on st fa ck sko lan ). Foto Bengt Steen.

riktning på m ed ett antal specifika frågeställningar
- i Göteborg m ed inriktning på produktionstek
niska problem, i Umeå koncentrerat till sådana
frågor som utgick från norrlandslänens speciella
problem .
Stockholmslokalerna låg på Linnégatan 64
(kontor) och Linnégatan 81 (kontor och planlabo
ratorium om ca 300 kvadratmeter). Senare flytta
de institutet till Valhallavägen 191 och fick lokaler

inom den byggnad som i övrigt inrym de Konst
fackskolan i Stockholm. Man disponerade även ett
laboratorium för dags- och solljusstudier inom
KTH samt lokaler för studier i full skala av rum
och rum sinredningar (planlaboratoriet).
I takt med att rådets resurser ökade kunde in
stitutet expandera. På kort tid mer än fördubblades
antalet anställda. Från starten 1960 till 1966 ökade
personalen från cirka 40 till 120 medarbetare.
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Ansträngda relationer mellan råd och institut
En viktig konsekvens av institutets arbetsformer
var att både rådet och institutet hade utrednings
grupper, som undersökte och program m erade ar
betsuppgifter på ett antal forskningsfält. Mejse Ja
cobsson påpekade i en promem oria 1961, att sam 
ma frågeställningar kunde komm a att behandlas
på båda håll: ”Följden kan bli dubbelarbete och
ineffektivt utnyttjande av strängt sysselsatta, kvali
ficerade fackmän. Antalet viktiga forskningsupp
gifter kom m er alltid att vara stort i förhållande till
tillgängliga resurser. Motsättningar kan därför
kom m a att uppstå beträffande vilka problem som
skall ges prioritet.”144

W Km

Mejse Jacobsson ringer Harry Törnquist?

Följdriktigt förekom också en del skärmytslingar och m er eller m indre animerade diskussio
ner, som antagligen hade sin grund i den delvis
oklara arbetsfördelningen mellan råd och institut.
Särskilt svårt var det m ed den uppdragsverksam 
het som tidigare hade skötts av dåvarande näm n
dens utskott. U tskotten lämnade uppdrag till oli
ka institutioner för specifika utredningar. När in
stitutet övertog utskottens uppgifter följde dessa
externa uppdrag med, detta var onekligen en del
av rådets kärnverksam het - att verkställa utred
ningar, planera och initiera forskning.
Rådets föreståndare hade också en hel del syn
punkter både på institutets arbete och på inrikt
ningen av detta. 1962 beklagade Mejse Jacobsson
att arbetet m ed skadeinventeringar inte komm it
igång trots att det prioriterades högt av rådet.145 1
sam band m ed behandlingen av institutets anslagsäskande samma år, påpekade rådet att m an hade
för avsikt att närmare granska de forskningspro
jekt som ingick i den klum psum m a institutet fick.
Avsikten var att begära detaljerade forskningspla
ner till våren 1963, m en mot bakgrund av att in
stitutet arbetat kort tid, nöjde m an sig m ed att be
gära in sådana till hösten 1964. I sam band med
detta gjordes följande markering: ”Institutet u p p 
tar em ellertid flera projekt vars ändamålsenlighet
kan diskuteras (inom om rådena bostadsforskning,
material och konstruktioner, förvaltning). På in
form ationsom rådet föreligger visst dubbelarbete
mellan råd och institut.” Trots detta menade man
att institutet även de närmaste åren borde ”ges re
lativt fria tyglar”.146
I mars 1963 skrev Mejse Jacobsson ett brev till
institutets nyinstallerade ordförande Harry Törn-
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q uist.147 Jacobsson önskade en överläggning om
ett antal frågor som gällde det framtida sam arbe
tet. För det första ville han ha besked om huruvi
da institutet var berett att ta sig an forskningsom
råden som enligt rådet var ”vita fläckar” i svensk
forskning. Det gällde förvaltningsbyggnader, skadeinventeringar och w s-forskning. För det andra
uppfattade han det som bekym m ersam t att insti
tutets föreståndare Lennart Holm avsagt sig u p p 
draget i Nordiska sam arbetsgruppen (NS). I bre
vet ställdes frågan: ”1 vilka former är institutet be
rett att medverka i Nordiskt arbete?” Det tredje,
och kanske allvarligaste problem om rådet, gällde
inriktningen av institutets verksamhet. Förutom
tidigare framförda synpunkter när det gällde för
sum m ade om råden påpekade nu rådets förestån
dare att ”bostadsplaneringsforskningen tar en allt
större del av institutets resurser. En genomgång av
utfört arbete, av kostnader (m er än 500 000 kr
om SNB m edräknas) och av eventuellt uppnådda
resultat bör ske. Enligt m in m ening bör en be
gränsning av verksamheten övervägas och resur
serna ev. överföras till andra områden. Det är
önskvärt att institutet läm nar synpunkter här
p å.”148 Fjärde punkten gällde huruvida det vore
lämpligt att samordna lönepolitiken organen
emellan. Lönenivån var väsentligt högre vid insti
tutet än vid rådet. Punkt fem gällde handläggningsordningen av institutets anslagsäskande. Rå
dets ståndpunkt var att institutet inte skulle särbe
handlas, varför deras projektplaner borde biläggas
för rådets granskning.

Svaret lät inte dröja på sig. Den första frågan
ansåg institutet oproblematisk: ”Några särskilda
former för sådan prövning synes inte erforderliga.
På framställning härom - m ed redovisning av de
synpunkter som rådet funnit avgörande för valet
av dessa uppgifter - skall institutet utan dröjsmål
redovisa sina möjligheter och där sådana förelig
ger uppgöra arbetsplan och kostnadsberäkning.”
Vad gällde den andra frågan anförde institutet att
dess föreståndare hade invalts i Nordiska Samar
betsgruppen efter att denne lämnat sammanträdet.
Institutet ansåg det instruktionsm ässigt höra till
rådets uppgifter att ingå i denna grupp och därför
hade Holm avböjt. Svaret på den tredje frågan lät
institutet vara en redogörelse för framtida planer.
Samtidigt poängterades att m an inte delade Ja
cobssons uppfattning att forskningen om bostads
planering borde begränsas. Den fjärde frågan h an
terades så att rådet i fortsättningen skulle ges till
fälle att yttra sig över institutsföreståndarens löne
förslag. Slutligen begärde institutet en precisering
av i vilka avseenden inform ationen om verksam 
heten och redovisningen av planerna avvek från
andra anslagstagare.
I oktober 1963 meddelades att en bättre orga
niserad kontakt hade kom m it till stånd mellan de
båda forskningsorganen. Ledamöterna av rådets
styrelse hade tilldelats äm nesom råden inom insti
tutets verksamhet, som de hade till uppgift att föl
ja upp. Lörhållandet fortfor visserligen att vara an
strängt, men det rådde mestadels ”väpnat lugn”
under 1960-talet.149
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n as: ”T re sta d s h u se n . B y g g n a d sk o stn a d e r o c h a rb e ts o rg a n isa tio n i tre s tä d e r”

12

BFR T 1 8 :1 9 9 1 ,s . 18, 33. (Ä r de v ä rd a v a rsa m h et? K o n feren s o m y ttre f ö rä n d rin g 

(1 9 5 5 ), ”B y g g n a d s p ro d u k tio n - p r o b le m o c h fo rsk n in g sb e h o v ” (1 9 6 3 ), ”B yggan

a r i m iljo n p ro g ra m m e ts o m rå d e n . Red. G. S o n d é n C ru se .)

d e ts in d u stria lis e rin g ” (1 9 6 6 ).

10

13

Se s ta ts v e rk s p ro p . 196 6 , bil. 13 sa m t p ro p . 1 9 6 7 :1 0 0 . Jfr. Bo M a lm ste n s a v h a n d 

41

lin g B o s ta d sb y g g a n d e t i p la n o c h v e rk lig h et (BFR R 6 9 :1 9 8 4 ), s. 2 2 -2 3 .
14
15

C a rl E k b ra n t, M iljo n p ro g ra m m e t i b o s ta d sb y g g a n d e t. SIB M 1 9 8 3 :2 7 .
P r o p . 1 9 6 7 :1 0 0 , s. 172. K u rsiv i o riginal.

16

Se s ta ts v e rk s p ro p . 196 6 , b il 13, s. 194 ff. Jfr BFR:s V e rk s a m h e ts b e rä tte ls e r

U n d e r se x tio ta le t fö rk o rta d e s ofta in s titu te t m e d BFI, m e n h ä r tillä m p as d e n s e n a 
re k o n v e n tio n e n a tt fö rk o rta m e d SIB.

42

L in n é g ata n 6 4 b ru k a s f.n. av R ik sa n tik v a rie ä m b e te ts (RAA) b y g g n a d sa v d e lm n g
o c h L in n é g ata n 81 av RAA:s a v d e ln in g för s v e n sk a k y rk o r. På S ty rm a n sg ata n 26

och

a n s la g s ä sk a n d e n , t.ex. S ty relsen s p ro to k o ll n r. 4 1 , § 2

h u s e ra r RAA:s tex tila v d e lm n g .
43

A v g ifts k o n s tru k tio n e n k a n b e sk riv a s m e d fö ljan d e o rd : A vgiften u tg å r för k a le n 

17

SAP 2 2 :a k o n g ress 1964 . P ro to k o ll s. 6 4 7

18

P r o p 1 9 6 7 :1 0 0 , s. 2 0 7

ler b o s ta d , so m arb e tsg iv a re u n d e r å re t givit till a rb e tsta g a re , för v ilk e n a rb e tsg i

19

I u t r e d n in g e n in g ic k la n d s h ö v d in g e n G u sta v C e d e rw a ll (o rd f.), rik s d a g s le d a m o 

v a re n sk all p å fö ra s avgift en lig t lag en o m y rk e s s k a d e fö rs ä k rin g o c h v ilk e n vid d e 

te n P e r B ergm an, g e n e ra ld ire k tö re n L e n n a rt H o lm , a n d re f ö rb u n d s o rd fö ra n d e n

b ite rin g i rik sfö rsä k rin g sv e rk e t av d y lik avgift ä r att h ä n fö ra till n å g o n av de i v e r

20

B ö rje J ö n s so n , d ire k tö re n S te n K ällenius o c h rik s d a g s le d a m o te n E rik Tobé.
P r o p . 1 9 6 7 :1 0 0 , s. 2 0 8

n a h u s b y g g n a d o c h b y g g n a d s h a n tv e rk m .m . V id are o m a v g iften o c h fo n d en , se

21

Se v id a r e p ro p . 1 9 6 7 :1 0 0 , s. 52 ff.

22

P r o p . 1 9 5 9 :1 0 5 , s. 39

23

B åda
s .1 3 7

c ita te n från P e ter S tev rm , D e n s a m h ä lls s ty rd a

d e rå r m e d x p ro c e n t av d e n lö n i p e n n in g a r eller n a tu rfö rm å n e r i fo rm av k o st e l

k e ts p re m ie ta riff u n d e r n ä rin g s g re n e n b y g g n a d s in d u s tri u p p ta g n a u n d e rg r u p p e r 
SO U 1 9 7 7 :4 6 ,s . 3 1 3 ff.
44

fo rsk n in g en . L ib er 1 9 7 8 ,

45

P ro p . 1 9 6 0 :1 , bil. 7, s. 22 5
S ty relsen s p ro to k o ll n r. 23 § 6, i a n s la g s ä sk a n d e t för 1 9 6 3 /6 4 , bil. 1 fin n s ett a n 
tal m o tiv e rin g a r fö r h ö jn in g av av g iften

24

S O U 1 9 7 7 :6 4 STU s s tö d till te k n is k fo rsk n in g o c h in n o v a tio n ,

46

S ty relsen s p ro to k o ll n r. 15 § 3 ”P ro g ra m för rå d e ts fo rtsatta a rb e te ,”

25

I d e n n a u tre d n in g in g ic k g e n e ra ld ire k tö re n i B y g g n a d ssty re lse n S ix ten L arsso n

47

S ty relsen s p ro to k o ll n r. 25 § 1, s. 8.

(o r d f .) , d ire k tö re n i S v en sk a B y g g n a d s e n tre p re n ö rfö re n in g e n S ten K ällen iu s sa m t

48

d i r e k t ö r e n i S venska R ik sb y g g en E rik Severin. E x p e rt v ar te k n .d r Bo A d a m so n
o c h s e k re te ra re S. Berg v. Linde.

49

P ro p . 1 9 7 1 :4 s. 7

50

D e fla te rin g e n h a r u tfö rts m e d h jä lp av in d e x i B ladh, B o s ta d sfö rsö rjn in g e n

S ty relsen s p ro to k o ll nr. 4 6 , § 4 b e slö t b e g ä ra h ö jn in g till 0 ,6 % fr.o.m . 1968.

26

Jfr. P r o p . 19 6 0 :1 , bil 7, s. 2 2 3

1 9 4 5 - 1 9 8 5 ( 1 9 9 2 ), s. 3 5 8 ö v er b o s ta d s p n s u tv e c k lin g e n . N o te ra s k a n att d e tta in 

27

C i ta t e n från p ro p . 1 9 6 0 :1 , bil. 7, s. 2 2 4 o c h 20 5

d e x i s to rt m te av v ik er från KPI. P å p e k a s b ö r a tt in tä k te rn a h ä n fö r sig till b u d g e t

28

D .v .s . forskare u ta n fö r alla fo rm e r av statlig v e rk sa m h e t.

29

BFR A rk iv , N ä m n d e n s rem issv a r 7 /1 0 1 9 5 9 , s. 8

30

I b id e m , s. 8 f.

31

Jfr S te v rm a.a., s. 96. O m o rg a n is a tio n e n p å k o n s u m e n to m r å d e t sk e d d e 1 9 5 6 då

år, m e d a n in d e x s e rie rn a h ä n fö r sig till k a le n d e rå r.
51
52

H e m m e n s fo rs k n in g sin s titu t o m b ild a d e s d els till S ta te n s in stitu t för k o n s u m e n t
frå g o r , d e ls till S tatens k o n s u m e n trå d .
32

33
34
35

så h a r t.ex. u p p g ifte rn a för BFR h ä r k o rrig e ra ts. F ö re k o rrig e rin g v ar BFR:s ö k n in g
6 7 5 %,
53
54

P r o p . 1 9 6 0 :1 , bil. 7, s. 2 2 4 -2 2 5
SFS 1 9 6 0 :3 1 2 , § 2,
En g r u n d ta n k e i n ä m n d e n var att a n ta le t le d a m ö te r b o rd e v ara relativ t s to rt för
”a tt s k a p a tillräcklig k o n ta k t m ed olika g r u p p e r av b y g g fa c k m ä n ” (s. 19 i re m iss 
sv a r 7 /1 0 -5 9 till b y g g fo rs k n in g su tre d n m g e n )

U p p g ifte rn a h ä m ta d e från F o rs k n in g o c h u tv ec k lin g . R a p p o rt från T C O :s forskn in g sd e le g atio n . T C O 1 9 7 0 , s. 37. T a b e lle n in n e h å lle r o sä k ra u p p g ifte r för 6 9 /7 0 ,

U n d e r 1 9 6 0 -ta let h a d e in te råd e t n å g o n officiell fö rk o rtn in g , m e n i de flesta s a m 
m a n h a n g a n v ä n d es fö rk o rtn in g e n BFR, b å d e in te r n t o c h e x te rn t. Jag h a r valt att ta
d e n n u m e r a ”officiella” k o rtfo rm e n för given.

U p p g ifte r frå n T o rg n y T Seg ersted t, ”F o rs k n in g o c h sa m h ä lls u tv e c k lin g ”, F o rs k 
n in g o c h sa m h ä llsu tv ec k lin g . AB A llm ä n n a fö rlaget 1 9 6 9 , s. 11

P ro p . 1 9 6 2 :8 0 , s. 11
HSB o c h N ä rin g sliv e ts b y g g n a d sd e le g a tio n c ite ra d e

efter p ro p o sitio n s te x te n ,

p ro p . 1 9 6 2 :8 0 , s. 10
55
56

M o tio n AK 1 9 6 2 :6 9 6 . Jfr. m o tio n . 69 7 .
E tt a rg u m e n t v ar att de fö retag so m in te k a n tillg o d o g ö ra sig ratio n a lise rin g e n får
h ö g re lö n e k o s tn a d o c h d ä rm e d h ö g re avgifter, d.v .s. b y g g fo rsk n in g sa v g ifte n sågs
so m e n so rts stra ffsk a tt p å fö retag so m in te v ar in n o v ativ a.

94

Tillväxtens årtionde 1960-69

57

S tyrelsens p ro to k o ll n r. 4 3 , bil. 2 (3 0 .8 .6 6 ), jfr. p ro p , 1 9 6 7 :1 0 0 , s. / 4

b u n d e t, S v enska s ta d s fö rb u n d e t, SABO, S v en sk a R iksbyggen. Sv enska B yggnads-

58

P ro p . 1 9 6 7 :1 0 0 , s. 2 0 7

e n tre p re n ö rs fö re m n g e n , Sv en sk a B y g g n a d s in d u strifö rb u n d e t, S v enska B yggnads

59

P ro p . 1 9 6 2 :8 0 , s. 7

a rb e ta re fö rb u n d e t, SAR, Sv en sk a T rä h u sfa b rik e rs R ik sfö rb u n d , AB S vensk Bygg

60

P ro p . 1 9 6 7 :1 0 0 , s. 7 2 -7 3

61

I själva v e rk e t h a d e d e t in te g jo rts n åg ra so m h e lst b e rä k n in g a r av F o U -k o s tn a d e r

tjän st.
89

sta tis tik , m e n d e t h a d e v id d e n n a tid p u n k t ä n n u m te s k e tt o c h d e t sk u lle k o m m a

90

S ty relsen s p ro to k o ll n r. 37. § 2, bil. 3. S ta ts u ts k o tte ts u tlå ta n d e n r 1 6 9 :1 9 6 5 .

a tt d rö ja till m itte n av s ju ttio ta le t in n a n de fö rsta u n d e rs ö k n in g a rn a p re s e n te r a 

91

AB 2 2 /2 1964.
ST 2 2 /2 1964.

d e s. Siffran 0,5 % g r u n d a d e s p å e n ö v e rsla g sb e rä k n in g .

92

62

PM av Hj. O lso n , bil. 3 till sty re lse n s p ro to k o ll n r. 4, § 2, 1960.

93

63

D e n n a gällde d e n v ä x a n d e b iltra fik e n s k rav , d e n k raftig t tillta g an d e fö ro rtsb e b y g d e enfa m iljsh u s, de ö k a d e o lä g e n h e te rn a av d e t m o d e rn a s a m h ä lle ts a v fallsp ro -

U tv e c k lin g sarb e te ts o rg a n is a tio n m o m b y g g fö re tag e n v ar ett av M ejse Ja c o b s s o n
h ö g t p rio rite ra t p ro je k t. H a n sk re v bl.a. e n a rtik el i ä m n e t i tid sk rifte n B yggm ästa
ren.

g e lse n m ed frå g e stä lln in g a r - h ö g h u s, tre v å n in g s, ra d o c h k e d je h u s elle r frilig g a n 

64

M a n u s till D N -artik e l 2 1 .2 .1 9 6 4 . (SIB ark iv ). D et h ä r c ite ra d e sty c k e t s trö k s b o rt i
d e n p u b lic e ra d e v e rsio n e n .

in o m b ra n s c h e n . BFR h a d e vid olik a tillfällen fö rsö k t få SCB att sam la m d y lik

94

S ty relsen s p ro to k o ll n r. 2 9 , § 6.

d u k te r - luft- o c h v a tte n fö ro re n in g a r. S ty relsen s p ro to k o ll nr. 3, § 4

95

C ite ra t från F rå n b y g g fo rs k n in g e n 4 /6 6 , s. 6

S ty re lsen s p ro to k o ll n r. 3, § 4. 1 d e c e m b e r 1961 u tta la d e sty re lse n att v e rk s a m h e 

96

N å g o n d ju p a re k ä n n e d o m o m r å d s fo rsk m n g e n s b id ra g till ratio n a lise rin g e n o ch
in d u stria lis e rin g e n av b y g g a n d e t u n d e r p e rio d e n 1 9 6 5 -7 0 fm n s v e te rlig e n m te.

t e n vid h ö g s k o lo r o c h sp e cie lla fo rs k n in g sin s titu t ”k raftig t b o rd e s tö d ja s ”, se s ty 

D et är e n s y n n e rlig e n in tre ss a n t u p p g ift so m v ä n ta r p å sm forskare.

re ls e n s p ro to k o ll n r. 12 (8 .1 2 .6 1 )
65

C ite ra t från A tt sö k a a n sla g från BFR. Sty relsen s p ro to k o ll n r. 7 1, § 7 ( 6 .1 0 .6 9 )

97

VB 1 9 6 8 /6 9 , s. 84.

66

S ty re lsen s p ro to k o ll nr. 3, § 3 (2 0 .1 0 .6 0 )

98

P ro g ra m sk rifte rn a an to g s in te av rå d e ts sty relse. S ty relsen h a d e frihet att fatta b e 

67

S ty re lsen s p ro to k o ll nr. 6 0 , § 2, bil. 2 (3 0 .1 1 .6 7 ), s. 2

68

R å d e ts p ro t. 10/6 -6 0 b e h a n d la r två a n s ö k n in g a r frå n Bengt M alm sten , vilk a b å d a

99

S ty relsen s p ro to k o ll nr, 16, § 4 .4 2 ( 2 8 .5 ,6 2 )

g e s avslag. Y tterligare e n a n s ö k a n in lä m n a d å re t d ä rp å fick avslag. I s ty re ls e p ro to 

100 Sty relsen s p ro to k o ll nr. 4 6 § 5

k o lle t d e n 11 m ars 1 9 6 4 står: ”In g M alm sten h a r till ordf. m e d d e la t att h a n är b e 
r e d d att infö r rå d e t fra m fö ra s y n p u n k te r p å h u r b y g g n a d s fo rs k n in g e n sk all o r d 

101 S ty relsen s p ro to k o ll n r. 2 8 , § 2, bil. 2 ( 2 8 .1 1 .6 3 ),
102 A rg u m e n te t v ar att b y g g fo rsk n in g e n s in rik tn in g delvis ä n d ra t k a ra k tä r öv er å re n

n a s . F ö re stå n d a re n a n s e r a tt förslaget ej b ö r fö ra n le d a n å g o n å tg ä rd .” M a lm ste n

o c h k o m m it a tt b e rö ra s å d a n a u p p g ifte r so m in te avsåg d e n d ire k ta b y g g n a d s p ro -

in k o m m ed e n a n s ö k a n i a u g u s ti 1967 so m fick avslag.

d u k tio n e n u ta n so m d et b o rd e a n k o m m a p å s ta te n att i se d v an lig o r d n in g b e k o s 

slu t o b e ro e n d e av v ad so m sag ts i e n p ro g ra m sk rift.

ta, så so m tra fik p ro b le m , sa m h ä lls p la n e rin g o c h h y g ie n p ro b le m .

69

F r å n b y g g fo rsk n in g en 1 /6 8 , s. 12

70

S ty re lsen s p ro to k o ll nr. 6 1 , § 2, bil. 1. ( 2 9 .2 .6 8 )

103 S ta ts v e rk s p ro p o s itio n e n å r 1 9 6 4 , bil. 13 In rik e sd e p a rte m e n te t.

71
72

In te rv ju , Åke R oos d e n 5 ju n i 1 9 9 2
Ib id .

10 4 SO U 1 9 6 5 :3 2 , s. 351

73

1 B y g g n a d sin d u strin n r 8 /9 2 b e rä tta r p ro f. e m e ritu s L .E .N e v an d e r i L u n d o m

106 D et h a r fra m h ållits att d e t v ar m y ck e t fra m sy n t av sty re lse n s o rd fö ra n d e H ja lm a r

fu k tfo rs k n in g e n i Sverige o c h d ä r fra m k o m m e r b l.a . att d e n h ä r ty p e n av fo rs k 

O lso n att sätta m P er H o lm so m fö re s tå n d a re v id d e n h ä r tid p u n k te n . I n å g o n in 

n i n g b ö rja d e r e d a n 194 9 e fte r reg n g e n o m sla g i teg elv äg g ar i G ö te b o rg . Prof. H ja l

terv ju h a r d e t till o c h m e d p å s tå tts a tt O ls o n h a d e p å k ä n n a tt d e t sk u lle k o m m a

105 Sty relsen s p ro to k o ll n r. 4 6 (1 8 .4 .6 6 )

m a r G ra n h o lm vid C T H ä g n a d e sig åt d e tta p ro b le m u n d e r 5 0 -ta let o c h d e tta fö r

e n s v ä n g n in g i sa m h ä llsk lim a te t till fö rd e l för sociala frågor, m e n o m d e tta vet vi

k la r a r varför p ro g ra m a rb e te t fö rläd es till G ö te b o rg . Se bl.a. G ra n h o lm s s to ra u n 

n a tu rlig tv is in g en tin g . E n d ire k t fö rk la rin g ligger s n a ra re i d e t fa k tu m a tt Per

d e rs ö k n in g O m v a tte n g e n o m s la g i m u ra d e v äggar. M ed sä rsk ild h ä n s y n till tegel
s o m fasadm aterial. 172 C h a lm e rs h a n d lin g a r n r 195. 1958.
74

U r VB SIB - d e n första tre å rs p e rio d e n 1 9 6 0 -6 3 .

75

S ty re lsen s p ro to k o ll n r. 3 5 , § 2:3. D en n a d el av p ro je k te t led d e till e n fö rv e c k lin g
m e lla n in stitu te t o c h rå d e t till fö ljd av a tt in s titu te t b u d g e tå re t 1 9 6 3 /6 4 ö v e rs k re d

H o lm e n tid a rb e ta t åt G u sta v sb e rg s fab rik er s o m ju v ar O lso n s företag.
107 S ty relsen s p ro to k o ll n r. 4 6 , § 5 ,(1 8 .1 1 .6 6 ). Ä ven n r. 56 § 2, bil. 2 BFR y ttra n d e
ö v er N o rd p la n .
108 B u d g e tå re t 1 9 6 6 /6 7 3,1 m ilj. o c h 6 7 /6 8 4 ,0 m ilj. O m rå d e B fick 6 5 /6 6 - 1 ,8 ,
6 6 /6 7 - 3 ,7 m ilj.

a n s la g e t till k o n s u lte r m e d 3 1 8 3 :6 3 k r o n o r. I b re v e t från SIB h a r rå d e t sa tt två

109 Källa: S ty relsen s p ro to k o ll n r. 6 2 , § 3 A n sla g sb u d g e t 6 8 /6 9 , s. 3 ff. N o te ra att d e t

k ra ftig a fråg eteck en för d e n n a k o stn a d . I n stitu te t h a d e b e ta lt rä k n in g e n m e n ä n n u

p u b lic e ra d e m te k a n d ire k t jä m fö ra s m e d b u d g e tå re ts k o s tn a d e r e fte rso m fo rsk 

ej b e g ä rt likvid av råd e t. E tt d ire k t sa m ta l m e d in stitu te ts R K ling b e g ä rd e s av

n in g ta r tid.

M ejse Ja co b sso n . In s titu te t fick d o c k tilläg g san slag . Källa: BFR:s a rk iv F l:55,
0421.

110 S ty relsen s p ro to k o ll n r. 55, § 3, bil. 1, s. 5

76

A .a. s. 63

112 VB 6 9 /7 0 , s. 17

77
78

S ty re lsen s p ro to k o ll n r. 2 0 (1 3 .2 .6 3 ), § 3, s. 1:3
A .a . s. 50

113 FB 7 /6 9 , s. 5

79

B y g g fo ru m nr. 7, 1963.

80

F lu sh å lle n s tvättfråga ä g n a d e s s to rt u try m m e i tid s k rifte n u n d e r 1963.

115 VB 1 9 6 9 /7 0 , s. 19

Så s a m m a n fa tta d e s a rtik e ln i A fto n b la d e ts led a re d e n 16 feb ru a ri 1 9 6 4 . D e b a tte n s

116 R ådet sa tsa d e m ed v e te t p å d e tta o m rå d e o c h b id ro g a k tiv t till in rä tta n d e t

81

n iv å fram går vidare av fö lja n d e u t sa m m a ledare: ”M an h a r o ck så p å v isa t att d e t ä r

111 S ty relsen s p ro to k o ll n r. 6 2 , § 3, bil. 2 B, (2 1 .5 .6 8 )

114 F rå n b y g g fo rsk n in g e n n r. 7, 1 9 6 9 , s. 4. D etta n u m m e r av tid s k rifte n ägnas h e lt åt
sa m h ä llsp lan e rin g sfo rsk n in g .
av en

första p ro fe ssu r i g e o te k n ik vid C T H . E n första p ro g ra m sk rift p u b lic e ra d e s 1968.

so lig a re i ru m m o t s ö d e r ä n i r u m m o t n o rr, o c h att d e t fm n s e n viss p e rio d ic ite t

117 S ty relsen s p ro to k o ll nr. 6 9 , § 3, s. 4 5

s o m gör att d e t är v a rm a re p å d a g e n ä n p å n a tte n .”

118 Sty relsen s p ro to k o ll n r. 5, § 5

82

S y fta r på in rik e sd e p a rte m e n te ts p ro m e m o ria 1 .1 1 .1 9 6 3 . (SIB arkiv)

119 J a c o b sso n , B y g g n a d s p ro d u k tio n e n - p ro b le m o c h fo rsk n in g sb e h o v . P ro g ra m sk rift

83

L e n n a rt H o lm i A fto n b la d e t tisd . d e n 18/2 1 9 64.

84

R o n g e , H, B o sta d sk lim a te t i m u rv e rk sh u s o c h b e to n g h u s . 59 s. B y g g fo rsk n in g en ,

120 S ty relsen s p ro to k o ll n r. 4 1 , § 2. F rå n b y g g fo rsk n in g en 19 6 6 :4 .

H a n d lin g a r n r 38, 1961.

121 Sty relsen s p ro to k o ll n r. 57, § 3

85

R a h m , H & T h u n b la d , G, A rb e tsk ra ftså tg å n g vid tra d itio n e lla b y g g e n o c h m o n te -
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Ansvarsområdet vidgas 1970-76

Konfrontation och kritik
- teknik och politik separeras
Splittringens tid måste vara förbi och vi måste samlas
kring problemet mänsklighetens, samhällets och indi
videns fram tid, kring en mänsklig vetenskap.

Torgny T Segerstedt1
M erparten av miljonprogram mets bostäder kom
av ekonom iska, tekniska och administrativa skäl
att uppföras i relativt stora samlade byggnadsom råden i tätorternas utkanter. Denna karakteri
stik gäller såväl flerfamiljshus som småhus. De
kom m unala följ dinvesteringarna - vägar, vatten,
avlopp, elförsörjning, etc. - utfördes samtidigt
m ed att bostäderna byggdes, vilket höll nere utgif
terna. Men samtidigt höjdes standarden på bostä
der, stadsplaner och försörjningssystem, vilket
m edförde ökade kostnader. Dessa ökade kostna
der blev en viktig problematik i det tidiga 1970talets bostadspolitiska debatt. Många ansåg att hy
resnivån var alltför hög och politikerna ville gärna
att Byggforskningsrådet med sin verksamhet skul
le bidra till att sänka byggkostnaderna.2
I ett längre perspektiv är det dock otvetydigt
att kostnadsstegringen i pris per lägenhet var, rela
tivt sett, låg vid denna tid. Statistik över p ro d u k 
tionskostnaderna under efterkrigstiden visar att
dessa steg m åttligt fram till 1966 då trenden bröts
och kostnaderna sjönk m ärkbart fram till 1973.
U nder andra hälften av 1970-talet skedde en dras
tisk kostnadsökning. Från 1973 till 1974 ökade
produktionskostnaderna 15 å 20 procent inom
byggnadssektorn.3 I fast penningvärde var bygg
kostnaderna per kvadratmeter lägenhetsyta prak 
tiskt taget oförändrade från 1939 till 1969, vilket
innebar att standardhöjningarna kunde fås ”gratis”

tack vare produktivitets- och effektivitetsförbätt
ringar. Byggmaterialpriserna steg kraftigt, m en de
totala produktionskostnaderna hölls tillbaka av de
industriella m etoderna och de stora volymerna.
Trots detta uppfattades priset på nybyggda lä
genheter som ett allvarligt politiskt problem vid
ingången till 1970-talet. Tidigare hade de enskilda
vinstintressenas inflytande över bostadsförvalt
ningen begränsats genom de allmännyttiga b o 
stadsföretagen, och nu ville starka krafter inom re
geringspartiet gå vidare till att påverka k onkur
rensförhållandena i byggnadsproduktionen. Inom
vissa delbranscher, t.ex. byggmaterial, fanns också
ett m indre antal stora företag som föreföll ha delat
upp m arknaden emellan sig, och som m ärkbart
bidrog till att driva upp byggkostnaderna. En stat
lig byggkonkurrensutredning tillsattes strax före
nyår 1970, och ingick i raden av socialdem okra
tiska initiativ för att successivt stärka den starka
statens handlingskraft.
Överhuvudtaget genomgick det socialdemo
kratiska regeringspartiet en påtaglig radikalisering
efter det rekordartade förlustvalet 1966. Vid extra
kongressen året därpå stod partiet inte att känna
igen av dem som varit med tre år tidigare. Viljan
att förvalta som utm ärkte 1964 års kongress, blev
nu till en vilja att förändra samhället under parol
len ”ökad jäm likhet”. Inom socialdemokratin väx
te det, under 1960-talets sista år, fram en ny n ä
ringspolitik och en radikal jäm likhetspolitik. Båda
dessa nyorienteringar var direkta svar på bakslaget
i valet, och de starka vänstervindarna bland ung
domar och studenter pekade ut i vilken riktning
åtgärderna borde gå. Valförlusten antogs av parti

Ansvarsområdet vidgas 1970-76

Upphovsrättsskyddad bild

99

Upphovsrättsskyddad bild

Alva Myrdal blev en symbol för socialdemokratins radikaliserade jämlikhetspolitik. Foto Vår bostads arkiv.

Krister W ickm an blev socialdemokratisk industrim inister och var hjärnan
bakom den näringspolitiska offensiven. Foto Reportagebild. Vår bostads ar
kiv.

strategerna vara förorsakad av strukturom vand
lingen och den oro som följde på omflyttningar
och nedläggningar av fabriker. Genom en aktivare
näringspolitik som fortfor att bygga på tillväxtmå
let, m en nu kopplad till en högre am bition vad
gällde att fördela resultatet av produktionstillväx
ten, skulle m edborgarna få större utbyte av och
m edbestäm m ande över arbetsinsatsen. Fördel
ningspolitiken, grundad i jämlikhetsideologin,
skulle ge m änniskorna tryggheten åter.
Det näringspolitiska programm et syftade till
att åstadkom m a en kraftfullare styrning av nä
ringslivet. Forskningspolitiken inordnades i m e
delsarsenalen, och det slogs fast att forskningsfrå
gorna var av betydelse för konkurrenskraften. En
m edveten sam ordning fordrades för att på bästa
sätt utnyttja samtliga delar av innovationsprocessen. O m man tidigare varit direkt ointresserad av
att styra forskningen med hänvisning till forsk
ningens behov av frihet, blev det nu allt viktigare
att sam hället tog ansvaret för att styra den teknis
ka utvecklingen. Styrelsen för teknisk utveckling
(STU) inrättades 1968 genom en sammanslagning

av Tekniska forskningsrådet och ett antal andra
organ. Statsverkspropositionen 1969 talade ett i
sam m anhanget nytt språk. Nu dryftades nya tan
kar om att forskningsråden borde inordnas i den
allmänna forskningspolitiken:
Utformningen av samhällets forskningspolitik fa st
ställs av statsmakterna. Riktlinjerna fö r avvägningen
mellan olika vetenskapliga och tekniska forsknings
riktningar ... måste ansluta sig till samhällets allmän
politiska mål. (...) Som redan framhållits måste även
andra, samhälleliga motiv komma med i totalbilden
vid rådens bedömning av anslagsfördelningen. Princi
perna fö r tilldelning av resurser måste också genomgå
en fortlöpande omvärdering och anpassas till veten
skapens egen utveckling och samhällets föränderliga
krav. Rådens verksamhet blir sålunda beroende av
den allmänna forskningspolitiken.

På STU-området innebar detta att politikerna för
sökte finna medel för att styra innovationsverksam heten så att den inriktades på behov inom u t
pekade sociala bristom råden. Tekniskt forskningsoch utvecklingsarbete blev en del av den allmänna
industripolitiken, m en också en del av välfärdspo
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litiken, eftersom m an räknade m ed att satsningar
na skulle resultera i behovstillfredsställelse bl.a. på
handikapp-, miljö- och hälsovårdsområdet. Detta
tänkesätt är en utlöpare av sektorsforskningsmodellen, m en det var först in på 1970-talet som
denna utnyttjades i dylika offensiva sam m an
hang.4
För att långsiktigt säkra och förstärka välfärdsutvecklingen m enade de politiska styresm ännen
att det behövdes ökade satsningar på FoU. Forsk
ning och utveckling blev återigen lösenordet för
dagen. Men för att receptet skulle fungera fordra
des att forskningen styrdes och påverkades så att
den fungerade som en samhällstillvänd och behovsinriktad verksamhet. Forskningspolitiken
kopplades således direkt till jäm likhetspolitiken,
och i många fall hoppades m an att m ed FoU finna
lösningar på sociala problem.
Flur såg dessa soci
ala
problem
ut? En il
Upphovsrättsskyd
lustration till den sam
dad bild
tida problem uppfatt
ningen får vi genom att
utnyttja de sociala vi
sioner som uttrycktes i
olika politiska d o k u 
ment. I socialdem okra
ternas
brevskolekurs
Ökad jäm likhet - fö r ett
rättvisare
samhälle
Ingrid Jussil, arkitekt vid civildepar
tem entet 1969. Foto Pressens bild.
(1969) skrev arkitek
ten Ingrid Jussil kapitlet
om jäm likhetskraven på boendem iljön, vars rubri
ker samm anfattar innehållet:
Envar bör få leva i en miljö som gör det möjligt att
förvärvsarbeta.
Envar bör få leva i en miljö som stimulerar till positiv
gemenskap.
Envar har rätt att leva i en miljö där skönhets- och
naturvärden tillmäts stor betydelse.

Envar har rätt att få leva i en miljö som ger jäm likhet
ifråga om valfrihet och personlig frihet.
Envar bör ha rätt och möjlighet att påverka miljöns
utformning.
Politik är att styra utvecklingen i den riktning man
önskar.

Ett grundtem a i denna politiska vision handlade
om upphävandet av m änniskors alienation och
och m edlet för att uppnå detta mål var att ge m än
niskor rätt och tillfälle att påverka sin närmaste
omgivning. Statsminister Olof Palme sa i ett förstamajtal 1969 att hans strävan var att politiken skul
le bli ”åtkomlig, möjlig att påverka för var och
en”. M ålsättningen var att ge ”envar likvärdiga
milj ö förhållanden”.5
Detta innebar stora krav på m edlen för styr
ning. Ambitionerna var som synes högt ställda
och för detta fordrades nya och dittills oprövade
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Statsminister Olof Palme 1969. Foto Reportagebild. Vår bostads arkiv.
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instrum ent. Från USA hämtades nya planerings
m etoder som gick under samlingsnamnet ”program budgetering” och de betraktades som ett sätt
att även målstyra forskningen. G rundtanken var
att det tydligare skulle klargöras vad m an ville
u ppnå med de resurser som delades ut. Från flera
håll riktades visserligen allvarlig kritik m ot tanken
om att nyttja dessa m etoder i FoU-sammanhang,
m en för den sektoriellt organiserade forskningen
var det självklart att de nya m etoderna skulle tilllämpas.
D en näringspolitiska offensivens hållning till
forskningsfrågorna bör sannolikt ses som något
socialdem okratin allvarligt menade, m en därem ot
aldrig förmådde att genomföra i praktiken. Den
socialdem okratiska valframgången 1968 förbyttes
efter några år i en kräftgång och 1973 stod Sverige
m ycket nära ett regimskifte. M andatfördelningen
m ellan det borgerliga och det socialistiska blocket
blev efter valet - de borgerliga partierna hade
lyckats etablera ett samarbete - exakt lika och
Sverige fick tre år m ed ”jäm viktsriksdag”.
De nya planeringsm etoder som introducera
des bidrog till att peka ut bl.a. BFR-SIB och STU
som organ m ed stort inflytande över prioritering
arna inom den statliga forskningen. I boken M ak
ten över forskningen (1972) skrev statsvetaren Jan
Annerstedt, den akademiska vänsterns forskningspolitiske expert, om byggnadsforskningen att den
i praktiken låg i ”händerna på rådets och institu
tets respektive styrelser, som består av represen
tanter för bl.a. byggföretagen, konsultbolag och
statliga m yndigheter”.6 Detta illustrerar att det u n 
der decenniet etablerades en diskussion om såväl
hur forskningen skulle styras som om vem eller
vilka det var som de facto styrde denna forskning.
O tvetydigt är att detta hade betydelse även för
BFR. Den nya planeringsideologin bidrog också
till a tt den informella styrningen på departem ents
nivå ökade. Ofta innebar detta uppm aningar att
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prioritera vissa FoU-om råden före andra. Byggforskningsrådet kom att ställas inför explicita poli
tiska krav i början av 1970-talet.

Kritik mot miljonprogrammets förorter
Tidigare än de flesta andra länder hade Sverige
satsat på forskning i övertygelsen att ökade k u n 
skaper skulle medverka till att uppnå politiska
mål. D okum ent som God Bostad och Svensk
byggnorm kan sägas ha varit av stor betydelse för
bostadsstandardens utveckling i landet, och de var
förankrade i forsknings- och utvecklingsarbete.
1960-talets problem var kvantitativa - bostads
brist och m odernisering - och för dessa hade
forskningen av allt att döma fungerat tillfredsstäl
lande. Politiken var i första hand en ”bostadsm arknadspolitik”, d.v.s. åtgärderna syftade till att
åstadkom ma balans mellan utbud och efterfrågan
på bostadsm arknaden.
U nder 1970-talet ställdes frågorna på ett del
vis annorlunda sätt. De kvalitativa bristproblem en
ställdes i förgrunden. Den politiska linjen hos re
geringspartiet ändrades visserligen inte i grunden,
m en nya krav och radikalare målsättningar kopp
lades till de gamla handlingslinjerna. Strukturom 
vandlingen, som var en av miljonprogram mets
förutsättningar, hade bejakats av de etablerade
svenska partierna och fackföreningarna. Landsor
ganisationen ville påskynda den önskvärda ekono
miska tillväxten. De strukturella förskjutningar
inom näringslivet, som detta medförde, sågs som
ett nödvändigt offer för att få ta del av ”en större
kaka”. Med radikaliseringen av den politiska de
batten följde ett krav om att skapa ett bättre sam 
hälle, att få en rättvisare fördelning. M iljöbristerna
ham nade snabbt i fokus, och de nya bostadsom rå
dena blev tacksamma skottavlor i den kulturkri
tiska debatten. Kritiken mot stockholm sförorterna
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Milj onprogram m ilj ö ,

var skarp. Tensta blev omgående ett illustrativt ex
em pel, och redan två dagar efter invigningen av
Stockholm sförorten Skärholmen uppm anade DNskribenten Lars-Olof Franzén till omedelbar riv
ning av bostadsom rådet.7
Snart bidrog även författaren och akademile
dam oten Lars Gyllensten med en förintande kritik
som benäm nde de m oderna städernas förorter
”dessa rangergårdar för biltrafik, dessa cem enträn
nor, bankpalatstorg, parkeringshuskaserner, rökbulle r-cancerogenfyllda stenkavernor”. Den nega
tiva utvecklingen skylldes på bristande dem okrati,
folket hade för litet inflytande över de avgörande
besluten. ”Vem har beslutat?”, frågade Gyllensten.
H an ville politisera stadsplaneringsfrågorna, lyfta
dem ur dess administrativa anonym itet. Debatten
blev intensiv och engagerade många. Med debat

ten spreds också en negativt laddad uppfattning
om livet i förorterna.8
Den snabba utbyggnaden av nya bostäder i tät
orternas utkanter skapade onekligen ett antal kom 
plexa sociala och miljömässiga problem. Utbygg
naden skedde ofta så hastigt att omgivande miljö
och social service blev försummad. Sjuttiotalets
kritik mot de nya bostadsområdena riktades mot
en rad förhållanden: bostadsområdena hade gjorts
så stora att de skapade anonym itet och trängsel;
områdena innehöll för lite av social och kom m ersi
ell service; områdena hade en ensidig sammansätt
ning, s.k. kategoriboende; bostadssegregationen
hade ökats genom att småhus och flerfamiljshus
byggdes åtskilda; barnens lekmiljöer var dåliga och
i allmänhet var den fysiska miljön utarm ad med
avsaknad av träd och gröna växter.9
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Bostadsproduktionen var fortsatt hög ett par
år in på 1970-talet, m en resulterade så sm åning
om i ett nom inellt bostadsöverskott. Inflyttningen
till Sverige minskade och Sverige fick en allt större
utflyttning från landet. M igrationen inom landet
till tätorter avtog i samma mån. Storstadsom råde
na registrerade t.o.m. en stagnerande befolknings
tillväxt. Överskottet visade sig främst i bristande
efterfrågan på nyproducerade lägenheter, vilket
sannolikt hade sin förklaring i dessa bostäders
höga kostnader, läge och upplåtelseform. Konsu
m enternas efterfrågan på småhus blev allt större i
takt med att kritiken mot de nya stora bostadsom 
rådena och den produktionsanpassade projekte
ringen förstärktes.
Ett uttryck för detta gavs i Byggforskningsrådets remissvar på Byggindustrialiseringsutredningens (BIU) slutbetänkande, Byggandets industrialise
ring (SOU 1971:52), där rådet påpekade att en
alltför ensidig inriktning på kostnader och pro
duktivitet riskerade att skapa dåliga miljö- och
trivselvärden. Som stöd för sin ståndpunkt hänvi
sade m an till den samtida bostadskritiska debatten
och framhöll behovet av att balansera kostnadskraven mot kvalitetskrav i vid bem ärkelse.10
Även i byggforskningsrådets petita från 1971
utnyttjades denna nya medvetenhet:
Det är sannolikt ingen överdrift att säga att de krav
på industrialisering av byggandet genom längre serier
som bl.a. drivits av BIU och som motiverats av en öns
kan att sänka byggnadskostnaderna skapat nya och
stora problem när det gäller att tillgodose miljökrav.
Vill man vara kritisk kan man säga att industrialise
ringen skapat lika många problem som den löst. ...
Ö kad forskning krävs fö r att klarlägga hur fortsatt
produktionsteknisk utveckling med målet lägre kostna
der skall kunna förenas med kraven på en fullgod
närm iljö.11

O m 1960-talet kan sägas att den tekniska utveck
lingen var väl integrerad med de samtida politiska
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m ålsättningarna. Några år in på sjuttiotalet hade
bilden förändrats och förhållandent mellan teknik
och politik var omvänt. Utifrån politiska perspek
tiv riktades allvarlig kritik t.ex. m ot produktions
teknikens påverkan och determ inering av bostads
miljön. Vid m itten av decenniet var detta närmast
självklara åsikter som kunde framföras i statliga
utredningar. I slutbetänkandet från boende- och
bostadsfinansieringsutredningarna (SOU 1975:51)
framhölls att produktionstekniken blivit ”bristanpassad” på grund av att bostadsbristen var det allt
överskuggande problemet. Den armerade betong
en och de nya form gjutningsm etoderna näm ndes
som ett exempel på hur utvecklingen fick negativa
tekniska konsekvenser som låg flexibilitet och sta
tiska lösningar. Den opersonliga ”tekniken” blev
en användbar syndabock för att förklara de miss
tag som begåtts:12
Gjutningstekniken utnyttjas bäst fö r stora och plana
byggnadsdelar med rätvinklig form . Samm a form ele
ment kan då användas många gånger. Detta har med
fört att byggnader sammansätts av stora, enkla och
likformiga eller identiska delar i allt större utsträck
ning. Bristen på variation skapar livlösa ytor i både
stor och liten skala. Materialets hårdhet och tyngd kan
också ge byggnadsdelar och byggnadskroppar ett bru
talt intryck.
(---)

Upprepningen inom de stora enheterna förstärker det
mekaniska intryck som varje enskild byggnad kan ge
och resulterar lätt i en opersonlig och monoton bebyg
gelse. Byggandet i stora serier har haft ogynnsamma
kostnadsfördelar som inneburit att förnyelse varit
ogynnsam.
(...)

Transporttekniken begränsar möjligheterna till en
mjuk inplacering av husen i terrängen. Kranarnas
storlek och begränsade möjligheter till förflyttning i
sidled och i kuperad terräng medför också att man
ofta måste göra relativt stora ingrepp i naturmarken
fö r att åstadkomma transportleder.
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Som en reaktion m ot denna utveckling blev det
under 1970-talet populärt att tala om behovet av
en ”helhetsyn” på boende och på individens mil
jösituation. 1965 års låginkom stutredning13, som
1971 redovisade delundersökningen Den vuxna
befolkningens bostadsförhållanden 1968, påpekade
att de vanliga bostadsräkningarna endast mätte
begränsade aspekter av boendesituationen, med
inriktning på att beskriva lägenhetsbeståndet.
1970-talets perspektiv var betydligt vidare; vä
sentligare aspekter än utrustningsdetaljer var, an
såg man, kvaliteten hos kollektiva kom m unikatio
ner, trafik- och bullerförhållanden, bostadsom rå
det som social miljö, närheten och kvaliteten hos
de s.k. bostadskom plem enten. Bostadsproblemet
borde alltså inte ses enbart som en specifik pro
duktionsfråga, utan borde sättas in i ett samhällspolitiskt perspektiv där bostadens allmänna socia
la betydelse och beroende av stadsbyggnadssamm anhanget hölls fram.
Den nya tidsandan påverkade också Byggforskningsrådet. I det här kapitlet kom m er skildringen
av rådets policyutveckling att handla om hur man
inkorpererar nya synsätt och successivt förändrar
målform uleringarna för att vidga sitt m yndighets
ansvar till att handla om sociala, s.k. mjuka fråge
ställningar. I stor utsträckning var det en fråga om
att finna former för att expandera forskningen på
samhällsplaneringsområdet.
Det nya sättet att betrakta samhällsproblem en
fördes alltmera offensivt in i den allmänna politis
ka retoriken. En av decenniets bostadspolitiska u t
redningar ställde upp det politiska målet att erbju
da m edborgarna ”goda bostäder och allsidig hushållssam m ansättning”. Helhetssynen på boendet
byggde bl.a. på följande resonemang i betänkan
det Solidarisk bostadspolitik från 1974:
Bostaden utgörs inte enbart av den enskilda lägenhe
ten. H uset, kontakterna med grannar, omgivningen,
vad omgivningen erbjuder av möjligheter till social

trygghet och rekreation år väsentligt. Olika m änniskor
har skilda behov. Bostädernas utform ning sam t service
och verksam het i bostadsområdena skall bidra till att
ge lika förutsättningar fö r alla, unga och gamla, m än
och kvinnor.'*

Frågan var huruvida forskningen också kunde b i
dra till att lösa sådana betydligt svårare ”m iljöpro
blem ”. Många ansåg att forskningen hade stor be
tydelse och hävdade att samhällsvetenskaperna
kunde bli viktiga instrum entet för att nå förändringsrelevant kunskap. I AT/Arkitekttidningen
påpekade planeringsforskaren Ingem ar Johansson
att 1950- och 60-talets bostadsforskning i sin iver
att få ett vetenskapligt grepp om de svårlösta pro
blem en hade gjort misstaget att ”objektivisera”
ämnesom rådet. Kunskaperna blev därför onödigt
begränsade och man visste efter tjugo års forsk
ning i stort sett inte mer om människors förhål
lande till sin livsmiljö än m an hade gjort när
forskningen startade. Man hade förvisso en m ängd
em piriskt material och data om människors åsik
ter och beteende, men någon säker kunskap om
sam banden hade inte erhållits. Detta skylldes på
att teori och empiri inte hade förenats till följd av
det svaga intresset för teoretiskt arbete.15
Intresset för teorier blev förvisso mer markerat
under denna period, m en framförallt växte intres
set för alternativa forskningsstrategier som ofta
diskuterades i term er av en ny sorts forskning
som var tvärvetenskaplig och som samordnade
befintliga kunskaper. H uvudproblem en fanns, en
ligt denna ståndpunkt, inte inom de tekniska
forskningsområdena utan inom de samhälleliga
och administrativa. Den sociala forskningen borde
byggas ut. En sådan forskning krävde dock speci
ella villkor. Många förespråkade en liberalisering
av forskningens stränga m etodvillkor för att få
hallstäm peln ”forskning” på en allt vidare krets av
uppsatser och debattböcker i gränslandet mellan
journalistik och forskning. När olika discipliner
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skulle samordna sina resurser med arkitektur, tra
fikteknik och medicin var det inte möjligt att ar
beta med eller försöka uppnå en strikt vetenskap
lig objektivitet. Forskningen måste i stället göras
sam hällsinriktad och politisk.
Följdriktigt uppstod under 1970-talet en poli
tisk m aktkam p om rätten att benäm na forskning
som vetenskaplig eller ej. Framförallt den unga
vänstersocialistiskt inspirerade ”68-generationen”
strävade efter att förändra forskningens inriktning,
användning och tillämpning. Effekten av de krav
på forskningen som dessa ställde medförde att det
uppkom ett mycket påtagligt spänningsförhållan
de m ellan å ena sidan kravet på bredd och tvärve
tenskap, och å den andra sidan de kvalitetskrav
som samtidigt ställdes på denna forskning. De
unga ville att forskningen skulle bidra med ”svar”
på allt m er komplexa och politiskt bestäm da pro
blem. Frågan var om det överhuvudtaget fanns
forskningsm etoder som motsvarade dessa krav.
Många upptäckte den existerande forskningens
begränsningar och sökte sig fram efter nya vägar
och ”forskningsm etoder”, t.ex. aktionsforskning
och kvalitativa metoder. Det uppstod en genera
tionsklyfta i det svenska forskarsamhället.
D enna klyfta kom i stor utsträckning att sätta
sin prägel på debattklimatet ända fram till m itten
av 1980-talet, men mest uttalat under perioden
1970—76. O m kring 1970 uppkom nämligen en
kritisk debatt om den tillämpade, ”praktiskt inrik
tade o ch problem lösande” forskningen, som hade
en helt annan utgångspunkt än den forskningsdebatt so m förekom på 1960-talet. Egentligen fördes
två diskussioner; en om forskningens styrning och
dess allm änna uppdrag; en annan om forskning
ens m etodik, d.v.s. om vetenskapsteori och kvali
tetskrav på forskning. Det var egentligen två sidor
av sam m a fenomen som diskuterades och många
ansåg att problem en hängde ihop. Närmast disku
teras d o ck dessa frågor under två skilda rubriker.

105

Vem styr forskningen?
De som var kritiskt inställda m ot byggforskning
ens inriktning och styrning hävdade att de m ål
sättningar som fanns vad gällde boendem iljö, jäm 
likhet och social utveckling inte hade fått tillräck
ligt utrym m e inom byggforskningen. Strukturom 
vandlingens effekter hade inte tillräckligt stude
rats. Forskningen hade inte bidragit med instru
m ent för att stat och kom m uner skulle kunna
åstadkom m a en planering som tillfredsställde
m änniskors grundläggande materiella och sociala
behov. Vanliga m änniskor tilläts inte medverka i
planeringen, som med forskningens hjälp förblivit
en expertstyrd verksamhet. Forskarna borde arbe
ta för att ”folket skulle få större inflytande över
planeringen och bättre inform ation om vad som
verkligen sker”.16 Jan Annerstedt sammanfattade
kritiken m ot byggforskningen:
Sedan några år tillbaka har byggforskningen som hel
het varit utsatt fö r en förhållandevis intensiv debatt.
Kritiker har t.ex. menat, att byggforskningens mål
sättningar fö r närvarande inte svarar mot de uttalade
samhälleliga målen fö r boendet, där de sociala aspek
terna ges en allt större vikt. Byggföretagen har få tt ett
alltför stort inflytande över både rådets och institutets
forskningspolitiska prioriteringar.17

Denna fråga handlade alltså om ”m akten över
forskningen”. TCO lämnade 1970 en inflytelserik
rappört om svensk forskning, Forskning och ut
veckling, och där hävdades m ed kraft att svensk
forskning borde ”dem okratiseras”:
Forskningsrådens sammansättning måste också ses
över. Lekmannainflytande t måste breddas. Riksdags
män och företrädare fö r den fackliga rörelsen måste få
platser i råden. Representanter utanför kretsen av fo r 
skare få r inte begränsas till arbetsgivarparten på ar
betsmarknaden.

Dessa tankar fick ett betydande stöd i riksdagen,
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och 1972 tillsattes en statlig utredning m ed direk
tivet att utreda forskningsråden inom utbildnings
departem entets verksamhetsområde, de s.k.
egentliga forskningsråden, vilka var forskarstyrda.
U tredningen valde en försiktig väg i betänkandet
Forskningsråd (SOU 1975:26) och i propositionen
(1975/76:129) föreslogs inte några grundläggande
förändringar i representationen även om allm änre
presentanterna fick en något starkare representa
tion. Följden blev att forskningsrådsnäm nden,
FRN, inrättades m ed en majoritet av allm änrepre
sentanter och att antalet forskningsråd, efter sam 
manslagningar, blev färre.

Fel metoder i byggforskningen?
Flera gånger vid sjuttiotalets början pekade Ingenjörsvetenskapsakadem iens VD, professor G unnar
H am braeus, i sin årligen utkom m ande rapport
Fram steg inom fo rskning och teknik på ett allvarligt
problem i den sektorsstyrda forskningen: Det
svenska systemet var inte konsekvent uppbyggt
enligt sektorsprincipen. Till en del handlade det
om att vissa organ, t.ex. STU, tvingades att överta
sektorsansvar från vissa andra angelägna samhälls
om råden. En annan viktig synpunkt var att ansva
ret för grundforskning och annan forskning borde
delas organisatoriskt. Den grundläggande forsk
ningen borde handhas av ett forskarstyrt råd, och
den forskning som prioriterades efter samhällsönskem ål av ett annat. Hambraeus påpekade: ”För
flertalet institutioner inom de tekniska fakulteter
na finns alltså inget forskningsråd som ger anslag
till forskning efter vetenskapliga kriterier.”18
Hambraeus syftade i första hand på STU, men
h an s karakteristik gällde även BFR-området. Sakta
sm ög sig in en osäkerhet bland forskarna om vilka
kriterier som egentligen avgjorde medelstilldel
ningen. Hur mycket betydde de utom vetenskapli-

ga kriterierna, och h u r viktiga bedöm des de ve
tenskapliga kvaliteterna vara av forskningsråden?
Eftersom BFR var den viktigaste källan till anslag
för byggnadstekniska institutioner var det u p p en 
bart att även institutioner inriktade på grundläg
gande forskning måste göra sig känsliga för tids
andan och dess skiftande värderingar.
För att uppnå precision i denna diskussion är
det viktigt att skilja mellan olika typer av ”forsk
ning” inom FoU-systemet. Inom utvecklings- och
utredningsarbete ställs inte samma krav på auto
nomi och frihet från styrning som när det gäller
grundforskning. Det ligger i sakens natur att be
ställaren kan göra sina synpunkter och önskemål
gällande. Därför är det väsentligt att utvecklings
arbete inte i efterhand betecknas som forsknings
arbete: mycket av kritiken mot ”sektorsforskningen” för bristande vetenskaplig kvalitet eller ny
hetsvärde gäller arbeten där dessa kriterier inte är
avgörande för bedöm ningen.
För alla typer av FoU finns ändå vissa gem en
samma normer. Det fanns en risk att dessa fick
stryka på foten särskilt i den mål- och behovsinriktade forskningen där det fanns en beställare
som ”önskade” vissa resultat eller där forskaren
själv bara ville acceptera i förväg bestämda utfall
av forskningsprocessen. Att så var fallet just inom
delar av byggforskningen hävdades med emfas i
en debatt som 1969 initierades av SIB-medarbetaren Einar Eriksson. Frågan var inte om byggforsk
ningen var ”onyttig forskning” som 1960-talsdiskussionen ofta handlade om, utan nu var fråge
ställningen om det var vetenskapligt habil forsk
ning, d.v.s. om det var ”dålig forskning” eller ej.
Frågan gällde inte nyhetsvärdet hos forskningen,
utan gick in på mer elementära kvalitetsfrågor.19
Einar Eriksson genomförde en ingående, h u 
vudsakligen forskningsmetodisk, undersökning av
rapporter utgivna av byggforskningen, däribland
några bostadssociologiska utredningar efter be
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ställning av institutets ledning.20 Resultatet var
tänkt att nyttjas för rådgivningen i publiceringsarbetet och i institutets interna seminarieverksam het. Arbetet utfördes vid 1960-talets slut, m en p u 
blicerades i sin helhet inte förrän 1977.21 Till viss
del bidrog kritiken till att byggforskningen väsent
ligt förlorade i självförtroende. På viktiga punkter
gällde kritiken näm ligen grundläggande brister i
vetenskaplig m etod och kompetens. Sannolikt
m edförde kritiken en ökad osäkerhet bland byggforskarna, m en innehållet i kritiken nådde k n ap 
past utanför forskarsamhället.
Erikssons kritik gav till resultat att viktiga de
lar av byggforskningen dominerades av en verk
samhet som kunde karakteriseras i termer av ”ideo
logisk om edvetenhet”, ”statistisk inkom petens”,
”brist på problem precisering och oförmåga till
problem analys”, samt en ”språklig oförmåga”. Pro
jekten i hans undersökning saknade program och
m ålsättning. Forskarna ställde sällan några hypo
teser. Likaledes gavs sällan motiv och skäl till var
för en undersökning gjorts, eller vilka förändring
ar resultaten pekade fram emot. Eriksson, statisti
ker till professionen, kunde rikta allvarlig kritik
m ot handhavandet av material, m etoder och ana
lys. Även om kravet att använda precisa hypoteser
m öjligen kan karakteriseras som hörande till en
mer vetenskaplig praktik utgör Erikssons övriga
p u n k te r sådant som utgör rimliga m inimikrav
även på utredningsarbeten, m en det klargjordes
inte i vilken utsträckning analysen var tillämpbar
över hela byggforskningsområdet. Rationalise
rings- och utredningsarbeten kanske borde bedö
mas utifrån en annan värderingsskala?
Erikssons uppsatser mottogs med stort intres
se av radikala forskare, eftersom hans analys an
tydde det tvivelaktiga värdet av den forskningstra
dition som arbetade m ed naturvetenskapen som
m etodideal (s.k. positivism), även om det är tyd
ligt a tt Erikssons kritik hade sin utgångspunkt i de
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ideal och värderingar som var gängse inom denna
tradition. Paradoxalt nog kom hans bidrag kanske
att ytterligare skärpa tonen hos de s.k. m jukdataföreträdarna bland arkitekter och samhällsvetare.
Debatten bidrog sannolikt till att hårddata kom att
undvikas i allt större utsträckning eftersom det var
så lätt att påvisa underm åligt handhavande av m e
toderna. Lösenordet blev istället aktionsforskning
och kvalitativa metoder, vilket kanske inte var vad
Eriksson själv hade tänkt sig eller direkt önskade.
Erikssons analys satte fingret på att förhållan
dena inom den tillämpade forskningen var speci
ella. Många lade märke till ett visst m etodiskt
”lättsinne” som följd av 1970-talets ”nya hypote
ser”, och ville skilja mellan ”manifest, essayer och
vetenskap”.22 Problemet var att det inte fanns nå
got i sektorsforskningen som direkt befordrade så
dana distinktioner. Angelägenhetsgraden kunde
lätt medföra prioriteringar som gjorde att de ve
tenskapliga kraven ham nade i skym undan. Bygg
forskningens kvalitet mättes gärna i den kvalitet
som bostadsproduktionen i Sverige uppnådde och
det gjorde att vissa m indre nogräknade forsk
ningsverksamheter inte hölls tillbaka.
En sådan perversion, framhållen av Eriksson,
gällde det faktum att även ”dålig” forskning kunde
vara ”nyttig” i vissa sammanhang. Förutsatt att
slutsatserna var användbara av något statligt verk
eller något företag så var det m indre väsentligt hur
m an kom m it till dessa slutsatser. Om BFR lät ”nyt
tan ” och inform ationsvärdet hos forskningen vara
styrande så ham nade m an lätt i dylika situationer.
Rådskonstruktionen, arbetsm arknadssituationen
och forskningens karaktär av socialt system gjorde
samm antagna att det var svårt att upprätthålla ve
tenskapens internkritiska funktioner. Ett annat
problem var att m an inte hade några idéer om hur
en kvalitetssäkring skulle gå till. Erikssons diskus
sion ledde i sak inte till något annat än ett erkän
nande av problem en, bl.a. från Lennart Holm23 -
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det var ju därför Eriksson fick uppdraget - m en i
debatten saknades konstruktiva förslag. Bygg
forskningen kom, som skall framgå nedan, att
omorganiseras på många fronter under perioden,
m en förändrades inte i det här diskuterade avse
endet.
Byggforskningsrådet hade inte någon inbyggd
varken självkritisk eller forskningskritisk funk
tion. Den relativt snäva inriktningen på nyttan
och ändam ålet gjorde att m an under 1960-talet
underförsörjde den forskning som eventuellt skul
le ha kunnat bidra till att ifrågasätta de tekniska
m etodernas överhöghet. Sådan forskning fanns i
m ycket liten utsträckning, och BFR gjorde inget
för att initiera sådan forskning. På liknande sätt
följde rådet m ed omsvängningen m ot ”m juka” frå
geställningar m en tog inte heller på detta forsk
ningsfält initiativ till självkritisk och problematiserande forskning. Den sociala nyttan fungerade till
fredsställande som legitimerande princip.

Utredningsexplosion
Vid m itten av sjuttiotalet pågick, i rationalistisk
anda, ett mycket stort antal offentliga utredningar
som på ett eller annat sätt kunde kom m a att på
verka byggnadssektorn. Detta medförde en ganska
kom plicerad apparat m ed avsevärda inform ations
problem och stora svårigheter att erhålla sam ord
ning mellan olika kunskapsproducenter. Det var
svårt att hålla reda på allt som hände, och ett av
1970-talets mest påträngande behov var att erhål
la överblick. Inom forskningspolitiken medförde
denna tendens att instanserna blev färre och att
det infördes mer av sam ordning och styrning från
den politiska nivån. Sektorsmodellen omöjliggjor
de att det bildades ett eget forskningsdepartem ent, i stället fick m an söka sig fram efter andra
linjer m ed ökad inform ation, insyn och kontroll.

Samordningsbehovet och inform ationsproble
m en åskådliggörs av nedanstående förteckning
över utredningsverksam het, av betydelse för BFR,
som pågick inom olika departem ent vid m itten av
sjuttiotalet:

Arbetsmarknadsdepartementet
ERU (regionalpolitik)
Byggsysselsättningsdelegationen
Bostadsdepartementet
Fåneunderlagsgruppen
Delegationen för Bostadsfinansering
Fysisk riksplanering
B oendeutredningen, bostadsfinansieringsutredningen
Översyn av byggnadslagstiftningen
Den statliga organisationen för uppgifter avseende
byggnadsväsende m.m.
Finansdepartementet
Byggnadsindexkommittén
Kapitalm arknadsutredningen
Realisationsvinstkommittén
Kommunalekonomiska utredningen
Skatteutredningen
Bostadsskattekomm ittén
Fastpriskom m ittén
Långtidsutredningen
Industridepartementet
Sveriges internationella byggnadskomm itté
Energiprogram utredningen
Energisparkommittén
J ordbruksdepartementet
Kommunala förköpslagen
Justitiedepartementet
Framtidsforskning
Energipolitiska delegationen
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Energirådet
Bostadsförvaltningsutredningen

Socialdepartementet
Barnstugeutredningen
Samarbetskom m ittén för social forskning
Delegationen för social forskning
Utbildningsdepartementet
Forskarutbildningsutredningen
Listan ger samtidigt en god inblick i den mångfald
av planeringsproblem som tydliggjordes under de
cenniet. Politikom råden som energi, regionalpoli
tik, fysisk riksplanering och sociala problem blev
stora och viktiga fält i det politiska arbetet.
Ett uttryck för tendensen att departem enten
tog ett fastare grepp om forskningsfrågorna var att
det tillsattes olika expertgrupper, m ed uppgift att
sam ordna forskningen på vitala områden. 1975
startade bostadsdepartem entet en tvärdeparte-
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mental
expertgrupp
för forskning om fy
sisk planering och be
byggelse, vilken hade
till uppgift att form u
lera väsentliga och
övergripande problem ,
att initiera och priori
tera forskningsprojekt,
att göra sam m anfattan
de analyser av forsk
ningens resultat och
C arin Boalt, professor i byggatt följa upp inform a
nadsfunktionslära vid LTH.
tionen och tilläm p
ningen av de fram
kom na resultaten. Expertgruppens ordförande var
departem entsrådet Rune Olsson och dess sekretera
re Sören Häggroth, båda vid bostadsdepartem entet.
Bland övriga tolv ledamöter märktes bl.a. byggforsk
ningens Nils Antoni, Carin Boalt och Oloj Eriks

K

son.

Ekonomiska bekymmer
Vid årsskiftet 1969-70 levererade L eif H ultström
och O lo f Eriksson sin grundliga utredning om u n 
derlaget för byggnadsforskningsavgiften.24 U tred
ningen fick en rejäl remissbehandling, och lades
sedan till grund för Kungl. Maj:ts proposition nr 4
år 1971. Ingen kunde förvånas över rem issinstan
sernas svar eftersom mönstret från tidigare om 
gångar gick igen. Även regeringen behöll sin tidi
gare fastlagda linje. Byggforskningsfondens gru n d 
läggande principer ändrades alltså inte. I proposi
tionen förordades att ”nuvarande system för be-

räkning, debitering och uppbörd av byggnadsforsk
ningsavgiften behålls tills vidare”. Däremot fanns
alternativet att utvidga BFR:s territorium . Rege
ringen föreslog en ändring av förordningen med
innebörden att avgiftsskyldigheten utsträcktes till
att också omfatta anläggningsarbeten, t.ex. väg
byggnad och vattenbyggnad. Forskning av vikt för
anläggningsområdet hade länge erhållit stöd av rå
dets resurser, t.ex. den geotekniska forskningen,
delar av samhällsplaneringsforskningen, byggnadsstatik och -dynamik samt materialforskningen.
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byggnadsverksamheten avtog. Redan något år in
på 1970-talet stod det klart att utvecklingen inom
byggandet skulle komm a att bli lägre än vad man
tidigare beräknat. Efterfrågan på bostäder sjönk
drastiskt redan 1971-72. Trots att statens bidrag
ökade m ed nära nog 2 m kr i sam band m ed avgiftsomläggningen så minskade inkom sterna realt.
Bakom denna höjning av statsbidraget låg en be
gäran att få anslaget höjt med 1 m kr med hänsyn
till att universitet och tekniska högskolor påräkna
de lönekostnadspålägg med 23 % av de utgående
anslagen.27
Dittills hade rådets inkom ster ökat stadigt. I
budgeten för 1969 gjordes en beräkning över pla
nerade inkom ster fem år framåt utifrån vissa anta
ganden om utvecklingen av byggnadsinvestering
ar, arbetsproduktivitet och löner. Två alternativ
räknades fram: ett (a) med oförändrad avgift 0,6
% och ett (b) med höjd avgift till 0,8 % från ka
lenderåret 1972.
I alternativ a) beräknades inkom sterna bli i
stort sett oförändrade under hela perioden. I det
andra alternativet skulle inkom sterna öka m ed 6
m kr efter 1970/71 och sedan m ed ytterligare 6
m kr för att senare stabiliseras på nivån 50 mkr. En
utvidgning till anläggningssidan skulle med bibe
hållen avgiftssats medföra en något större ökning
av inkom sterna än en höjning till 0,8 % i den tra
ditionella sektorn. De verkliga inkom sterna från
avgiften, efter sänkningen, kom att ligga nära a-alternativet: 1971/72, 39 mkr; 1972/73, 37,6 mkr;

Vårriksdagen 1971 beslutade att byggforskningsavgift från och med den 1 januari 1972
även skulle utgå på anläggningsverksamhet.25 Tan
ken om att avgiftsbelägga förtillverkade byggnads
delar avvisades m ed argumentet att det kunde
verka häm m ande på utvecklingen m ot ökad färdigställningsgrad inom m aterialindustrin - en u t
veckling som regeringen fann i högsta grad önsk
värd. Samtidigt sänktes avgiften från 0,6 % till 0,5
% av underlaget. Överslagsberäkningar gav vid
handen att BFR m ed oförändrad volym för bygg
nadsinvesteringar och oförändrade löner skulle få
en inkom stökning av ca 5 m iljoner m ed den be
slutade ordningen. Byggforskningsrådets styrelse
var dock inte tillfreds med denna lösning:
Byggforskningsrådets budget fö r 70/71 ligger på 45
mkr. Genom att ta i anspråk vissa reserver har rådet
ku n n a t bevilja viktiga forskningsprojekt utöver löpan
de inkomster. Inkom sterna fö r 1971/72 skulle alltså
kn a p p t m otsvara årets budget i löpande priser. Reellt
innebär detta en m inskning av fo rskn in g su trym m et ef
tersom pris- och lönehöjningarna kom m er att slå ige
nom fortare på utgiftssidan än på inkom stsidan. Inom
detta minskade u trym m e skall en utökning av anläggningsforskningen ske. Det säger sig självt att konkur
rensen kom m er att bli hård de kom m ande åren om
byggforskningens medel och att vissa nedskärningar
kan kom m a att drabba husbyggnads- och planeringsfo rskn in g en .26

Rådet fick alltså minskade inkom ster m en ett stör
re ansvar. Orsaken till att m edlen minskade var att
Tabell 6: BFR:s beräknade inkomster 1968-1974, mkr.

Budgetår

68/69

69/70

70/71

29,6
5,0
34,4

36,3
5,5
41,8

37,0
3,0
40,0

Alternativ
Summa inkomst
Överfört ej disp.
Summa att disp

71/72

a)
37,7

b)
43,8

73/74

72/73

a)
38,3

b)
50,5

a)
38,8

b)
51,4
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1973/74, 41 mkr. Inkom sterna från anläggnings
sektorn uppvägde inte m inskningen av forskningsavgiften. Rådet ökade trots detta forsknings
insatserna från 38,8 m kr budgetåret 1970/71 till
44,4 mkr året därpå. Denna ökning möjliggjordes
av att rådet hade fonderade reserver, som lagts
upp för att nyttjas vid dylika tillfällen.

Budgetdialogen
Den första hälften av sjuttiotalet kännetecknas av
att budgetdialogen mellan rådet och statsm akterna
tenderade att bli alltmer besvärlig. M edelsutveck
lingen avstannade och inkom sterna blev alltså be
roende av det statliga bidraget eller en höjd avgift.
Ett första försök gjordes vid augustisam m anträdet
1971 då man beslutade att i petitan anhålla att av
giften återgick till 0,6 %, och att begära ett stats
anslag om 10 m kr per år under tre år för lån, med
återbetalningsskydlighet, till industriellt utveck
lingsarbete. Idén om det senare framfördes i byggindustrialiseringsutredningens
slutbetänkande
(SOU 1971:52), som ett medel för att höja innovationstakten i branschen. Statsverkspropositionen 1972 ställde sig positiv till att rådet arbetade
m ed detta, m en fann det inte motiverat att ge var
ken extra bidrag eller höjd avgift:28
En bidragsverksam het av det nu berörda slaget bör in
rym m a s inom ram en fö r rådets nuvarande ekonom is
ka resurser och tills vidare ha ka ra ktä r av begränsad
försöksverksam het. Jag är inte beredd att förorda att
ytterligare medel ställs till rådets förfogande fö r detta
ä n d a m å l (...).

I p etitan för 1972/73 fortsatte styrelsen att arbeta
m ed olika alternativ och redovisade effekterna av
en avgift om 0,7 % och 0,8 % i en bilaga över in
kom stprognoser. HSB:s Sven Kypengren protestera
de m o t detta, och vid sam m anträdet i augusti
1971 reserverade han sig: ”Även om dessa pro
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centsatser icke angivits i petitaskrivelsen måste
dock deras förekomst i bilagan tolkas som ett u t
tryck för att Byggforskningsrådet vill föra fram
detta som en tänkbar lösning att skapa balans
mellan beräknad efterfrågan och tillgång på byggforskningsm edel.” En så kraftig höjning kunde
Kypengren, som ansåg att forskningen var statens
angelägenhet, inte medverka till.
Även andra styrelseledamöter var påtagligt
oroade av kostnadsutvecklingen inom byggandet,
och kopplade detta till de statliga och kom m unala
avgifter som lades på byggandet. Vid junisam m an
trädet 1972 beslöt styrelsen därför att ”inventera
vilka alternativ till byggforskningsavgift som k un
de vara möjliga och ta upp principdiskussion vid
ett av höstens sam m anträden.”29
I 1972 års petitaarbete framkom att rådets in
kom ster sannolikt skulle kom m a att m inska till
följd av byggverksamhetens stagnation. Den statli
ga långtidsutredningen förutspådde två procents
årlig ökning, m en rådet menade att det mest san
nolika vore en två-procentig minskning. Detta
krävde extraordinära åtgärder för att upprätthålla
oförändrad forskningsvolym. Styrelsen var enig
om att det var angeläget att denna volym inte
m inskades under en lågkonjunktur, och valde att
gå på linjen att statsm akterna borde öka sitt b i
drag för att täcka ”underskottet”. Styrelsen tog
dessutom upp den gamla tanken att utvidga avgiftsplikten till ”förtillverkade byggnadsvaror”,
som avvisats av regeringen året innan.30
Inkom stprognosen för budgeten 1972/73 vi
sade sig vara fel. Nära 4 m kr m indre skulle inflyta
till rådet, varför budgeten justerades ned. 1973
fick dock rådet 2 m kr i statsverkpropositionen för
att täcka underskottet, och dessutom höjdes stats
bidraget m ed 1 mkr. Realt blev det trots detta en
intäktsm inskning med 4 %, varför styrelsen vid
oktobersam m anträdet 1973 sänkte budgetram en
73/74 med 2 mkr, från 48 till 46. Regeringen väg-
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INFORMATION

OM

BYGGFORSKNING

BYGGFORSKNINGEN

då behöva bli 16 mkr. Rådet fick 9 m kr efter b i
dragshöjning och extra bidrag. Regeringen åthuta
de rådet m ed formuleringen:31

I SVERIGE

Vi bygger årligen för
omkring

30

MILJARDER KRONOR
(7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -)

Stålens

övggfars.kmnflstf-TOtefts
fcsysgforskntngar M3

vfö.'öM
iOi
4$ tv,!
HfkronoromAmt «.mUff kt!

Byggforskningsfonden, som
förvaltas m Statens rad för
byggnadsforskning, far sina
pengar genom att byggföre
tag betalar m 0-5% av löne
summorna varje ar. dess
utom ger staten anslag titf
fonden. Rådet disponerar
om kring 45 miljoner kronor
årligen för anslag till
enskilda forskare och
företag
tekniska högskolor och
universitet

Statens instd-i fot
byggnadsforskning

ANSLAGSSELOPP BUDGETÅRET 1972*73
burohötoptanenng {Pli

Byggnaders och antaggningars

fu^frttcir' och 0‘3r*Lftng tP2)

ByggnaOe; s c«'> 3oL:ggnt:tyafR
te k n isk a u tfo rm n in g <F3)

Förvaltning unctornf: ’ och
modermsaring scnerng (PS)
Ekonom, jrfmin Iration
byggnactematknad <P6l
Por^knmg som inte övervägande
'

or - g o n ov g ru p p e rn a 1-3 (P7)

»n*.,»,rat:on (P8S

Beträffande det medelsbehov i övrigt som rådet anger
vill ja g fra m h å lla att det m åste fö ru tsä tta s att inkom 
sterna fr å n byggnadsforskningsavgiften kan kom m a
att variera m ellan olika år. Rådet m åste därför lång
siktigt planera verksam heten m ed sikte på att u tjä m 
na sådana variationer i avgiftsuttaget.

Tonläget var ett annat än det som varit vanligt u n 
der 1960-talet. Byggnadsforskningen hade plöts
ligt blivit ett budgetproblem av samma typ, om än
i m indre skala, som andra poster i statsverkspropositionen. Rådet tog dock uppm aningen ad n o 
tam och genomförde bl.a. en nyordning av byggnadsforskningsfondens placeringspolitik. Fond
m edlen fanns på ett lågräntebärande konto, men
nu tvingades den förvaltande m yndigheten, kam 
m arkontoret, att göra placeringar som låg i nivå
m ed den högre avkastning som var vanlig på fi
nansm arknaden. Detta medförde ett överraskande
gott resultat och rådet fick därm ed en välbehövlig
reserv för att parera de konjunkturkänsliga varia
tionerna i avgiftsinkomsterna.

Övrigt {P9>

Fakta om byggforskningen från en sjuttiotalsutställning.

Bostadspolitiken f å r eget departement

rade återigen att acceptera nya principer för
nadsforskningens finansiering. Rådet föreslog
näm ligen att statsbidraget borde beräknas som ett
tillskott till avgiften i relation till det ”faktiska m e
delsbehovet”. Detta uttrycktes i 1972 års petita
som oförändrad forskningsvolym inklusive prisoch löneökningar. Tillskottet för 1973/74 skulle

1973 års departementsreform medförde att rådet
kom att sortera under ett nytt departem ent från
och m ed den 1 januari 1974. Delar av de tidigare
inrikes- och civildepartementen slogs ihop till ett
bostadsdepartem ent under ledning av statsrådet
Ingvar Carlsson. Nyordningen var en konsekvens
av att bostadspolitiken, som under lång tid mest
handlat om att häva bostadsbristen, nu stod inför
en omprövning. Flera utredningar arbetade med
att ge underlag för en ny inriktning av politiken.
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Upphovsrättsskyddad bild

Bostadsm inister Ingvar Carlsson 1974. Foto Vår bostads arkiv.

M ättnaden på m arknaden gjorde att nya problem
kom i förgrunden: bostadsproduktionens kvalita
tiva aspekter, förnyelsefrågor och nya boendefor
mer i nyproduktionen. I det nya departem entet
var d e t meningen att samla sådana arbetsuppgifter
som var av grundläggande betydelse för den fram
tida bostadsförsörjningen.
Efter reformen inträdde en period som inne
bar a tt rådet kunde förbättra sin ekonomi. I statsverkspropositionen 1974 föreslogs nämligen att
avgiften skulle höjas från 0,5 till 0,6 % och att
statsanslaget skulle höjas med två miljoner till 9
m iljoner kronor. Riksdagen beslutade, enligt detta
förslag, om höjning från den 1 januari 1975.32
Den nye bostadsm inistern uttalade också sitt gil
lande av rådets förslag till forskningsprogram för
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perioden 1973/74-77/78, d.v.s. en ökad satsning
på forskning om planering och brukande av
byggd miljö. Rådet påm indes dock om behovet av
byggnadsekonom isk forskning - något som påpe
kats redan i statsverkspropositionen 1972.
I 1974 års statsverksproposition accepterades
tanken att jämföra BFR:s inkom stutveckling med
de budgetfinansierade forskningsrådens resursutveckling. 1 denna jämförelse, som lanserades i
1973 års anslagsframställning, framkom att andra
råd hade fått en fortsatt ökning m edan BFR suc
cessivt fått lägre realinkom ster efter 1971. Ett år
som 1973/74 skulle rådet ha haft 18 % högre in
kom ster om dess m edelsutveckling varit i paritet
m ed snittet hos de jäm förbara forskningsråden
u nder utbildningsdepartem entet (NFR, MFR, SFR,
HFR, AFR).
En annan effekt av den avstannande inkom st
utvecklingen blev att andelen beviljade medel
minskade påtagligt. Mellan 1971 och 1972 m in
skade beviljningsgraden (beviljade medel i pro
cent av ansökta medel) m ed cirka 20 procenten
heter, och åren därefter kom den att ligga på en
för verksam heten ovanligt låg bevilj ningsgrad mellan 40 och 50 %. I anslagsframställningarna
kunde rådet framhålla ”att betydelsefulla frågor
inte kan behandlas, att goda projekt blir utan
stöd, att nya problem måste lämnas därhän och
att forskarna inte utnyttjas”. Detta menade man
var olyckligt ur samhällsekonomisk synpunkt,
m en framhävde också den sysselsättningsmässiga
aspekten. Projektansökningarna, exklusive resean
slag, ökade med 43 % från 1973/74 till 1974/75.
En delförklaring till detta är att åtgärderna för att
öka på antalet forskarutbildade inom byggområ
det började ge effekt, en annan är rimligen att ti
derna var kärva för arkitekter, konsulter och u t
vecklingsavdelningar inom företag, vilket gjorde
att de sökte få del av forskningspengarna.
För att få en bättre ordning på de framtida fi
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Energiforskningens pionjärer.
Kristianstadsbladet 28 februari 1973.

Värmekar
i

nanserna föreslog rådet i 1973 års anslagsfram
ställning att ett nytt system för byggnadsforskningsavgift skulle införas. Avgiften borde kopplas
till produktionens storlek i stället för lönesum 
m an. Riksdagen borde fastställa hur stor andel av
produktionsvärdet inom byggnadssektorn som
skulle avsättas till byggnadsforskning - en s.k.
FoU-procent, vilken med en enkel om räkning av
avgiftsunderlagets andel av produktionsvärdet
kunde ligga till grund för den framtida uttagsprocenten. Poängen skulle vara att riksdagen fastställ
de en målsättning i form av en FoU-procent, m e
dan regeringen sedan fick se till att denna målsätt
ning uppfylldes genom att justera uttagsprocenten
år för år. Rådet föreslog att FoU-procenten för
1975 skulle fastställas till 0,16 %, d.v.s. samma
nivå som 1969/70. Regering och riksdag var inte
beredda att acceptera dessa förslag.
Samtidigt föreslog rådet en ny utredning om
verksam hetens finansiering. Framförallt motivera
des detta av att byggnadsforskningen även omfat
tade förvaltning (innehav och bruk) av byggnader
och anläggningar, vilket var svårt att få m ed i av
giftsfinansieringen. Problemet var att all forskning
oberoende av dess inriktning kom att belasta ny
produktionen. Bättre vore t.ex. att anknyta till
mom ssystem et. Detta ansåg åtm instone majorite
ten av rådets styrelse. Byggherrarna i styrelsen,
Sven Kypengren och Olof Jansson, tog till det ovan
liga förfarandet att avge ett särskilt yttrande till
anslagsframställningen, där de i frågan om moms
ställde sig direkt avvisande och föreslog statsbud-

■Ii I t

■ H a l

mm

geten som alternativ. Vad gällde frågan om de när
maste åren förordade reservanterna ökade statsan
slag i stället för höjd uttagsprocent.33 Någon statlig
utredning i finansieringsfrågan tillsattes inte.
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Energikrisen ger draghjälp
Läget på byggm arknaden 1974-75 var sådant att
30-procentiga neddragningar befarades, och vad
det skulle betyda i minskade inkom ster hade rå
det svårt att beräkna. Dock kom energifrågan att
ham na i politikens centrum , vilket gav ytterligare
m öjligheter att utöka territoriet. Rådet fick nya
uppgifter och ökade statliga bidrag. För budget
året 1975/76 anvisades 8 m kr till energiinriktad
forskning och utveckling samt 6 m kr till energiin
riktad prototyp- och dem onstrationsverksam het
(EPD). I budgetpropositionen 1976 föreslogs
dessutom ökade anslag till byggnadsforskningen.
Totalt uppgick denna till 11 mkr, en ökning m ed
2 m kr. Även om energiforskningsanslagen stod
stilla, hade rådet en reserv i form av ett ackum ule
rat överskott på mellan 25 och 30 mkr, varför den
ekonom iska situationen inte var direkt oroande.
Jäm viktsriksdagen beslutade ävenledes om yt
terligare en höjning av byggnadsforskningsavgiften den 1 januari 1976 från 0,6 till 0,7 % av av
giftsunderlaget.34 Dessutom hade lönetaket i av
giftsunderlaget för fonden slopats vilket kunde be
räknas ge viss förstärkning. I propositionen gjor
des i övrigt inga invändningar m ot rådets verk
sam hetsplan. Bostadsministern strök i stället u n 
der vikten av de om råden som rådet beslutat prio
ritera: kvalitativa aspekter på byggandet, kom plet
tering och förnyelse av befintlig bebyggelse, bygg
nadsekonom i sam t förvaltning.
I den socialdemokratiska regeringens budget
proposition 1976 knäsattes en betydelsefull finan
sieringsprincip: statsanslagets storlek borde inte
vara kopplat till omfattningen av det statliga byg
gandet (skuggavgift), utan i stället ses som ett sätt
att balansera rådets ekonomi utifrån en stånd
p u n k t om den önskvärda omfattningen och in 
riktningen av forsknings- och utvecklingsverk
sam heten.35 I grund och botten var detta en kodi-
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fiering av en princip som spontant uppstått till
följd av att nya bidrag gjorde rådet alltmer beroen
de av medel från statsbudgeten.
Av diagram 7 nedan framgår m ed önskvärd
tydlighet att byggforskningsavgiften i stort sett
stod still i periodens början och att statsanslaget
fick en större betydelse, dels i dess ordinarie form,
dels i form av anslag till energiinriktad FoU.
Regleringsbrevet i 976 visade på en total om 
slutning om 100 m iljoner kronor för budgetåret
1976/77. Därmed var en ”magisk gräns” passerad.
BFR hade efter några svaga år i början av 1970-talet återhäm tat sin ekonom iska styrka, hade m oti
verat sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt och
såg ut att ha stärkt sin politiska ställning inte
m inst tack vare det viktiga energiarbetet, m en
också till följd av den nya inriktning som pro
gramarbetet 1972-73 innebar. Till innehållet i
detta får vi anledning att återkomma.
Diagram 7: Byggforskningsrådets inkomster
1969/70 -1975/76, mkr.
mkr

100 -:

□
ta
D
0
Q

Övrigt
Energi
EPD
Anslag
Avgift

60-

40-

6 9 /70

70/71

71/7 2

72/7 3

7 3 /7 4

7 4 /75

75/76

Källa: Verksamhetsberättelser och anslagframställningar.
Anm: Avgift är byggnadsforskningsavgiften, Anslag är statsanslag till
byggnadsforskning. EPD är energiinriktad prototyp- och demonstrations
verksamhet över bostadsdepartementets budget, Energi är anslaget till
energiinriktad FoU från industridepartementet och Övrigt är ränteinkom
ster, försäljningsinkomster m.m.
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Nya styrelseledamöter
Mats Erik M olander avled våren 1969, m en ersat
tes inte av någon ny ledamot, förrän regeringen
27/6 1969 förordnade följande ledam öter till rå
dets styrelse för perioden fram till 30/6 1972.

BFR styrelseledamöter 1969-72
Hjalmar Olson, tekn. dr direktör (ordf.), AB Gus
tavsbergs fabriker
Harry Bernhard, överingenjör, Bostadsstyrelsen
Jöran Curman, arkitekt, C urm an A rkitektkontor
AB
O lof Eriksson, tekn. dir., Byggnadsstyrelsen
O lof (Olle) Jansson, direktör, Göteborgs Bostads
företag, stiftelse
A rne Johnson, protessor, KTH, konstruktionslara
Sven Kypengren, direktor, HSB:s Riksförbund
Vuljrid Faulsson, generaldirektor, Statens N atur
vårdsverk
r t e d rik S u n d h e t g, direktor. S\ enska Industribyg
gen AB
Bakom urvalet till denna styrelse låg som synes
sam m a principer som tidigare. Statens naturvårds
verk fick representation i styrelsen, vilket kan för
klaras med att m yndigheternas samarbete kring
frågor om den fysiska riksplaneringen därm ed
skulle kunna underlättas.
Till följd av att anläggningsverksamhet 1971
införlivades i avgiftsunderlaget utökades rådets
styrelse till elva ledamöter. För detta syfte rekryte
rades en kom m unal gatuchef och en företagsdirektör. Valfrid Paulsson lämnade styrelsen redan ef
ter e n period och den fysiska riksplaneringens in 
tressen togs i stället över av Statens planverk. Från
den 1 juli 1972 förordnades således tre nya leda
m öter:

BFR styrelseledamöter 1972-75
Thorvald E rm df gatuchef, Stadshuset, Eskilstuna
Lennart Holm, generaldirektör, Statens planverk
Lennart Östman, direktör, Vägförbättrmgar AB
Jöran Curman avled i novem ber 1972 och den 1

juli 1973 efterträddes rådets föreståndare Per
Holm av Olof Eriksson. Till ersättare för C ur
m an och Eriksson förordnades fr.o.m. den 1
jult 1973:
Karin Kallin, kom m unalråd, Örebro kom m un
Jon Höjet; arkitekt, Höjer &r Ljungqvist Arkitekt

kontor
Det är relativt svårt att göra precisa analyser av
Byggforskningsrådets styrelsesammansättning. Det
förefaller t.ex. närmast ogörligt att entydigt place
ra styrelsemedlemmar som Hjalmar Olson och
Lennart Holm i antingen kategorin politiker, m yn
dighets- eller näringslivsrepresentanter. Med den
na reservation, och m ed grundhållningen att de
båda näm nda i första hand bör placeras utifrån sin
politiska verksamhet, finns underlag för påståen
det att styrelserepresentationen för näringslivet
försvagades vid denna tid, m edan därem ot den
politiska representationen fick en avsevärd för
stärkning (Kallin och Holm). U nder en period var
t.ex. Fredrik Sundberg den ende som entydigt re
presenterade den privata industrin: sedermera till
kom dock Lennart Östman. Den kom m unala sek
torn fick en betydande ställning i rådets styrelse,
m edan de professionella grupperna, arkitekter och
forskare, höll status quo. Det m önster som fram
kom m er kan betraktas som en god avspegling av
den politisering forskningsfrågorna genomgick i
början av 1970-talet.
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Upphovsrättsskyddad bild
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Efter 25 års erfarenhet som socialarbetare, de senaste
åren med inriktning pä bostadssociala och servicefrå
gor och med en viss insikt i den kommunala plane
ringssituationen blir det de områdena jag främ st kan
företräda. Och jag hoppas naturligtvis att detta skall
vara till gagn fö r konsumenten.

Hos Kallin fanns ett engagemang för en helhetssyn
på miljöfrågorna - ett synsätt som stod i samklang
med rådets nya program. H on menade att boendet
måste betraktas utifrån människors totala situa
tion. Att bo var för henne ett sätt att leva och hon
beklagade att m an visste så litet om boendekraven
i livsmiljön. Därför förordade hon en sociologisk
och psykologisk/socialpsykologisk forskning för
att få ett bättre underlag till planeringen. Hon
hade full förståelse för det byggande som m iljon
program m et representerade - att bygga bort b o 
stadsbristen - m en m enade också att kritiken m ot
om rådena var berättigad: ”Många känner främ
lingskap inför stora tätbebyggda om råden.” Detta
förhållande gav dock inte anledning att misströsta.
Även stora bostadsom råden kunde ges mänskliga
proportioner:

G eneraldirektör Lennart Holm, styrelseledamot i BFR sedan 1972 fångad i
en ovanlig pose. Foto G unnar Wallin. Vår bostadsarkiv.

Första kvinnan i rådets styrelse
U nder lång tid var styrelsen i högsta grad m ansdom inerad. Först efter trettioett år släpptes en kvin
na in i den beslutande församlingen. Karin Kallin,
som blev ledamot 1973, var socialdem okratiskt
kom m unalråd i Örebro kom m un. När hon tillfrå
gades om sin syn på uppdraget i en intervju hös
ten 1973 svarade hon:36

Uppfattningen om områdena kan förändras. De som
nu växer upp har andra referensramar och upplever
områdena annorlunda än äldre generationer. Själv
har jag aldrig bott i ett stort bostadsområde och kän
ner mig litet främ m ande i den miljön.

Upphovsrättsskyddad
bild

Karin Kallin.
Foto Bernt Larsson,
Nerikes Allehanda.
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T.v. Fram till 1975 satt BFR:s och SIB:s gemensamma inform ationsavdel
ning på Torstenssonsgatan i Stockholm.
Ovan. Atlasmuren 1 vy från Kungsholmen.
Nedan. Atlasmuren 1.

Kontor på Kungsholmen
Sommaren 1972 flyttade rådet från Linné gatan 81
till nya lokaler vid Atlasmuren 1 i Stockholm. Sty
relsen höll sitt första sam m anträde i de nya loka
lerna den 25 augusti. Husets två första våningar
hade byggts redan 1929 samtidigt m ed Atlasområdet och fungerade då som sporthall i om rådet
(”Atlashallen”). Byggnaden användes sedermera
bl.a. som bilverkstad. Påbyggnaden, som stod fär
dig 1972, kontrasterade mot Atlasområdet - med
tiden hade detta fått en allt större charm - och an
slöt snarare till järnvägsom rådet på norra sidan.
Interiören var dock enligt samstämmiga uppgifter
m ycket trevlig och funktionell. Vid Atlasmuren
fick styrelsen för första gången en riktig sessions
sal.
Fortfarande var kansliet hanterligt stort, m en
ganska snart blev Atlasmuren 1 för litet för det
sn ab b t växande kansliet. Informationsavdelningen
återfördes till rådet när institutet flyttade till Gäv
le. Energiforskningen expanderade från 1975 och
då blev bristen på utrym m e akut.

W' ZM
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S:L G öran sgatan 66.

Foton Peter Cernohorsky 1992.

D iskussionen om de nya lokalerna blev rela
tivt utdragen. 1 januari 1975 meddelades att bygg
nadsstyrelsen anvisat lokaler vid Fridhem splan.
Ett protokoll från maj berättar att företagsnämn
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den uttalade ett önskemål om lokaler ”inom tul
larna”. Först i septem ber 1976 togs lokalerna vid
S:t Göransgatan 66 på Kungsholmen i besittning.
Flyttningen omgärdades av stränga regler beträf
fande möbelanskaffningen. Bl.a. förmåddes m an
att utnyttja alla inom myndigheten befintliga m öb
ler som inte direkt kunde kasseras. Dessutom fick
m an överta ER-nämndens m öbler när dess verk
sam het upphörde.
Rådet har än idag sina lokaler på S:t Görans
gatan 66, m en en längre tid har lokalfrågan disku
terats och m an försöker att finna andra och m er
funktionella utrym m en. Lokalerna på Kungshol
m en är rymliga, m en inte i alla stycken funktio
nella, eftersom de är utspridda i fem våningsplan.
Detta ger omständliga förflyttningar och underlät
tar inte de nödvändiga kontakterna mellan olika
enheter. En forskargrupp som analyserade lokaler
na kom fram till att byggnaden visserligen var so
cialt användbar på gruppnivå, m en för organisa
tionen i sin helhet innebar de många våningspla
nen snarare ett ”socialt handikapp”.37

Försörjning med byggd miljö
- 1 9 7 2 års program
Man kan inte bygga effektivt utan att veta vilka behov
man skall tillfredsställa.38

U nder 1960-talet var den statliga styrningen av
BFR påfallande svag och rådet hävdade sitt obero
ende mycket starkt. Regeringen kom efterhand att
ta ett allt fastare grepp om verksamheten. Avgiftskonstruktionen gjorde att rådet delvis utgjorde en
”g råzon” inom statsförvaltningen. När principen

om program budgetering började tillämpas i större
skala blev det nödvändigt också för rådet att pre
cisera mål för verksamheten, att bestäm ma vilka
(effektiva) medel som fanns att tillgå och vilken
resursram som behövdes för genom förandet av
målen. När rådet, av vårriksdagen 1971, fick en
utvidgad byggforskningsavgift föreskrevs sam ti
digt att m yndigheten i sina petita skulle redovisa
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ett totalprogram för insatserna m ed avseende på
forskning och utveckling. Rådet förväntades u tar
beta ”program budgetar” för inriktningen av forsk
ningen på längre sikt, d.v.s. m ed några års m ellan
rum skulle långtidsplaner arbetas fram och u n d er
kastas politiska prioriteringar.39
För att tillfredsställa dessa krav tillsatte styrel
sen 1971 en arbetsgrupp, den s.k. m ålgruppen,
bestående av Olof Eriksson, Harry Bernhard, Jöran
Curman, Hjalmar Olson, Fredrik Sundberg och Per
Holm. Utredningsarbetet utfördes av Olof Eriks
son, som också var gruppens ordförande. Uppgif
ten var att utarbeta riktlinjer för ett långsiktigt
ram program över hela forskningsfältet. Framför
allt behövdes en fördjupad analys av målen för
byggnadsforskningen. Ramprogrammet skulle ge
styrelsen en möjlighet till framförhållning i priori teringsarbetet.
Ledamoten Olle Jansson såg fram emot att få
detta instrum ent ju st med hänvisning till att det i
forskningen fanns en tendens att ta upp gårdagens
problem : dagens forskning sysslade fortfarande
m ed 60-talets utbyggnadsproblem trots att 70-talets problem var stagnationen.40 Redan före riksda
gens beslut hade rådet påbörjat en diskussion om
målfrågorna. Vid januarisam m anträdet 1971 dis
kuterade styrelsen ett utkast till PM om uppgifter
och m ål för BFR. Man beslutade då att arbeta vi
dare utifrån detta material, och vid nästkom m an
de sam m anträde presenterade Eriksson, i anslut
ning till behandlingen av regeringens proposition
om utvidgning av avgiftsunderlaget, ett förslag till
arbetsprogram för de översiktliga målsättningsoch organisationsfrågorna. M åldiskussionen m ed
förde således även en diskussion om hur rådets
arbete skulle organiseras. Förslaget var att två ar
betsgrupper skulle tillsättas, vars arbete skulle
vara färdigt våren 1972, och ligga till grund för
anslagsäskandet för 1973/74.
I augusti 1971 beviljade styrelsen medel till

Olof Eriksson för att på heltid under 6 m ånader
arbeta m ed BFR:s målsättningsfrågor.
I det följande behandlas arbetet m ed m ålpro
grammet först, och därefter behandlas de organi
satoriska förändringarna.

”En successiv vidgning av
byggnadsforskningen”
Även om rådet gärna retroaktivt ville definiera sitt
tidigare anslags- och budgetarbete i term er av programbudgetering, är det otvetydigt att man var re
lativt dåligt förberedd inför de krav som statsm ak
terna nu ställde. Personalens ansträngda arbetssi
tuation hade gjort att arbetsuppgifter som gällde
långtidsplanering kom m it att eftersättas. Kansliet
hade inte särskilt mycket att erbjuda målgruppen.
Initiativet kom i stället från styrelsen och sär
skilt från Olof Eriksson. Denne hade dessutom ett
starkt stöd från ordföranden Olson, som satsade
mycket av sin prestige i m ålgruppens arbete.
U nder 1971 presenterade Eriksson ett flertal
prom em orior där han bl.a. konstaterade att BFR
tidigare haft en stark inriktning på bostadsbyggan
det, men att verksam heten successivt vidgats m ot
att omfatta ”den fysiska miljön i vidare m ening”. I
sitt försök till måldiskussion tog Eriksson fasta på
ett för honom bekant perspektiv som han odlat
inom byggnadsstyrelsen, men även utnyttjat i pro
gramarbetet för underhåll och m odernisering av
fastigheter.41 Med denna ingång i äm net blev
forskningens uppgift att bidra till samhällsmål
med avseende på ”underhåll, m odernisering, drift
och utbyggnad av den fysiska sam hällsm iljön”.
Eriksson valde att strukturera verksamhetsfäl
tet i tre nivåer - samhällsnivå, byggnadsnivå, va
runivå. Frågan var på vilken nivå som Byggforskningsrådet skulle operera. Rådet hade mestadels
arbetat på den mellersta nivån, byggnadsnivån,
och den vidgning som nu aktualiserades gällde in
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korporeringen av samhällsnivåns aspekter. Det
gällde samhällsplaneringsuppgifter om bl.a. stadslandskap, infrastruktur och naturresurser. Vidare
framhöll Eriksson vikten av att ha ett brukar- och
förvaltarperspektiv på den fysiska miljön. Han
flyttade helt enkelt över begrepp och synsätt från
det tidigare program arbetet och fick på så sätt ett
nytt perspektiv på byggforskningens allmänna
uppgift. Målet borde inte enbart vara att produce
ra nya byggnader, ny miljö, utan också att (genom
underhåll, drift, förvaltning) vidm akthålla och för
ändra (modernisera) den befintliga kulturm iljön.
Eriksson poängterade att samhällsbyggande och
byggnadsverksam het måste behandlas m ed iaktta
gande av två skilda utgångspunkter, dels en funktionsorienterad
aspekt med
inriktning på
m iljön/byggnaden som produkt, dels en produktionsorienterad aspekt, den s.k. byggaspekten.
På basis av denna beskrivning av verksam 
hetsom rådet gick Eriksson tillbaka till frågan om
hur BFR:s begränsade resurser skulle satsas så att
bästa möjliga måluppfyllelse uppnåddes. Ett vik
tigt grundantagande var att koncentrationsutvecklingen i näringslivet, och den därm ed sam m an
hängande om struktureringen av byggm arknaden
mot stora företag, skulle leda till större resurser
för produktutveckling på företagsnivå. Därför
kunde man, m enade Eriksson, hävda att bygg
aspekten skulle komm a att bli väl tillgodosedd i
fram tiden. Rådets insatser borde kunna begränsas
till strategiska riktningsangivelser.
Förhållandet var däremot annorlunda när det
gällde FoU om den fysiska miljön i sin helhet. Det
fanns ett stort behov av forskning om ”produk
ten”, den fysiska miljön, ”i dess relation till b ru 
karnas behov, anspråk och krav.” Här hade BFR en
given uppgift som inget annat organ tog på sig:
En sådan FoU bör också omspänna miljön i sin helhet
och in te bara boendemiljön. Den bör avse alla m än
niskans roller - även som arbetande.
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Om resurserna inte ökade totalt sett måste detta
medföra en m inskning av den tekniska forskning
en. Promem orians credo blev att frågan om vad
m an skall producera måste ställas bredvid och
hållas skild från frågan hur man producerar det
efterfrågade. Den förra frågan var grundläggande
och borde skötas av forskningen, m edan den se
nare bäst ombesörjdes av industrin.
Av protokollet från styrelsemötet i mars 1971
framgår att flera ledam öter ställde sig tvekande in
för Erikssons bestäm ning av rådets framtida u p p 
gift. Att m an skulle svara för forskningen på samhällsplaneringsom rådet i den utsträckning som
prom em orian antydde kunde inte alla ställa upp
på. O rdföranden Olson var visserligen medveten
om nödvändigheten av att ”möta de m oderna
ström ningarna”, m en byggindustrin skulle säkert
protestera. Rådets ansvar för ”teknikfaktorn” an
såg flera vara helt omöjligt att kom m a ifrån. Frå
gan var snarast hur mycket den breda och mjuka
”m iljöforskningen” skulle få expandera på annan
forsknings bekostnad. Detta hängde delvis sam
m an m ed finansieringsfrågan, det var styrelsen yt
terst m edveten om och diskuterade detta vid sitt
junisam m anträde. Kypengren påpekade att en
vidgad m ålsättning borde medföra att kostnaderna
togs över av statsbudgeten. Enligt Olson skulle en
ordentlig satsning enligt de nya idéerna kunna
medföra att staten övertog hälften av finansie
ringsansvaret. Tydligt är att styrelsen såg nya och
intressanta ekonom iska möjligheter m ed det pro
gramförslag som Eriksson skisserade.
I 1972 års petita infördes en längre diskussion
om rådets uppgifter som direkt vilade på det u n 
derlag Eriksson tagit fram för målprogrammet.
Där framfördes också tvivel om program budgetteknikens tilläm pbarhet på forskningsadministration och -finansiering: ”Varken målen för forsk
ningen eller de uppnådda resultaten torde kunna
preciseras och kvantifieras så att en strikt pro-
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gram budgetering blir meningsfull.” I viss m ening
hade man ändock tillämpat tekniken, och således
delat upp verksam heten på tre program: 1) forsk
ning, 2) inform ation och 3) forskningsadministration. ”Inom program 1 produceras forskning, men
resultaten av denna forskning måste föras ut till
avnäm arna, d.v.s. genom program 2. O m fattning
en och utform ningen av program 3, forskningsadm inistration, bestäm m er i sin tur till stora delar
kvaliteten på program m en 1 och 2.” Petitan p rö 
vade också en ny formulering ”huvudm ålet” u ti
från ett vidgat ansvarsområde för Byggforskningsrådet:
Rådet skall främ ja sådan forskning och utvecklings
verksamhet, information och rationalisering som
verksam t bidrar till att samhällets mål fö r byggnad,
underhåll och drift av den fysiska samhällsmiljön upp
nås.

Anslagsframställningen innehöll också en beskriv
ning av rådets verksam hetsom råde, som tydligt vi
sar att Erikssons synsätt successivt fördes in i de
officiella skrivelserna redan innan målprogrammet
var färdigt:
A tt rådet inom sitt verksamhetsområde på det sätt
som här antytts tagit med en betydelsefull del av sam 
hällsplaneringen - bebyggelseplaneringen - har två
orsaker. Skall byggforskningen bidraga till att klarläg
ga ”vad som skall byggas” måste utformningen av en
byggnad ses som ett större helt. Från brukarnas konsumentens - synpunkt blir egenskaper hos den
omgivande miljön en del av egenskapen hos produkten
- ”huset”. Den omgivande miljö som bestäms i stadsoch generalplaneringen inverkar i sin tur på ett bety
delsefullt sått på den teknik som användes i produk
tens framställning. Samtidigt har byggnadsforskning
ens företagsstruktur starkt förändrats så att hela pro
cessens innehåll nu bestämmes utifrån en större hel
het. Medan man tidigare i regel byggde ett hus på en
begränsad tomt efter en i förväg fastställd stadsplan
så om fattar nu planerings- och projekteringsprocessen
i regel ett större område dår ansvarsfördelningen mel

lan alla deltagande parter - myndigheter, byggherrar,
projektorer och entreprenörer - är sammanvävd och
komplicerad.

Tanken var att byggföretagen i allt större utsträck
ning skulle komm a att klara de ”vardagstekniska”
och produktionstekniska problem en på egen
hand: ”Rådet är medvetet om att detta ställnings
tagande står i motsats till en utbredd uppfattning
- bland byggföretagare - att rådets forskning h u 
vudsakligen skall syssla m ed just det för de enskil
da företagen ’nyttiga’.” Rådet ville inte undandra
sig uppgifter på detta område, m en satsningarna
skulle i framtiden vara koncentrerade på forsk
ningsuppgifter av betydelse ur hela branschens el
ler samhällets synpunkt.42 Här påbörjar rådet en
process som innebar att m an förstod sin egen roll
i första hand som en del av det svenska politiska
systemet. Den tidigare kopplingen till näringslivet
och i synnerhet till industrin uppfattades nu som
en begränsning av rörelsefriheten. Nu ville rådet
bli inordnat i den svenska modell för sam hällsut
veckling som kraftigt betonade de politiska värde
ringarnas betydelse för de offentliga verksam he
terna. Med en expanderande offentlig sektorn fö
reföll det rationellt att ansluta till politiken för att
definiera det framtida verksamhetsfältet. Där
fanns närm ast obegränsade anspråk att hantera
och därm ed också en dynamisk potential för rå
dets territoriella expansion.
En viktig fråga var hur byggbranschens egen
forskning egentligen såg ut. För detta ändamål
startades en utredning för att kartlägga omfatt
ningen av byggsektorns egna FoU-insatser (utan
BFR-finansiering). 1971 användes enligt denna
undersökning 150 m kr för sådan forskning förde
lad på följande grupper (se tabell 7).43
Till detta kom byggforskningens ca 50 mkr.
FoU-insatsen, 200 mkr, beräknades utgöra cirka
0,65 % av produktionsvärdet inom branschen betydligt lägre än inom andra branscher. Mot bak-
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Tabell 7: Byggnadssektorns FoU-insatser 1971.

Statliga och kommunala myndigheter m.m.
Utbildningsanstalter
Entreprenörer
Konsulter
Branschforskningsinstitut
Förbund, föreningar m.m.
Materialindustri (skattad siffra)
Summa

31 mkr
9
31
20
11
9
40
150 mkr

grund av detta menade rådet att dess medel måste
betraktas som en ”tämligen unik rörlig reserv”
som borde sättas in där den övriga forskningen
läm nade luckor: ”Där behov föreligger att ställa
den företagsbedrivna forskningens resultat m ot
t.ex. konsum entinriktade alternativ och där forsk
ningen syftar m ot mål som är alltför avlägsna eller
oklara för att företagsforskningen skall ägna dem
sitt intresse.” U ndersökningen gav dessutom ett
välkom m et stöd till rådets arbete med m ålpro
gram m et. De om råden där BFR engagerat sig pro
portionellt mer än branschen i övrigt var just de
om råden som m an ville utvidga: samhälls- och
byggnadsplanering, förvaltning, underhåll och
m odernisering sam t sanering.
I 1972 års statsverksproposition, samt ett an
tal tilläggsdirektiv till denna som sedermera god
kändes av riksdagen, framkom en beskrivning av
rådets verksam het som hade karaktär av direktiv.
Rådets ansvarsområde skulle enligt dessa vara
”sam hällsplanering, byggnads- och anläggningsverksam het, byggnadsmaterialtillverkning samt
förvaltning med underhåll, m odernisering m .m .”.
Byggforskningsrådet var nu på god väg att bli in 
ordnat i statsförvaltningens norm ala styrningsrutiner. Eftersom den bostadspolitiska debatten i stor
utsträckning handlade om kostnadsutvecklingen
på byggom rådet, fick rådet direktiv att utöka in
satserna beträffande forskning om ekonom iska
frågor.
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Från bokstavssystem till P-system
Det nya synsättet på den egna verksam heten m ed
förde också att det blev viktigt att försöka förän
dra de grundstrukturer som kansliet arbetade ef
ter. Från och m ed 1972/73 års petita började man
på Erikssons initiativ att tillämpa ett nytt klassifi
ceringssystem för forskningsanslagen. Detta sys
tem, som ersatte 1960-talets bokstavssystem, kal
lades P-systemet och anslöt till bebyggelseproces
sens olika stadier. Det bestod av följande huvud
rubriker, m en hade också ett sjuttiotal un d erru 
briker:
P 1 Samhällsplanering. Planering av yttre miljö.
Mål, krav och metodik.
P 2 U tform ning av lokaler och anläggningar.
Mål, krav och metodik.
P 3 Byggnaders och anläggningars tekniska utfö
rande.
P 4 Byggande.
P 5 Användning av byggnader, lokaler och an
läggningar.
P 6 Samhällsfrågor, företagsfrågor, ekonomi.
P 7 Generella förutsättningar för bebyggelsepro
cessen.
P 8 Information, dokum entation.
P 9 Övrigt och för alla om råden gemensamt.

Det nya systemet var dock komplicerat och det
tog avsevärd tid innan m an h u n n it genomföra Psystemet över hela linjen. Ä nnu i budgeten för
1973/74 följdes den gamla bokstavsindelningen
för att beskriva den forskning som utförts och pla
nerades. De gamla och invanda tankesätten och
struktureringsprinciperna innebar av allt att döma
en dold m en tung tröghet i organisationskroppen.
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D en gula boken
I april 1972 var Oloj Er
iksson klar m ed m ålpro
gram m et.44 Det publice
rades som diskussions
underlag i en skrift m ed titeln
Mål - Ramprogram, som populärt kom att kallas
”gula boken” efter färgen på omslaget. Den inne
höll drygt sextio sidor text och lika många sidor
figurer och illustrationer ritade i Erikssons karak
teristiska stil.
Vi känner igen programm ets utgångspunkt:
M ycket har hänt sedan den sista stora omorganisatio
nen 1960. N yaform er fö r fysisk planering har kommit
till. Miljö har blivit ett viktigt och mångsidigt problem.
Frågan om vad byggandet skall åstadkomma har kom 
m it alltmer i förgrunden. Byggande och planering har
få tt nya kontaktytor. Nya forskningsfält och nya kon
takter med andra forskningsfält har öppnat sig.

Planering och byggande skulle nu sättas in i
ett större sammanhang. Framför allt betonades
”nya, intrikata sidor av brukarnas miljöbehov och
deras förändringar i tiden”. Genom att ansluta till
det visserligen redan slitna miljöbegreppet lanse
rades ett ekologiskt betraktelsesätt, d.v.s. ett p er
spektiv som arbetade med sam band mellan m än
niska och miljö. Särskilt anlades detta perspektiv
på d en byggda miljön. Med detta avsågs den av
m änniskan byggda omgivningen - staden, huset,
bron, rumm et, diskbänken. Byggd miljö definiera
des som denna omgivning ur alla tänkbara aspek
ter. Programmet lanserade också ett förvaltarperspektiv på den byggda miljön: ”Byggd miljö ska
inte konsumeras. Den ska brukas m en inte för
brukas. Den kan slitas m en tar inte slut.”
O m rådets planering i fram tiden skulle p rä
glas av en starkare m ålinriktning så innebar detta
också ett behov av en m edveten styrning och sam 

ordning av FoU-projekt. Vilka krav ställde detta
på kanslifunktionerna? Tydligt var att BFR inte
kunde fortsätta m ed sin relativt passiva styrning
medelst urval av projekt i ström m en av anslagsansökningar. I m ålprogram m et förordades en starka
re kansliorganisation m ed en offensiv forskningsplanering där m an på vissa om råden fungerade
som beställare av forskning. Funktionen att initie
ra forskning betonades och större resurser krävdes
för ”en effektiv avspaning av fram tiden”.

Byggnadsforskningens mål
M ålprogrammets principiellt viktigaste avsnitt rör
de frågan om vad som kunde tänkas hända i fram
tiden; att göra en ”utblick m ot fram tiden”. Med
utgångspunkt i befintliga politiska dokum ent refe
rerades de välfärdspolitiska mål som hade betydel
se för den fysiska planeringen, t.ex. ökad välfärd,
jäm likhet, valfrihet, trygghet. Men dessa mål gav
ingen direkt vägledning varken för forskningen el
ler för samhällsbyggandet: ”Mellan målen och pla
neringen finns ett tom rum i vår kunskap.” Forsk
ningens uppgift var att beskriva h u r en verklighet
som motsvarade målen kunde se ut. För att exem
plifiera gick programskrivaren långt in i den eko
logiska sam tidsdebatten om resurs- och avfallsproblem. Detta medförde att han, bredvid och som
en utvidgning av de traditionella målen för BFR:s
arbete, ställde nya mål som hade att göra m ed de
samhälleliga systemens energiförbrukning, m ateri
alens förnyelsebarhet och miljöbelastning i form
av avfall.
Målen för BFR:s huvudprogram uttrycktes i
dessa formuleringar:45
B yggnadsforskningen skall

• tillföra beslutande och verkställande organ och en
skilda ny eller i ny och bättre form ordnad
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— kunskap om hur den byggda miljön är beskaffad
sam t hur den borde vara beskaffad fö r att motsva
ra samhällsmålen (kunskap om krav pä byggnader
och anläggningar)
— kunskap som verksamt bidrar till att utveckla
miljöförsörjningen eller är nödvändig fö r att bedri
va en effektiv sådan som motsvarar samhällsmålen
(kunskap från främ st teknisk FoU om utförande av
byggnader och anläggningar)

H uvudprogram m et sönderföll i tre program rela
terade till tre skilda målformuleringar. Programbe
näm ningarna skilde sig något från den som hade
använts i ett tidigare skede. Program 1 handlade
om planering, behovsutredning och uppföljning,
program 2 om inform ation och program 3 om
stöd till FoU. Det sistnäm nda fördelades i sin tur
på tre delprogram:

• frä m ja FoU-verksamheten som sådan samt andra
verksamheter som är av betydelse fö r att FoU-resultaten skall få full effekt (exempelvis byggstandardisering, informationsverksamhet, dokumenta
tionsverksamhet m.m.)

A den byggda miljön, dess brukande och plane
ring

• frä m ja en kritiskt värderande forskning om miljö
försörjningen och byggnadsforskningens mål, medel
och resultat samt efter nya mål och problem fritt
sökande forskning.
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Olof E riksson illustrerade gärna sina resonem ang med boxar och pilar. Fi
gur från sidan 62 i målprogrammet.

B de tekniska systemen, tekniska lösningar och
material
C produktion, byggande, tillverkning, un d er
håll/m odernisering
Utöver denna organisation föreslogs, som
framgår av illustrationen, att m an skulle arbeta
m ed s.k. horisontella block av olika varaktighet
och bredd: t.ex. förvaltningsblock, ekonom iblock
och processblock för behandling av bebyggelse
processens metodfrågor.
M ålprogrammet var tydligt i prioriteringsfrågan: ”U nder de närmaste åren bör A ges högsta
prioritet m ed två motiv. Dels behövs där ett ’ge
nom brott’, dels behöver m an stimulera forskning
m ed annan utgångspunkt än ett teknikom råde,
och andra finansieringskällor att intressera sig för
byggd miljö. Det kan beräknas ta några år i an
språk.” Innebörden av detta var att den breda, so
ciala och ”m juka” planeringsforskningen fick hög
prioritet. För det fortsatta arbetet förordade Eriks
son särskilda kom m ittéer för varje delprogram.
Dessa kom m ittéer skulle tillsättas av rådet och be
stå av mellan fem och åtta ledamöter m ed sakkun
skap av olika slag inom området. ”1 kom m ittén
bör forskningens avnämare samt brukarna av m il
jö n och forskarna vara företrädda.” De uppgifter
som lades på dessa kom m ittéer var långtgående:
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ningens om råde.” Även om det fanns en rad kriti
ker är det dock viktigt att understryka att det
grundläggande synsättet accepterades.
Statens planverk, liksom KTH:s arkitektursek
tion, hade flera starkt kritiska synpunkter. Man
menade att program m et gav en idealiserad bild av
samhällets allmänna mål och BFR:s roll i förverkli
gandet av dessa. ”1 verkligheten är de medel som
står till förfogande för lösningen av olika problem
långt m er utslagsgivande för vad som uppnås än
de målformuleringar som anger att ett problem 
område tilldrar sig intresse.”:

I
”Arcitects’ unfortu
nate com pulsion to
illustrate their words
by sketching boxes
and arrow s...” Teck
ning av Leif Rönn.

Kommittén skall inom sitt område diskutera och bedö
m a utfallet av utförd FoU, skaffa sig kännedom om
behoven på fältet, diskutera och utarbeta mål - så
långt möjligt i operativa termer - och planera fö r det
fortsatta arbetet. Kommittén skall därvid hålla sig un
derrättad om och anpassa planerna till internationell
och nordisk FoU inom området. Kommitténs plane
ring utgör grund fö r rådets planering och är fa st info
gad i den årliga planeringscykeln.

R em issinstanserna
I remissvaren på program m et gavs en rad mycket
kritiska synpunkter.46 Många välkomnade det i
helt allmänna ordalag men hade hård och allvarlig
k ritik i detaljfrågor. Liksom många andra var SIB:s
styrelse positiv till programmet, m en m an saknade
en klar belysning av de problem som svensk bygg
forskning stod, och skulle kom m a att ställas inför.
Institutet uttalade också kritik m ot den nya term i
nologin: ”M ålgruppens införande av nya begrepp
och termer kom m er snarare att öka än minska
svårigheterna att kom m unicera inom byggforsk

Enligt planverkets bedömning ger det fram lagda ram 
programmet icke tillräckligt preciserad vägledning fö r
bedömning av BFR:s fram tida resursbehov och resurs
fördelning på olika typer av FoU. Proposition 1972:1
bil 13 ger en klarare uppfattning om syftet med och
innebörden av BFR:s förestående omorganisation än
ramprogrammet.

Många av remissinstanserna ställde sig uttalat kri
tiska till den låga precisionsgraden i ram program 
met. Flera ansåg att program m et borde ha vilat på
en kritisk analys av verksam heten under 1960-talet. SBEF menade att byggforskningen arbetade
m ed för vida ramar. Man borde inte gå in på social
forskning och liknande, utan hålla sig till om rå
den specifika för byggandet. En klarare profilering
efterlystes.
Om BFR:s mål menade Statens planverk att:
... allt färre ansluter sig till den förenklade, enkelrikt
ade syn på mål-medel-relationen som ramprogram
met gör sig till tolk för. Allt fler frågar istället vilken
handlingsfrihet som föreligger i olika beslutssituatio
ner, vad som styr och vad som styres i olika skeden av
bygg- och planeringsprocessen samt hur dessa kan or
ganiseras inte bara fö r att uppnå större effektivitet
utan också fö r att nå större delaktighet fö r berörda
parter i beslutsfattandet.
Teknologföreningen ansåg att målen egentligen
var okontroversiella, åtminstone så länge de inte
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operationaliserades. När det gällde önskvärdheten
av och m öjligheten att kunna styra forskningen,
var det flera som ställde sig tvivlande. IVA ansåg
det väsentligt att slå vakt om en viss andel fritt sö
kande forskning och andra förordade större sats
ningar på grundforskning. Återigen andra, t.ex.
bostadsstyrelsen, hävdade att rådet borde avstå
från den ”abstrakta forskningen” och i stället hålla
sig till det ”verklighetsnära”. Vägverket instäm de
livligt i kraven på en styrning av forskningen mot
ökad m ålinriktning.
Vad gällde indelning i program och delpro
gram var ävenledes många av remissinstanserna
påfallande kritiska. De menade att indelningen såg
ut att vara kansliorganisatoriskt betingad. Planver
ket fann organisationen ”stel” och ville ha ett sär
skilt delprogram för den översiktliga planeringen.
Delprogam A var helt enkelt för omfattande, en
kritik som för övrigt drabbade alla tre delpro
gram m en.
Program kom m ittéerna borde göras till rena
fackorgan med högsta möjliga kom petens och
nära kontakt m ed andra forskningsråd, m enade
Planverket, med hänvisning till att avnäm arrepresentation redan fanns i rådets styrelse. SBEF hade
uppfattningen att det vore önskvärt m ed en de
centralisering av beslutsfattandet så att även an
slagsfrågor delegerades till program kom m ittéerna.
N ågon diskussion av remisserna finns inte
nedtecknad i styrelseprotokollet. Styrelsen beslu
tade dock att försöka få tidsplanen förlängd för att
k u n n a tillvarata remissmaterialet och för att n är
m are diskutera delom rådena i forskningsprogram 
met.
Ram program m ets plan var att program kom 
m ittéerna skulle starta sitt arbete i septem ber
1972, men den starka kritiken gjorde att arbetet
fördröjdes. I en kom plettering till styrelsens möte
i novem ber samma år infördes en rad ändringar:
Begrepp ändrades av Per Holm - miljöförsörjning
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blev ”samhällsbyggande” - olika detaljfrågor juste
rades och en ny tidsplan presenterades, m en sty
relsen stod fast vid grundidéerna i m ålgruppens
förslag.
Ett intensivt arbete för att få program m et ac
cepterat tog vid och i stor utsträckning var styrel
sen lyckosam i dessa ansträngningar. Hjalmar Ol
son hade ett stort kontaktnät inom det svenska nä
ringslivet, och det är omvittnat att han gjorde
mycket för att få byggnadsindustrin att godkänna
tanken om en arbetsfördelning mellan byggforsk
ningens uppgift (vad som bör framställas) och in 
dustrins (hur framställa). De som hade nära kon
takt m ed rådet och institutet hade inte svårt att se
fördelar m ed denna ordning.

Program kom m ittéer
Den nya tidsplanen innebar att idén om treåriga
program grupper skrotades till förmån för tem po
rära programkom mittéer. Dessa tillsattes vid de
cem bersam m anträdet, och gavs i uppgift att till
april 1973 lägga fram förslag till mål och program
för respektive programom råde. I styrelsen fanns
en viss oenighet om program kom m ittéernas arbe
te. Lennart Holm ville ha s.k. proffskommittéer,
d.v.s. ”rena fackorgan m ed högsta möjliga kom pe
tens”, och ansåg i övrigt att kom m ittéernas u p p 
drag var för vidsträckt. Han vann dock inte gehör
för sitt förslag. För att sam ordna program kom m it
téernas arbete tillsatte styrelsen ett arbetsutskott.
Den viktigaste frågan var att finna en organisa
tion, som gjorde ram program m et till mer än bara
ett dokum ent över en viljeinriktning. Program
mets eventuella förverkligande var helt och hållet
beroende av rådets förmåga att finna en organisa
torisk modell, som effektuerade målsättningarna
till ett produktivt kunskapsarbete hos rådets anslagsmottagare.
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Organisation fö r nya ramar
Proposition 1971:4, som gav rådet ansvar för an
läggningsområdet, krävde att rådet övervägde en
förändring av sin organisation. Det föredragande
statsrådet anmärkte: ”Härvid vill jag erinra om att
STU vid prövningen av ansökningar om finansiellt
stöd till tekniska forskningsprojekt arbetar med
näm nder, i vilka ingår sakkunniga från universitet
och högskolor, myndigheter och företag m.m. (—)
Rådet bör undersöka i vilken utsträckning det kan
vara lämpligt att på byggnadsforskningsområdet
använda sig av motsvarande organisation som
STU har.”47 Inom rådet pågick redan en utredning
om kansliets organisation, som hade startats i och
m ed m åldiskussionen och kritiken m ot det gamla
bokstavssystem et.
Vid m arssam m anträdet 1971 redogjorde gene
raldirektör Martin Fehrm för den arbetsorganisa
tion m an tillämpade inom STU. De arbetade med
tre olika former av stöd till FoU - norm alt forsk
ningsstöd, kollektiva avtal och stöd till industriella
utvecklingsprojekt med villkorlig återbetalningsskyldighet. I plenum tog styrelsen ej ansvar för
projektbedöm ningen på grund av att bredden på
verksam heten var för stor, utan detta delegerades
till ett antal tekniska nämnder. Styrelsen fungera
de närm ast som ett ”policyorgan”, och erfarenhe
tern a av detta arbetssätt var positiva. Vid sam m an
trädet bestäm des att de båda organen skulle till
sätta en arbetsgrupp på kanslinivå för att diskute
ra sam arbetsfrågor och överlappande områden.
Byggindustrin framförde samtidigt i olika
sam m anhang direkt kritik m ot Byggforskningsrådets organisation och arbetsformer. Man menade
att det ”kraftigt centraliserade” arbetssättet gjorde
det svårt för BFR att få den rätta överblicken och
inform ationen om vad som försiggick inom en

skilda områden. Industrins byggmaterialgrupp
skrev i en kom m entar till ram program m et:48
Ett decentraliserat och inom vissa ramar begränsat
beslutsfattande i nämnder enligt STUs nuvarande or
ganisationsform eller i de programkommittéer som
BFR planerar att tillsätta skulle öka förutsättningarna
fö r en aktiv medverkan i BFRs arbete frå n alla intres
segrupper inom byggsektorn och samtidigt ge Rådet
större möjligheter att genomföra en långsiktig forsk
ningspolitik och samordning av FoU-resurserna inom
branschen.

Branschorganisationerna satte fingret på en öm
punkt. Det långsiktiga arbetet var eftersatt. För
BFR var problem et att organisationen var underdim ensionerad i förhållande till arbetsuppgifterna.

Hög arbetsbelastning
Forskningssekreterarna vid BFR hade givits allt
fler arbetsuppgifter och därm ed fått en betydligt
tyngre arbetsbörda eftersom rutinärendena inte ra
tionaliserats i någon näm nvärd utsträckning.
Dessutom bestod den fåtaliga personalen av ett
par medarbetare som av personliga skäl inte k u n 
de hålla norm al arbetstakt. Detta fick stora effek
ter i den lilla organisationen. Handläggningen av
pågående forskning tog för mycket tid. Forsk
ningssekreterarna arbetade dessutom ensamma
och organisationen blev därför mycket sårbar vid
personalbyten och sjukdom. Någon särskild per
sonal för utvärdering av forskningsresultat eller
för långsiktig planering fanns inte utan måste i fö
rekom m ande fall utföras av respektive forskningssekreterare.
Tyngdpunkten vid tillämpad forskning gav rå
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det en särprägel jäm fört med andra forskningsråd.
Forskningssekreterarna ansåg att arbetet inom
kansliet i högre grad än vad som var fallet i andra
råd ägnades åt att ta nya initiativ till FoU och rationaliseringsarbete. Problemet med den ökade
belastningen var att den riskerade att blockera an
dra viktiga arbetsuppgifter, t.ex. det betydelsefulla
arbetet med att initiera forskning och att verka för
dess inriktning på angelägna problem om råden.
Bakom sig hade rådet en period av intensivt
kartläggnings- och initieringsarbete, bl.a. i form av
program grupper. I denna verksam het hade forsk
ningssekreterarna en strategiskt viktig arbetsupp
gift och arbetet ställde kvalificerade krav på k u n 
skaper om utvecklingen både nationellt och inter
nationellt. Det fordrades en nära kontakt med
branschens olika verksamhetsgrenar. Vidare måste
sekreterarna hålla en fortlöpande kontakt m ed på
gående forskningsprojekt. I många fall fungerade
de som kontaktlänk mellan forskargrupperna.
Viktigt var också att sekreterarna fick möjlighet att
kontinuerligt följa de projekt som rådet beviljat
anslag. De måste nämligen också kunna bilda sig
en uppfattning om forskningens resultat. Med tan
ke p å de stora belopp som årligen fördelades mås
te d et anses betydelsefullt att rådet fick tillfälle att
”fortlöpande granska och kritiskt värdera resulta
tet av gjorda insatser”. Redan 1970 framfördes till
styrelsen att kansliets underbem anning var så be
tydande att m an inte klarade alla sina uppgifter.
En tanke som framfördes i diskussionen var att
viss anslagsadm inistration skulle kunna överföras
på an d ra mindre kvalificerade tjänstem än.49
I samband m ed regeringens förslag att BFR
skulle efterlikna STU:s organisationsmodell, till
sattes en utredning. Konsulten Bengt Sundell före
slog att rådet skulle inrätta en direktion som fick
arbeta på delegation av styrelsen m ed planering,
beredning och anslagsbeslut. Forskningssekrete
rarna borde ingå i en planeringsavdelning med
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uppgift att producera perspektivplaner, operativa
femårsplaner och programbudgetar. Konsulten
förordade således införandet av ett ”planeringsse
kretariat”. Han arbetade också m ed ett datoriserat
projektregister för att avlasta forskningssekreterar
na från rutingörom ål och för att skapa en bättre
överblick över projekten.
Vid m arssam m anträdet 1971 diskuterades
detta konsultförslag samt ett förslag från Per Holm
om att införa nya samarbetsformer mellan styrelse
och kansli. Föreståndaren föreslog att rådgivande
näm nder, i vilka styrelseledamöter ingick, skulle
knytas till kansliet. Många styrelseledamöter ställ
de sig tveksamma till förslagen, bl.a. m ed motive
ringen att det riskerade medföra en alltför tung ar
betsbelastning på ledamöterna. Vidare framhölls
att det fanns en risk att ärenden fick en alltför en
sidig belysning om inte alla styrelseledamöter fick
tillfälle att yttra sig.
Det är förståeligt att styrelsen värjde sig m ot
tanken att delegera anslagsbesluten. Rådet hade ju
tillkom mit efter att dess föregångare SNB kritise
rats för att ha haft en tungrodd, ohanterlig samt
svävande besluts- och ansvarsfördelning. Arbets
formen befanns ha varit olämplig och det nya BFR
gavs en centraliserad organisation m ed m otive
ringen att m yndigheten hade uppgiften att skaffa
sig överblick över byggområdet. En utskottsdelegation gick stick i stäv mot detta. Styrelsen un d er
strök betydelsen av ett samlat ansvar och m enade
att detta fordrade beslut i plenarsam m anträden.
Vad som behövde åtgärdas var snarare kansliets
storlek och organisation.50
I stället beslutade styrelsen att arbeta med
kom m ittéer för programarbetet och för bedöm 
ning av forskningens utfall. Dessa skulle fungera
som förbindelselänkar mellan rådet och dess om 
givning. Tyngdpunkten skulle ligga i en framåtsyftande program m ering av verksamheten och kom 
mittéerna fick inte vara beslutsorgan i anslagsä-
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renden. Däremot fick de gärna vara remissorgan
för ansökningar.
Hur ställde sig statsm akterna till det nya BFR?
Övervägande positivt enär förslagen godkändes
u tan prutning i budgetpropositionen 1974. Bara
det faktum att rådet fördes u n d er det nya bostads
departem entet var en tydlig m arkering att bygg
forskningen inordnades i det samtida bostadspoli
tiska perspektivet - den sociala bostadspolitiken.
Alternativet hade varit att ham na under industri
departem entet, och att underordnas ett industripolitiskt perspektiv.51
I propositionen sades dessutom att regering
och riksdag i fortsättningen ville begränsa sig till
att diskutera principer och huvudsaklig inriktning
för verksamheten. På denna nivå var m an inte in 
tresserad av att granska detaljer i delprogrammen.
Det fick rådet självt hantera genom att på bästa
sätt söka sig fram till väsentliga forskningsområ
den och arbetsuppgifter.
Regeringens godkännande innebar att den nya
organisationen började tillämpas och strax efter
årsskiftet 1974 inrättades perm anenta program 
näm nder (förkortas PN). Rådet arbetade nu efter
ett nytt organisationsschema:

Program
nämnden

S
t

Sekretariat
Forskningssekreterargrupp

y
r
e

I
s
e

Informationsgrupp
-

Föreståndare
Kansligrupp

Figur 2: Byggforskningsrådets organisation 1974.

Program näm nder
Målen för verksam heten inom program m et ”pla
nering” var att:52
• hålla god kontakt m ed byggforskningens intres
senter,
analysera överordnade mål och direktiv,
ha god kännedom om existerande FoU-organ
och pågående verksamhet inom /utom landet,
åstadkom m a en rullande program m ering och
planering av rådets verksam het på kort och
lång sikt med en lämplig kom bination av bredd
och djup,
planera samt initiera och sam ordna FoU inom
;na om råden till projektblock,
an 1
• bedöm a uppnådda resultat och effekter inom
olika om råden och projektblock.
Ett viktigt instrum ent för dessa ändamål blev pro
gram näm nderna. I den organisatoriska konstruk
tionen var näm ndernas sekretariat en integrerad
del av rådets kansli, d.v.s. sekreterarfunktionen i
respektive näm nd handhades av en eller ett par av
rådets forskningssekreterare. Forskningssekreterarna arbetade således i tre grupper, som också
var ansvariga för var sin näm nd.
N äm nderna fick var sitt ansvars
Program 1
område enligt den indelning i del
PLANERING
program som rådet arbetade med:
Program 3
Byggd miljö (A), Tekniska system
STÖD TILL FoU
(B) och Byggnadsproduktion (C).
Program näm nderna övertog
flera av de uppgifter som tidigare
Program 2
utförts av styrelsen och kansliet.
INFORMATION
De fick nämligen till uppgift att
framställa ett förslag på kort och
lång sikt för forskningsverksam
heten inom respektive område.
Styrelsen kvarstod dock som be
slutande
organ.
För
detta
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ändam ål skulle näm nden skaffa sig överblick över
sitt område genom att följa forskningens utveck
ling nationellt och internationellt. Den skulle även
skaffa sig kännedom om forskningsbehov genom
att ha kontakter m ed forskningens intressenter.
Om så behövdes hade näm nden möjlighet att göra
fördjupade och detaljerade undersökningar av oli
ka delom råden. Till uppgifterna hörde också att
”bedöm a utfallet av utförd forskning och utveckla
m etoder att prognosticera, mäta och slutligt bedö
ma forskningsinsatsernas värde”. N äm nden hade
också en rådgivande funktion vid fördelningen av
forskningsanslag. Institutet skulle vara represente
rat i samtliga programnämnder. Instruktionen för
program näm nderna var således mycket uppfor
drande, vilket speglar de stora förväntningar som
m an hade på resultatet av näm ndernas insatser.
N äm nderna utsågs för en period av tre år i ta
get och de första näm nderna (1974) hade drygt
ett tiotal ledam öter (ett flertal av ledam öterna
hade varit m ed i program kom m ittéerna). Förteck
ningen nedan är häm tad från Byggforskningsrådets verksamhetsberättelse för 1976/77.
Fem av tretton i PN A var aktiva forskare:
P ro g ram n äm n d för om råde A
Carin Boalt, prof. ordf., LTH
Gösta Blücher, avd. dir, Statens Planverk
A nna Borelius, övering., Bostadsstyrelsen
Jan Eriksson, ark ., SIB
Rune Falk, ark., W hite A rkitektkontor AB
Hans Fog, prof., Fog & Sahlin A rkitektkontor AB
Bengt Hallberg, förb.sekr., Hyresgäst, riksförbund
Per H olm, prof., KTH
Karin Kallin, fru, Örebro kom m un
Bruno Landstedt, kanslichef, M S-förbundet
Olle Ohlsson, univ.lektor, Göteborgs universitet
Hans Wohlin, chefsark., Stockholms stadsbyggnadskontor
Yngve Öberg, dir., Platzer Bygg AB
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P ro g ram n äm n d för om råde B
Lars Östlund, prof., LTH
Erik Dahlström, byggn.råd, Byggnadsstyrelsen
Gunnar Essunger, övering., Statens planverk
Bertil Hawerman, dir., Svenska Vatten- och
Avloppsföreningen
Hans Allan Löjberg, civ.ing., SIB
Carl-Olof Morjeldt, dir., Hagconsult AB
Paul Lindroth, övering., Gullfiber AB
Bert-Ove Petterson, 2:e förb.ordf., Fastighetsanställdas förbund
Tage Olrog, tekn.dir., Statens Vattenfallsverk
Bertil Wahling, dir., W ahling Företagsgrupp AB
Lars Ågren, prof., CTH

P rog ram n äm n d för om råd e C
Gunnar Olof görs, Dir., ordf., Sv. Industrietablerings
AB
Allan Andersson, pol. mag., Sv. Byggnadsarbetarförbundet
Bo Broms, Dir, Gustavsbergs Fabriker
Curt Hunhammar, dir., Skånska Cementgjuteriet
Olle Jansson, dir., AB Göteborgshem
Bengt Mattson, dir., ByggPaul
Erwin Mildner, fil lic, SIB
Ulf Regnholt, dir., W S -tekniska föreningen
Branko Salaj, dir., Sv. Byggnadsindustriförbundet
Curt Strehlenert, ark., HSB:s riksförbund

Förteckningen över program näm ndsledam öter ger
oss en bild i första hand av vilka personer som var
villiga att acceptera arbetsuppgiften ifråga och inte
vilka som BFR försökte att rekrytera. En jäm förel
se m ed dem som ingick i de ursprungliga pro
gram näm nderna visar att ett flertal representanter
från det privata näringslivet efterhand föll ifrån för
att ersättas av mer eller m indre forskningsvana
personer.
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Stöd till FoU - det tredje programmet
När pro grambudge te ringens terminologi skulle
användas av BFR tvingades m an att fastställa över
gripande mål för den mycket konkreta och h an d 
fasta del av verksam heten som kallades program
3, d.v.s. stöd till FoU. Rådet lanserade en målfor
m ulering som ganska väl samm anfattade den nya
aktivistiska och offensiva forskningsplanering som
Eriksson hade pläderat för:53
• genom anslag till kom petenta/utvecklingsbara
FoU-organ stödja såväl rationaliseringsinsatser
som forskning och utveckling om kring pro
blem som m ed tillgänglig m etodik är ”forskningsbara” och vars lösning bidrar till u p p n åen 
d et av övergripande mål,
• initiera projekt då detta behövs som kom plette
ring till av FoU-organ föreslagna projekt för att
allsidigt belysa problem eller göra FoU-resultat
praktiskt användbara,
• sam ordna projekt inbördes,
• göra viktiga problem ”forskningsbara” genom
stö d till utveckling av m etoder och hjälpmedel
för FoU,
• öka effektiviteten i FoU-arbetet genom stöd till
framväxt av goda FoU-miljöer och genom erfarenhetsåterföring från genomförda projekt.
Vidare organiserades arbetet i s.k. block för priori
terade områden. 1974 hade block för energi, kost
nadskalkyler och kostnadsstyrning, belysning
sam t lätta byggsystem inrättats. Blocken kunde i
förekom m ande fall kopplas till särskilda styrgrup
per. Dessutom fanns ett antal ”överskärande pro
blem om råden” som rådet ville ge särskild u p p 
m ärksam het. Det gällde arbetsmiljöfrågor, m iljö

vård, ekonom isk forskning, klimatisering och ex
perim entbyggande .
Sammantaget blev detta en rad parallella or
gan och organisationsprinciper, vilket snart gav
upphov till ett behov av att få klarhet i de olika
organens egentliga ställning i organisationssche
mat. Till aprilsam m anträdet 1974 utarbetade
kansliet ett förslag som syftade till att reda ut be
greppen. Det klargjordes att program näm nderna
var en överbyggnad till forskningssekreterarorganisationen inom kansliet, vilken även den var in
delad efter delprogram sprincipen A, B och C.
N äm nderna kunde på eget initiativ utse tillfäl
liga arbetsgrupper för vissa delområden. Dessa
skulle i fortsättningen ha samma beteckning som
rådets tidigare arbetsgrupper, d.v.s. program grup
per. Det kunde också skapas program grupper som
var gemensamma mellan olika nämnder. Däremot
var det rådets styrelse som beslutade om etable
rande av projektblock och tillsättningen av styr/referensgrupper för dessa. Dessa styr-/referensgrupper blev således en sorts projektgrupper, som
var vanliga i annan m odern företagsadministra
tion. Kombinationen av en fast linjeorganisation
och tillfälliga projektgrupper kunde ställa till pro
blem av den art som kanske enklast illustreras i fi
gur 3.
De streckade rutorna avser tänkta forsknings
om råden A, B och C. Påpekas bör att projekt
blocken rapporterade till respektive program 
näm nd ( i ovanstående exempel till PN B). BFR:s
organisationsmodell hade blivit ovanligt kom pli
cerad. H ur detta tolkades av en utom stående be
dömare fick m an reda på i och m ed den utvärde
ring och verksam hetskontroll som Riksrevisionsverket utförde 1975.
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STYRELSE

Föreståndare

Programnämnd
StyrVreferensgrupp
Projektblock

Figur 3: Byggforskningsrådets organisation 1974, utbyggd modell.

R iksrevisionen utvärderar
Vid junisam m anträdet 1975 redogjorde en utred
ningsm an från Riksrevisionsverket (RRV) för inne
hållet i prom em orian ”Byggforskningsrådets verk
sam het”.54 Rapporten var resultatet av diskussioner
m ed styrelsen, personalen och ledningen. Rappor
ten v ar alltså en problem sam m anställning på basis
av synpunkter som fanns inom organisationen.
Föreståndaren Eriksson påpekade att m an i stort
sett var överens och att de problem som u p p 
m ärksam m ats skulle bearbetas.
A ndra var inte nöjda. Lennart Holm ansåg att
rapporten alltför mycket betraktade BFR som en
”adm inistrativ apparat” i stället för att se bygg
forskningen som en producent och konsum ent av
kunskap. Detta gjorde rapporten ointressant. All
uppm ärksam het hade fokuserats på forskningens
initiala skeden m edan det verkligt problematiska
var a tt stärka avnämarnas m öjligheter att ta del av

den kunskap projekten gav. Arne Johnson påpeka
de att den vetenskapliga kom petensen borde ges
en starkare ställning inom både kansli och näm n
der, en synpunkt som tidigare framförts av Holm.
Hjalmar Olson menade att rapporten var vär
defull eftersom den tvingade rådet att utöva själv
kritik. Onekligen fanns en hel del sprängstoff i re
visionen. Harry Bernhard varnade för ”att vissa for
muleringar i rapporten skulle kom m a att väcka
uppseende i massmedia”. Vilka hem ligheter hade
avslöjats? Låt oss stanna till vid denna utom ståen
de granskning.
Promemorian gjorde en samm anfattande ge
nomgång av rådets instruktion och organisation
utifrån de direktiv som statsm akterna givit. Gräns
dragningen mot andra FoU-finansierande organ
uppm ärksam m ades. RRV pekade bl.a. på att del
program m et Byggd miljö (A) var ett riskområde
som kunde tänkas flyta ut till att omfatta all den
forskning som på något sätt hade m ed den fysiska
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miljön att göra. Utredaren förordade ökade k o n 
takter med andra forskningsplanerande organ för
att förhindra dubbelarbete.
Vad gällde organisationsstrukturen påvisades
att det inte förelåg någon överensstämmelse m el
lan program indelning och organisation. Med detta
bör ha avsetts det faktum att program 1 inte hade
någon särskild avdelning. Ett utvecklingsarbete
pågick inom rådet som övervägde lämpligheten av
program indelningen. Detta visar att rådet trots sitt
intensiva arbete m ed omorganisationen inte hade
lyckats finna en acceptabel modell.
Om forskningsplaneringen konstaterades att
rådet på kort tid byggt ut planeringsresurserna av
sevärt. Detta var en tydlig del av försöket att spela
en m era aktiv roll. Revisionen kunde dock inte
bedöm a program näm ndernas verksamhet, efter
som de verkat alltför kort tid. ”Revisionen vill
em ellertid i detta sam m anhang framhålla den risk
för tröghet i planeringsorganisationen som uppstå
p g a program näm ndernas storlek och sam m an
sättning.” Det framhölls att ledam öterna var
strängt upptagna och att det kunde bli svårt att
sam ordna näm ndernas resurser. N äm nderna b o r
de därför betraktas som en försöksverksamhet,
som senare måste utvärderas.
Tanken att näm nderna skulle utgöra en ”form aliserad” avnäm arkontakt ville utredningsm an
nen problematisera. Han förutsåg ett behov av
m era flexibel intressentkontakt och föreslog därför
ett m era aktivt nyttjande av styr-/re fe rensgrupper
d irek t kopplade till forskningsprojekt eller grup
per av forskningsprojekt. Bristen på m etoder och
instrum ent för utvärdering och uppföljning fram 
hölls som ett allvarligt problem. Även detta skulle
k u n n a åtgärdas genom referensgruppernas arbete.
Rapporten diskuterade också den starka ställ
ning forskningssekreterarna hade i anslagsbehandlingen. ”De avgör dels om sakutlåtande skall
inhäm tas, dels vilka remissinstanser som i så fall

skall väljas. Forskningssekreterarnas sakkunskap
och bedöm ningar blir ofta avgörande för de för
slag till beslut som föreläggs rådet för avgörande.
Det förekommer relativt sällan att rådets beslut i
anslagsärenden avviker från kanslimötets förslag
till beslut.”55 Till problem bilden hörde att det inte
fanns några enhetliga principer för remissförfaran
det. Forskningssekreterarna fick bedöm a lämplig
heten efter eget skön. Rådet uppm anades att utar
beta principer för detta. Dessutom anförde revisio
nen att rådet borde utveckla bedöm ningsgrunder
till ledning för angelägenhetsgradering och andra
ställningstaganden (vetenskaplig kom petens, m e
tod m.m.), t.ex. genom att konsultera andra FoUorgan i landet.
I korta punkter framfördes i rapporten också
en bitande kritik mot skötseln och kontrollen av
medlen: personalen kände osäkerhet om sina ar
betsuppgifter, en auktoritativ arbetsordning sak
nades; rådet befanns ha dålig kontroll på den fak
tiska medelsanvändningen, vilket gjorde att vissa
anslag de facto var ramanslag till institutionerna;
många projekt hade inte avslutats inom utsatt tid;
arkivet var dåligt skött, vissa projektakter sakna
des. Dessutom ifrågasatte utredaren det s.k. P-systemet för projektkoden. Revisionen hävdade att
det fanns styrelseledamöter som inte orkat sätta
sig in i P-kodsindelningen och som inte förstod
varför den användes.
Dessa punkter var förvisso ägnade att skapa
uppm ärksam het, men ledde inte till någon debatt
i dagspressen.56 Revisionen genomfördes i gott
samarbete mellan granskare och granskade. Sty
relsen och föreståndaren fann sannolikt att revi
sionen kunde sätta fingret på de brister som u t
vecklats inom organisationen till följd av den
snabba expansionen. Påpekandet att rådet inte
hade kontroll över medlen var naturligtvis allvar
lig. Det var nämligen något man försökt ändra på
sedan ett par år tillbaka. Än mer besvärande var
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kanske det faktum att styrelseledamöter erkände
sig ovetande om principerna bakom P-systemet.
H ur kunde dessa ledam öter delta i policybeslut
om vilka P-områden som borde prioriteras? Möjli
gen skall kritiken tolkas som ett missnöje m ed ett
klassifikationssystem, som var svårgripbart och,
inte m inst viktigt, aldrig blev färdigt. Så sent som i
verksam hetsberättelsen för 1975/76 finns en re
servation i anslutning till presentationen av syste
met:
Systemet har inte slutgiltigt fastställts och smärre ju s
teringar han väntas.

Även de program kom m ittéer som föregick näm n
derna var missnöjda med systemet. I sina planer
tilläm pade de en annan indelning än P-systemet
av sin forskning.
Revisionen gav underlag för en del smärre
skärmytslingar inom styrelsen. Med hänvisning
till att rådet inte tagit hänsyn till den kritik som
RRV framfört avsade sig professor Arne Johnson
ordförandeskapet för program näm nd B. Detta in
träffade redan i septem ber 1975, m en Johnson p å
pekade att han själv framfört samma kritik tidiga
re. Johnson var ledamot i styrelsen fram till 1975,
m en ”petades” m ed hänvisning till att det var dags
för en annan teknisk högskola att få en represen
tant i styrelsen. Johnson framtoning kunde ibland
uppfattas som kontroversiell; i en av intervjuerna
för denna bok hävdas att han ibland ”levde röva
re” p å styrelsens samm anträden; något som däre
mot av förklarliga skäl inte kom m er till uttryck i
källmaterialet.
RRV-rapporten skapade ett visst mått av osä
k erh et inom styrelsen. En del av den kritik som
fram kom m it medförde att styrelsen började en
diskussion rörande kvaliteten på ansökningarna.
Vid januarisam m anträdet 1975 skrev man in i
protokollet att det var en allmän uppfattning att
ansökningar som innehöll ”nyskapande verksam 
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het” var alldeles för fåtaliga. Man påpekade också
att ansökningarna sällan svarade på vad resultatet
skulle användas till. Det var dock svårt att finna
åtgärdsförslag för att ändra på dessa förhållanden,
även om några ville gå hårdare fram:
Från några håll fram hölls att det var bättre att vara
litet återhållsam med anslag nu och fondera medlen
tills kansliets initierande verksamhet och programnämndernas arbete gett resultat i form av bättre pro
jekt. Beträffande programnämnderna framhölls att
det var viktigt att dessa nu efter ett års verksamhet
börjar visa upp resultat i form av nyheter inom re
spektive område.

Denna typ av kritik hade hörts förr, m en rådet
hade ingen strategi för att hantera problem en. Ett
av Lennart Holms första förslag när han förordnats
som ledamot i styrelsen hösten 1972 - sannolikt
med debatten om byggforskningen utifrån Einar
Erikssons material i färskt minne - var att kräva att
ansökningarna skulle innehålla en redovisning av
m etoden för den planerade forskningen. Blanket
terna borde ändras, ansåg Holm. Föreståndaren
påpekade att i anvisningarna för ansökan fanns ett
sådant krav, m en synpunkterna skulle beaktas vid
nästa översyn av formuläret. Nu efter tre år var
frågan åter uppe för diskussion. H ur skulle styrel
sen åtgärda detta?
En väg var att satsa mer resurser på utvärde
ring av forskningen. Dock gjorde m an inte klart
för sig vilken typ av utvärderingar som skulle an
vändas. Sannolikt drog m an sig för att förorda den
typ av utvärderingar som Eriksson utfört. I sam 
band med diskussionen om program näm nderna
under hösten 1975 hoppades man helt allmänt att
dessa skulle kunna ägna större uppm ärksam het åt
att arbeta m ed utvärderingar. ”Det går inte att
komma ifrån det trycket”, påpekade föreståndaren
och föreslog insatser för detta ändamål.
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Skifte på ordförandestolen
mm
>f

)

Olof Jansson (t.v.) överlämnar en gåva till Hjalmar Olson vid dennes av
gång från ordförandeposten 1975. Ur Från byggforskningen. Foto Åke
Danneberg.

1975 avgick Hjalmar Olson från posten som Bygg
forskningsrådets styrelseordförande. I närm are två
decennier hade han då innehaft ordförandestolen
för byggnadsforskningen, eftersom han började
som ordförande för Statens näm nd för byggnads
forskning redan 1956. Till hans efterträdare utsågs
en av rådets styrelseledamöter - generaldirektören
Lennart Holm vid Statens planverk.
O lson lämnade inte verksamheten helt, utan
fortsatte bl.a. som ordförande i rådets energibe
red n in g .57 Han tog aktiv del i genom förandet av
de p laner som han varit med om att dra upp till
sam m ans med Olof Eriksson och deltog, som sär

skilt kallad, vid styrelsesammanträdena ända fram
till den 8 mars 1990. Olson lämnade ordförande
posten i ett skede av rådets utveckling som bäst
kan beskrivas m ed orden ”hektisk verksam hets
planering”. När tankarna om avgång aviserades
började planeringen av en festskrift till ordföran
den, m en andra arbetsuppgifter kom att göra det
omöjligt för rådets kansli att färdigställa den av
sedda festskriften. Olof Eriksson berättade om
den plan som gick i stöpet:58
Få personer inom byggnadssektorn skulle vara så fö r 
tjänta av en sådan som Hjalmar Olson. Och ändock
blev det ingen festskrift i vanlig mening.
Energikrisen kom emellan. Plötsligt blev energi
hushållningen i våra byggnader en av den nationella
energipolitikens hörnpelare. Den på energihushållning
inriktade FoU rådet förutseende nog börjat bygga upp
skulle nu på kort tid flerfaldigas i storlek. Detta har
också påverkat den allmänna byggnadsforskningen
och det intensiva utbyggnadsarbete som pågår på
grundval av rådets fö r några år sedan fram lagda
ramprogram.
( - - - )

Inför ordförandeskiftet har vi därför, i stället fö r
en festskrift, i stora drag färdiga planer att presentera
fö r det hittills största utvecklingssteget inom byggnads
forskningen. Det är en situation i linje med den anda i
vilken Hjalmar Olson hela tiden lett rådets verksam
het. De viktiga frågorna är de olösta, som ännu ligger
fram för oss.

En mera konkret gåva fick Olson också m otta vid
sin avgång. Han erhöll nämligen en unik bildex
posé ur Byggforskningens skriftserier.
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SKNINGS

R a d ets fö re stå n d are titteätts
av regeringen.
R å d ets kansli h ar om kring
60 anställda.

Den nya styrelsen 1975 som den pre
senterades i ett collage till en informationsutställning.
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1 975 års styrelse
Den 1 juli 1975 förordnades nya ledamöter till rå
dets styrelse, som nu fick följande sammansättning:

tioner, som kanske inte uppvägdes av att Olson
ersattes av en m an från det privata näringslivet.
Ställningen mellan de olika representationskategorierna förändrades därem ot inte.

BFR styrelseledam öter 1975 -1 9 7 8
Lennart Holm, generaldir., (ordf.), Statens p lan

verk
H arry Bernhard, fd övering., Bostadsstyrelsen
Jon Höjer, arkitekt SAR, Höjer <Sr Ljungqvist
A rkitektkontor AB
Olle Jansson, dir. (v. ordf.), AB Göteborgshem
Karin Kallin, kom m unalråd, Ö rebro kom m un
Sven Kypengren, direktör, HSB:s Riksförbund
Holger Nordlund, direktör, Calor-Celsius AB
Fredrik Sundberg, direktör, Yngve Kullenbergs
Byggnads AB
Lars Ågren, direktör, Svenska K om m unförbundet
Lars Östlund, professor, Lunds tekniska högskola
Lennart Östman, direktör, ABV
R edan en översiktlig analys av denna styrelse leder
till slutsatsen att några principiella förändringar
egentligen inte åstadkoms. Bytet på ordförande
stolen hade naturligtvis viktiga politiska im plika

Ledning och personal
Per Holm lämnade, som redan näm nts, den 1 juli

1973 sin tjänst som föreståndare för att tillträda
en professur i regional planering vid KTH. Han ef
terträddes av Olof Eriksson, teknisk direktör vid
byggnadsstyrelsen, och medlem av rådets styrelse.
U nder 1970-talet anställdes flera av de nu nam n
kunniga forskningssekreterarna: Arne Boysen, Lars
Sundbom (anläggningsforskning), Jöran Lindvall,
Tommy Månsson, Göran Hellsten, Stig Sellfors, Sten
Flodin och Stefan Sandesten. En av Olof Erikssons
första åtgärder var att placera Åke Roos som kansli
chef när Harald Häggquist lämnade verksam he
ten.
1976 fick personalen tillfälle att delta i rådets
styrelsearbete genom att två representanter, en för
SACO/SR och en för TCO/ST, adjungerades till
styrelsens samm anträden.

—
« i™
■
i n uh r

O lof Eriksson, Barbro Elving, Inga Avelius och B Äke Bengtsson.

Grupp C. Lars Sundbom och Ann-Charlotte
Ekström.
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Grupp B. Göran Svensson, Barbro Nilsson, Åke Roos och Tommy Månsson.

Klimat och installationer. Monica Nordell och Arne
Boysen.

Inform ationsgruppen. Sirkka Sannö, Inga-Britt Fredholm , Gert Fredriksson och Birgitta Sheppard.

Vaktmästeri och växel. Kenneth Nilsson, Jeanette Er
icsson och Helge Gustavsson.

Registratur, statistik- och projektregister. Björn Björnson, Britt Blomgren, Bntt-Marie
Haraldsson, Margareta W essberg och Britten Jansson.

Grupp A. Ingrid Lundahl, Nina Raftmg och Jöran
Lindvall.

Kameral avdelning. Per Holmquist, Kerstin Andersson, Inger Lundell och Birgit Persson.

Administration. Margareta Selder och Harald Häggquist.

140

Ansvarsområdet vidgas 1970-76

Ändrade handläggningsrutiner
- beslut på delegation
Antalet ansökningar fortsatte att öka. O m fattning
en gjorde att styrelsen 1973 vid sitt stora maj sam 
m anträde, då m an arbetade i två dagar, prövade
en ny modell m ed gruppvis genomgång av ansök
ningarna uppdelade på delprogram om rådena.
Dessutom beslutade styrelsen 1974 att koncentre
ra ansökningsbehandlingen till tre samm anträden:
i januari, april och oktober. Det innebar nya an
sökningstider.
Samtidigt infördes en ny och förenklad be
slutsordning för forsknings- och resebidrag på
u p p till 50 tkr. Föreståndaren gavs rätt att besluta
i dessa ärenden. Delegationen var ett sätt att ge
styrelsen utrym m e för principiella diskussioner av
forskningens utveckling och de forskningsprojekt
som var aktuella. Den övre gränsen om 50 tkr
m otsvarade kostnaden för en forskare under ett år.
Sådana ansökningar utgjorde drygt en tredjedel av
antalet ansökningar till rådet, m en inte mer än en
tiondel av de beviljade medlen. Enligt beslutsord
ningen fastställde rådet en årlig ram för dessa
ärenden. Första budgetåret uppgick den till 4
mkr. Besluten skulle regelbundet rapporteras till
styrelsen. Den som fått avslag eller sänkt belopp
k u n d e skriftligen begära att ansökan skulle tas
u p p på ett rådsmöte. En förutsättning var att be
slut inte fick innebära att rådet var bundet att ge
fortsatta bidrag utöver den fastställda summan,
m en bidrag kunde ges till program arbeten som
avsåg att bli större än 50 tkr. Utglesningen av be
slutssam m anträden kom penserades av den bättre
service som kansliet nu räknade med att kunna
ge. Antalet ärenden som skulle diskuteras och be
slutas på styrelsens sam m anträden kunde nu

minskas och detta medgav att de stora projekten
blev föremål för mera ingående diskussioner.
Dessa diskussioner kunde, enligt intervjuer
för denna bok, ibland vara ganska livliga och allt
som sades var kanske inte m enat för en större all
m änhet. Olika forskningsledares trovärdighet och
tillförlitlighet var inte alltid en lätt sak att avgöra.
Det faktum att forskningssekreterarna nu satt med
vid styrelsens sam m anträden utgjorde inte bara en
fördel. Det skapade också smärre problem. Flade
tjänstem ännen tystnadsplikt? Ja, i oreglerad form,
ansåg rådets styrelse i ett svar till bostadsdeparte
m entet i december 1974: ”Rådets handläggande
tjänstem än är närvarande vid rådssam m anträdena
och kan ta del av diskussionerna rörande de en
skilda ärendena. Från rådsm edlem m arnas sida har
vid ett par tillfällen påpekats att dessa diskussio
ner ej får refereras annat än i sak och att några
hänvisningar till enskild rådsledamots yttrande ej
får göras.”59
1975 mottog rådet ca 1 000 ansökningar. Det
stora antalet ärenden gjorde också att beredningstiderna blev allt längre. För att åtgärda detta ön
skade kansliet färre ansökningstillfällen för att på
så vis få längre tid för beredning. Detta kunde
dessutom medge ett remissförfarande vid behand
lingen av ansökningarna. RRV förordade en rutin
som innehöll remisser. Forskningsrådsutredningen hade aviserat krav om större öppenhet i ären
debehandlingen och det fordrade enligt kansliet
ett större tidsutrymme. Anslagsbehandlingen i sty
relsen koncentrerades från 1975 till två tillfällen
om året - april och novem ber - och delegationsgränsen ökades till 80 tkr.
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Ramanslagen återupptogs 1976 och även det
var ett sätt att underlätta hanteringen av de många
och små projekten. Trots de dåliga erfarenheterna
av 1960-talets ramanslag ville m an nu åter pröva
denna arbetsm odell för att stödja välskötta institu
tioner, t.ex. institutionen för byggnadsfunktionslära vid KTH, som 1975/76 var den största enskilda
m ottagaren av BFR-medel inom kategorin univer
sitets- och högskolesektorn. De BFR-finansierade
projekten vid denna institution uppgick till en
sum m a av 1 042 000 kronor.
D ärm ed startade ett digert arbete m ed att pla
nera och utform a dessa ramavtal:60
Vilken typ av ledningsgrupp bör finnas? Skall en råds
ledamot och/eller en nämndledamot ingå? Skall det
därutöver finnas ytterligare representation utifrån?
Hur och med hur många personer skall avdelningen
vara representerad i ledningsgruppen ? Vilka befogen
heter skall ledningsgruppen ha över verksamhetens
planering, genomförande och resultatredovisning? Kan
hela ramanslaget ges på grundval av en mer eller
mindre översiktlig plan eller bör anslaget frigöras efter
hand som skilda projekt uppnått tillräcklig detaljeringsgrad?
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Utifrån detaljerade kontrakt började rådet återigen
att fördela ramanslag till de mest erkända och väl
renom m erade institutionerna.
M

ånga oavslutade projekt

1976 uppgick antalet pågående projekt till ca
2 000 st. I flera fall hände det att projekt blev lig
gande och aldrig avslutades. Inför omläggningen
till den statliga redovisningssystemet, det s.k. sys
tem S, i juli 1976 befanns nödvändigt att avsluta
dessa projekt. Av de ca 4 000 beslut om anslag
(inklusive tilläggsanslag) som rådet fattat sedan
starten 1960 fanns då hela 250 projekt som inte
avslutats och där m an kunde göra bedöm ningen
att ytterligare arbete inte skulle ge något egentligt
utbyte. För att förenkla hanteringen och avföra
dessa föreslogs att kravet på redovisning skulle
släppas och att kansliet gavs rätt att besluta i frå
gan. Detta godkändes av styrelsen m ed villkoret
att denna hade möjlighet att ”återuppliva projekt
som det anser bör avslutas enligt fastställd ord
ning genom förnyat beslut”.

Forskningsplaneringens strategiska problem
Ty även forskare är fåfänga. Det är inte trycksvärtan i
forskningsrapporten som är målet, utan ögonen som
läser den, hjärnan som smälter den och händerna som
ändrar verkligheten, lite.

Lennart Holm61
Mål- och ram program m et 1972 gav Byggforsk
ningsrådets styrelse argument för att begära en
om fördelning av resursfördelningen så att sektor
A, ”planering och brukande av byggd miljö”, u n 
der d e n närm aste femårsperioden borde föras upp
i nivå m ed rådets andra huvudom råden, bygg

nadsteknik och byggnadsproduktion. Framför allt
var det sektor B som måste minskas ned. Målsätt
ningen var att det under andra hälften av 1970-talet skulle vara så att 35 % av m edlen gick till Asektorn, 35 % till B och 30 % till C.
Våra data över utfallet vad gäller beviljade m e
del och dess fördelning under olika år är sådana
att m öjligheterna till jämförelser över längre perio
der är små. För perioden 1967/68 till 1972/73 får
vi hålla till godo m ed data som anger utfallet en
ligt det s.k. P-systemet.
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Diagram 8 : Beviljade medel 1967/68-1972/73. Procentuell fördelning.

Stapel=budgetår 1967/68™1972/73

Ådm mm P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Källa: AF och VB
Anm.: Adm. är administrationskostnader, P1 Planering av yttre miljö, P2 Utformning av lokaler, P3 Byggnaders tekniska utförande, P4 Byggande, P5 Användning
av byggnader, P6 Samhällsfrågor, P7 Generella förutsättningar, P8 Information, P9 Övrigt.

Diagram met visar - varje stapel ger utfallet för re
spektive budgetår inom varje anslagskategori - att
det skedde en tydlig m inskning av P3, byggnaders
och anläggningars tekniska utförande, redan från
och med 1970/71 medan P5, användning av
byggnader, lokaler och anläggningar, ökar sin rela
tiva andel. Det bör dock påpekas att dessa data är
relativt osäkra eftersom P-koden knappast kan sä
gas ha varit ett tillförlitligt instrum ent för att klas
sificera forskningsprojekten.
Åren 1973/74 till och med 1975/76 är utfallsdata fördelade på program och delprogram. Här
fram går att den tänkta om fördelningen mellan
sektorerna inte blev så som m an hade tänkt:
Balansen mellan planerings- och teknikforsk
n in g en uppnåddes inte under perioden. Förkla
rin g en var att energiforskning blev ett h u v u d n u m 
m er i den statligt finansierade forskningen. Den

Diagram 9: Utfall programområden
1975/76. Procentuell fördelning.

1973/74 -

%
40 n
Budgetår

□ 1973/74
El 1974/75
B 1975/76

30-

m
r y j

mJiÉi
Adm

1

2

3A

3B

3C

om råde

Källa: AF och VB
Anm.: Adm. är administrationskostnader, 1 Planering, 2 Information, 3A Plane
ring av byggd miljö, 3B Tekniska system, 3C Produktion.
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stora satsningen bidrog till att BFR fortsatte att
vara ett teknikdom inerat forskningsråd.
Ett av rådets kännetecken är att det successivt
vidgat sitt ansvarsområde. Därför var det inte hel
ler problem atiskt för styrelsen och kansliet att ge
sig i kast m ed energiforskningen. I ram program 
met hade dessutom framhållits att det var nödvän
digt med ett ”naturresurshållningsperspektiv”, och
detta kom väl till pass när byggforskningen efter
oljekrisen blev en del av det statliga energiforsk
ningsprogramm et.

R ådets äm nesom råden
Vad behandlades inom de olika forskningsom rå
den som BFR arbetade med? Forskningssekrete
rarna var indelade enligt den nya bokstavsmodellen A, B och C. Inom område A gällde huvudde
len av forskningen h u r bebyggelsen, särskilt b o 
stadsbebyggelsen, borde vara beskaffad för att
m otsvara brukarnas behov och krav. En målsätt
ning var att förbättra och utöka forskningen om
de planeringsprocesser som var bestäm m ande för
bebyggelsens utform ning och egenskaper.
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H uvuddelen av forskningsverksamheten inom
område B var inriktad på att utveckla tekniska lös
ningar, material och m etoder för att understödja
såväl rationell tillverkning som långsiktigt god
ekonom i ifråga om drift och underhåll. Tyngd
punkten kom alltmer att läggas på ekonom i och
driftfrågor samt hushållningen m ed naturresurser,
bl.a. energi och byggmaterial.
Ämnesområde C behandlade forsknings- och
utvecklingsverksam het som syftade till att utveck
la en resurssnål tillverkning och förvaltning av
byggnader och anläggningar. En viktig satsning på
omådet gällde att etablera arbetsmiljöforskning
med fokus på byggarbetsplatsen
I den följande framställningen tecknas helt
kort några av de programinitiativ som togs under
perioden och de programskrifter som publicera
des. Därefter förs läsaren in i några forskningsstra
tegiska frågor som var aktuella under perioden u t
ifrån exemplet samhällsplaneringsforskning. Av
snittet avslutas m ed en orientering kring energi
forskningen, det nya område som etablerades u n 
der perioden och som gav ett välkommet tillskott
i regleringsbreven.

Programgrupper och programskrifter
Tillsättandet av program grupper fortfor att vara ett
viktigt instrum ent för styrelsen och kansliet när
det gällde att skaffa sig överblick över ett forsk
ningsom råde eller när m an ville peka ut särskilt
angelägna forskningsuppgifter.
M ed anledning av det påtagligt ökade nyttjan
det av datorer inom byggnadsbranschen bildades
1971 BFR:s ADB-grupp med byggföretagaren Sven

Tyrén som ordförande. G ruppens uppgift var att

verka för sam ordning och utveckling av ADBverksam heten inom branschen. Man gjorde bl.a.
en inventering av svenska och utländska tekniska
dataprogram för de olika skedena i byggproces
sen, och utarbetade riktlinjer för program beskriv
ningar.
In stallatio n sfo rsk n in g en var under hela peri
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oden ett prioriterat område som föreståndaren
hade ett särskilt gott öga till. Energikrisen 1973
medförde att det blev lättare att finna resurser för
denna forskning, m en redan 1972 hade m an till
satt en program grupp med uppgift att ta fram ett
översiktsprogram för systemutveckling och forsk
ning inom om rådet kostnadsstyrning av installa
tioner.
Installationsom rådet blev också föremål för en
särskild satsning - efter långt och träget arbete av
föreståndaren - i form av ett antal forskartjänster
inom installationsområdet, vilket bl.a. ledde till
att äm net efterhand kunde etablera ett flertal pro
fessurer. Rådet finansierade dessa tills det ”petitavägen” var möjligt att erhålla ordinarie budgete
ring. När energipolitiken väl var etablerad blev det
enkelt att motivera dylika satsningar.62
Rådets program grupp för byggnadsekonom isk forskning tillsattes våren 1972, som ett svar
på påpekanden av inrikesm inistern i statsverkspropositionen. Även i budgetpropositionen 1974
betonades att den byggnadsekonomiska forsk
ningen borde prioriteras högre. Byggkostnaderna
och de höga hyrorna fortfor att vara ett påtagligt
politiskt problem. G ruppen fick i uppgift att be
skriva äm nesom rådet, och att föreslå viktiga forsk
ningsuppgifter. Att detta var angelägen forskning
framgick även av det faktum att rådets program 
näm nder gavs direktiv att tydligt redovisa forsk
ning inom detta om råde i sina verksamhetsplaner.
Tanken var att om rådet väsentligt skulle ökas för
att inom några år förbruka medel upp till 10-15 %
av respektive delprogram.
Byggnadsekonomigruppen publicerade 1975
program skriften Byggnadsekonomi - ämnesområde
och forskningsinriktning. Ansvariga för utarbetandet
var Per Holm och Branko Salaj. I programskriften
fram hölls att det fanns många vita fläckar på om 
råd et på grund av att byggnadsekonomin länge
uppfattats enbart som ett produktionsekonom iskt
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problem. När bostadspolitiken dom inerades av
bostadsbristen var det naturligt att koncentrera
uppm ärksam heten på praktiska lösningar i byg
gandet. U nder loppet av 1970-talet hade, som
framhållits ovan, problem atiken dock förändrats,
och i sam hällsdebatten fanns nu ett betydligt mera
samm ansatt och komplicerat krav- och behovs-
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mönster. Byggandets och boendets fördyring u p p 
märksam mades, miljöfrågor av olika slag ställde
kvalitativa egenskaper hos byggandet i förgrun
den, och hushållningen m ed energi och resurser
gav tillika nya uppgifter att hantera, inom ram en
för knappa ekonom iska resurser. Det förändrade
läget ställde krav på nya m etoder och teorier. På
för tidsandan vanligt sätt föreslogs att mikro- och
m akroteorier skulle integreras och att tvärveten
skapliga arbetsformer skulle utvecklas.
Våren 1972 startade BFR även en program 
grupp för geohydrologisk forskning där styrelse
ledam oten Olle Jansson fungerade som ordförande.
Rådet lämnade bidrag till en rad projekt för u n 
dersökningar om urbaniseringens inverkan på
grundvattenförhållandena. Sänkningar av g rund
vattennivån hade givit upphov till betydande sätt
ningar. O rsakerna var dels det ökade underj ords
byggandet, m en även den stora dagvattenavledningen från hårdgjorda ytor, t.ex. asfaltsplaner och
takytor.
D en geotekniska forskningen var ett område
där datorernas intåg i forskningen blev alltmer ac
centuerat under 1970-talet. Den nya tekniken in 
nebar viktiga förändringar i form av nya arbetsm e
toder och nya sätt att angripa beräkningstekniska
problem . Forskare kunde konstatera att såväl sam 
hällsutvecklingen som tekniska förändringar gjor
de d et nödvändigt för många att lära om från
grunden. I sam band med Svenska geotekniska
föreningens 50-årsjubileum 1975 påpekade pro
fessor Sven Hansbo att forskningen på 1950- och
60-talet i huvudsak utvecklades genom sofistike
rade och teoretiska ”skrivbordsprodukter, många
gånger av stort m en kanske lika ofta av ringa vär
de”:63
Elektronikens och datateknikens segertåg genom värl
den har emellertid medfört nya, tidigare oanade mätmöjligheter och till materialegenskaperna bättre an
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passade beräkningsmodeller, och intresset fö r material
egenskaperna hos jord och berg har därmed på nytt
väckts.

Samtidigt innebar samhällsutvecklingen ett påtag
ligt större behov av nya grepp inom grundläggningstekniken, inte m inst till följd av att allt sämre
mark måste tas i anspråk för byggnadsändamål.
Svårigheterna ökade vilket krävde nytänkande
och en bättre kännedom om jords tekniska egen
skaper. Till m etodutvecklingen under 1970-talet
hörde användningen av finita elem entm etoden, en
teori utvecklad inom den klassiska m ekaniken använd bl.a. för komplicerade konstruktioner
inom skepps- och flygplansbyggandet - som med
hjälp av stora datorer också kunde användas för
beräkningar inom geoteknik och byggnadsstatik.
När rådet ville framhäva ett projekt som man
ansåg vara särskilt värdefullt hänvisade m an gärna
till det geohydrologiska området. FoU på detta
område hade givit underlag för en om prövning av
hur samhällets tekniska system för om händerta
gande av vatten borde utformas och de anvisningar
som detta ledde till medförde att den planerade u t
byggnaden av dubbla avloppssystem kunde slopas,
vilket innebar att miljardbelopp kunde sparas.
Rådet tillsatte 1975 en program grupp för
forskningsblocket L ätta byggsystem . G ruppen
leddes av professor Lars Ågren, CTH. Året därpå
hölls ett seminarium som bl.a. resulterade i ett an
tal forskningsuppgifter, som i rapportform distri
buerades till forskare och forskningsorganisationer
inom området. Det visade sig dock mycket svårt
att engagera forskare inom gruppens FoU-område.
Det budgetförslag för program om rådet som före
slagits fick därför ändras väsentligt. För 1975/76
hade m an räknat m ed ett m edelsbehov om 1,5
mkr, m en endast en tredjedel av detta nyttjades.
Den b ru k aro rie n terad e forskningen blev fö
remål för flera programartade insatser i början av
decenniet vilket resulterade i programskriften
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Forskning om människa - Närmiljö 1973. Detta
forskningsfält inordnades i program näm nd A och
blev där en del av det som kallades forskning för
planering. Detta medförde bl.a. en ökad satsning
på boendem iljöfrågor för handikappade. Inom rå
det prioriterades dock i första hand forskningen
om planering, vilket t.ex. tog sig uttryck i bildan
det en arbetsgrupp om planprocessen under led
ning av Hans Wohlin.
Elem entbyggnadskommitténs arbete, som re
sulterade i en programskrift 1969, fick sin fort
sättning i den s.k. M OBY-kommittén (BFR:s
kom m itté för monteringsbyggande) som bildades
våren 1969 under ledning av Olle Jansson.64 Kom
m itténs huvudsyfte var att åstadkom m a ett u n d er
lag för bedöm ningen av lämpliga industrialiseringsgrader inom monteringsbyggandet. Ett vik
tigt inslag var att initiera studier av bostadsbyggnadsprocessens funktionella och produktionella
villkor. G ruppen arbetade också m ed problem
som ”fortskridande ras” inom monteringsbyggeriet, och fungerade som expertorgan åt rådet i an
slagsfrågor.
Det Europeiska byggnadsvårdsåret inföll
1975, vilket medförde ett antal konferenser om
restaureringsteknik och antikvarisk forskning. Rå

det fick allt fler projekt inom bevarande- och
byggnadsvårdsområdet, bl.a. finansierades ett par
större projekt om vård av trähus. I forskarnas per
spektiv var gamla hus ofta ett dokum ent som bor
de bevaras i så ursprungligt skick som möjligt,
m en för rådet framträdde dock ett mer krasst och
inte alls rom antiskt motiv för forskningen. Forsk
ningen fick stöd dels av bostadssociala skäl (folk
bör få bo kvar i hus de trivs med), dels av det
enkla skälet att det vore slöseri att riva för att byg
ga nytt. Problemet var att husens livslängd över
steg livslängden på gamla kunskaper, varför man
riskerade att ham na i en situation där det inte
skulle finnas kunnighet att ta hand om det äldre
husbeståndet. Därför behövdes forskningsliknande insatser som dokum enterade äldre byggnads
tekniker och m aterialkännedom .
Utöver redan nämnda programgrupper kan
nämnas: arbetsgruppen för trafikforskning (1974),
programgruppen för kostnadskalkyler och kostnadsstyrning (1974), programgruppen för blocket bygg
platsens arbetsmiljö (1975), programgruppen för
drift av inre och yttre tekniska system (1975), pro
gramgruppen för den kommunala planerings- och
planläggningsprocessen (1976) och samarbetsgruppen för u-landsorienterad byggforskning (1976).

Exemplet samhällsplanering
D en länge efterlängtade första program skriften för
om rådet samhällsplanering publicerades 1971.
Analysen av om rådet utfördes på ett sådant sätt att
den traditionella uppdelningen i äm nen och disci
p lin er helt övergavs. I stället valde skriftens h u 
vudförfattare, matem atikern Anders Karlqvist, ett
m etodvetenskapligt angreppssätt. Framställningen

var påtagligt teoretisk, abstrakt och gav inte någon
uttöm m ande beskrivning av forskningsfältet. Inte
heller gjordes någon prioritering mellan olika
forskningsområden. Däremot poängterades att det
fanns en stor brist på modeller och teorier i plane ringsforskningen. Per Holm skrev i förordet att
skriften mer var att betrakta som en ”idéskrift” än
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en ”program skrift”. De halsbrytande kollisionerna
mellan konkreta problem ställningar och abstrakta,
m etodinriktade problem lösningar var legio:
Det kan också vara möjligt att kalkylera med mer el
ler mindre provisoriska lokaler (permanenta skolor,
paviljongskolor, förhyrda skollokaler i hyreshus) och
alternativ användning av lokaler (daghem på dagarna,
ungdomsgårdar på kvällarna). Dessa egenskaper gör
att antalet ”kombinationsmöjligheter” kan bli mycket
stort och kräva en systematisk behandling, med t.ex.
utnyttjande av matematisk metodik. Bristen på prak
tiskt användbara planeringsmetoder inom dessa om
råden är påfallande, och samordnande insatser mel
lan olika organ, som skulle behövas fö r t. ex. planering
av alternativa utnyttjanden av olika servicelokaler, är
fö r närvarande obefintliga. En övergripande metod
studie på detta område vore således ytterligt angeläget
att åstadkom m a.65

Det fanns många sådana ”m etodstudier” att efter
lysa, och allt som allt pekade skriften i första hand
på d et faktum att det fortfarande relativt unga
forskningsom rådet ”sam hällsplanering” i stora
stycken led brist på sedvanlig vetenskaplig institutionalisering. Därför efterfrågade forskningsadm i
nistratörerna ett underlag för sina prioriteringar,
m en m ed programskriften fick de upplysningen
att d et fanns viktigare strategiska uppgifter inom
om rådet än att prioritera mellan kortsiktiga ar
betsuppgifter, t.ex. att etablera en m etodforskning
av grundforskningskaraktär.
Sam tidigt fanns ett stort m ått av otålighet. U n
der d e n tid som sam hällsplaneringsgruppen hade
arbetat växte det också fram en ny typ av kritisk
planeringsdiskussion. Denna tog sig bl.a. uttryck i
form av intressegrupper, byalag, aktionsgrupper
som bildades för att propagera för större hänsyn
till m änniskan än till det tekniska och ekonom is
ka. ”M ånga m änniskor har upptäckt att samhälls
planeringen skapat fler problem än den löst ute i
k om m uner och regioner”, hävdade Ronny Svensson
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i boken Drabbad av planering (1973). En viktig del
av diskussionen handlade om att experterna och
vetenskapsm ännen inte var allsidigt vetenskapliga.
Professorn i arkitekturens teori och historia vid
CTH, Elias Cornell, påpekade att regionplanerarna
oftast hade bristande kännedom om samhället och
att de mestadels arbetade efter inbillat objektiva
riktlinjer: ”För att det skall se u t som de vore eni
ga träffas de ibland för att göra upp om att de re
spekterar varandras okränkbarhet. H uruvida de
respekterar varandra vet de inte, eftersom de talar
olika slags fikonspråk och vägrar att förklara det
för varandra. Detta märkliga förfarande kallas
tvärvetenskapligt arbete.” I Cornells perspektiv
fanns det bara ett sätt att lösa problem et - sam 
hällsplaneringen måste ställas under debatt och
kom m a närm are folket. Fackspecialisterna måste
tvingas att träda ur sina ”tillknycklade och inkrök
ta attityder för att se problem en så mångtydigt
som möjligt, granska, tränga igenom, överväga,
diskutera”. Var och en skulle uppm untras att delta
i planeringsarbetet. Alla skulle diskutera och kriti
sera och alla skulle ha rätt att kom m a m ed m ot
förslag.66
Program skriften kunde betraktas som ett av
alla dessa fikonspråk som fram kom m it i forskarspecialiseringens hägn. Inom rådet fanns flera
som ställde sig tveksam ma till att låta g ru n d 
forskningsuppgifterna ställas i fokus på detta
område. A rgum entet var dels att det onekligen
fanns en rad konkreta och angelägna utrednings
uppgifter att arbeta med, dels att det inte var
BFR:s uppgift att stödja grundforskning. Den se
nare stån d p u n k ten kunde häm ta stöd direkt ur
riksdagsrevisorernas granskning av den statliga
forskningen 1972:
Uppgiften att stödja grundforskningen tillkommer i
första hand forskningsråden under utbildningsdepar
tementet, medan de öv riga fors knings råden är mer in
riktade på att tillgodose respektive sektors FoU-behov
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och därmed också i högre grad främ ja tillämpad
forskning.67

Detta år, 1972, gjorde rådets kansli ett principiellt
anlagt försök att beskriva forskningsområdets ka
raktär i en prom em oria till styrelsens budgetdis
kussion. Därvid framhöll m an särskilt att det det
alltför sällan kom fram resultat som kunde använ
das av rådets avnämare ute i kom m unerna. Det
saknades helt enkelt forskningsresultat, menade
m an, som hade direkt tilläm pning i det praktiska
arbetet med planering och byggande: ”Måste
forskningen gå så djupt in i mera grundläggande
frågor om sam bandet mellan m änniska och mil
jö ”, frågade m an sig.68 Forskningsresultat började
nu kom m a fram m en frågan var h u r dessa resultat
skulle bedömas. Om det enbart vore traditionella
forskningskriterier som skulle ligga till grund för
utvärderingen var saken lätt att hantera, men
forskningens syfte var ur rådets synvinkel att inte
grera fakta till ny kunskap och ny förståelse av
verkligheten. Vetenskaplighet var därför bara ett
nödvändigt, m en icke tillräckligt kriterium för att
bedöm a forskningens betydelse och relevans. Frå
geställningarna måste också vara fruktbara ur ett
vidare samhällspolitiskt perspektiv.
I underlagsmaterialet till styrelsens budgetar
bete hävdades således att den vetenskapliga syste
m atikens krav tenderade att krym pa forskningens
relevans visavi verklighetens problem . Konsistens
krav och m etodutveckling gjorde att problem om 
råd en a ”krympte ih o p ” till små avgränsade specia
liseringar. Forskningen blev visserligen tillförlitlig
m en också ointressant i takt m ed att relevansen
en d ast täckte smala sektorer av samhällslivet. Mot
d etta, och som ett alternativ, ville m an ställa en
forskning med karaktär av utvecklingsarbete och
m ed andra förutsättningar än norm al forskning:
Möjligheten att förändra en praktisk situation tas som
utgångspunkt vid problemvalet och inte det vetenskap

ligt möjliga och rätta. Det är lättare att gå förbi teore
tiska stötestenar och forskarna angriper ofta problemen
i sin helhet och inte delar därav. Resultatens giltighet
kan vanligen omgående testas i praktiskt arbete.69

Ett avsevärt problem m ed det traditionella forsk
ningsarbetet menade m an vara att kraven på ve
tenskaplighet medförde ett större behov av frihet
för forskarna i valet och definitionen av de fråge
ställningar som borde bli föremål för forskning.
BFR:s inflytande begränsades i dessa fall till att be
döm a projektets inplacering och vikt i ett vidare
äm nesom råde och att avvisa eller stödja det. ”På
liknande sätt gäller att det i första hand är forskar
na själva som måste bedöm a resultatens giltighet
och säkerhet - ett ibland kinkigt problem för rå
det eftersom forskare ogärna vill avge negativa
om döm en om kollegor. ”
I kontrast till detta stod utvecklingsprojekten,
vilka måste stå i en nära relation till rådande prax
is på byggnadsom rådet om resultaten skulle k u n 
na användas effektivt: ”Tillämpbarheten blir krite
rium på ’god’ forskning. Det kräver ett nära sam 
arbete mellan forskaren och de som skall använda
resultaten och här har avnäm arna också anspråk
på att påverka valet av problem. Det är därför
möjligt och önskvärt att BFR prioriterar inte bara
äm nesom råden utan också projekt och sedan föl
jer upp resultatens användning.”
Byggforskningsrådet föresatte sig att förkorta
tiden mellan forskning och tillämpning. En ge
nom gång av 100 projekt visade att 80 % hade sin
tyngdpunkt i forskning och att det fanns mycket
få intressanta utvecklingsprojekt. Nu ville man
uppnå en bättre balans och knäsatte därför en ny
policy:
Därmed har en grund fö r prioritering på planeringsområdet angivits - utvecklingsprojekt som ansluter till
pågående kunskapsforskning bör ges ökat utrymme.
Följden härav blir sannolikt att forskare i större ut
sträckning bör sökas ute på fä ltet.70
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Upphovsrättsskyddad bild

På sp aning efter bättre byggfunktioner. Professor emeritus Carin Boalt och
hennes efterträdare Birgit Krantz. Foto Per Lindström.

Redan term inologin - ”kunskapsforskning” - visar
att d et fanns en stor osäkerhet i dessa frågor. Men
också skiljaktiga meningar, även om de som efter
strävade praktikerrelevans dom inerade inom rå
det. D en program kom m itté som utarbetade u n 
derlag för delprogrammet ”Byggd m iljö” föreslog i
sin skrift om program om rådet att detta ”bör ha sin
tyngdpunkt i tillämpad forskning och utvecklings
arbete”.71 Detta förslag till strategi för forsknings
program m et lades också senare till grund för den
blivande Program näm nd A (PnA) under professor
Carin Boalts ledning. Samtidigt fanns inom dessa
arbetsgrupper en övergripande förståelse både för
forskningens autonom ibehov och dess behov att
utveckla sina teoretiska grundvalar. Bredvid va
randra samsades således skilda uppfattningar. Nå
gon närm are undersökning av de olika konstella
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tionerna och h u r de påverkade det forskningsadministrativa arbetet är tyvärr inte möjlig inom ra
m en för föreliggande framställning. Här få vi nöja
oss m ed att göra några nedslag i denna debatt för
att illustrera rådets belägenhet vid m itten av sjut
tiotalet.
En ytterligare belysning av det här berörda avvägningsproblemet ger den granskning av boendeforskningen som publicerades i form av en stat
lig utredning - Bostadsförsörjning och bostadsbidrag
(SOU 1975:51). Utredarna gjorde nämligen en
påfallande negativ analys av den svenska boendeforskningen. U tgångspunkten var en bibliografi
över om rådet under perioden 1930-73, inalles
331 arbeten.72 Det visade sig vara svårt att få kvali
ficerad inform ation inom en rad olika områden:
Undersökningarna tar i allmänhet upp en viss isole
rad aspekt, t ex utnyttjandet av viss anordning och be
handlar inte hela den omgivande miljöns betydelse.
Studierna avser visst eller vissa bestämda bostadsom
råden. De innehåller i ringa utsträckning några slut
satser, orsaksanalyser eller förklaringar till ett iaktta
get beteende. Frågan Varför? ställs inte.73

Slutsatsen av utredarnas genomgång var entydig:
Av bibliografins titlar är således den övervägande de
len hänförliga till projekt av utredande karaktär och
saknar någon form av teoribildning.
H ur förklara denna brist inom ett forskningsområ
de som ändock varit relativt etablerat sedan bör
jan av 1950-talet?74 U tredarna påpekade nämligen
att Edmund Dahlström redan 1949 ställde de frågor
som utredningen ville ha analyserade. Den enda
förklaring som gavs var att ”resurserna för beteen
devetenskaplig forskning varit och är sm å”. Men
vid sidan av denna förklaring bör rimligtvis finnas
andra, och till viss del bör den problem uppfatt
ning som dominerade inom byggforskningen ha
haft betydelse. Rådet betraktade och hade betrak
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tat frågorna med ett annat perspektiv än det som
nu ganska plötsligt hade blivit politiskt gångbart.75
H ur besvarade rådets styrelse och kansli den
na kritik? I sitt omfattande remissvar, bl.a. med
flera bilagor, till utredningen, gick styrelsen och
kansliet snarast på försvarslinjen, hänvisade till
om fattningen av det som gjorts, exemplifierade
m ed ett antal ”totalstudier” och framhöll dessutom
att det inte var tillräckligt ”att som utredarna gjort
ställa upp som mål att beteendevetenskaplig
forskning behövs för att analysera orsaker”. Noga
betraktat framträder en väsentlig skillnad mellan
utredarna och rådet. Utredarna betonade vikten
av och efterlyste en analytisk forskning u n d er
stö d d av utvecklade teorier m ed förklaringskapacitet. Rådet, och i synnerhet Ingrid Lundahl som
skrev en egen bilaga till styrelsens remissvar, u p p 
fattade detta som en begäran att studera ”de boen
des totala livsmiljö”, vilket medförde att rader av
rapporter kunde anföras som stöd för uppfatt
ningen att rådet givit medel till totalstudier. Men
den teoretiska am bitionen i dessa studier variera
de, och var mestadels helt utan vetenskapliga an
språk. Därmed blev remissvaret i praktiken ett sätt
att undvika konfrontationen mellan två olika sätt
att motivera prioriteringar på området.
I en intervju, m ed anledning av föreliggande
studie, uttrycker sig en av deltagarna i program 
n ä m n d A så här om erfarenheterna av arbetet i
näm nden: ”Det var oerhört intressant. Inte minst
blev det för mig tydligt hur förbaskat svårt det är
att kom m unicera mellan forskare och praktiker.”76
O ch orsaken till dessa svårigheter låg av allt att
d ö m a i de distinkt skilda synsätten på vad forsk
n in g e n kunde och borde åstadkom ma. Praktiker
na förväntade sig att forskningen skulle fungera
som teknik, d.v.s omedelbart lösa konkreta pro
blem . Praktikerna gjorde helt enkelt ingen skill
n ad mellan teknik och vetenskap utan förväntade
sig precisa handlingsregler av planeringsforsk-

ningen. N äm nderna, åtm instone program näm nd
A, förefaller ha fungerat som ett viktigt diskus
sionsforum för frågor av denna typ, men samtidigt
är det klart att klyftan mellan forskare och prakti
ker inte kunde överbryggas bara med en organisa
tionsform.
Inom program näm nd A gjordes också relativt
tydliga markeringar av att det var hög tid att kom 
plettera satsningarna på tillämpad forskning med
mer grundläggande problem atiseringar av begrepp
och metoder. Ett exempel är planprocessgruppen
inom A -näm nden som 1975 avrapporterade sitt
programarbete i skriften Om planprocessen. G rup
pen inledde sitt kapitel om FoU-behov med att
poängtera dels att de politiska målen var så otydli
ga att de var svåra att lägga till grund för forsk
ningsinsatser, dels att kunskaperna om planering
och dess problem var så pass dåligt utvecklade att
de inte fanns något att bygga tillämpad forskning
på. En slutsats var att ”utvecklingsarbetet inom åt
minstone vissa delar av om rådet bör få stå tillbaka
för en mer teoretiskt inriktad forskning”.77
Även i andra programskrifter finns sådana
markeringar vid denna tid, och i rådets petita
1975/76 anfördes t.ex. att det tidigare uttalade be
hovet av forskning som kunde bidra till att u t
veckla formerna för medborgarinflytande behövde
kompletteras med analyser av under vilka förhål
landen medinflytande är möjligt.78 Ett allmänt kon
staterande i anslagsframställningen var att det
fanns en omfattande forskning med tyngdpunkt
på empiriska beskrivningar, m en att det saknades
en behövlig forskning om ”orsak och verkan i för
hållandet mellan människa och bebyggelse/bygg
n ad ” samt mellan planeringen och dess resultat.
Motivet för att stödja en forskning som inte
bara nöjde sig med att registrera var dock inte att
kunskapsutvecklingen i sig skulle stimuleras.
Forskningen måste styras, måste underordnas
samhällspolitiken, och sättet att uppnå detta var
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bl.a. att försöka förmå forskningen arbeta m ed de
politiska målen, att arbeta m ed framtidsinriktning,
att så att säga ”forska sig fram till m ål”.
Många forskare hade en helt annan uppfatt
ning. I en debatt om forskning och samhällsbygg
nad hävdade H enrik O. Andersson att det var hög
tid att ge samhällsplanering status ”som ett forsk
ningsäm ne i sin egen rätt, som en egen disciplin”.
Statens råd för samhällsforskning bidrog inte gär
na m ed resurser till ett nytt ämne, varför det var
värdefullt att BFR tagit sitt ansvar. Men, och det
var ett allvarligt aber, det fanns en inbyggd svag
het i detta stöd:
För d em som ser samhällsplanering som en social fö re
teelse är det knappast lyckligt att f å sina forskningsin
satser på något sätt idémässigt sam m ankopplade m ed
materialegenskaper, klim atinverkan på byggnader el
ler barns utemiljö. Forskningsprojekt till samhällsforskningsrådet bedöms av fo lk som själva är sam hällsvetenskapsm än, i hum anistiska forskningsrådet
sitter hum anister osv. M en bland byggforskningsrådets
tio ledam öter fin n s knappast någon som identifierar
sig m e d sam hällsplanering som en sam hällsvetenskap
lig disciplin.79

A ndersson var inte ensam om att förespråka ett
sådant synsätt.80 IVÄ framhöll det som ett stort
problem att det för vissa fakulteter och högskolor
inte fanns forskningsråd som utdelade anslag efter
”rent vetenskapliga kriterier”.81 Detta gjorde att
dessa äm nen inte heller fungerade som sociala
system enligt de norm er som gällde för andra fors
karsam hällen. Särskilt angeläget var det kanske att
få d etta att fungera inom ett om råde som lockade
forskare utan vanlig vetenskaplig skolning, t.ex.
arkitekter och tekniker. Om de okritiskt anam m a
de fruktlösa angreppssätt och teorier så fanns inga
stru k tu rer eller någon apparat som kunde säga
ifrån.
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Ett krig på flera fron ter
Bäst kan kanske byggforskningens problem och
uppgift på sam hällsplaneringsom rådet beskrivas
som ett krig på m inst två fronter. En var uppgiften
att få till stånd forskning som var användbar, nyt
tig och informativt lättillgänglig. Där var abstraktionstendensen den drake m an hade att nedkäm pa. Ett exempel var svårigheten att få forskare att
syssla m ed ”triviala vardagsproblem ”, d.v.s. pro
blemet var att forskarna uppfattade det som n ö d 
vändigt, av legitimitetsskäl, att göra kunskapspro
duktionen onödigt abstrakt. Lennart Holm påpeka
de 1976:
Planeringsfor skarna vill naturligtvis leva upp till sa m 
hällsvetenskapernas unga m en höga am bitioner att
fin n a lagar, generella sam band och förklaringar av
samhällsbildningens fenom en. K anske är det sådana
am bitioner som gör dem ointresserade av verklighe
tens sm åttigheter och som ofta leder till sådant över
lägset slarv m ed insam ling och redovisning av em pi
riska data. För en m yndighet som bl.a. har till uppgift
att ge kom m unerna ”råd och anvisningar” - och som
därför ständigt få r m öta anklagelsen att den saknar
verklighetskontakt - är forskningens nuvarande abstraktionsintresse onekligen besvärligt.82

En andra front hade att göra m ed tillförlitligheten,
skärpan i m etodarbetet, den teoretiska och em pi
riska trovärdigheten. Delar av den nya samhälls
forskningen efter 1968 hade en stark tendens att
förlita sig till aktionsforskning, deltagande obser-
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vation och ”politiserad kunskapsproduktion”.
1977 såg sig Lennart Holm tvungen gå till an
grepp mot det m etodiska lättsinnet inom den s.k.
arkitekturforskningen. Han påpekade bl.a. att ing
en forskare hade rätt att låta sina hypoteser verifi
eras bara för att de råkade stämma med ett givet
politiskt eller moraliskt perspektiv.83
Mycket talar för att Byggforskningsrådet inte
hade en sam m anhållen och genom tänkt linje i
dessa vetenskapsteoretiska frågor. Rådet följde de

batten och ändrade successivt hållning i policysam m anhang efter de rådande konjunkturerna.
Man definierade inte själv en klar ståndpunkt.
Hela frågekomplexet var dock av grundläggande
betydelse för verksam heten och borde ha föranlett
styrelsen och kansliet att ägna större utrym m e åt
att söka sig fram till en allmängiltig hållning. I
stället svarade m an undanglidande på olika kritis
ka synpunkter som kom fram, och tillät många
blom m or i den egna trädgården.

Energi-FoU - räddare i nöden
H östen 1973 drabbades Sverige av oljekrisen. Det
ta ledde till en starkt ökad politisk uppm ärksam 
het kring den framtida energiförsörjningen och
BFR kom därmed att bli ett viktigt instrum ent för
energipolitiken. Politik och forskning ham nade i
ett nära beroende- och sam arbetsförhållande.
Oljeberoendet var sedan gammalt en nagel i
ögat på många som menade att husen borde göras
bättre så att im porten av olja kunde dämpas. Den
sam tida tilltron till och de höga förväntningarna
på kärnkraftsenergin gjorde att problem et i stort
sett negligerades på den politiska nivån. 1972 sak
n ades inte framtidsprognoser som påpekade såväl
faran av oljeberoendet som att världsm arknadspri
serna snabbt kunde komma att stiga på grund av
USA:s ökade im portberoende. I början av 1970talet kom ett antal forskningsorgan (IVA, STU)
igång med m indre och relativt spridda program
in o m energiområdet, så även Byggforskningsrådet,
som i samband m ed 1972 års program annonsera
de ett begynnande intresse för resurshushållning.
I programkom mitté B:s förslag till forsknings
program 1973 angavs ”energiförsörjning och byg

gande” som ett viktigt framtida FoU-område.
Energifrågorna gjordes då också till ett område för
”blockforskning”, vilket markerade att energifrå
gorna berörde samtliga delprogram inom rådet
och att det därför fordrades särskilda insatser för
samordning, FoU-initiering och information. En
styrgrupp för energiblocket tillsattes 1973, och
denna fick till uppgift att överblicka FoU på om rå
det, att planera rådets verksamhet, att föreslå er
forderliga insatser och medverka i bedöm ning av
ansökningar, att rekrytera forskare, att bidra till
spridning av resultat och föreslå resursramar.
Bland de första insatserna kan näm nas en
energikonferens - ”Bättre bruk av energin i bygg
nader och byggd m iljö” - i samarbete mellan STU
och BFR.84 Vid konferensen meddelades att rådet
planerade att avsätta 12 m kr över en femårsperiod
för energiblocket. Rådets föreståndare påpekade
att satsningar i nyproduktionen endast långsamt
gav effekt, varför det var nödvändigt att satsa på
förvaltningssidan. Förbättringar i det existerande
beståndet skulle vara ett framgångsrikt sätt att b i
dra till minskad energiförbrukning i landet.
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U nder år 1974 vidtog ett febrilt utredningsar
bete inom stora delar av den statliga förvaltnings
apparaten. Behovet av bättre kunskap om vad
forskningen skulle kunna bidra med artikulerades
på ett tidigt stadium, och mitt under oljekrisen den 30 novem ber 1973 - tillsattes den statliga
energiprogram kom m ittén (EPK). Denna fick i
uppdrag att undersöka hur energi-FoU skulle
kunna bidra till att lösa landets problem. I kartläggningsarbetet använde sig utredningen av ett
antal experter placerade vid vissa institutioner,
t.ex. IVA, AB Atomenergi, Vattenfall och STU, och
på om rådet ”Energianvändning för lokalkomfort
och hushåll” kom BFR att bidra med forskningssekreteraren Arne Boysen. EPK blev på detta sätt väl
förankrad i de befintliga intressenterna på ener
giom rådet, vad som har kallats det ”energiindus
triella kom plexet”, d.v.s. intressenter som kunde
ha egen vinning av ett statligt finansierat energi
program, i rådets fall enär det kunde tänkas medföra
en adm inistrativ expansion - rådet var ju sedan
några år inne i en begynnande finansieringskris.85
EPK föreslog också i enlighet m ed den rationalis
tiska planeringsandan i första han d en forskningsbyråkratisk expansion. Detta innebar att först
utreda, planera och programm era forskningsupp
gifter, vilka därefter skulle tas om hand av den
forskningsutförande sidan.86
U n d er 1974 avsåg BFR att utarbeta FoU-program inom om råden som värmepumpar, solenergi,
kom m unal energiplanering och energiplanering för
byggnader. Samma år begärde bostadsdepartem en
tet a tt rådet skulle undersöka möjligheterna till
energibesparingar inom sitt ansvarsområde, bostäder
och anläggningar. För att organisera det brådskan
de arbetet bildades en särskild arbetsgrupp inom
den red an verksamma s.k. energigruppen. Samti
digt utökades gruppens personal så att den dispo
nerade en forskningssekreterare på heltid.
I novem ber 1974 diskuterade rådet åter m öj
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ligheten att bevilja medel till företagsbundet u t
vecklingsarbete på energisidan. När rådet tidigare
försökt få tillstånd att bedriva sådan verksamhet
hade statsm akterna beslutat att STU skulle svara
för detta även på byggnadsområdet. Nu m enade
rådet att det var dags att ändra på detta. Energi
program kom m itténs förslag för energiforskningen
innebar långtgående stöd även till enskilda företag
för produktutveckling och därför ansåg styrelsen
att det fortsättningsvis inte gick att hålla isär
forskning och produktutveckling. Man beslutade
därför att gå in m ed en skrivelse till bostadsdepar
tem entet om ändrade föreskrifter. Rådet höll be
redskap för att snabbt kunna påbörja sådan verk
samhet, m en ”beslut från Kungl Maj:t måste finnas
innan enskilda projekt kan igångsättas”.
I mars 1975 år lade regeringen fram den stora
propositionen 1975:30 Energihushållning m.m.,
ett aktstycke om drygt 600 sidor. Statsministern
Oloj Palme redovisade riktlinjer dels för den fram
tida energipolitiken, dels för ett energiforsknings
program över tre år m ed en finansiell ram om 360
miljoner kronor. Energipolitikens fyra hörnpelare
skulle enligt regeringschefen bestå av (1) en däm 
pad ökning av energikonsum tionen, (2) en aktiv
energipolitik, (3) en tryggad kraftförsörjning och
(4) en internationell samverkan för energihushåll
ning. För att kunna genomföra denna politik var
m an beroende av nya kunskaper, och satsningen
på FoU var därför en väsentlig del av politikom rå
det. Energiforskningsprogrammet hade en stark
betoning på den korta sikten, och m an hoppades
på forskningen som ett medel att snabbt åstad
komm a bättre hushållning, effektivare användning
och effektivare energiproduktion.
Propositionen innebar för forskningens del en
bantad version av Energiprogramkommitténs för
slag. Motiveringen för denna prutning var att stats
m akterna befarade det skulle uppstå brist på for
skare.87 Rådet tilldelades ansvar för FoU inom om 
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rådet ”Energianvänding för lokalkomfort”. För tre
årsperioden föreslogs en budget om 53 m kr på
forskning och utveckling (FoU) och 6 m kr för det
första årets prototyp- och demonstrationsverksamhet m.m. Det första årets budget, 22 mkr, finansie
rades med 6 m kr från bostadsdepartem entets an
slag för energibesparande åtgärder, 8 m kr från in
dustridepartem entet, 6 mkr genom en höjning av
av byggforskningsavgiften från 1 januari 1976 med
0,1 %, från 0,6 %till 0,7 %. 2 m kr skulle tillföras
om rådet genom omdisponering av rådets budget.
Detta var ändå stora och efterlängtade nyheter
för rådet. Det handlade såväl om nya finansieringsvägar som ytterligare en höjning av forskningsavgiften. Rådet tog även tillfället att u nder
stryka att den FoU som inte kunde hänföras till
energiom rådet, (som nu kom att kallas BFoU),
också hade behov av att expandera.88 Regeringens
förslag om ett forcerat FoU-arbete inom energiom
rådet föranledde rådet att redan våren 1975 hålla
ett extra anslagsmöte för energiforskning. U nder
året beslutades också om att införa avtal om ”pla
neringsram ar” m ed vissa högskoleinstitutioner
m ed forskning inom EFoU. Rådet ville uppnå en
förbättrad långsiktsplanering. Detta medförde att
rådet räknade m ed att institutionens arbete minst
skulle ha den omfattning som ram en innebar. Av
tal o m en totalsum m a av nära 2 m kr slöts m ed in
stitutionerna för byggnadskonstruktionslära vid
LTH, uppvärm nings- och ventilationsteknik vid
KTH, elektrisk anläggningsteknik vid KTH och
m ed avdelningen för husbyggnad vid CTH.89
Enligt statsm akternas direktiv fördelades BFRprogram m et ”Energianvänding för lokalkom fort”
på ett antal delom råden, och dessa relaterade rå
det i sin tur till respektive äm nesom råde (sektor).
Inom A rymdes således Systemfrågor och Klimat
hygien, inom B delområdet Byggnad, installatio
ner och kom ponenter och inom C delom rådet En
treprenader.

Energiforskningen var till viss del en främ
m ande fågel i BFR. Programmet var till största de
len skattefinansierat och nu kom också ett annat
departem ent in i bilden - industridepartem entet.
Energiforskningsprogrammet var utform at i detta
departem ents tradition och den var ganska olik
rådets verksamhetsmodell. Industrifolket menade
att forskning skulle upphandlas, vilket dittills va
rit ovanligt inom byggforskningen.
BFR:s energiberedning, som utvecklades ur
den tidigare styrgruppen för energiblocket, kom
att fungera på samma sätt som program näm nder
na, och hade 1975 nedanstående sammansättning:

Energiberedningen
H jalm ar Olson, ordf., BFR
Bo Adam son, prof., LTH
Gösta C arlestam, forskare, SIB
Erik D ahlström , byggnadsråd, Byggnadsstyrelsen

(PnB)
H alvar Gedung, direktör, Södertörns Kraftvärme

verk
Bengt H idem arh, prof., KTH
Ingem ar Höglund, prof., KTH
Paul Lindroth, övering., Gullfiber AB (PnB)
Stig Nilsson, ing., HSB
Bertil Wahling, direktör, Wahlings företagsgrupp

(PnB)
H arry Bernhard, övering., BFR, Bostadsstyrelsen
Karl-Erik Tengroth, direktör, Svenska K om m un

förbundet
U lf Regnholt, direktör, W S -tekniska föreningen
A rne Boysen, civ.ing., BFR
Stefan Sandesten, civ.ing., BFR
(Till g r u p p e n s s a m m a n trä d e n a d ju n g e ra d e s äv en re p re s e n ta n te r för STU o c h DFE).

I april 1975 inrättades en komm itté för att leda
och planera verksam heten med prototyper och
demonstrationsanläggningar inom energiområdet
(EPD-kommittén). Arbetet var inriktat på trim 
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ning och inreglering av uppvärm ningsanordningar, t.ex. små och medelstora oljeeldade värm ecen
traler. H arry Bernhard utsågs vara rådets represen
tant i komm ittén. Övriga ledamöter var Inge Frid
från byggnadsstyrelsen, Kurt Krona från Svenska
kom m unförbundet, Allan Wallin från planverket
och arkitekten Lars Engström. Till kom m ittén
fanns även en större referensgrupp.
N är det statliga energiforskningsprogrammet
startade 1975 och dess första treåriga arbetsperiod
inleddes, så fördubblades resurserna för energi
forskning i landet. Den första perioden kan ses
som en tid av forskningsadministrativ expansion,
där det huvudsakligen handlade om kartläggande
arbetsinsatser. Inför nästkom m ande period ville
statsm akterna pröva organisationsuppbyggnaden
och skaffa fram ett bättre program underlag än det
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som pressats fram på kort tid före 1975 års beslut.
Rådet deltog aktivt i program arbetet och redovisar
t.ex. vid ett sam m anträde 1976 en rad aktiviteter i
det pågående planeringsarbetet:90
V ärm epum par - programskrift publicerad.
Solenergi för byggnadsuppvärm ning - program 
förslag utarbetat.
Klimathygien - programförslag utarbetat, remiss
bearbetning pågår.
Provhusbyggande - fortsatta utredningar erfor
dras.
Ventilation - program arbetet pågår.
Ekologihus - program grupp tillsatt.
Entreprenader - program arbetet pågår.
Kommunal energiplanering - programförslag u t
arbetat och rem issbehandlat.

Information - till nytta fö r vem?
Med den första femåriga verksam hetsplanen
(1972/73-78/79) etablerades och betonades infor
m ationsarbetet som ett av rådets huvudprogram .
Byggforskningsrådet var det första forskningsråd i
landet som jäm ställde inform ation och nyttiggö
rande av FoU m ed kunskapssökning och u tred 
ning. Informationsmålet formulerades offensivt
och m e d en hög ambitionsnivå:
A tt se till att den kunskap som produceras snabbt
ko m m er till nytta och att redan existerande kunskap
blir (förblir) känd och lätt tillgänglig.91

Vid d en n a tidpunkt upptog inform ationsprogram 
met cirka 13 % av rådets budget och m ed ökade
am bitioner följde också några år av, relativt sett,
ökade resurser. 1975/76 avsattes 14 procent av rå
dets budget till information, m en efter 1977/78

var m an nere i 12 procent. En direkt orsak till den
relativa nedgången kan finnas i det kraftiga till
skott till rådet som energimedlen innebar.
Inform ationsutredningen, som tillsattes 1969,
avrapporterade sitt arbete vid styrelsens aprilsam 
m anträde 1973. Utredningens ordförande Sixten
Larsson och hans medarbetare H arry Bernhard, Jöran C urm an, O lof Eriksson och Sven P latzer hade
ett radikalt förslag till styrelsen. Man menade
näm ligen att rådet så långt som möjligt skulle be
gränsa den egna inform ationsorganisationen och i
stället inhandla motsvarande tjänster. Produktionsuppgifter kunde skötas av andra och Svensk
Byggtjänst föreslogs bli huvudentreprenör för dis
tribution och m arknadsföring av byggforskning
ens publikationer. Utredarna tänkte sig också att
forskarna skulle kunna utnyttjas för informations-
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uppgifter. Ett projekt borde helt enkelt inte betraktas
som avslutat förrän man informerat om resultaten!
Frågan var om detta utgjorde realistiska lös
ningar på inform ationens problem . Rådet ville få
resultaten spridda till rätt m ottagargrupper, men
den enkät som utredningen genomförde visade att
byggforskningens skrifter ofta ansågs ha ett lågt
läsvärde och att läsfrekvensen var relativt låg. Där
em ot var utnyttjandet av projektanknutna doku
m ent högt vilket visade att praktiska anvisningar
och liknande borde prioriteras. I vanlig ordning
dokum enterade undersökningen det stora beho
vet av transformerad inform ation som var lättill
gänglig för praktiskt bruk.
För att åtgärda problem en behövdes en smidig
selektiv spridning av informationsmaterialet, men
några idéer om h u r detta skulle åstadkom mas
fanns egentligen inte. Däremot var det tydligt att
floran av inform ationsinstitutioner vuxit ohäm 
m at, vilket bidragit till att ge en splittrad organisa
tion. Eftersom 1970-talets lösenord var sam ord
ning och överblick blev det en förstarangsuppgift
att städa i organisationsstrukturen. En god bild av
de aktuella institutionernas om fattning fram kom 
m er i tabell 8.
Inform ationsutredningens förslag om en organisa

torisk städning av bygginform ationsstrukturen
föranledde rådet att tillsätta en arbetsgrupp, kallad
ORGI, för att närmare utreda frågan. G ruppen
leddes av rådets Lennart Östman och hade ett tio
tal representanter för olika berörda organ. Försla
get att lyfta bort uppgifter från institutets inform a
tionsenhet godkändes inte, utan utredarna ville att
byggforskningen skulle fortsätta m ed en egen pro
ducerande enhet.
Till följd av den statliga decentraliseringspolitiken beslutade riksdagen 1971 att SIB skulle flyt
tas till Gävle (se vidare i nästa avsnitt). Flyttningen
till Gävle skulle ske 1976 m en långt innan starta
de en diskussion om inform ationsenhetens framti
da placering. Ganska snart godkände regeringen
planerna på att överföra större delen av byggforsk
ningens inform ationspersonal tillbaka till rådet,
vilket skulle innebära att funktionen stannade
kvar i Stockholm. Ett argument för detta var att
samarbetet mellan forskare, forskningssekreterare
och handläggande personal skulle försvåras om
enheten flyttade till Gävle.
Den 26 april 1974 beslutade rådet i samråd
m ed SIB:s styrelse och företagsnämnd att huvud
delen av inform ationsenheten skulle överföras till
rådets kansli. Där skapades en sam m anhållen in

Tabell 8: Uppgifter om informationsorganen budgetåret 1972/73 (i några fall kalenderåret 1973).

Omsättning
mkr

BFR-anslag
mkr

Personal

Företagsform

Aktie
kapital tkr

aktiebol
aktiebol
stiftelse
aktiebol
stiftelse
förening
aktiebol
institut

504,4
351,7

Svensk Byggtjänst
Reg. byggtj org:
ER-nämnden
Bygginfo
Byggdok
BST
BSAB
SIB inf. enh

10,5
4,7
1,0
2,6
1,2
2,1
3,0
4,1

3,6

56
28
4
25
13
19
9
31

Summa

29,2

6,6

185

0,8
0,1
0,8
1,3

Källa: Organisationen av information inom byggbranschen. Rapport från ORGI, juli 1974, s. 14

70,0

100,0
1 026,1
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form ationsenhet med chef direkt underställd före
ståndaren. Informationssekreterarna knöts arbetsmässigt till forskningssekreterargrupperna. I sam 
band med flyttningen planerades inte några större
förändringar av informationsarbetet, m en i rådets
verksam hetsplan förutsattes att större ansträng
ningar skulle lägggas på transform erad inform a
tion och utveckling av m etoder för selektiv distri
bution. Ökade resurser gavs till m arknadsföring.92
En ofta återkom m ande kritik m ot rådets p u 
bliceringsverksam het var att inform ationen endast
gick fram till en snäv krets av forskare och specia
lister, en grupp som dessutom fick allt svårare att
följa m ed och ha överblick över forskningen i hela
dess bredd. För att råda bot på detta måste rådet
alltså försöka se till att spridningen blev större, att
fler tog del av relevant publicerat material, och att
olika m ottagargrupper skulle få lättare att välja ut
det som var relevant för dem.
Vid den här tiden började också en diskussion
om h u r stor del av forskningsrapporterna som var
till nytta för andra än forskarna själva. 1975 kallade Byggdok till en konferens där utgångspunkten
var e n hårdhänt, m en enligt många träffande be
skrivning av problemet. Byggdok fick nämligen
”alltför ofta” ögonen på trycksaker som de menade
var av föga värde för m ottagarna - ”trycksaker
utan nytillskott till vårt vetande, m ed missvisande
titlar och fel inform ationsnivå; trycksaker utan
mål- och ärendeangivelse; utan slutsatser och re
kom m endationer; trycksaker som är långrandiga,
svårbegripliga och svårhanterliga”. För att råda bot
mot d etta lade m an fram ett förslag:
Låt va rje fö rfa tta re inleda varje skrift m ed en fö rk la 
ring till varför den skrivs och till vilka den vänder sig.
Publicera endast rapporter som innehåller kon
kreta slutsatser och rekommendationer.
In fö r varudeklaration på inform ation eller åt
m in sto n e en grovindelning, t.ex. undervisningsm ateri
al, fa kta in fo rm a tio n , debatt, reklam.
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Nya riktlinjer för rådets publiceringsverksam het
antogs i ju n i 1976. Tanken bakom dessa riktlinjer
uttrycktes i tre preciserade målsättningar för infor
mationsverksamheten:

Dokumentation att ge tillgång till problem lös
ningar, m etoder och resultat
samt att underlätta för de som
söker att finna rätt.
Instruktion
att stimulera praktisk tilläm p
ning av forskningsresultaten.
Orientering
att ge kännedom om rådets
verksam het samt pågående och
genomförd forskning.
D okum entationsm ålet var i första hand en fråga
om att tillgodose forskarnas behov. Eftersom dessa
kunde anses högt motiverade i sin inform ations
sökning fanns ingen anledning att använda påkos
tade publiceringstekniker och upplagorna kunde
också begränsas. Instruktionsm ålet hade att göra
med förmedling av kunskap till yrkesverksamma
och politiska beslutsfattare. Orienteringsmålet
slutligen riktades till samtliga m ålgrupper för vil
ka det var angeläget att få en bred översikt över
byggforskningens verksamhet. Vid den här tiden
räknade m an m ed att det fanns ett femtiotal klart
åtskilda m ålgrupper m ed skilda intressen, k un
skaper och användningsom råden för ny kunskap.
Från att tidigare mestadels ha inriktat sig på
dokum entationsm ålets uppfyllelse var det nu m e
ningen att rådet alltmer skulle förstärka de instru
erande och orienterande uppgifterna - uppgifter
som dock ställde krav på en större personalinsats,
vilken kunde erhållas om dokum entationsm ålets
personal m inskades och upplagan för dessa ända
mål skars ned. Konkret innebar detta att publikationsseriernas syftemål ändrades: Rapporternas
upplaga begränsades. M ålgruppen var forskarvärl
den. I R-serien dokum enterades helt enkelt all
den forskning som rådet givit stöd och som inte
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publicerades på annat håll. Referaten (på svenska
och engelska) kom pletterade skriftutgivningen
och gavs stor spridning. Samm anfattningarna (Gskrifter) gick ut i stor upplaga m ed syftet att selek
tivt orientera om allmänintressanta resultat från
ett eller flera projekt. Inform ationsbladen innehöll
praktiskt instruerande material och T-serien, slut
ligen, gavs som tidigare ett brett, transformerat
och orienterande innehåll. (I bilaga 3 finns närm a
re uppgifter om utgivningstalen i respektive serie.)

Byggrundan - information pe r buss
1975 startades en försöksverksamhet, kallad ”Bygg
ru n d an ”, med inform ation direkt på byggarbets

m A BYGGRUNDAN inpoC

INFO

En b u s s kommer lastad. Foto John Wahlbärj

platser runt om i landet. Närmast ansvarig var
Bygginfo i Stockholm (en del av Byggtjänst), men
rådet var m ed ett anslag om 250 000 kronor h u 
vudfinansiär för försöksverksamheten. Byggrun
dan arbetade m ed en specialinredd buss, som in 
rym de ett visningsrum m ed sittplats för sjutton
personer, bildvisningsapparatur, utställning och
ett bibliotek m ed aktuell bygglitteratur av prak
tiskt slag. Bussen innehöll särskilt utvalt inform a
tionsmaterial om t.ex. betongformar, armering,
dränering, ställningsbyggande, arbetskläder och
arbetarskydd. Verksamheten startade mot bak
grund av tidigare erfarenheter om byggpersonalens krav på anpassad och tillrättalagd inform a
tion gärna i direkt anslutning till arbetsplatsen
och inriktad på aktuella och praktiska problem.
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ER-nämnden städas bort
1975 pågick alltjämt arbetet med att försöka sam 
ordna inform ationsarbetet inom byggsektorn. Pla
nen var att Byggtjänstföretagen (BSAB, ER-nämn
den) skulle föras samm an i en organisation där
AMA- och handboksproduktion, ER-arbete och
klassifikations- och kodningsfrågor skulle bedri
vas. U tredarna hade svårt att få förslagen accepte
rade. Tankarna om att direkt inlemm a BST och
Byggdok fick m an släppa helt och hållet. Dessa
organ vägrade avhända sig sin status som själv
ständiga organ. Beslutet 1975 blev att Byggdok
och BST behöll sin gamla status och att delar av
ER-näm nden och ett antal andra inform ationsorgan inordnades i Byggtjänst.

Byggdok datoriseras
Byggdok fortsatte att utveckla sin verksamhet och
byggde upp sin kom petens för att hantera stora
m ängder av dokum ent. Poängen m ed institutet
var inte att plocka fram dokum ent, d.v.s. vanligt
biblioteksarbete, utan just att hitta fram till de rät
ta dokum enten. Vid sjuttiotalets början tillkom
varje år ca 50 000 referatkort och allt praktiskt
arbete utfördes rent hantverksmässigt. U nder den
na tid påbörjades dock en experim entverksam het
som syftade till datorisering av driften. 1974 gav
rådet en särskilt anslag för de speciella förberedel
ser som krävdes för övergång till automatiska
hjälpm edel. Man började m ed att sammanställa en
nyckelordslista - en tesaurus - vilken gjorde det
m öjligt att bygga up p en databas. Detta skulle vä
sentligt underlätta arbetet m ed profilbevakning
och fram ställningen av referattidskrifter.
1976, efter tio års verksamhet, hade Byggdok
vuxit från två till sjutton anställda och hade en
b udget på 2,5 mkr. Rådet svarade för 2/3-delar av

Byggdoks sökrutiner datoriserades 1974.

budgeten. Man förfogade över 600 000 referat
kort och ett stort bibliotek m ed publikationer
inom byggområdet. Vid m itten av decenniet u t
gjorde forskarna endast en knapp femtedel av
Byggdoks kunder. Orsaken antogs vara att fors
karnas inform ationsbehov var så vittom spännande
att de befarade stora kostnader. Med anledning av
detta gick rådet in och lät alla högskoleforskare
inom byggteknikom rådet få utnyttja institutets re
surser för sökning helt gratis upp till en sam m an
lagd sum m a av 100 000 kronor. 1976 var datasys
temet etablerat och all ny inventering lades in på
data. Efter fem år av uppbyggnadsarbete innehöll
databasen, benäm nd BODIL, uppgifter om
20 000 skrifter, i första hand nordiska, m en också
ett antal utländska. Vid 1990-talets början hade
databasen vuxit till 100 000 litteraturreferenser
och hade en tillväxt om cirka 7 500 referenser per
år. I en användarundersökning vid m itten av 80talet framgick att hälften av alla svar på uppdrag
till Byggdok innehöll hänvisningar till rapporter
från Byggforskningsrådet.1
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Byggdoks styrelse
Adolf Stern var företagets VD fram till 1985 då
han ersattes av Bengt Eresund, vilken tidigare va

rit verksam mom Byggdok och BSAB.
Bland styrelseledam öterna under 1980-talet
m ärks nam n som Olof Eriksson, ordförande
1979-81, Tom Rosander, ordförande 1981-83,
Lennart Holm, ordförande 1983-, Gunnar Kärrholm, CTH; Christer Wannheden, ABV; Ulj Gillherg, FFNS-gruppen och Hans Vinberg, Granges
Aluminum AB.

Adolf Stern, Byggdoks chef 1966-1985 och hans efterträdare Bengt Ere
sund (infälld). Foto Åke Danneberg. Byggdoks arkiv.

Institutet flyttas till Gävle
Tyngdpunkten för forskningen vid Statens institut
för byggnadsforskning låg vid denna tid på forsk
n ing inom det som BFR plägade kalla om råde A,
d.v.s. forskning om byggd miljö. Kopplingarna
m ellan rådet och institutet fortfor att vara många
och starka. Institutet var rådets enskilt största anslagstagare. Däremot minskade institutets andel av
rådets forskningsmedel ganska radikalt under pe
rioden, från närm are 50 % till knappt 30 procent.
Det unika med Byggforskningsinstitutet var natu r
ligtvis att det ingen annanstans i landet fanns sam 
lat så stora resurser för forskning inom rådets an
svarsområde. Poängen med institutet ur rådets
synvinkel var att det i allmänna term er gav stabili
tet och kontinuitet åt verksamheten. Institutet

kunde förutsättas ägna sig åt m er komplexa, lång
siktiga och riskfyllda projekt än andra anslagstagare. En stor del yngre forskningsförmågor gavs till
fälle att bedriva kvalificerad yrkesverksamhet,
utan att behöva känna trycket av att anställnings
formen gav otrygghet. Medan universitetsforskar
na ofta arbetade m ed ett starkt karriärtryck och
m ed korta anställningstider fick institutsforskarna
möjligheter att se forskningen i ett längre tidsper
spektiv. Samtidigt innebar detta att institutets p er
sonal inte erhöll sina tjänster i en konkurrenssitu
ation som formaliserats i tjänsteförslagsnäm nder
eller liknande. Inte heller fanns explicita kvalitets
kontroller och selektionsmekanismer för att sorte
ra bort de tjänstem än som inte hade förmåga att
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I slutskedet av SIB-bygget i Gävle. Foto Leif Jäderberg. SIB-arkiv.

hålla sig ajour med forskningsfronten. Dylika pro
blemställningar kom upp till diskussion, m en till
följd av riksdagens decentraliseringsbeslut kom
mycket av institutets verksam het att bestämmas
av de praktiska bestyr som hörde ihop m ed att
flytta verksamheten till Gävle kom m un.

Styrelse och ledning
Den 1 juli 1969 förordnades nya ledamöter i sty
relsen för SIB:

SIB styrelseledam öter 1 9 6 9 -1 9 /2
Harry Tornijuist, byggnadsråd. ordf.. Byggnads-

"tyn;i.-cn
Hardy Bengtsson, civ.ing., BPA
Lennart Hansson, om budsm an, Svenska

nadsarbetareforbundet
Gunnar Karrholm, prof, G U I
Gunnar Lindman, prof., AB Vattenbyggnadsbvran
Sven Platzer, civ.ing., W idm ark Gr Platzer AB
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Denna styrelse fick förlängt förordnande för tiden
från den 1 juli 1972 till och m ed den 30 juni
1973. N ästkom m ande period inträdde landshöv
ding Gustav Cederwall, Västerås, som ny ordföran
de efter Törnquist och arkitekt Ingegerd Ågren, regionplanekontoret i Göteborg, efterträdde profes
sor G unnar Lindman.
Vid nästa ledam otsperiod skedde flera föränd
ringar. Bostadsdepartementet hade uppvaktats av

institutets personalorganisationer som krävde en
bättre forskningsförankring i styrelsen och detta
medförde att två professorer blev ledamöter: Pro
fessor Ove Pettersson, LTH konstruktionslära och
professor Walter Korpi SOFI, sociologi. Pettersson
efterträdde Kärrholm, m edan Korpi var ett nytill
skott till följd av att det särskilt hade efterfrågats
en ledam ot m ed samhällsvetenskaplig inriktning.
Yngve Öberg ersatte Sven Platzer. Detta gav styrel
sen följande sam m ansättning från den 1 juli 1976:

Upphovsrättsskyddad bild

SIB~styrelsen. Fr.v. G unnar Kärrholm, Reinhold Kling (kanslichef), Nils Antoni, Gustav Cederwall, Ingegerd Ågren, Lennart Hansson, Sten Fogde, Yngve
Öberg frånvarande. Foto Roland Rygin. SIB-arkiv.
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SIB styrelseledam öter 1976 -1 9 7 8
Gustav Cederwall, landshövding, ordf., Västerås
Sten Fogde, kom m unalråd, Filipstad
Lennart Hansson, om budsm an, Svenska bygg

nadsarbetareförbundet
Ingegerd Ågren, länsarkitekt, Halmstad
Yngve Öberg, direktör, Platzer Bygg AB
Ove Pettersson, prof,, LTH konstruktionslära
Walter Korpi, prof., SOFI, sociologi

Med utgången av februari 1969 lämnade professor
Lennart Holm sin föreståndartjänst vid institutet
efter att ha utnäm nts till överdirektör och chef för
Statens planverk. I december utnäm ndes Hans Fog
till föreståndare efter Holm. Fog hade redan 1958
engagerats av näm nden (SNB) som konsult i samhällsplaneringsfrågor och arbetade sedan 1961
som forskningsledare inom institutets samhällsplaneringsgrupp. 1973 lämnade han institutet för
en professur i stadsbyggnad vid CTH. Till ny före
ståndare förordnades arkitekt Nils Antoni. Antoni
kom 1966 till institutet och arbetade bl.a. med
projekteringsunderlag för skolbyggnader.94 U nder
tiden 1970-72 var han m edlem av institutets pla
neringssekretariat.

O rdföranden och föreståndaren. Gustav Cederwall och Nils Antoni. Foto
Åke Danneberg. SIB-arkiv.
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Organisation
Institutets föreståndare hade vid sin sida ett p lan e
ringssekretariat som arbetade med principiella
programfrågor, uppföljning av projekt och andra
ledningsfunktioner. Verksamheten var uppdelad
på tre enheter: forskningsenheten, centralenheten
och inform ationsenheten.
Inom forskningsenheten arbetade personalen
m ed ett antal projekt vilka hade organiserats för
att lösa specifika problem inom en bestäm d tid.
Forskarna var i sin tur indelade i olika äm nes
grupper som hade större kontinuitet och som syf
tade till att stödja kompetensutveckling, u tb ild 
ningsfrågor och andra administrativa göromål.
Äm nesgrupperna var vid sjuttiotalets början fyra:
gruppen för samhällsplanering (S), gruppen för
byggnadsplanering (B), gruppen för byggnadseko
nom i och produktionsanalys (E) och gruppen för
klimat och installationer (K).
Inom centralenheten rymdes kanslifunktio
nerna och en s.k. m etodgrupp, vilken bistod övri
ga grupper m ed statistik och datorhjälp. Där fanns
även ett m ättekniskt laboratorium. Centalbiblioteket hörde också till denna enhet. Inform ationsen
heten, som var gemensam med rådet, bestod av
en redaktionsgrupp, en produktionsgrupp, en
pressgrupp och det internationella sekretariatet.
Vid institutets bildande 1960 fanns cirka 50
anställda och budgeten omslöt 1,5 milj. kr. Vid
sjuttiotalets början arbetade ca 180 personer inom
institutet, varav ca 120 inom forskningsenheten
(15 av dessa inom lokalkontoren i Lund, Göte
borg och Umeå), ca 25 inom centralenheten och
ca 35 inom inform ationsenheten. Budgeten u p p 
gick till ca 10 miljoner för forskningsenheten och
ca 3,5 m iljoner för inform ationsenheten.
Av de forskningsprojekt som bedrevs i institutets
regi vid denna tid kan några nämnas: I projektet
B yggnadssektorn i svensk ekonom i ställdes föl-
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Företagsnäm nden/
organisationskom m ittén

Föreståndaren
,

Planerings
sekretariatet
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SBEK, äm nesgrupper Projekt
forskningsenheten

Kansli

Metod

centralenheten

R ed & Prod IS
inform ationsenheten

Fig 4. institutets organisation t.o.m. 1974.

jande frågor: H ur fungerar byggnadsproduktionen
och vilka samhällsekonomiska krav bör ställas på
dess kom ponenter bl.a. genom arbetsm arknads
politiken? Vad bestäm m er efterfrågan på byggnadskapital inom olika sektorer? Vad betyder ba
lans på bostadsm arknaden när krav på jäm n för
delning samtidigt skall hävdas?
A nvändning och u tfo rm n in g av stadsdelar.
Projektet behandlade individens beteende i olika
miljösituationer, d.v.s. sam bandet mellan m ännis
ka och miljö. Man studerade hur m änniskor i oli
ka åldrar använder den omgivande staden i ett an
tal svenska städer. M arkutrymm enas utform ning
detaljstuderades i ett antal bostadsom råden. Hur
vissa lokaler, t.ex. närlokaler, faktiskt används stu
derades. Projektet syftade till att möjliggöra en
mer medveten utform ning av den byggda miljön
baserad på kunskap om dess innebörd för m än
niskor.
Socialekologi. Även detta projekt handlade
om förhållandet mellan m änniskan och hennes
omgivning. I det här fallet studerades den sociala
strukturen, skiktningen efter social rang, applice
rad på den rumsliga strukturen i svenska städer.
U rbana friytor. Projektet utgick från det fak
tum att utem iljöerna i flerfamiljshusområden u p p 

levelsemässigt var ointressanta på grund av att
utem iljön av planerarna behandlades som ytor för
förflyttning av olika slag och inte för social k o m 
m unikation. Projektet studerade befintlig m arkbe
handling och vegetationens funktion. Man kartlade vistelseytorna i olika typiska bostadsom råden
samt studerade beslutsprocessen för m arkutrym 
menas utform ning.
Vidare fanns vid början av 1970-talet projekt
om samhällsplanering, projektering, byggproces
sen, byggherrens ekonomiska planering, vistelse
klimat, produktiviteten i byggbranschen, in d u stri
aliserade installationssystem, kontrollteknik för
installationer, renoveringsteknik och förvaltningsskedets byggnadstekniska erfarenheter.

Decentralisering till Gävle
1971 lade den statliga decentraliseringsutredningen fram sitt betänkande Decentralisering av statlig
verksamhet - ett led i regionalpolitiken (SOU
1970:29). U tredningen föreslog bl.a. att SIB skulle
omlokaliseras till Norrköping. Bakgrunden till
detta förslag var den mer aktiva och m ålinriktade
regionalpolitik som påbörjades under 1960-talet.95
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1964 fattade riksdagen beslut om ”aktiv lokalise
ringspolitik”, vilket medförde upprustning av re
surserna för samhällsplanering på länsnivå. Dess
utom fastställdes i 1969 års statsverksproposition
principen att tillväxten i storstadsom rådena borde
dämpas och avlänkas till andra delar av landet.
Växtkraftiga stadsregioner skulle utvecklas som al
ternativ till storstäderna. Den kvalificerade offent
liga servicen betraktades som ett särskilt lämpligt
objekt för måluppfyllelsen. De orter som ansågs
lämpliga att satsa på var Norrköping, Linköping,
Karlstad, Gävle, Falun/Borlänge, Sundsvall, Ö ster
sund, Umeå och Luleå.
Av remissbehandlingen framgick att många
anslöt sig till de mål och medel som anvisades av
utredningen. Myndigheter som föreslogs bli utlo
kaliserade ställde sig ofta bakom delegationens
principiella uttalanden, m en de flesta ställde sig
samtidigt avvisande till en utflyttning av den egna
verksamheten. BFR och SIB hörde till dessa. Rådet
var starkt kritiskt i sitt yttrande och pekade på att
utredningen inte behandlat frågan om vad en
flyttning skulle innebära för konsum enterna av de
berörda organens tjänster. U tredningen hade inte
heller tagit hänsyn till ”att forskningsinriktad stat
lig verksamhet ställer krav på en forskningsmiljö”.
Rådet menade att sysselsättningskrisen i textilin
dustrin ”knappast kan vara ett motiv för val av lo
kaliseringsort för en vetenskaplig institution”. I re
missvaret framhölls en rad olika skäl som tog u t
gångspunkt i institutets specifika behov och förut
sättningar vilka sammantaget talade för att frågan
om lokalisering ”för närvarande” inte borde tas
upp till behandling.
Förslaget om institutets placering kom efter
hand att ändras. En rad verksamheter m ed an
knytning till fysisk samhällsplanering - lantmäteristyrelsen, Centralnäm nden för fastighetsdata och
rikets allmänna kartverk - föreslogs flytta till Gäv
le och för att ytterligare koncentrera sådan verk
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samhet förordades en flyttning till denna ort även
för institutets del. Närheten till Uppsala skulle
kunna tillgodose det behov av kontakter m ed u n i
versitet och högskolor som institutet hållit fram i
sitt yttrande.
Den 26 maj 1971 beslutade riksdagen att in
stitutets 160 arbetsplatser skulle flyttas till Gävle.
Flyttningen bestäm des ske 1976.
Den 30 oktober 1974 tog statsrådet Ingvar
Carlsson första spadtaget till institutets nya verksbyggnad i Gävle, ritad av arkitekterna Erik och
Tore Ahlsén, Stockholm. Tomtområdet, beläget i
stadsdelen Brynäs, låg inom 10 m inuters gångav
stånd från stadens centrum och järnvägsstationen.
Redan den 1 juli 1974 hade institutet öppnat en
mindre filial i Gävle där fyra personer arbetade. På
så sätt inleddes omlokaliseringen om än i liten
skala.
I början av ju n i 1976 gick flyttbussar m ed
2 600 kartonger iväg till Gävle. I de nya lokalerna

Upphovsrättsskyddad bild

Arkitekterna Erik och Tore Ahlsén. Foto Carl Lindhe. Privat ägo.
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fick institutet utrym m e för en vidgad laboratorie
verksamhet. I Stockholm hade m an arbetat i p ro 
visoriska lokaler. Nu inrättades ett hum anlabora
torium med bl.a. två klimatkammare, ett elektro
niklaboratorium för utveckling och provning av
m ätapparater samt ett luftström ningstekniskt la
boratorium . Man projekterade också för en vind
tunnel att användas för studier av klimat i bebyg
gelse. Institutets VA-tekniska laboratorium blev
kvar i Studsvik. Dagsljuslaboratoriet övertogs av
KTH.

Relationen råd-institut
Rådet hade stora planer för institutets del när det
gällde EFoU och var allvarligt bekym rat över att
flyttningen kunde sätta käppar i hjulet. Omlokali
seringen innebar också att två tredjedelar av p er
sonalen nyrekryterades, vilket bidrog till att insti
tutets forskning under några år inte gav synliga re
sultat.
Rådets styrelse och kansli fortsatte att inta en
förmanande attityd gentemot institutet. I sam band
m ed den årliga behandlingen av institutets ansö
kan försatt man sällan tillfället att ge några extra
kom m entarer för att uttrycka sin oro eller miss
tanke att institutet inte följde rådets prioriteringar:
”Liksom 1974 vill rådet understryka angelägenhe
ten av att SlB:s FoU får en ökad förankring i in
tressenternas och samhällets behov och samtidigt
en klarare profil m ot FoU vid universitet och hög
skolor”, påpekades 1975 och året därpå framhöll
styrelsen att institutets FoU måste få en ”ökad för
ankring” inom samhällssektorn: ”Mot den bak
grunden bör institutets planer på att alla projekt
förses med referensgrupper genomföras snarast
möjligt”, skrev rådet och kunde därm ed föra vida

re en del av den kritik som riktats mot dem själva
i RRV-rapporten.
I anslutning till diskussionerna om institutets
framtid kom också behovet av långsiktig p lan e
ring att betonas och mot bakgrund av sådana
långsiktiga finansieringsbehov beslutade rådet att
utöver det vanliga ettårsanslaget, 1974/75 på 11,3
miljoner, även reservera medel för en fem årsperi
od: ”Rådets beslut innebär disponerande av ett
mångfalt större belopp än vad som hittills före
kommit. Detta motiverar att rådet mer än vanligt
preciserar sina synpunkter på SIBs verksam het.”
Bl.a. menade Byggforskningsrådet att det borde
stakas ut en målsättning för SIB att utöka u p p 
dragsverksamheten från 0,2 m kr 1976/77 till ca
1,2 m kr 1979/80. Vid åttiotalets början borde 2025 % av verksam heten finansieras genom u p p 
drag. Rådet hade också synpunkter på filialverk
samheten som gick u t på att dessa borde integre
ras med högskolorna eller läggas ned.96
Personalorganisationerna vid institutet reage
rade, i en skrivelse, m ed kraft m ot detta krav på
m otprestationer för att erhålla långsiktiga ekono
miska garantier. Vid uppvaktningarna hos dåva
rande inrikesm inistern i samband m ed flyttningsdiskussionen hade frågan om garantier varit uppe
och institutet hade fått vissa löften. Någon annan
m otprestation än att bedriva forskning enligt in 
struktionen ville institutet inte vara med om.
Saken hade principiell betydelse och institu
tets styrelse ställde sig delvis bakom skrivelsen.
Antoni skrev nämligen: ”Styrelsen, som i h uv u d 
sak delar organisationernas uppfattning, överläm
nar skrivelsen till BFR för kännedom . Till sakfrå
gorna avser styrelsen att återkomma i sitt fortsatta
program arbete.” Rådet gav ett svar i mycket för
närm ade ordalag. Beslutet om långsiktig finansie
ring var enligt deras bedöm ning mycket långtgå
ende. Inget annat forskningsorgan hade fått såda
na ekonomiska garantier. Och man avslutade bre
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vet, daterat den 30 september, med en sarkasm av
den art som bara den som sitter på pengapåsen
kan kosta på sig:97
Vi ser med intresse fra m mot att få ta del av de sak
frågor som institutet lovar återkomma till i det fo rt
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satta programarbetet. Samtidigt vill vi påm inna om
att vi fö r närvarande lever i ett ”kontraktslöst till
stånd” eftersom det kontrakt fö r 1974/75 som vi över
sände före sommaren ännu ej returnerats till rådet ve
derbörligen undertecknat.
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Fotnoter

A nm .: F rå n 19 7 3 anges p r o to k o lls n u m m e r en lig t p r in c ip e n årta l o c h n u m m e r, d .v.s.
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8

D N 12/9 1968. N ågra av G y llen ste n s a rtik la r fin n s u tg iv n a o c h o m a rb e ta d e i b o 
k e n U r m in offentliga se k to r. A ld u s/B o n n ie rs, S to c k h o lm

2 4 D s In 1 9 6 9 :6 (sten cil)
25

fo rs k n in g sp la n e rin g i d a g e n s Sverige. C av efo rs förlag 19 7 2 , s. 9 0

fo rts ä ttn in g e n sk u lle a v g iften a n k n y ta s till d e n n ä rin g s g re n s m d e ln in g s o m a n v ä n 
d es för y rk e s s k a d e s ta tis tik e n , k o d e rn a 4 0 1 - 4 0 3 (h u sb y g g n a d , b y g g n a d s h a n tv e rk
m .m . s a m t väg-, v a tte n - o c h lin je b y g g n ad m .m .). P ro p . 1 9 7 1 :4 , CU 1 9 7 1 :4 , r s k r

1971. J. A n sh e lm

be
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Expansiv a borgerliga år 1976-82

Ideologisk nyorientering
Forskningen mår inte bra om man undertrycker poli
tiska värderingar. Verkligheten har alltid en politisk
f i rg-

Lennart H olm 1

Den politiska färgskalan i Sverige förnyades och
förändrades vid mitten av sjuttiotalet. Den borger
liga valsegern 1976 varslade om en ny era i svensk
politisk historia. Den röda hegem onin fick stå till
baka för en grön (miljöpolitisk), en blå (nyliberal,
nykonservativ) och kanske även en vit (nym ora
lisk) våg av nya och nygamla politiska ideologier,
livsstilar och opinioner. På olika sätt kom de nya
ström ningarna att påverka förutsättningarna för,
och innehållet i, Byggforskningsrådets verksam 
het.

Grön fram m arsch
Den socialdemokratiska politiken byggde på en
föreställning om samhället som utgick från att det
fanns ett antal brister som borde rättas till genom
den demokratisk-politiska reform apparaten. Bris
terna kunde avse sådant som arbetsmiljö, sociala
nätverk, tillgång till bostad, trångboddhet och lik
nande. Det gröna, ekologiska, perspektivet beto
nade i stället förekomsten av ett gigantiskt slöseri
m ed ändliga resurser och en förstörelse av naturgivna processer.
När oljekrisen ”drabbade” Sverige fanns en
dast två kärnkraftverk i drift m ed en elproduktion
som inte motsvarade mer än cirka tre procent av
den totala produktionen. 1975 års energibeslut in
nebar att landet skulle spara sig bort från oljebero
endet, m en där fanns också en plan för utbyggnad
av kärnkraften till 13 reaktorer. 1 takt m ed att cen

terpartiet markerade sitt m otstånd mot kärnkraf
ten och ”kärnkraftssam hället” kom socialdem o
kratin att förknippas med atomenergin som energipolitiskt alternativ. En väsentlig andel av valm anskåren var osäker om kärnkraftens läm plighet
på grund av säkerhetsproblem en eller ogillade d i
rekt systemtekniker som inte kunde kontrolleras i
överblickbara demokratiska former. Detta g ru n d 
läde framgången för den borgerliga koalitionen i
valet 1976. Centerledaren Thorbjörn Fälldin drev i
valkam panjen en ultimativ motståndslinje m ot
kärnkraften och i massmedia fick kärnkraftsfrågan
ställning som ’den enda viktiga frågan’.2
Striden om väljarna hårdnade och partiernas
försök att attrahera marginalväljarna dom inerade
valkampen. Ett fåtal röster skulle kunna avgöra
vilket av de politiska blocken som fick bilda rege
ring. Den 31 augusti, några veckor före valet, of
fentliggjorde författaren Lars Gyllensten sin p er
sonliga ståndpunkt om kärnkraften och det påver
kade den dagspolitiska debatten. Han tog ställ
ning m ot kärnkraften. Samtidigt deklarerade han
att hans röst, som tidigare varit socialdemokratisk,
nu skulle gå till centern. Många m enar att debatt
inlägget tog m usten ur den socialdemokratiska
valkam panjen.3
Några år tidigare hade Gyllensten framhållit
kärnkraften som argument för att skydda de sven
ska älvarna m ot ytterligare exploatering. Nu arti
kulerade författaren Gyllensten den otrygghet som
kärnkraftsindustrin representerade, och det atom 
hot som visserligen funnits hela efterkrigstiden,
m en som nu formulerades i en ny terminologi och
med en större övertygelse. Kärnkraften blev sym 
bolfråga för den lilla m änniskans utsatthet, van
trivsel och oförmåga att påverka de stora samman-
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hangen. Politikernas sätt att hantera frågan var en
ligt Gyllensten ”otillständigt och ansvarslöst”. I
centrum för den politiska debatten stod för första
gången ett problem som föll utanför ramen för
vänster-högerdim ensionen i svensk politik.
Alternativrörelser spirade ru n t om i landet, och
utvecklades i takt med de politiska partiernas
oförmåga att ge klara besked i kärnkrafts frågan.
Den gröna alternativrörelsens uppkom st lade
grunden för bildandet av miljöpartiet den 20 sep
tem ber 1981. I partiets första idéprogram artikule
rades miljörörelsens misstro m ot det rådande poli
tiska systemet:
Vår oro fö r fram tiden är stor: Oron över vår egen
maktlöshet, oron över att inte kunna påverka villkoren
fö r vår tillvaro, oron över att mänskligheten tycks
vara på väg mot det kollektiva självmordet7

Kärnkraftsfrågan dominerade den politiska scenen
fram till början av 1980-talet. Den bidrog till den
borgerliga regeringens splittring 1978, och året
därpå ledde haveriet i Harrisburg till att frågan
blev föremål för folkom röstning 1980. Energifrå
gans starka politisering gjorde att kraven och för
väntningarna på forskarsamhället blev allt större.
Om alternativa energilösningar fanns att tillgå
skulle det politiska systemets legitimitet kunna
räddas.

Nyblå offensiv
När de tre borgerliga partierna, centern, m odera
terna och folkpartiet, intog regeringsm akten 1976
var det inte på grund av att de erbjöd en radikalt
annorlunda politik jäm fört m ed socialdemokratin.
I den strategiskt viktiga kärnkraftsfrågan stod
folkpartiet och m oderaterna betydligt närmare
socialdemokraterna än centern. Valutgången bör
med stor sannolikhet ses som en reaktion bland
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Astrid Lindgren. Foto Pressens bild.
Vår bostads arkiv.

Lars Gyllensten.

marginalväljargrupper mot vissa tendenser i den
socialdemokratiska modellen. Det gällde särskilt
sådant som kunde beskrivas i term er av byråkra
tisk maktfullkomlighet, individers ofrihet och
statlig klåfingrighet samt kontroll av m edborgar
na.
De första tecknen på att det fanns en skattespricka i den svenska m odellm uren var ”affärerna”
i valet 1976. Rubrikerna blev stora när filmskapa
ren Ingmar Bergman, misstänkt för skattebrott,
häm tades från Dramaten av polis och när Astrid
Lindgren fick betala 102 procent, ”pom peripossaeffekten”, i skatt. Affärerna aktualiserade frågan
huruvida ”tryggheten” - som skatterna m otivera
des m ed - hade kom m it på allvarlig kollisionskurs
med m änniskors rätt till frihet och oberoende.
Till debatten om det starka samhället kom ny
gamla tem an om byråkrati, centralism och socia
lism. Socialdemokraterna, som länge varit vana att
stå till svars mot anklagelser från vänster, fick
plötsligt m otta en kanonad från höger där partiet
stäm plades som ett hot mot grundläggande frioch rättigheter. Exemplet par preference var för
slaget om löntagarfonder, som lades fram i ett läge
där den politiska konjunkturen var på väg att vän
da till nackdel för vänsterideologin. Förslaget for
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mades i en politisk kultur som diskuterade frågor
som medinflytande, arbetets rätt och ekonom isk
dem okrati, m en när förslaget slutligen lades fram
handlade den publika debatten i stället om hur fö
retagandet skulle kunna stimuleras så att landet
kunde tas ur den ekonom iska krisen, och i den
debatten utgjorde fria och investeringsvilliga kapi
talägare en viktig grupp, vars gunst politikerna
gärna tävlade om. I den intensiva kam pen om p ri
vilegiet att formulera vad som var dagens mest ak
tuella problem hade nya krafter kom m it fram och
de förmådde nu att utm ana socialdemokratin.
De olika borgerliga regeringarna fortsatte i
m ångt och mycket att arbeta efter grunddragen i
den svenska välfärdsmodellen. Den ekonom iska
politiken inriktades på direkt krisbekäm pning ef
ter det att oljekrisrecessionen utvecklats till, eller
snarare utlöst, omfattande strukturella problem i
den svenska ekonom in. Det statliga budgetunder
skottet ökade i snabb takt och blev snart betung
ande. Det blev bland samhällsvetare vanligt att
tala om en kom m ande ekonom isk stagnation i en
lighet m ed teorin om långa vågor i den ekonom is
ka utvecklingen.
Ett utm ärkande drag för den ekonom isk-poli
tiska debatten var dess ödesmättnad. I boken Sve
riges ekonomiska kris - biandekonomi vid skiljevägen
(1980) till exempel m enade Ulf af Trolle att sven
skarna måste inse att de satt utjäm ning före till
växt och om de inte insåg detta och konsekven
serna av nolltillväxten så var perspektivet mycket
dystert:
Om vi inte väljer rätt nu, komm er vi att förlora vår
plats i toppen på välfärdslistan.5

Att ham na lägre på listan var en kraftfull hotbild,
såvida m an inte hävdade tilltro till den lokala eko
nom in och accepterade nolltillväxt. Den dagspolitiska riksdebatten handlade dock i allt väsentligt
om konkurrenskraft, produktivitet, strukturpolitik

och exportm arknader, budgetunderskott och m a r
ginalskatter. National- och företagsekonom er in
tog en dom inerande position på den svenska de
battscenen. Raden av tolkningsscheman till varför
Sverige gått från rekordår till stagnation i d en eko
nomiska tillväxten blev omfattande och ek o n o 
m erna fick stort inflytande över hur den politiska
dagordningens problem skulle formuleras. Väl
färdsstaten diskuterades allt oftare i term er av by
råkrati, krångel, ”rundgång”, onödig styrning och
reglering o.s.v.

Offentlig sektor - återvändsgränd
Statsfinansernas utveckling gjorde också att for
skare och debattörer började ifrågasätta om den
offentliga sektorn kunde expandera bort syssel
sättningsproblem en. Den långsiktigt nedåtgående
trenden i industrisysselsättningen antydde före
kom sten av ett inbyggt dilemma i det m oderna
samhället: om de offentligt anställda i fortsättning
en skulle få i stort sett samma löneutveckling som
de privat anställda skulle skattekvoten behöva bli
allt högre. Mot slutet av sjuttiotalet kom detta att
benäm nas ”det postindustriella dilem m at”.6
Den låga produktiviteten inom byggsektorn il
lustrerade det postindustriella dilemmat. U tveck
lingen var näm ligen sådan att relativkostnaden för
bland annat bostäder ökade och det gjorde att b o 
stadskostnadernas politiska betydelse accentuera
des. Mellan 1975 och 1980 skedde en dram atisk
ökning av kostnaderna för nyproducerade lägen
heter, både gruppbyggda småhus och flerbostadshus,7 Oljeprishöjningar och därav betingade m ate
rialprisökningar förklarar en del av denna föränd
ring. Ytterligare en delförklaring erhålles om h ä n 
syn tas till att produktionsapparaten ställdes inför
krav som den var dåligt anpassad till. Efterfrågan
gällde små, individuellt anpassade bostadsenheter,
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m edan byggbranschen hade genom fört en om 
strukturering för att bygga stora projekt m ed in
dustriella metoder. Den förändrade efterfrågan
gjorde m ed ens att det traditionella hantverksbyggandet blev konkurrenskraftigt.
Den relativa m ättnaden på bostadsm arknaden
tvingade byggsektorn att söka sig till ersättningsmarknader. Sanering och ombyggnad, export
m arknaderna och fritidssektorn blev viktiga om rå
den. Särskilt exportmöjligheterna kom mot perio
dens slut att bli ett viktigt argument i Byggforskningsrådets arbete för att finna policymässiga m oti
veringar för sin existens och fortsatta verksamhet.
”Krismedvetandet” bland det svenska folket
ökade m arkant och riktades ofta m ot den offentli
ga sektorn. Många framträdande debattörer m ena
de att expansionen måste hejdas. En följd av de
borgerliga regeringsåren kan kanske påstås vara
att denna tankegång uppm ärksam m ades och blev
mer allmänt accepterad - skattekvoten kunde
rimligen inte höjas mer än marginellt - även om
de olika borgerliga regeringskonstellationerna inte
var särskilt framgångsrika m ed att stoppa utgifts
ökningarna.
Byggforskningsrådet var inget undantag, tvärt
om utgör perioden 1976-1982 en av de mest ex
pansiva i rådets historia. Antalet anställda inom
rådets kansli ökade kraftigt och den ekonom iska
om slutningen växte flera hundra procent - från ca
100 m kr till ca 300 m kr - trots att rådet, enligt
budgetpropositionen 1978, till följd av ”det nuva
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rande statsfinansiella läget” inte fullt ut fick ge
nomföra sina planer.8
Utifrån denna närm ast stenografiska bakgrundsteckning reses i första hand en rad fråge
ställningar om rådets relationer till regeringarna
och till industrin. Statens råd för byggnadsforsk
ning utvecklades näm ligen under perioden till ett
betydligt tydligare politiskt problem än vad som
tidigare hade varit fallet. För statsm akten gällde
det inte bara att styra rådet, det ifrågasattes också
huruvida sektorsforskning var det bästa sättet att
bidra till samhällets behov av kunskapsutveckling,
och i förlängningen av denna diskussion fanns
också frågan om BFR:s existensberättigande. Sam
tidigt gav miljö- och energikrisen ett allt starkare
politiskt behov av ny kunskap och nya innovatio
ner för att erhålla säker värmeenergi. I denna
korseld formerades förutsättningarna för rådet
verksam het under denna period.
U nder slutet av sjuttiotalet gjordes en rad om 
orienteringar som lade grunden till nya insikter
och en ny förståelse, bland annat av hur FoU-systemet fungerar och bör fungera. Samtidigt som
stora, kortsiktigt motiverade, satsningar skedde på
energiområdet blev allt fler övertygade om att
forskning är en långsiktig verksamhet, som sällan
kan ge bidrag till problem lösning på kort sikt.
Sektorsforskning fick en stadigt försämrad status
och detta medförde att BFR gjordes till föremål för
en kritisk debatt som i sin tur ledde till en översyn
och utvärdering i form av en statlig utredning.
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Politiska frågetecken
Närmast följer ett avsnitt om den politiska b e
handlingen av BFR, m ed tonvikt på ekonom iska
resurser, och därefter ges ett par exempel på kri
tiska m öten mellan BFR och dess omvärld: för det
första regeringens handlande i föreståndarfrågan
1977 och för det andra industrins kam p för ”fri
görelse” från byggforskningsavgiften.
De borgerliga regeringspartierna hade skiljak
tiga meningar om nyttan och värdet av den statligt
organiserade byggforskningen. I ett särskilt yttran
de i sam band m ed den stora propositionen om
bostadspolitiken 1974 anförde de moderata leda
m öterna i civilutskottet, Wennerfors och Adolfs
son, en viss tveksam het inför resultatet och inrikt
ningen av forskningen:
En ökad byggnadsforskning kan motiveras ur allmän
na utgångspunkter. En förutsättning år dock att fo rsk
ningen inriktas på områden av väsentlig nytta fö r ut
vecklingen så att värdet kan anses motsvara insatser
na. Utfallet är hittills inte helt övertygande.9

Yttrandet kan tolkas som en anslutning till den
typ av kritik som byggentreprenörerna riktade
mot det nya ram program m et, verksam hetsplan
1973, m en här fanns i förlängningen också en
principiellt annorlunda syn på hur forskning bör
organiseras och detta skulle komm a att bli ett
återkom m ande inslag i den m oderata stån d p u n k 
ten gentemot BFR.
Centerpartiet, som vid den här tiden var det
ledande och statsm inisterbärande partiet, betrak
tade därem ot rådet som ett viktigt instrum ent för
att genomföra en ny energipolitik; fri från såväl
olja som kärnkraft. 1975 reserverade sig center
partiets representant i näm nda utskott till förmån
för ett förslag om större resurser för BFR:s energi
program .10

Fight med Fälldin
Centerpartiets uppskattning av Byggforskningsrådet kan förklaras m ed att forskningen hade strate
gisk betydelse för kunnandet om m öjligheterna att
spara energi. Tilltron till energiforskningens m öj
ligheter gick till och med så långt att den u p p fa t
tades som besvärande för Byggforskningsrådet.
O rdföranden Lennart Holm11 och föreståndaren
Olof Eriksson blev bekymrade. De forskningsresul
tat som Fälldin baserade sina energikalkyler på
menade de båda myndighetsföreträdarna vara allt
för begränsade och otillförlitliga. Vid en presskon
ferens bara två veckor före valet 1976 kritiserade
de centerns energisparprognos. I centerns valpro
paganda utnyttjades en KTH-undersökning utförd
m ed anslag av Byggforskningsrådet, vilken visade
att det var möjligt att i en hustyp från 1940-talet
spara 50 procent av energiåtgången för upp värm 
ning. Sammantaget m ed de norm er som gällde för
nybebyggelse, som också medförde halverad ener
giåtgång enligt planverkets normer, lades detta till
grund för slutsatsen att kärnkraften mte behöv
des. Vid presskonferensen påpekades att u n d e r
sökningen inte kunde verifiera en dylik hypotes.
Aggregeringen av sparpotential krävde en annan
och metodiskt m er förfinad argrumentation. Tek
niskt, ekonom iskt och arbetskraftsmässigt vore
det närmast omöjligt att uppnå den önskade spareffekten som en totaleffekt i hela landets befintliga
bostads- och lokalbestånd - hälften av detta var
en rimligare gissning.12 Felräkningen utnyttjades i
sin tur av Olof Palme i valdebatten.
I stora delar av rikspressen uppfattades inh o p 
pet som en politiskt motiverad aktion av två rela
tivt kända socialdemokratiska sympatisörer. I Da-
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SVEDALA CUP

/E älld in utvisad av L e n n a rt H olm , Statens p la n v e rk ,' fö r tvivelaktiga
u p p g ifte r om e n erg isp a rm ö jlig h e tern a.
■
'

gens Nyheter varnades för att agerandet kunde
rubba tilltron till ”förvaltningens oväld”. Man vän
de sig särskilt m ot att Holm kallat Fälldins ageran
de ”otillständigt” och ”vilseledande”. En docent
tog tillfället att JO-anmäla ”viss av statsm yndighet
anordnad presskonferens”, vilket dock lämnades
utan åtgärd.13
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Bostadsminister Elvy Olsson (c), Foto Per Anders Thunqvist. Byggnadsin
dustrins arkiv.
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Den första borgerliga propositionen
Den borgerliga regeringen hade inte ett sam lat
program för att ändra på grundläggande principer
i det svenska forskningssystemet, men m an var
ense om att inleda ett utrednings- och reform arbe
te. På det bostadspolitiska om rådet fanns större
åsiktsdifferenser - statsvetaren Hans Bergström
uppger att om rådet var en av tre problem frågor
som blev föremål för särskilda arbetsgrupper i regeringsförhandlingarna.14 När det gällde BFR
fanns vissa åsiktsskillnader som möjligen tog sig
uttryck i att regeringen övervägde att ändra på fi
nansieringskons truktionen, m en annars var den
benägen att successivt ta ställning från fall till fall
med anledning av propåer från rådet.
I den borgerliga regeringens första budgetpro
position aviserades att statsm akterna hade för av
sikt att ta ställning till den framtida verksam he
tens mer långsiktiga innehåll och omfattning, var
för BFR tillhöils att så långt möjligt begränsa om 
fattningen av de långsiktiga åtagandena. Detta sa
des i väntan på långtidsplanen för verksam heten
1978/79 till 1981/82, verksam hetsplan 1977 (VP
77). Samtidigt planerade dock statsrådet Elvy Ols
son att lägga en proposition om nya resurser, n är
mare bestäm t 5 mkr, till experimentbyggande i
anslutning till pågående forsknings- och utveck
lingsverksam het.15 Idén hade uppkom m it inom
BFR:s kansli (Eriksson och Roos), m en inte vunnit
gehör under den socialdemokratiska regeringsper
ioden.
För att förstärka energiforskningsprogram met
föreslogs att Byggforskningsrådet skulle ges extra
medel för att i full skala pröva nya installations
system för uppvärm ning, nya energikällor, nya
hustyper och ny byggnadsteknik. På detta sätt
gavs rådet möjlighet att finansiera experim entbyg
gande, t.ex. för att täcka eventuella kostnader för
misslyckade experiment. I villkoren för denna fi
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nansiering låg att konstruktionerna skulle ha p rö 
vats teoretiskt eller på annat sätt påvisats intres
santa. Experimentbyggandet skulle således vara
ett led i ett systematiskt utvecklingsarbete. Verk
sam heten bestod av ränte- och amorteringsfria lån
(med avskrivning eller återbetalning prövad inom
tio år) för projektens extra byggkostnader. För
1977/78 beräknades kostnader om ca 22 mkr. För
mät- och utvärderingskostnaderna fick byggforskningsfonden ett tillskott på 10 mkr.
Propositionen gick ograverad genom riksda
gen. BFR fick därm ed ytterligare medel, ett vidgat
ansvarsområde och en något mer komplicerad ad
ministrativ apparat. Ursprungsförslaget arbetade
m ed bidrag till experimentbyggandet, m en politi
kerna ville förhindra att bidrag i allt för hög grad
skulle utnyttjas av väl bem edlade personer. Till
beslutet hörde också inrättandet av en särskild
prövningsnäm nd för experim entlånen knutet till
BFR, vars ordförande skulle ingå i rådets styrelse.16
Statsrådet pläderade i anslutning till detta för att
ändringar av BFR:s ledamotstal borde vara regeringsärende och inte som tidigare en fråga för
riksdagen.17
Förhållandet till den borgerliga regeringen såg
ut att kunna fungera bra och fem miljoner kronor
var ett värdefullt tillskott som även gav rådet m öj
lighet att förstärka sitt kansli för att, som statsrå
det skrev i propositionen, ”effektivt handha de
ökade uppgifterna”. Men senare under året 1977
tornade mörka m oln upp vid horisonten. Ett per
sonalärende av högsta dignitet utlöste spänningar
såväl inom regeringen som mellan delar av rege
ringen och Byggforskningsrådet.

Föreståndare m edförhinder
Olof Erikssons förordnande som föreståndare gick

ut i augusti 1977, och han önskade frånträda pos
ten för att skaffa sig andra erfarenheter. Redan i

mars m eddelade Eriksson till styrelsens o rdföran
de om bevekelsegrunderna för sitt ställningstagan
de. Den växande arbetsbördan vid rådet, deltagan
det i kommittéer, expertgrupper och delegationer
gjorde det successivt allt svårare för honom att
”hålla en levande kontakt m ed sam hällssektorn
utanför de centrala samhällsorganen”. Det förråd
av kunskaper som han hade m ed sig när han b ö r
jade vid rådet började bli ”slitet och förbrukat”.
Flan ville därför aktualisera sabbatsårsidén, en
praxis från den akademiska forskarvärlden. Efter
som han arbetat in en rätt till förordnandepension
fann han det skäligt att få använda tid för arbete
på ”basplanet” för att förnya erfarenheterna och
”öka känslan för vilka problem som finns och som
är viktiga att få lösta”. Flans avsikt var att efter
detta sabbatsår åter ställa sig till styrelsens förfo
gande. Ett år var dock en så pass lång period att
det fordrades en vikarierande chef m ed stort enga
gemang för uppgiften. Eftersom en återgång till
den gamla ordningen kunde komm a att innebära
problem ställde sig Eriksson öppen inför en lös
ning som innebar att den nya föreståndaren blev
ordinarie och att han själv blev arbetande ledam ot
av rådet.18
Vid styrelsens aprilmöte framfördes inform ellt
att kanslirådet Ingrid Årlin, sedermera gift M unro ,19 var en lämplig och tänkbar kandidat till föreståndartjänsten. M unro hade en tid varit h uvudse
kreterare i den statliga bygglagutredningen vilket
bl.a. innebar ett nära samarbete i norm lagstift
ningsfrågor m ed rådets styrelseordförande Lennart
Holm, tillika generaldirektör vid Statens planverk.
H on var vid sjuttiotalets början känd ”som en
frisk fläkt i bostadsdebatten” och hade handplock
ats av statsm inister Olof Palme till den näm nda u t
redningen. Nu arbetade hon på bostadsdeparte
mentet.
Personalorganisationerna var inte odelat posi
tiva till förslaget. Både Eriksson och Munro var ar-
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Politiskt spel kring chefsjobb ^ / /

Vem skall bestämma
om byggforskningens
alla miljonprojekt?
STOCKHOLM (FLT).
Politiskt mygel på topp
nivå har startats for att
åt socialdemokraterna
rädda posten som chef
för statens råd för bygg
nadsforskning.
RÄdet.s chef professor Olot Eriks
son is) avgå** 1 september, och SD8j tiet pressar hårt på bosiadsElvy OM for att få

0,5 procent oå bvggf oi stagers 'onesummor

En tredje partivän
VyUgpn talade rådets, che- O(o*
E nkssor om for sin paruvar, sty
relseordföranden Lennart Holm,
att han tille avgå med pension 1
september 1 å \ trots att han bara
ar 30 år Ha-i , lue under ett år
”prya" , olika verksamheter för att
sedan fortsatta med byggforsk
ningen.
Att han — - '^ n o r
• -tånd att

for anden Hdbn sammantrade' et
slag for ' en fhhjrmell diskussion
Inga tjänstemän i iå d et fick vart
närvarande, bara rådets elv a av
den gam! o regeringen utsedda le
damoter Sä förde han f-an- Ingnd
Å r ” f -.I. issj ' s nam n Det stöddes
‘Pah'faiiet =>v den somaldemokratisks majonteten

Uppvaktning
Sedan skaffade hr Holm fra m bifal! från företrädare för personal-

orgai

,or»'

’

Upsala Nya Tidning 28 maj 1977.

Rådet, inrättat 1965 och med socialdemokratisk m a
joritet, har under den socialdemokratiska regeringstiden byggts upp till att bli ett centrum fö r partiets
byggnads- och markpolitik, med bland annat förstatli
gande av all mark enligt LO:s krav som slutmål.
Ingrid Jussil-Årlin, ung och stridbar kvinna beredd att axla ansvaret för
byggforskningen. Foto Pressens bild.

kitekter/samhällsplanerare och SACO framförde
att m an önskade någon m ed teknisk bakgrund.
TCO/ST-gruppen röstade därem ot med stor majo
ritet för Munro (16-3). Efterhand accepterade
dock båda personalorganisationerna förslaget.20
Redan i maj m ånad kom tidningsartiklar som
berättade om det politiska ”spelet” om chefsjob
bet. Frågan betraktades som politiskt infekterad
och inordnades av dagspressen i den allmänna
striden mellan de politiska blocken om fördel
ningen av chefstjänster efter regeringsskiftet. Den
28 maj fanns i Upsala Nya Tidning (UNT) en be
skrivning av det politiska ”myglet” som placerade
in Byggforskningsrådet som en viktig del - rådet
hade 90 miljoner kronor att fördela - av den soci
aldemokratiska m aktapparaten, en apparat som
socialdemokraterna nu frenetiskt käm pade för att
behålla inom sin sfär:

Citatet innehåller som synes minst ett sakfel, rådet
inrättades 1960. Journalisten kunde också m edde
la att bostadsdepartem entet under Elvy Olsson
funderade på saken. Det gjorde efterfrågningar
hos olika intressenter och hade fått förslag om att
”använda detta tillfälle att bryta den stora social
dem okratiska överrepresentationen i statens byggforskningsråd”.21
Enligt UNT förväntades regeringen besluta i
saken i början av juni. Ärendet ham nade dock i
vad samtida debatt plägade kalla ”långbänk” åsiktsskillnaderna mellan partierna blockerade en
lösning. De fackliga organisationerna skrev i au
gusti ett klagobrev till statsrådet där m an påpeka
de att m an fått upprepade löften om ett beslut i
föreståndarfrågan. Man framhöll att rådets budget
på kort tid hade ökats med 50 %, att m an fått en
rad nya uppgifter (experimentbyggnadslånen) och
att kansliet stod inför en revidering av organisatio
nen: 2 2
•
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I denna krävande situation kan kansliets personal inte
acceptera att stå utan föreståndare ens en kortare tid.
Detta skulle drabba arbetet vid kansliet mycket hårt
och som en följd därav även de 100-tals forskare och
andra som väntar på att få sina ansökningar om an
slag och stöd till experimentbyggande behandlade un
der hösten. Personalen känner djupaste oro inför den
situation som uppstått.

En vecka innan Erikssons förordnande gick ut
stoppades utnäm ningen av Munro. I Svenska Dag
bladet den 27 augusti löd rubriken: ”S-kvinna
stoppad: Politiskt mygel kring utnäm ning”. Där
gavs också förklaringen till den utdragna gången i
ärendet. Orsaken till dröjsmålet var inte striden
mellan de politiska blocken, utan snarare meningsskiljaktligheter inom regeringsblocket: Mo
deratledaren och ekonom im inistern Gösta Bohman
hade agerat för att hitta m otkandidater m edan bo
stadsdepartem entet uppgav att sådana inte fanns.
I en intervju uppger en av dem som deltog i ären
dets behandling på denna nivå att bostadsdeparte
m entets Elvy Olsson och Birgit Friggebo (fp) hade

Arbelel 4 juli 1977. BobiacDdepartemeiilet paMods under bOinmaren 1977
vara en r’ålakista” av pikanterier - trätor, förvirring, motsägelser, adm inis
trativt kaos och svåra arbetsförseningar. Detta kan förklara varför regering
en dröjde med besked i föreståndarfrågan.

accepterat Årlins kandidatur. Dessa båda var sär
skilt positiva till att besätta posten med en kvinna,
m edan Bohman sökte en kandidat med annan
kompetens och inriktning. Framför allt inom bygg
industrin ansågs Munro sakna den rätta k o m p e
tensen.23
Under kvällen den 31 augusti, samma dag
som Erikssons förordnande gick ut, fick Lennart
Holm och Olof Eriksson telefonsamtal från Thorbjörn Fälldin. Resultatet blev att Eriksson accepte
rade ytterligare en treårsperiod mot ett (tyst) löfte
att han åtm instone skulle få ett sabbatsår u n d er ti
den. Kansliets personal kom m enterade detta i rå
dets tidskrift Från byggforskningen med orden: ”Vi
som arbetar på rådets kansli är tacksamma för
denna lösning, som innebär att arbetsron för vikti
gare uppgifter återställts.”24 Däremot kom rådet att
få en hel del negativ publicitet m ed anledning av
turerna i föreståndarfrågan. BFR näm ndes för en
gångs skull ymnigt i pressen, m en det var inte
forskningen och dess resultat som debatterades.
Detta framstod som ett allvarligt bekym mer för rå
dets ledning.
Sabbatsåret kom Eriksson att ta ut redan i
mars 1978. Då hade m otsättningarna inom rege
ringen av allt att döma ebbat ut och departe
m entsrådet Ingrid Munro förordnades som tf. fö
reståndare under Erikssons tjänstledighet.25 M un
ro hade, som framgått ovan, handlagt byggforsk
nings- och energifrågor vid bostadsdepartem entet
och var därför inte obekant med de kom m ande
arbetsuppgifterna. Vid tjänstledighetens slut läm 
nade Eriksson planenligt föreståndartjänsten och
inträdde i styrelsen som ledam ot.26
Med Ingrid Munro hade rådet för första gången
i sin nära nog fyrtioåriga historia en kvinna i cen
tral position. H on kom till verksam heten i ett läge
som starkt präglades av ifrågasättanden, om orien
tering och expansion. Perioden kom att bli en av
de mest påfrestande i rådets historia.
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Mot slutet av 70-talet blev entreprenörskritiken m ot byggforskningen allt hätskare. Här några pressklipp från Byggnadsindustrin åren 1978 och 1980. Kriti
ken riktades särskilt m ot SIB. I en intervju (nr 18/80) hävdade Blomgren att industrin inte längre ”räknade” med institutet. I stället ville entreprenörerna bil
da ett eget statsfinansierat forskningsinstitut för matrial- och teknikforskning. BFRs ledning tvingades närm a sig entreprenörerna och en dialog inleddes, vil
ket underlättades av att byggforskningsavgiften avskaffades.
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Förtroendeklyfta mellan
industrin och rådet

Upphovsrättsskyddad bild

1977 valdes Boris Blomgren till ny ordförande i Sve
riges byggentreprenörers förbund (SBEF). Blom
gren var direktör vid John Mattson Byggnads AB
men hade också ett förflutet som ”byggforskare” på
näm ndens tid. Från 1961 till 1966 var han leda
mot i styrelsen för institutet. I sam band med till
trädet intervjuades han i branschtidskriften Bygg
mästaren under rubriken ”Byggforskningens förtro
endeklyfta”, och framförde kritiska synpunkter:
Tyvärr saknar Byggforskningen byggnadsindustrins
förtroende. Få byggföretag söker forskningsanslag.
Byggforskningsrådet behöver en rejäl inriktning på
forskning och på praktisk byggverksamhet.27

Det hör till saken att detta uttalades i anslutning
till den uppm ärksam het som dagspressen ägnade
rådet m ed anledning av striderna i föreståndarfrå
gan. Det såg förvisso ut som om SBEF passade på
att få saker sagda som annars inte hade varit pas
sande. Rådets förre ordförande Olson reagerade
starkt på innehållet i intervjun och skrev genast
ett brev till Blomgren. Med ett påpekande om det
ansvar Blomgren axlade utvecklade Olson ett för
sök att förklara företagarnas misstrogenhet utifrån
det faktum att företagen själva av olika skäl inte
tog aktiv del i forskningen:28
Om jag skulle ha blivit intervjuad och tillfrågad om
entreprenörernas insatser, skulle jag ha velat konstate
ra, att de svenska byggnadsentreprenörerna är kunni
ga och skickliga och har gjort en mycket stor insats.
Hos dem själva och deras företag finns en stor, upp
samlad kunskapsvolym, som tyvärr inte blivit offent
liggjord och vunnit en sådan spridning som den skulle
ha förtjänat. Jag skulle liksom Du ha sagt att få bygg
företag söker forskningsanslag men skulle däri ha lagt
en annan mening. Tyvärr har, trots kontinuerliga an
strängningar frå n BFRs sida, byggföretagen aldrig rik-

Missnöjd med byggforskningen. Byggentreprenörsförbundets ordförande
Bons Blomgren. Foto Svenska nyhetsbyrån. Byggnadsindustrins arkiv.

tigt engagerat sig i forskningen, vilket varit en stor
missräkning.
Jag vet att under högkonjunkturen var varenda
person tagen i anspråk och det fanns inte tid. N är det
sedan blev sämre tider, skar man ner personalen kraf
tigt och något större utrymme fö r forskning fanns där
med inte. Visserligen har ett rätt betydande antal fö re 
tag sökt och få tt anslag och många på entreprenörhåll
har gjort en betydelsefull insats inom kommittéer och
på annat sätt. Ändå har jag uppfattningen att entre
prenörssidan skulle ha kunnat göra ännu mer.
Förmodligen kommer vi nu att kunna uppnå ett
större engagemang sedan pengar äntligen ställts till
förfogande fö r experimentbyggande. Detta torde vara
ett område som har större aktualitet fö r entreprenörer.
(...) Kan Du inte ägna en del av Din betydande intel
lektuella kapacitet åt att animera SB EFs medlemmar
och även Dig själv att komma in med lämpliga fö r 
slag. Som engagerad amatör på området tycker jag
det vore roligt om Du vid Din av skedsintervju som
ordförande kunde hänvisa till betydande insatser som
entreprenörskåren gjort tillsammans med byggforsk
ningen under de år Du hållit i ordförandeklubban.
Med vänliga hälsningar
Din tillgivne (Hjalmar)
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Blomgren gav i brev den 30 ju n i ett förvånansvärt
positivt gensvar. Det var inte Blomgren själv som
var kritisk, m en hans m edlem m ar satte hård press
på honom :29
M itt första arbete efter Teknis var just hos Nisse Tengvik inom dåvarande Statens Kommitté fö r Byggnads
forskning. Sedan dess har jag alltid känt mycket fö r
byggforskningen. En tid var jag också med i Byggforskningsinstitutets styrelse. Allt detta gör att jag natur
ligtvis vore glad att någon gång få hånvisa till bygg
forskningens betydande insatser och till ett förtroende
fullt samarbete mellan forskningen och entreprenörerna.
Inom entreprenörsföreningen kommer vi troligen
redan i dagarna att såtta litet fastare organisation pä
forskningssidan. Vi få r se vad detta kan leda till. Hop
pas på en förbättring, men jag har ju tyvärr hittills
endast kunnat konstatera en ganska negativ inställ
ning frå n byggarnas sida. Detta kan gärna ej fortgå,
när samhället på olika sätt nu satsar mer än 100 m kr
per år.

Svaret gled undan från det verkligt kontroversiella
i Blomgrens uttalande, misstron, och det fanns
heller inget som tydde på en vilja att dem entera
eller ställa till rätta. Industrikritiken fortfor att
vara mycket allmän, svårfångad och därm ed när
mast omöjlig att hantera inom ram en för den stat
ligt organiserade byggnadsforskningen m ed dess
specifika grundstruktur och arbetsfördelning m el
lan företagen som kunskapskonsum enter och for
skarna som kunskapsproducenter. M isstrogenhe
ten gav på flera sätt sämsta möjliga position för
BFR. På intet sätt förvånade det Olof Eriksson när
han fick reda på att Hjalmar Olson uppvaktats av
SBEF när Eriksson skulle bli föreståndare. Argu
m entet var att en socialist inte borde få befattning
en. Bakom problem en m ed År lins tillträde kunde
m an ana samma bedöm ning. SBEF föreslog att en
företagsledare borde bli föreståndare. Mycket mer
konkret blev inte dialogen mellan industrin och
Byggforskningsrådet, och det var m ed största sä
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kerhet till förfång för BFR, möjligen också för
SBEF
Den tanke Blomgren nu lanserade var att en
treprenörerna själva skulle bygga upp en viss or
ganisation för stöd och rådgivning till forsknings
verksam heten inom branschen. Redan i diskussio
nen om m ålprogram m et 1972 framförde in d u stri
representanter åsikten, att de inte fick tillbaka från
forskningen i relation till vad de satsade. Detta
byggde på en uppfattning om fonden som rådet
inte ville acceptera. Rådet ville visserligen ge stöd
till företagens FoU, m en endast om det k unde
motiveras med att det kunde förväntas ge en ur
sam hällssynpunkt effektiv FoU. A rgum entet för
denna ståndpunkt var att byggforskningsavgiften
betalades av konsum enterna.30
De svenska byggföretagen bedrev självfallet en
viss utvecklingsverksamhet - antingen den kosta
de extra eller ej - inom ramen för ordinära före
tagsekonomiska bedöm ningar, m en de visade
samtidigt ett relativt ointresse för forskning.
1974/75 m ottog byggföretag anslag om 700 000
kronor, ett belopp som endast motsvarade 1,5 %
av rådets totala forskningsfinansiering. Den g ru n d 
läggande orsaken till detta förhållande var att an
sökningar från byggföretagen var fåtaliga. 1975
utlovade BFR att finansiera en utredning om bygg
nadsindustrins forskningsbehov och utvecklings
arbete, m en med ett förbehåll - ”om intresse
finns”.31
Några år senare hade situationen i stort sett
inte förändrats. 1977 delade rådet ut ca. 100 m kr
och av dessa medel var endast 1,5 m kr anslag till
FoU-projekt i byggföretagen. Men brevväxlingen
mellan Blomgren och Olson medförde att SBEF
tog ett initiativ, som innebar att dess kansli lovade
att lämna ”ett kraftfullt stöd till branschens före
trädare och andra FoU-organ”. En handläggare
skulle knytas till kansliet om m an kunde få finan
siering genom rådet.32
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Ytterligare initiativ togs senare under 1978 då
Skånska Cementgjuteriet (SCG) och institutionen
för byggnadsteknik vid KTH etablerade ett samar
bete m ed stöd (400 000 kr) av rådet. SCG lovade
att förse institutionen med högaktuella problem
och företaget skulle också svara för nödvändiga
byggnadsarbeten för olika fältförsök. Tillsammans
m ed en representant från rådet bildades en refe
rensgrupp som också innehöll fackliga represen
tanter. Inledningsvis inriktades forskningen på
energisnåla byggnader och de följdproblem som
kunde bli aktuella, lufttäthet, fuktproblem , m.m.
Man menade också att det fanns en rad forsk
ningsom råden som borde bli föremål för program 
skrivningar:
Hur kan termograferingfå utökad användning t ex fö r
läckagesökning vid värmekulvertar? Den nya arbetar
skyddslagen medför att en rad ergonomiska problem
på arbetsplatserna snabbt måste lösas. Man behöver
ytterligare utreda betydelsen av störningar i produk
tionen. Besiktningseffekter behöver närmare studeras.
Hur är det med objektiviteten och går det att skapa en
formell standard?33

Rådet gav stöd till verksam heten m ed det uttryck
liga förbehållet att resultaten efter hand måste of
fentliggöras i artiklar, instruktiva publikationer,
seminarier eller forskningsrapporter. Från rådets
sida betraktades samarbetet som ett provprojekt.
Om det slog väl ut skulle flera andra byggföretag
kunna engageras i liknande verksamhet. Detta
ledde senare till ett stadfästande av principen att
byggföretag var berättigade som mottagare av ram 
anslag från Byggforskningsrådet.34
I principen om offentliggörande av forsk
ningsresultat fanns ett problem som tenderade att
leda till konflikter inom den företagsrelaterade
forskningen. Detta uppm ärksam m ades 1977 i en
enskild riksdagsm otion framförd av centerpartiets
Marianne Karlsson i Östergötland. Hon påpekade
att både STU och BFR gav stöd till byggforskning,

men att STU-stödet ofta gällde patent till en ny
unik produkt eller ett nytt byggsystem. Eftersom
relationen mellan BFR och STU inte var riktigt
klarlagd ledde det till vissa hinder för dem som
arbetade m ed uppfinningar och nya tekniska lös
ningar. Karlsson föreslog att BFR:s instruktion inte
skulle inrym m a kravet om allmän tillgänglighet
för forskningsresultat samt att BFR och STU borde
slås samm an till ett enhetligt statligt organ för lik
formigt stöd till alla branscher. M otionen vann
inte riksdagens stöd, men den antydde att det
fanns problem som var väsentliga inte minst u r fö
retagens perspektiv.
Näringslivets intresse ökade successivt, och
1980 bildades en referensgrupp inom SBEF m ed
uppgift att stödja företagens och föreningskansliets satsningar på ”målinriktat, efterfrågestyrt u t
vecklingsarbete ute i företagen”. Ännu ett initiativ
togs året därpå då en ny byggforskningsstiftelse
kallad ”Näringslivets plan- och byggnadsforsk
ning” startade sin verksamhet. Bland huvudm än
nen fanns SBEF och Fastighetsägareförbundet.
Syftet var att följa byggforskningen inom om råde
na sam hällsplanering och bostadspolitik, m ed sär
skild uppgift att bidra till projektinitiering och lik
nande. Initiativet togs av Näringslivets Byggnadsdelegation, vilken konstaterade att byggforskning
en visserligen breddats väsentligt sedan 1960-talet, men att den ändock behövde kompletteras för
att fånga in frågor som intresserade näringslivet i
allmänhet.

Lagen om byggforskningsavgift upphör
Finansieringsfrågan var fortfarande en betydelse
full fråga, inte m inst för relationen mellan rådet
och industrin. En lösning kom från oväntat håll
1977 då pensionskom m ittén i sitt utredningsbe
tänkande föreslog att lagen om byggnadsforsk-
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let, och slopandet av avgiften var en naturlig k on
sekvens dels av denna trend, dels av att rådets an
svarsområde utvidgats.

Branschens egen forskningsfond

Ingrid Jussil-Årlin presenteras i tidskriften Byggnadsindustrin 8. 1979, sek
tion 2.

ningsavgift skulle upphävas. Detta gjordes i an
slutning till ett förslag om reformering av debite
ringssystemet för de arbetsgivaravgifter som u p p 
bars av riksförsäkringsverket.35 Genom riksdagens
beslut slopades byggnadsforskningsavgiften med
utgången av år 1981. Beslutet var helt okontrover
siellt, inga m otioner eller frågor restes m ed anled
ning av propositionen.36 BFR förlorade därm ed sin
finansiella särställning och den autom atik i resurs
tillförseln som avgiften innebar. Statsanslaget hade
dock blivit alltmer betydelsefullt under sjuttiota

En följd av beslutet att upphäva forskningsavgiften var att Svenska Byggbranschens Utvecklings
fond (SBUF) bildades av ett antal organisationer
inom byggbranschen. Starten skedde under 1983,
och konstruktionen var en central branschfond fi
nansierad genom avtal mellan arbetsm arknadens
parter. Fonden disponerade vid starten ungefär 15
miljoner kronor per år. 1990 var denna sum m a
cirka 30 mkr.
Det övergripande syftet m ed SBUF var och är
att ge stöd till produktionsnära utvecklingsuppgif
ter i företagen av gemensamt intresse för entrepre
nörerna, t.ex. i form av nya m etoder och p ro d u k 
ter. Fonden anslöt m ed andra ord direkt till de
s.k. R-uppgifter som BFR hade på sitt program,
d.v.s. förutom FoU i allmänhet fanns ett explicit
rationaliseringsmål. Från starten betonade fonden
att arbetsredovisningen skulle ske snabbt, koncen
trerat och resultatinriktat. Varje projekt avslutades
med att beskriva sina erfarenheter i SBUF infor
merar, ett blad utform at efter principen ”m ax en
A4”.
Byggforskningsrådet fick från början ett gott
samarbete m ed fonden och samråd har skett kon
tinuerligt om inriktning och prioritering av pro
jekt. Ett stort antal projekt har dessutom samfinanserats. Åren 1989-92 var fondens VD, Bertil
Grandinson, ledamot i Byggforskningsrådets styrel
se.

186

Expansiva borgerliga år 1976-82

Styrelsen få r energi
Med den nya regeringen följde också att Byggforskningsrådets styrelse blev föremål för politi
kernas intresse. Nu skulle den tidigare socialde
mokratiska hegem onin brytas. Ett första initiativ
togs när Lars Eliasson, f.d. riksdagsman för center
partiet och landshövding i Växjö, 1977 u tn äm n 
des till ordförande i rådets experim entbyggnads
näm nd. I denna funktion skulle han även ingå i
styrelsen för statens råd för byggnadsforskning.37
Ytterligare möjligheter att förändra styrelsens
sam m ansättning gavs i juli 1978 när antalet leda
m öter i styrelsen utökades m ed tre platser. Styrel
sen bestod nu av en ordförande och fjorton leda
möter. Motivet för detta var att styrelsen skulle ge
plats för ”energikom petenta ledam öter”. Rådet
som redan hade en tung centerpolitiker i styrelsen
begåvades nu m ed ytterligare en centerpartistisk
riksdagsledamot - fru Karin Andersson. Detta år
slutade dessutom Harry Bernhard, Karin Kallin,
Fredrik Sundberg och Lennart Östman. Antalet
nya ledamöter blev alltså sju stycken, vilket nära
nog motsvarade en hel styrelse på 1960-talet.Kvar
från tidigare var Lennart Holm (ordf.), Lars Elias
son, Jon Höjer, Olle Jansson, Sven Kypengren,
Lars Ågren och Lars Ö stlund.38
Nya ledam öter 1978
Karin Andersson, riksdagsm an (c) (Riksdagen
Sven B Andersson, direktör, Svenska Fläktfabriken
Olof Hermansson, skogvaktare,39 Orsa
Bengt Johansson, generaldirektör, Bostadsstyrelsen
Dage Kåberger, direktör, Granges A lum inium
Carl-Olof Ohlsson, direktör, Armerad Betong Väg-

förbättringar (ABV)
Bertil Whinberg, förbundsordf, Byggnadsarbetare

förbundet
Yngve Öberg, direktör,40 Platzer Bygg AB

Karin Andersson

Sven B Andersson

Olof Herm ansson

■
Bengt Johansson

B e r til \ \ h i n b c r g

Dage Kåberger

Carl-Olof O hlsson

Yngve Öberg

Nya i styrelsen 1978.
Ur Från byggforsk
ningen 1978. Foto
Åke Danneberg.

Den sittande borgerliga regeringen valde således
att följa den tidigare socialdemokratiska principen
för styrelserepresentation. Ett antal politiker ga
ranterades inflytande, men nu m ed borgerliga för
tecken. Samtidigt utökades näringslivets inflytan
de, vilket dock balanserades av en facklig repre
sentant.
Några smärre förändringar skedde under ledam otsperioden: I februari 1979 hälsades Olof
Eriksson, som då lämnat föreståndarskapet, väl
kom m en som nygammal ledam ot i styrelsen. H an
efterträdde arkitekten Jon Höjer, som särskilt tack
ades för sitt arbete m ed ”kostnadsstyrningsblocket”. I decem ber 1979 förordnades riksdagsleda
m oten Karin Ahrland (fp) att ersätta Karin
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Andersson, som utsetts till statsråd och b iträdan
de arbetsm arknadsm inister. Sixten Hjelte blev le
dam ot i januari 1980, och ersatte då Carl-Olof
O hlsson som företrädare för byggentreprenörsintressena.
1981 hälsades Inger Lundell och Britt Olofsdotter-Jönsson välkom na som nya ledam öter vid sty
relsebordet. De båda kvinnorna representerade rå
dets två personalorganisationer, TCO-ST och
SACO, vilka erhållit representation i styrelsen
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med rätt att närvara och yttra sig i alla ärenden
utom s.k. arbetsgivarärenden.41
Samtidigt m ed att de fackliga organisationerna
fick närvarorätt försvann en viktig gammal förm ån
för styrelseledamöterna. En rapport från revisionskontoret slog fast att ledam öterna inte hade rätt
att äta lunch på statens beskostnad. R ådsluncher
nas tid var därm ed förbi. En konsekvens blev att
sam m anträdena startade redan klockan 0 9 .0 0 för
att hinna avslutas vid lunchtid.42

Administrativa förändringar
Åren med Ingrid Munro kom att karakteriseras av
ett fortsatt intensivt arbete med att förändra, för
nya och omorganisera verksamheten. Den gru n d 
läggande orsaken till behovet av detta föränd
ringsarbete var att BFR-territoriet utökades när
energiforskningen inordnades i verksamheten.
Nya rutiner infördes och nya tjänstekonstruktioner etablerades. I takt m ed att styrelsens roll för
ändrades från beslutsm askin till policyinstrum ent
så framträder i styrelseprotokollen dessa föränd
ringar som mycket viktiga och tidskrävande pro
cesser. Det förefaller som om Byggforskningsrådet
vid sjuttiotalets slut nådde en kritisk nivå där adm inistrationsproblem en blev allt påtagligare. Det
faktum att försöken att lösa problem en blev en
segdragen procedur - organisationsöversynen blev
inte färdig förrän vid m itten av åttiotalet - gjorde
att styrelsen tvingades ägna ett förhållandevis stort
utrym m e åt dylika frågor.
I detta avsnitt uppm ärksam m as några änd
ringar och nyheter i rutinärendenas hantering,
m edan ändringar i den övergripande organisa

tionsm odellen kom m er att redovisas i ett senare
avsnitt i sam band med en diskussion om utveck
lingen av rådets förhållande till statsm akterna.

Handläggarna f å r beslutsrätt
Redan vid Ingrid Munros egentliga debut som fö
reståndare togs beslut om nya principer och nya
beloppsgränser för delegeringen av anslagsärenden.43 Bakgrunden var att ”föreståndarärendena”
stigit till ett sådant antal att det blev aktuellt att in
föra delegering till forskningssekreterargrupperna
även av anslagsbeslut. Även inform ationsenhetens
sm åärenden var aktuella för delegering. Beslutsrät
ten delegerades till forskningssekreterargruppen44
enligt samma modell som tidigare, d.v.s. för pro
jekt upp till 25 000 kronor eller (för experimentoch dem onstrationsprojekt) lån om 35 000 kro
nor. G rupperna skulle liksom tidigare arbeta som
”självstyrande grupper”. Beträffande handläggar
nas berednings- och beslutsförfarande utform ades
relativt detaljerade anvisningar:43
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Ärenden bereds av den forskningssekreterare som
ärendet lottats på. Om jorskningssekre ter aren eller
gruppen anser att ett ärende lottats jel ankommer det
på forskningssekreteraren att snarast ta upp en dis
kussion med den forskningssekreterare man anser
skall handlägga ärendet och därefter föra över ärendet
till rätt handläggare. Vid oenighet om ärendets tillhö
righet skall föreståndaren besluta om handläggare. Ef
ter normal beredning skall fo.sekr. kortfattat informe
ra gruppen om vilka åtgärder han vidtagit beträffande
remisser m m samt vilket förslag han ämnar lägga.
Vid detta tillfälle skall minst halva gruppen vara re
presenterad varav minst ytterligare en fo.sekr. (...)
Eventuella invändningar eller synpunkter från grup
pen skall redovisas av forskningssekreteraren vid hans
fortsatta föredragning av ärendet.
Beslut få r endast fattas av fo.sekr. i samband med ett
ordinarie gruppsammanträde. Vid sammanträdet
skall minst halva gruppen vara närvarande varav
minst ytterligare en fo.sekr. (...) För att beslut skall få
fattas skall samtliga närvarande vara eniga. Vid
oenighet skall ärendet föredragas fö r beslut vid ordi
narie kanslisammanträde varvid de avvikande m e
ningarna redovisas. Beslutsprotokoll på fastställt fo r 
mulär skall föras vid varje beslutstillfälle. Protokoll
undertecknas av den som fö r protokollet och signeras
av handläggarna. (...) Deltagande i besluten bekräftas
form ellt genom signerande av protokoll. Deltagandet
innebär att vederbörande finner beslutet överensstäm
ma med inriktningen av rådets verksamhet och med
rådets anslagspolitik samt ligga inom gruppens be
slutsbefogenheter.

Samtidigt m ed denna utvidgning av delegationsförfarandet beslutade styrelsen att ge förestånda
ren rätt att ta beslut i anslagsärenden upp till
150 000 kronor. Alla var inte tillfredsställda med
denna utveckling: styrelsens inflytande m inskade
avsevärt och kansliets, om m an så vill byråkratins
makt, blev allt större även om styrelsen självfallet
hade överinseende över alla ärenden. Ledamoten
Lars Östlund, verksam vid Tekniska högskolan i

Lund, inlade skriftlig reservation mot den höga
beloppsgränsen och ansåg att 100 000 var en rim 
ligare nivå.46
En konsekvens av delegeringen till grupperna
var att en av forskningssekreterarna skulle vara
”planeringsansvarig” med uppgift att vara k o n tak t
mellan kansliets ledning och gruppen. Tanken var
att denna syssla skulle kunna växla inom g ru p 
pen. Positionen skulle dock utses av föreståndaren
efter förslag från gruppen.

Remissförfarandet blir rutin
Det större ansvar som lades på föreståndaren och
kansliet ställde krav på nya rutiner för att försäkra
sig om externa synpunkter på anslagen och anslagspolitiken. 1977 bestämdes, på styrelsens in i
tiativ, att remissförfarandet skulle införas som en
obligatorisk rutin vid bedöm ningen av anslagsansökningar. Förfarandet innebar att forskningsse
kreteraren begärde ett yttrande från en eller flera
utom stående, vilka på ett eller annat sätt kunde
bedöm as sakkunnig inom det aktuella projektom 
rådet. Ofta skickades handlingarna till flera perso
ner med olika bakgrund (forskare, praktiker etc.),
och tanken var att den skulle besvaras m ed led
ning av frågor om projektets nytta och frågor om
m etod och kvalitet. Remissinstansen kunde ges en
mindre ersättning för arbetsinsatser.
1. Ä r det problem som anges i ansökan angeläget att
lösa? Ä r det rätt beskrivet? Ä r projektets syfte rätt be
skrivet. Ä r problemet viktigt fö r Dig/Er?
2. Kommer det avsedda FoU-resultatet i tillämpning
att ge den effekt som ansökan anger? Hur kan resulta
tet användas? Vilken betydelse kan det få? Vem eller
vilka kan komma att använda resultaten? Värdet fö r
praktiskt arbete med planering, byggande och förvalt
ning? Värdet fö r byggforskningens egen utveckling?
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Behövs referensgrupp? Behövs andra insatser (paral
lella projekt inom närliggande område eller följdprojekt) fö r att det förslagna projektet skall vara me
ningsfullt?

6. Ä r projektledaren/projektgruppen kompetent a tt ge
nomföra det aktuella projektet? Behöver kompetensen
förstärkas inom visst kunskapsområde? Kan en refe
rensgrupp vara till nytta i detta sammanhang?

3. Vilka informationsåtgärder fö r olika kategorier be
hövs fö r att resultaten skall komma till nytta?

Frågebatteriet har sedan successivt ändrats genom
att handläggarna etablerat ”egna” varianter an p as
sade till de remissinstanser m an haft till förfogan
de. I normalfallet förväntade m an sig mer u ttö m 
m ande svar av forskarkolleger och kortare svar
från praktikerna.47 Urvalet av rem issinstanser var
forskningssekreterarnas privilegium, vilket gav
dem en stark position. Och de hade även att fälla
avgörandet när remissinstanserna var oeniga.

4. Ä r projektplanen bra? Ä r vald FoU-metodik lämp
lig? Finns alternativa metoder? Vilket egenvärde har
ev teori- och metodutveckling i projektet?
5. Projektkostnaden. Ä r kostnaden realistisk? Behövs
större insatser fö r att nå resultat? Kan samma resultat
erhållas billigare på annat sått?

Starkare ekonomi, men minskat förtroende
De borgerliga regeringsåren var synnerligen fram
gångsrika år för rådet om framgång räknas i antal
tjänster och tilldelade anslag. U nder perioden
ökade antalet anställda inom kansliet m ed 62 %,
från 64 tjänster år 1977 till 104 tjänster år 1982.48
När energimedlen började få volym 1977/78 gavs
rådet genom regleringsbrevet utrym m e för 16 nya
tjänster. Året därpå gav energimedlen utrym m e för
ytterligare ett femtontal tjänster. Trots den ekono
miska kris som drabbade Sverige, m ed dess påver
kan på statens finansiella ställning, ökade rådets
årliga anslag och tillgångar på ett, i jämförelse med
de flesta andra sektors forskningsorgan, närm ast
exceptionellt sätt, vilket framgår av diagram 10.
Diagrammet åskådliggör växlingen från av
giftsfinansiering till bidragsfinansiering. Här fram
går också betydelsen av posten ”övrigt”, som ofta

Diagram 10: Byggforskningsrådets inkomster 1976/
□ Övrigt

76/77

77/78

78/79

79/80

80/81

81/82 82/83

Källa: BFR:s Anslagsframställningar, se bilaga 2.
Anm.: Avgift är byggnadsforskningsavgiften, Anslag är Byggforskningsanslaget (B12), Lån är Experimentbyggnadsanslaget, Energi är Energiforskningsan
slaget, Övrigt anger övriga inkomster, räntor och försäljning.
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m arknadsdepartem entets 126 % och socialdepar
tem entet med 98 %. Dessa tre departem ent hade
alla en relativt låg utgångsnivå - bostadsdeparte
m entet hade det på grund av avgiften. Snittökningen hos de nio största anslagsgivande d ep arte
m enten (de som gav över 100 m kr i anslag) var
den aktuella perioden 82 %.50
Ingrid M unro bygger luftslott. Ur Byggnadsindustrin 33/80.

Energi-FoU f å r rådet att växa
var en källa till irritation mellan rådet och depar
tementet. Budgetåret 1979/80 började denna in
komstkälla få en m ärkbar om fattning - mer än
dubbelt större än det statliga bidraget. Nämnda år
uppgick posten ”övrigt” till 24 850 000 kronor,
året därpå till drygt 29 m kr och byggnadforsk
ningsfondens sista år uppgick övrigtinkomsterna
till 24 mkr. M erparten av dessa sum m or var rän
teinkom ster till följd av att fondens medel placera
des i högräntebärande konton. Inkom sten av för
sålda publikationer, som också ingår i ”övrigt” var
ungefär 1,5 m kr under dessa år.49
Byggnadforskningsfondens upplösning kan
ses som ett sätt för departem entet att skaffa sig en
bättre kontroll över verksamheten. U nder perio
den förekommer nämligen en livlig dragkamp och
strid om den ekonom iska kontrollen, som enbart
blir synlig om m an går närm are in i källmaterialet.
På ytan framträder diagrammets förenklade bild,
en stark ökning från cirka 100 m kr till 300 m kr
på en kort period. Bostadsdepartementet är också
det departem ent som har den största procentuella
ökningen av FoU-anslagen, 132 %, mellan åren
1977/78 till 1981/82. Närmast efter följde arbets

Diagrammet ovan över rådets inkom ster u n d er
denna period (diagram 10) påvisar den avsevärda
betydelse som bidragen till energiforskning och
lån till experimentbyggande kom att få. Redan
1978/79 upptog de delprogram som direkt var re
laterade till energifrågan nära nog 40 procent av
beviljade medel och åren därefter var andelen om 
kring 50 procent.51 Inte bara de statliga bidragen
utan även en viss andel av avgiftsmedlen skulle
användas för ändamålet energiforskning.
Att energiforskningsmedlen fick en så dom i
nerande ställning hade sin bakgrund i politiska
önskemål. Regeringens energipolitik byggde bland
annat på att energiförbrukningen i bostadsbestån
det skulle kunna sänkas på ett drastiskt sätt. En
konsekvens av detta var att bostadsdepartem entet
mer medvetet började tillämpa sektorsforskningens grundprincip. Budgetpropositionens förslag
till fördelning till olika forskningsändamål blev i
allt större utsträckning inte bara en formell och
närm ast försumbar summa ”motsvarande det stat
liga byggandet”, utan resultatet av politiska och
ekonom iska överväganden inom departem entet,
där forskningsbehov ställdes mot andra ändamål.

T.h. Värmepannan trim m as med hjälp av EPD.
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Lennart Holm minns energiforskningen52
”M an försökte på alla vägar åstadkom m a åtm instone någon
sänkning av energianvändningen i bostadsbebyggelsen. Det tog
sig bland annat uttryck i att vi till byggforskningen fic k en väldig
massa pengar som vi skulle använda till energifrågor. D et betyd
de att m ånga forskare raskt såg att dessa pengar fa n n s och om e
delbart svängde om sin forskning till att försöka lösa dessa pro
blem, en del ganska stillsamt, en del m ed en yvig politisk löftesgivning.
Det gjorde också att vi i värt sektor sforskningsråd fic k en
politisk förstärkning. Rådets ledam öter ökades till det dubbla fö r
att få in tillräckligt m ånga som hade energin som sitt huvudin
tresse. D et tillsattes en särskild näm nd inom forskningsrådet som
m ed särskilda pengar skulle stödja experim ent och projekt inom
energihushållningens område. En politiker som ordförande skulle
avgöra dessa ärenden. H an fic k naturligtvis överta m ängder av
fram ställningar som bostadsministern hade få tt fr å n enskilda. De
slussades över m ed en tydlig hälsning om att de borde beviljas.
M an m åste visa god vilja att arbeta i energihushållningens teck
en. D et utvecklades en kassa där villaägare, antingen de eldade
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m ed ved eller satte upp solpaneler, raskt kunde få låna 2 5 000
som om edelbart avskrevs. D et här inslaget i ett sektorforsknings
organs arbete var utom ordentligt motbjudande. Ingen som seriöst
satte sig in i forskningens villkor kunde påstå att energifrågorna i
bebyggelsen kunde lösas på några år.
Det blev en ömsesidig kurtis m ellan politiker och fo rska re
som var lika förnedrande fö r båda parter, en ömsesidig ko rru p 
tion. N u kan ju även korruption ge goda resultat, det v isa r ju
m ånga länder, och det fic k vi också av denna forskning. E n del
förankrades naturligtvis på rätt ställen och blev bra. Vi k o m att
inta en ledande roll i världen ifr å g a om värm epum p teknik. Vi
utvecklade solvärm e och värmelagring och energihushållning
m ed isolering, där vi hade goda traditioner. M en vi hade en pris
nivå som gjorde att allt inte var konkurrenskraftigt fr å n början
utan m åste lyftas fr a m m ed hjälp av nya politiska stöd, n u inte
till forskningen, utan till genomförandet, att skapa en artificiell
m arknad som kanske inte ens hade utvecklings syfte. Löftet a tt på
tio år sänka energiförbrukningen till hälften eller åtm instone 75
% har nu efter fem to n år, kunnat avläsas som att vi i sto rt sett
har kunnat rym m a den nya bebyggelsen inom sam m a energiram
som vi hade när det startade. ”
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Solfångare på Skånska Cementgjuteriets experim enthus i Nacka.

”N u

satsar vi pä solen”

Rådet fick uppdraget att arbeta fram ett underlag
för 1978 års energipolitiska beslut angående FoU
inom byggnadsområdet. U nder våren 1977 beslu
tade rådets styrelse om ett förslag till program för
energiforskningen under perioden 1978-1981.
Detta program bestod av följande delprogram :
• Effektivare energianvändning
• Värmepum psystem
• Solvärme och energilager
• Planering och energihushållning
• Klimatkrav och övriga brukarkrav
I förslaget påpekades att bebyggelsesektorn har en
rad särdrag som påverkade valet av utvecklings
strategi för däm pning av energikonsum tionen.
Sektorn hade en kom plicerad beslutsstruktur och
ett stort antal involverade parter. Organisationerna
var ofta lokalt förankrade. Ett omfattande program
skulle alltså kräva samarbete mellan ett stort antal

AGA-solfångare i Fjärås centrum , Kungsbacka.

m änniskor m ed olika funktion, bakgrund, m öjlig
heter och förutsättningar. I de flesta enheter var
förvaltare och brukare skilda parter. Byggherrarna
hade oftast inte ansvar för förvaltningen. Å rskost
nadstänkande hade svårt att slå igenom. Brukarna
hade norm alt inte någon möjlighet att påverka sin
egen förbrukning eller avläsa effekterna av sitt
agerande. Förändringsm öjligheterna var således
begränsade.
Sverige drabbades under åren 1979-82 av en
andra oljekris utlöst av revolutionen i Iran. Denna
kris blev i flera avseenden betydligt allvarligare än
den som inföll 1973-74. Kärnkraften fortsatte att
förlora anhängare, vilket framgick av kärnkraftsom röstningen 1980. Detta gav starka motiv för att
fullfölja och vidareutveckla tidigare politiska åta
ganden. U nder den här perioden dock m ed en
starkare inriktning mot att utveckla teknik som
kunde bidra till att förbättra den svenska in d u 
strins internationella konkurrenskraft och m ed en
bredare satsning på att utveckla kunskaper om
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energisystemets sam band med andra funktioner i
samhället.
Men Byggforskningsrådet måste också kunna
påvisa konkreta resultat av sin verksamhet. Två
delprogram som kom att bli särskilt viktiga och
där m an var relativt sett framgångsrika m ed att or
ganisera forskningen - relativt STU - gällde vär
m epum pen33 och solvärmen. BFR:s solprogram
fördubblades under 1979. ”Nu satsar vi på solen”
sattes som rubrik för ett tem anum m er av rådets
inform ationsbulletin. Värm epum pen blev också
en av de satsningar som rådet m ed stolthet förde
fram som ett exempel på den roll m an spelade för
framtagandet av nya tekniker och metoder. 1978
när rådet startade sin satsning svarade värm epum 
parna för m indre än 0,2 TW h/år av byggnadsuppvärmningen. Bara fem år senare var motsvarande
värde ungefär 1,7 TW h/år och planerna var inrik
tade på att snart kunna fördubbla detta. Innebör
den var att tidigare uppställda prognoser överträf
fades.
Rådet kunde också anföra om rådet hälso
skydd i byggnader som ett framgångsrikt forsk
ningsfält där m an hade haft en viktig funktion att
fylla. 1976 varnade en grupp forskare vid SIB för
vissa icke avsedda effekter av det energibespararande byggandet. De visade bl.a. att det fanns fa
ror m ed en m inskad ventilation eftersom luftom 
sättningen hade stor betydelse för att vädra ut
skadliga produkter i luften (radongas eller formaldehyd) som kom från de nya byggmaterialen. I
maj 1977 inbjöd rådet ett antal forskare till semi
narium för att diskutera täthet i byggnader och en
specialkomm itté m ed Lars Erik Nevander i spetsen
tillsattes för att precisera framtida arbetsuppgifter.
Kommitténs femton personer enades om fem h u 
vudprojekt - akustik, radon, term iskt klimat, ke
miska och biologiska hälsorisker i byggnader vilka skulle inventera befintliga kunskaper och
forskningsbehov på om rådet.54
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Ökat antal ansökningar
Den sektoriella forskningspolitiken fortsatte att
vara en grundläggande princip i det svenska FoUsystemet. Perioden kännetecknas allmänt av en
ökande tillit till, och principiellt motiverad tilltro
till, forskningen som medel för att öka den svenska
konkurrenskraften och välfärden både på k o rt och
lång sikt. I IVA:s årsrapport för 1977 talades om
”en förnyad tilltro till FoU”.55 Statsvetaren Rune
Premjors framhåller att forskningen överhuvudta
get gavs en ”tydligt gynnad position i ett annars allt
stramare budgetpolitiskt klimat”.56 Bostadsdeparte
m entet framstår i så måtto som en god represen
tant för regeringens politik, m en den omedelbara
anledningen till att så är fallet är naturligtvis att
energiforskningen generellt sett var ett högt priori
terat forskningsområde. I själva verket kan hävdas
att hela ökningen, reellt såväl som nom inellt, u n 
der perioden faller på energiforskningsmedlen.
Det faktum att m erparten av de tillkom m ande
medlen styrdes till energiområdet ledde till en svår
situation för rådets styrelse i allmänhet och dess
forskningssekreterare i synnerhet. Det blev plötsli
gen helt nödvändigt att ganska hårdhänt prioritera

Upphovsrättsskyddad bild

Belamrat arbetsbord en tidig morgon på S:t. Göransgatan. Foto Bengt Steen.
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mellan forskningsområden, forskningsgrupper och
institutioner för den FoU som inte gällde energi
problem. Den ekonomiska recessionen började
1977 bli kännbar inom byggsektorn. Därmed fri
gjordes en allt större kader av konsulter, arkitekter
och ingenjörer som vände sin håg mot forsknings
systemet. Detta resulterade i ett växande antal
forskningsansökningar. Skillnaden mellan bevilja
de och avslagna ansökningar, som redan tidigare
hade varit betydande, blev anmärkningsvärt stor.
Diagrammet nedan visar en dramatiskt sjun
kande beviljningsprocent, d.v.s. allt fler ansökning
ar fick avslag och projekten beviljades inte medel i
den utsträckning som ansökts. Orsaken var i första
hand att rådet fick ansökningar om betydligt större
belopp än tidigare, att antalet ”byggforskare” var i
snabb tillväxt. Andelen beviljade medel var redan
1971/72 nere under 50 %, men hade 1975/76 åter

närmat sig 60-procentsnivån. Under 1977/78 k u n 
de rådet endast bevilja 38 % av ansökta m edel.
Detta medförde att det i stort sett inte var fråga om
att välja mellan bra och mindre bra projekt. Många
projekt, som enligt handläggarna var mycket kvali
ficerade, fick läggas åt sidan för en eventuell senare
start. Här redovisas data fram till 1977/78, m en
tendensen höll i sig: 1979/80 var beviljningsgraden 45 % och 1980/81 beviljades 1 005 ansök
ningar av 1 680 inkom na, vilket antyder en m o t
svarande beviljningsnivå.57
Det bör framhållas att redan 1981/82 k unde
rådet bevilja 67 % av sökta belopp, vilket sanno
likt kan förklaras med inlärningseffekten - intres
serade fick snart klart för sig vad som var gångba
ra uppslag och vad som inte var det. Möjligen
blev rådet också tydligare i sina ”beställningar” till
FoU-kadern.

Diagram 11: Kvoten mellan ansökta och beviljade medei 1965-1977, procent.
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Källa: AF 1978, s.9.
Anm.: Avgift är byggnadsforskningsavgiften, Anslag är Byggforskningsanslaget (B 1 2 ) , Lån är Experimentbyggnadsanslaget, Energi är Energiforskningsanslaget,
Övrigt anger övriga inkomster, räntor och försäljning.
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Varför minskat förtroende?
Även om Byggforskningsrådet sedan länge hade
motarbetats av industriintressena och ofta fått vid
kännas en negativ publicitet kan m ed fog hävdas
att det hade en relativt stark position när den här
aktuella perioden inleddes. Vid periodens slut, ett
par år in på 1980-talet, framträdde borgerliga p o 
litiker som direkt ifrågasatte rådets existensberätti
gande. En statlig utredning (M undeboutredningen) hade en rad kritiska om döm en om forskning
ens resultat. 1982 låg rådet på defensiven. Vad
hände under åren mellan 1977 och 1982 som kan
förklara denna utveckling? Utan andra anspråk än
att analysera ett begränsat källmaterial ger den
fortsatta framställningen en sam m anhängande
skildring av ett antal viktiga händelser och h än 
delseförlopp under åren före M undeboutredningen.
Byggforskningsrådets försvagade position kan
naturligtvis förklaras utifrån flera olika utgångs
punkter, beroende av teoretiska hypoteser eller
mer politiska övertygelser som direkt har att göra
med ideologiska värderingar. Problemet är här
närm ast att lyfta fram relevanta förändringar och
tyngdpunktsförskjutningar, som gjorde att rådets
ställning påverkades. Två viktiga händelseförlopp
- föreståndarstriden och entreprenörskritiken har redan näm nts. Det faktum att branschen
kopplades loss från BFR måste ges en fram trädan
de plats när rådets utveckling skall diskuteras,
m en vid sidan av detta finns en rad andra faktorer
att ta hänsyn till.

På ja k t efter en motor
-ve rk sa m h etsp la n 1977
Den offensiva andan i Verksamhetsplan 1977, (VP
77), som avsåg budgetåren 1978/79 - 1982/83, är
en indikator på den relativa styrkan i rådets posi
tion när den borgerliga regeringsperioden in led 
des. Experim entlånem edlen om 5 m kr är ett an
nat.
I verksam hetsplanen hade rådet till fullo ge
nom fört den omorientering, som egentligen kan
sägas ha inletts m ed Verksamhetsplan 1973. De ten
denser i samhällsutvecklingen som då närm ast anteciperades kunde rådet nu lägga till grund för
konstateranden om att byggsektorn överlag be
fann sig i en ”byta kurs-situation”. Bostadsbyg
gandet hade stagnerat till fördel för anläggningsbyggande och övrigt husbyggande, äldre bebyg
gelse hade blivit en intressant bevarandeuppgift,
olika miljökrav ställde krav på en flexibel p ro d u k 
tionsapparat som var förmögen att bygga i små,
individuellt anpassade enheter. Kort sagt, b ran 
schen var i behov av en omfattande strukturell an
passningsprocess till nya bygguppgifter.
Samtidigt var det tydligt att branschen fortfa
rande inte förmådde sköta sina FoU-uppgifter.
Produktiviteten var betydligt lägre än inom andra
branscher, den tekniska förnyelsetakten låg och
inga nya tekniker såg ut att kunna exploateras den
närmaste framtiden. FoU-insatserna inom b ran 
schen motsvarade betydligt m indre än en procent
av produktionsvärdet, vilket var avsevärt lägre än
andra branscher. Där fanns också en trolig förkla
ring till bostadskostnadernas utveckling - ett fak
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tum som allvarligt bekym rade bostadsdeparte
m entets föredragande statsråd.
Här hade rådet en slagkraftig idé om att an
vända energifrågan som en ny ”m otor” för den
tekniska utvecklingen - ”om utvecklingen snabbt
skall drivas framåt”.58 På samma sätt som m iljon
program m et fungerade på sextiotalet hoppades
m an att med energiprogrammet åstadkom m a nå
got liknande. Rådet hade näm ligen ”en tänkbar
strategi för energiförsörjning av bebyggelsen”, som
byggde på forskning och utveckling. Strategin in 
nebar i kortform :59
- att bebyggelsen, som är den viktigaste potentiella
konsumenten av överskotten på lågvärdig energi,
överallt där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt
bör förses med distributionssystem fö r sådan ener- att all annan bebyggelse på sikt bör försörjas med
lokala energikällor - sol samt luft- och jordvärme,
- att el används endast övergångsvis fö r uppvärm 
ning och reserveras på sikt fö r apparater och driv
ning av system fö r utnyttjande av lokala energikäl
lor och
- att bebyggelsens energianvändning skall göras ef
fektivare i en takt som är anpassad till strategin i
övrigt och att all bebyggelse bör förberedas fö r an
passning till strategin (flexibla uppvärmningssystem bl.a).
1 verksam hetsplanen lanserade Byggforskningsrå
det även en ny formulering av målen för de olika
delarna av verksamheten. Denna var kalkerad på
forskningsrådsutredningens (SOU 1975:26) sam 
m anfattning av den sektoriella forskningspoliti
kens grundläggande syften:
- den skall syfta till att ge underlag fö r formulering
av mål inom en samhällssektor,
- den skall identifiera och analysera alternativa
handlingsvägar att uppnå målen,
- den skall utveckla de metoder som behövs fö r att
förverkliga målen.

Organisation f ö r miljö
Viktigare var att forskningssekreterarorganisationen skulle förändras. Styrelsen tog konsekvenser
na av att energi-FoU skulle kom m a att få en större
betydelse och inrättade därför två program för
detta ändamål (EFoU, d.v.s. energiinriktad forsk
nings och utvecklingsverksam het samt EXoD,
energiinriktad experiment- och dem onstrationsverksamhet). Utöver detta avskiljdes sam hällspla
nering som ett särskilt program (SFoU) vid sidan
av BFoU (forskning och utvecklingsarbete om
byggande, brukande och förvaltande). Det väsent
liga var att samhällsplanering blev ett självständigt
verksamhetsområde. Därmed fastställdes att det
fanns ett behov av ordnad samhällsplaneringsforskning, något som rådet länge hade hävdat,
m en inte funnit formen för, och som även utanför
rådet hade hävdats explicit och officiellt, t.ex. i
departem entsprom em orian Forskning om fysisk
planering och bebyggelse (1974).60
Rådet kunde hänvisa till en sam hällsutveck
ling som lade alltmer planeringsuppgifter på de
kom m unala organen, och detta motiverade att
SFoU fick en särskild inriktning på kom m unal
planering. Därmed gavs rådet tillfälle att plädera
för en breddning av forskningsområdet ”mot eko
nom isk och social planering samt mot miljövårdsplanering” för att motsvara efterfrågan från den
förändrade samhällsplaneringen. Även om den fy
siska planeringen fortfarande fanns med var det
de nya uppgifterna som föranledde utbrytningen
och omorganisationen. SFoU fick också en sär
skild grupp samm ansatt m ed representanter för
externa intressenter som rådgivande organ till sty
relsen. Denna kallades S-beredningen och skulle i
grova drag fungera som en program näm nd, d.v.s.
följa och värdera pågående FoU, hålla kontakt
med avnämarnas behov, styra verksamheten efter
planerna, m edverka i beredning av ärenden, delta
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Figur 5: Byggforskningsrådets organisation 1978. (Grupp S är samhällsplanering, P är produktion, T är
teknik, E är energi och X är experiment och demonstrationsverksamhet.)

i upprättandet av verksam hetsplaner och utveckla
samarbetsformer m ed andra forskningsfinan
siärer.61
Dessa förändringar gav underlag för en ny orga
nisationsmodell för Byggforskningsrådet. I maj 1978
var det dags att presentera de nya enheterna och de
nya forskningssekreterargrupperna, se figur 5.
När rådet omdefinierade sina verksam hetsom 
råden frångick m an den gamla sektorsprincipen
(A, B och C). I stället infördes ett antal forskningssekreterargrupper som arbetade med samhällspla
nering (S), produktion (P), teknik (T), energi (E)
samt experiment och dem onstrationsverksam het
(X). I juni 1978 utsåg föreståndaren planeringsansvariga i de olika grupperna: Ingrid Lundahl i
grupp S, Jöran Lindvall i grupp P, Lars Sundbom i
grupp T samt Torbjörn Boström i grupp E. Forskningssekreterargrupperna fungerade som självsty
rande enheter och det uppstod m ed tiden avsevär
da skillnader mellan de olika grupperna i deras
sätt att organisera arbetet och fungera internt.
Detta innebar samtidigt att program näm nder
na lades ned, och m otiveringen var att det ”tvärsektoriella” arbetet försummats och försvårats av
den formella organisationsmodellen. Berednings

grupperna för samhällsplanering och energi samt
ett antal tillfälliga kontaktgrupper ersatte n äm n 
derna som medel för rådets organiserade kontakt
m ed omvärlden. Program näm ndernas viktigaste
uppgift efter 1974 hade varit att bidra till verk
sam hetsplanen och det hade av allt att döm a fun
gerat relativt bra. Nu fanns det dock starka argu
m ent för att försöka finna nya former för ”intres
sentkontakterna”.62

Ekonomisk dragkamp
Byggforskningsrådet visade således även u p p en
ny organisationsstruktur. I propositionen uttalade
statsrådet sitt gillande av den förslagna planen.
För att kunna genomföra den begärde rådet en re
ell resursförstärkning på knappt 8 mkr, m en de
partem entschefen ställde sig inte bakom planen
på denna avgörande punkt: ”1 det nuvarande
statsfinansiella läget kan anslag till rådets verk
sam het av sådan storlek att det möjliggör den av
rådet önskade expansionen av verksam heten ej
förordas”, framhöll Elvy Olsson och det var också
riksdagens m ening.63
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Byggforskningsrådet tillhölls dessutom att hål
la den icke energiinriktade verksam heten inom en
viss ram - ”ett utrym m e av 95 milj. kr.” Budgeten
för 1978/79 behövde justeras. Man hade äskat
111 m kr och differensen var således 16 mkr. Kon
sekvensen blev en hårdhänt handläggning, m en 5
m kr sköts till genom att belasta byggforskningsfondens reserv, vilken var relativt stor detta år. Rå
det tvingades också tillstå att 95 m kr var en rimlig
nivå för verksam heten och hade därför att visa
hur m an efterhand skulle komma ner på den nivå
som statsm akterna rekom m enderade.64
N ästkom m ande budgetår gavs rådet en plane
ringsnivå för SFoU och BFoU om 103 mkr, men
det statliga bidraget till allmän byggnadsforsk
ning, det s.k. anslag B 8 i departem entets budget,
m inskade med 2 m kr till 10 m kr.65 Styrelsen be
gärde drygt 12 m kr och en planeringsnivå om to 
talt 14 m kr mer, d.v.s. 117 miljoner kronor. Med
hänvisning till den för tillfället stora fondreserven
ville rådet erhålla tillåtelse att ”under en över
gångstid” ta ut en större volym ur fonden för att
öka kunskapsinhäm tandet inom ett antal specifika
s.k. problem om råden (t.ex. tätortsteknik, förvalt
ning, arbetsmiljö, nya byggssytem, planeringspro
cessen). Samtidigt skulle rådet ”planlägga” en suc
cessiv nedtrappning av den lägre prioriterade
byggnadsforskningen ”för den händelse att stats
m akterna inte skulle kunna acceptera den ökade
volymen av rådets verksam het på sikt”. Rådet fick
en relativt låg planeringsnivå, m en förbjöds inte
att laborera m ed fondreserven. Rådets argum enta
tion gjorde att statsm akterna löstes ur sitt statsfinansiella dilemma, åtm instone tillfälligt. Det fanns
näm ligen en relativt stor fondreserv som kunde
belastas. Därmed visade också rådet sin stora
skicklighet i att finna adm inistrativa lösningar på
tem porära ekonom iska problem , vilket i sin tur
accelererade statsm akternas behov av kontroll
över adm inistrationen. Byggforskningsavgiftens

slopande var därvidlag den enda utvägen för de
partem entet. 1978/79 blev utfallet för icke en er
giinriktad FoU cirka 98 mkr, d.v.s. 3 m kr över
”planeringsram en”, och året därpå överskreds
denna m ed 31 m kr.66
Dessa överskridanden lade rådet till g ru n d för
budgetkraven i anslagsframställningen för b u d g et
året 1980/81, som särskilt fokuserades på de k o n 
kreta effekter som kunde antas uppstå om det an
slogs för små sum m or till byggnadsforskningen.
Rådet hävdade att m an planerade verksam heten
m ed sikte på neddragning och att resurserna k o n 
centrerades på särskilda problem om råden. Följ
den var att andra forskningsområden hölls på m i
niminivå, en sorts lägsta gräns för vad forsknings
systemet klarade innan kom petensen försvann till
annan verksamhet. Rådet ansåg det nödvändigt att
hålla kom petenserna vid liv, så att det m ed kort
varsel var möjligt att tillgodose nya forskningsbe
hov, t.ex. insatser när det gällde de hälso- och m il
jörisker som ändrad luftom sättning i bostäder och
arbetsmiljöer kunde innebära. (Radonfrågan och
ventilationsproblem et började bli viktiga diskus
sionsäm nen där rådet också tog viktiga initiativ.)
Rådet pekade vidare på ett antal liknande p ro 
blem om råden som behövde resurstillskott. Det
gällde:
- forskning om h u r lagstiftningen och regelsyste
m et för planering och byggande fungerade,
- analys och bedöm ning av sam hällsnyttan i sam 
band m ed offentliga investeringar,
- bostadsfrågan i allmän bemärkelse,
- särskilda brukargruppers krav
- förvaltningsforskning,
- tätortsteknik.
Inte heller i denna budgetom gång fick rådet gehör
för en ökad planeringsram. Anslaget sänktes till 8
m kr och planeringsram en sattes till blygsamma
110 mkr.
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Bostadspolitiken blev dessutom en tydligare
konfliktfråga i riksdagen. A nspråken på de medel
som bostadsdepartem entet förfogade över blev
mycket stora i takt med fördyringen av bostads
kostnaderna. I riksdagen 1978/79 lämnades inte
m indre än 46 m otioner om bostadspolitiken och i
civilutskottet räknade m an till 31 reservationer.
Byggnadsforskningen berördes inte direkt av den
na höjda konfliktnivå - undantaget var en parti
m otion från vänsterpartiet kom m unisterna som
utan framgång föreslog att 25 m kr skulle anvisas
till byggnadsforskningen för ”att utveckla kollek
tivhusen och andra kollektiva boendeform er”67 m en indirekt bidrog konfliktnivån möjligen till att
den icke-energiinriktade byggnadsforskningen,
som än så länge hade andra finansieringskällor,
fick allt svårare att hävda sig i konkurrensen om
anslagen.

Omorganisation igen
Redan vid budgetårsskiftet 1979 ändrade rådet
återigen sin program struktur. Orsaken sades den
na gång vara dels att verksam hetstyperna inte fun
gerat som avsett vid styrning av den löpande verk
samheten, dels att de ökade kraven på planering
och redovisning av verksam heten inom energiom 
rådet nödvändiggjorde ändringar av program 
strukturen.68 Energiforskningen fick fastare styr
ning och inriktning, varför den förra m atrisstrukturen ersattes av en ny indelning i fem h u v u d p ro 
gram (1-5 nedan) och 3 hjälpprogram (6-8):
Program
1 Samhällsplanering
2 Byggnadsplanering - planera, bruka, förvalta
3 Byggnadsteknik - material och konstruktion,
produktion, ekonom i
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Figur 6: Byggforskningsrådets organisation från 1 juli 1979.69
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4 Lokala energikällor - solvärmesystem, energi
lagring, värm epum par
5 Energihushållning - effektiv energianvänd
ning, planering, brukarkrav
6 Information
7 Internationellt samarbete
8 Kansli
De arbetande beredningarna, program grupperna
och kom m ittéerna fortsatte att fungera, m en hade
inte längre en lika framskjuten ställning i organi
sationen. Den tidigare s.k. energiberedningen er
sattes under 1978/79 med 18 arbetsgrupper som
fick till uppgift att utarbeta en ny program plan för
energiforskningen.

Delegation till en miljon
Kopplat till den nya organisationsplanen var även
en vidareutveckling av de rutiner för beslut och
hantering av anslags- och låneärenden, som hade
pågått under sjuttiotalet. Handläggarnas arbets
börda blev allt större, och föreståndaren m eddela
de vid ett styrelsemöte i maj 1979 att detta var
nödvändigt att åtgärda. Förslaget var att utvidga
ram arna för delegationsrätten så att föreståndaren
och kansliet fick avgöra anslag till fler projekt. Be
slutsordningen blev därm ed föremål för en seg
dragen diskussion inom rådet, som bland annat
innefattade att styrelsen tvingades upphäva ett u t
sänt förslag. I oktober gavs föreståndaren i u p p 
drag att slutföra förhandlingarna om konsekven
serna av en utvidgad delegationsordning.70
Först i novem ber kunde styrelsen besluta att
till föreståndaren delegera beslutsrätten i anslagsärenden som icke översteg 1 m iljon kronor. Ett
villkor för beslutet var att ett förslag till arbetsord
ning inom kansliet framlagts och förhandlats före
1980 års första styrelsemöte. Inom styrelsen fanns
viss tvekan inför beslutet. Ledamoten Olof Her

mansson reserverade sig och så gjorde även d en re
lativt nytillträdda kanslichefen Ann-Beate Barke
(f.ö. den som förde styrelsens protokoll). H er
m ansson menade att delegeringen var en n ö d lö s
ning på ett problem som hade att göra med att det
saknades effektiva beslutsvägar, och hävdade i
stället att detta borde utredas bättre. Barke m en a
de att delegationsbeslutet i sig fordrade bättre reg
ler för närvaro och delaktighet i kanslibeslut och
att principer och rutiner för underlag i anslagsärenden borde förtydligas, t.ex. vad gällde rem iss
förfarandet.
De nya reglerna medförde att de planeringsansvariga forskningssekreterarna regelmässigt - inte
endast när de var föredragande - måste delta i sty
relsens beslutssam m anträden för att direkt få k ä n 
nedom om den policy som styrelsen ville att k a n 
sliet skulle arbeta efter. I början av 1980-talet b ö r
jade forskningssekreterarna också att ge återkom 
mande ”presentationer” av dagsläget inom olika
program om råden. Styrelsen informerades om an 
sökningar, om vad som publicerades och om vilka
problemfält som var aktuella. Detta för att styrel
sen skulle ha kännedom om rådets verksam het
även efter det att delegeringsförfarandet införts. I
allt större utsträckning blev planeringsansvaret ett
”förtroendeuppdrag”, alltså till sin karaktär en ledningsnära position, som inte låg långt från en b e
fattning, vilken enklast kan beskrivas i term er av
chefsskap över forskningssekreterargruppen. Men
rådet var ännu inte moget att ta steget till en så
dan adm inistrativ ledningsstruktur. Redan i sep
tem ber 1980 beslöt dock regeringen att låta BFR
med hjälp av statskontoret göra en ny organisa
tionsöversyn.71
När styrelsen och dess sam m anträdesschem a
inte längre blev en restriktion i handläggningssystemet blev det möjligt att låta forskarna komma in
med ansökningar utan hänsyn till särskilda ansökningsdatum. Med den nya ordningen gällde att
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beredningen av ansökningsärenden norm alt tog
tre m ånader i anspråk innan beslut fattades.72

Verksamhetsplan 1980 - f ö r lite teknik
Inför budgetåret 1981/82 var det åter dags att pre
sentera en flerårig verksamhetsplan. Verksamhetsplan
1981-1985 (VP 80) var Ingrid Munros första helt
egna plan för verksamheten och utgjorde med sina
mer än 350 sidor ett omfattande opus. Men om VP
77 åtminstone innehöll ett par slagkraftiga metafo
rer (”byta kurs-situation” och energi som ”m otor”)
så saknade VP 80 motsvarande närmast slagordsmässiga, men gripbara tankegångar. VP 80 kan möj
ligen påstås ha hållits samman av ett allmänt välfärdsperspektiv och en inriktning på välfärdssam
hällets styrproblem, men däri låg inte något ”anrop”
till läsaren- den var åtminstone inte skriven så.
Mer än tidigare ger verksam hetsplanen in 
tryck av att direkt ha styrts av de stabila kontakter
som forskningssekreterarna hade etablerat med
olika forskargrupper. Att upprätthålla goda rela
tioner till handläggarna blev av avgörande bety
delse när m edlen för forskningsom rådet inte öka
de näm nvärt, vilket var fallet för större delen av
den icke-energiinriktade forskningen. För forskar
na var det alltså livsviktigt att erhålla högt kredit
värde hos forskningssekreterarna.
Till grund för denna iakttagelse ligger hypote
sen att forskare strävar efter att ”investera” inom
de forskningsfält som har störst sannolikhet att ge
säkra belöningar. Och den bästa belöningen är så
dan erkänsla som är möjlig att återinvestera i form
av nya anslag för att få fortsätta sin forskning. Fors
karen kan därför förväntas lägga ned mycken
m öda på att få rätt sorts kredit, d.v.s. sådan som är
nödvändig för att få fortsatta anslag, vilket k o n 
kret innebär att ha en ”konstruktiv” dialog och re
lation m ed anslagsgivarens handläggare. I m otsva
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rande m ån är handläggaren intresserad av a tt ar
beta m ed säkra och tillförlitliga forskare. Ju högre
kredit en forskare har utverkat, desto m indre ar
bete på den ansökan han lämnat in. Ett stort
”stall” av kreditvärdiga forskare är ur handlägga
rens synvinkel en väg till arbetsekonom i och
t.o.m. en förutsättning för att kunna lägga arbete
på ”spontanansökningarna”.73
Verksamhetsplan 1980 återspeglar vad gäller
de icke-energirelaterade delarna i påfallande stor
utsträckning verksam het som faktiskt pågick eller
sådan som befann sig i planeringsstadiet. En för
klaring kan vara att beroendeförhållandet m ellan
forskare och handläggare blivit mer accentuerat.
Eventuellt skall detta också sättas i sam band med
att rådet tonat ned betydelsen av intressentkon
takterna efter att program näm nderna lades ned
1977. Dessa kontakter var i fortsättningen b etyd
ligt m indre formaliserade. S-beredningen var när
mast ett undantag och de regionalt organiserade
kom m ungrupperna, som fanns på planeringssta
diet, hade inte börjat fungera. Tänkbart är att det
ta bidrog till att ge arbetet m ed verksam hetspla
nen en annan karaktär och att planen därm ed fick
ett m er forskningsnära innehåll.
Byggforskningsrådets uppgift att beställa och
initiera forskning var, som påpekats, en svårhan
terlig och mycket kom plicerad syssla. Alla sektoriella organ gjorde liknande erfarenheter - det var
”ingen enkel sak att beställa kunskap”. Sektorsforskningens idealmodell, där samhällsorgan först
formulerar sina problem och sedan läm nar dessa
till forskarna för analys, undersökning och even
tuella problem lösningar att snabbt omsätta i kon
kret praktik, korresponderade inte m ed verkliga
förhållanden. Forskningsrådsutredningen konsta
terade i betänkandet Forskningspolitik (SOU
1977:52) att det fanns en tendens till forskarstyrning i stället för samhällsstyrning av de sektoriella
medlen. Där forskningsinriktningen borde styras
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av ”samhällets frågeställningar” var det inte ovan
ligt att medlens användning styrdes av forskarna
”genom ansökningar och egna initiativ”.74 Rådet
anslagspolitik var mera att betrakta som en om ed
veten produkt av ett antal om ständigheter än en
medvetet styrd och planerad process. Kansliet
hade åtminstone inte förmåga att explicit prestera
en systematisk diskussion om en tänkbar policy
och dess im plem entering. Ett dom inant intryck är
att m an så långt som möjligt försökte slippa ifrån
prioriteringsarbetet, precis som i diskussionen om
de statliga bidragen. Strategin var m ed andra ord
att undvika de besvärliga frågorna. Samtidigt var
det just detta som politikerna efterfrågade.
Otvetydigt är att Verksamhetsplan 1980 fick
ett kyligt mottagande på den politiska nivån.
Statsrådet Friggebo framförde ett flertal anm ärk
ningar i budgetpropositionen. I vanlig ordning
framhöll statsrådet för det första att FoU borde in 
riktas på att ge resultat som bidrog till att minska
kostnaderna för byggandet och boendet - självfal
let ”med beaktande av de sociala och fördelningspolitiska strävandena i bostadspolitiken”, men
tydligt var att statsrådet inte var alltför im ponerad
av rådets kom plicerade resonem ang om ”välfärdsm änniskan och välbefinnandets sociologi”. För
det andra menade Friggebo att den tekniska u t
vecklingsnivån borde höjas för att därigenom b i
dra till exportvinster och im portm inskning. 1 stäl
let hade rådet givit om rådet byggnadsteknik den
lägsta prioriteringen i planen för 1981/82, d.v.s.
en ökning om blott 12 %, m edan t.ex. samhällsoch byggnadsplanering föreslogs öka med 32 re
spektive 27 procent. Departementschefen fann i
motsats till rådets styrelse att det var ”nödvändigt
att prioritera de forskningsom råden som ligger
inom rådets program 3 Byggnadsteknik”.75 Här
öppnande sig en potentiell konfliktkälla, en terri
toriell strid, mellan Byggforskningsrådet och rege
ringsmakten.

Upphovsrättsskydda
d bild

Bostadsminister Birgit Friggebo
(fp). Foto Jan Björling, A-bild. Vår
bostads arkiv.

Departem entet var
inte heller tillfreds med
planen såsom plan:
Rådets nu redovisade verksamhetsplan innehåller en
omfattande beskrivning av de problemområden som
enligt rådet behöver belysas med forsknings- och u t
vecklingsarbete. I den årliga verksamhetsberättelsen
redovisar rådet översiktligt den forsknings- och ut
vecklingsverksamhet som har bedrivits inom de olika
programområdena. För att ställning skall kunna tas
till inriktningen och omfattningen av verksamhetspla
nen fö r hela treårsperioden behövs enligt min mening
en samlad analys och utvärdering av den forskningsoch utvecklingsverksamhet som rådet hittills har be
drivit, fram för allt under åren 1978/79-1980/81. Jag
avser att ta initiativ till en sådan analys och utvärde
ring. 1 avvaktan härpå är jag vad beträffar verksam 
hetsplanens inriktning inte nu beredd att ta ställning
till mer ån planens första verksamhetsår 1981/82.76

Verksamhetsplanen saknade ”logiska” kopplingar
mellan de forsknings- och utvecklingsresultat som
tidigare uppnåtts och de riktningar som framtida
forskning föreslogs få. Det gjorde det svårt för an 
svariga att sätta in äskandena i ett längre tidsper
spektiv - bakåt och framåt. Vad fyllde byggnads
forskningen egentligen för funktion? Varför var
dessa projekt viktiga? Och vad betydde den ”teknosociala” inriktning av forskningen som lansera
des? - den kanske viktigaste nyheten i planen?
Det var ganska dåligt utrett och term inologin rela
terades inte heller till andra synsätt eller till tidiga
re verksamhet. I propositionen kom m enterades
denna nyhet inte m ed ett enda ord.77
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Bostadsministerns markering var tydlig och
hotfull. Det stod redan klart att finansieringssyste
met skulle läggas om. Verksamheten var alltså inte
längre något självklart, utan det kunde kom m a
förslag som betydde omvälvning, kanske till och
m ed ned- eller omläggning av stora delar av verk
samheten. Bland regeringspartierna fanns skilda
åsikter om rådets nyttighet och det motiverade i
högsta grad en ”utvärderingsdiskussion”. Byggforskningsrådet ombads inkom m a m ed ett förslag
till utredningsm an för en översyn och utvärdering.
Mot denna bakgrund var det inte heller aktu
ellt att förordna nya styrelseledamöter för en tre
årsperiod. I stället omförordnade regeringen sty
relseledam öterna för ytterligare ett år. Den enda
förändringen var att riksdagsledamoten Ahrland
utgick ur styrelsen utan att ersättas.
Därmed har vi följt ”departem entslinjen” fram
till 1981, m en det finns också andra trådar som
leder fram till den försvagade position rådet hade
vid 1980-talets början.

En samlad forskningspolitik?
Politisk praktik följer inte alltid, eller kanske
mycket sällan, ideologiska riktlinjer. U nder den
borgerliga regeringsperioden ökade den offentliga
sektorn med samma trendm ässighet som tidigare,
och regeringens tilltro till planering och stora pro
gram fortfor att vara obruten. Det borgerliga rege
ringsblocket ville dessutom införa m er av helhets
syn och övergripande planering även på forsk
ningspolitikens område, något som socialdemo
kratin av olika skäl hade m otsatt sig.
Den nya forskningspolitiken förutsatte att det
med jäm na m ellanrum , i cykler på cirka tre år,
togs beslut om prioriteringar och principer på en
generell nivå. En konsekvent tilläm pning av en så
dan ordning skulle ham na helt på tvärs m ot sek-
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torsforskningsidén, och så långt ville man in te gå,
m en de föreslagna politiskt bestäm da pro gram 
satsningarna hade till syfte att ge riksdag och rege
ring en ökad uppm ärksam het på långsiktiga och
övergripande FoU-frågor. Därmed ville m an erhål
la bättre överblick och sam m anhang i det långt
sektoriserade svenska forskningssystemet.78
En viktig följdeffekt som eftersträvades v ar att
de sektoriella organens satsningar på långsiktigt
motiverade projekt skulle öka. Den A ndrénska
kom m ittén, som hörde till regeringens u tredningspaket om högskole- och forskningspolitiken
- ett betänkande hette Forskningens fram tid
tala
de ett nytt språk om relationen mellan kortsiktigt
och långsiktigt motiverad forskning:
En båttre balans mellan det fö r dagen aktuella och det
mer tidlösa måste åstadkommas. Man måste sålunda
undvika att en teoretiskt metodiskt inriktad forskning,
frikopplad frå n dagens akuta problem, svältföds.
Många av dagens akuta problem kan visa sig vara in
aktuella i morgon.79
U tredningens tankebanor var inte nya, tvärtom
skulle diskussionen mycket väl kunna vara kalke
rad på inlägg från 1960-talet. Det viktiga var att
idéerna framfördes m ed auktoritet och att de vann
bred anslutning. Sektorsforskningen började i all
m änhet att ham na i strykklass i den svenska
forskningsdebatten. I debattinlägg 1978 från två
fram trädande socialdemokrater framhävdes att
sektorsforskningen borde och kunde bedrivas
långsiktigt och autonom t utan att sam hällsnyttan
därm ed gick förlorad.80 Byggforskningsrådet be
fann sig i stor utsträckning i otakt m ed denna
forskningspolitiska utveckling. Verksamhetsplan
1980 innehöll mycket litet som tydde på att bygg
forskningen hade beredskap att ta hänsyn till de
behov som num era uttyddes i term er av ”långsik
tigt kunskapsutveckling”.
Men rådet ville inte acceptera en roll som in
nebar att de skulle stå vid sidan om, och förvånat
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betrakta skeendet. En ny idé lanserades i anslags
framställningen: ”Rådet finner det angeläget att
begära rätten att inrätta speciella forskartjänster på
professors- och docentnivå”, framhölls i VP
1980.81 Någon respons på detta förslag gavs inte i
1981 års budgetproposition. Statsrådet ansåg det
överhuvudtaget inte möjligt att förorda den ök
ning av medelstilldelningen som rådets förslag in 
nebar, d.v.s. 130 m kr till icke energirelaterad FoU.
Planeringsnivån sattes i stället till 117 mkr. Tan
ken var att rådet skulle trappa ned anslagsmedlen
till icke-energiinriktad forskning med 4,5 % per
år.82

Byråkrati i otakt?
Statens råd för byggnadsforskning var länge en li
ten byråkrati, d.v.s. en m indre byrå med tjänste
m annapersonal som utförde ett arbete som, med
Max Webers terminologi, kännetecknades av att
det var hierarkiskt ordnat, regelstyrt utifrån skriv
na dokum ent och specialiserat. U nder den aktuel
la perioden blev verksam heten en betydligt mer
omfattande byråkrati på drygt hundratalet perso
ner, vilket medförde att relationerna såväl externt
som internt blev m er komplicerade och i högre
grad utsatta för stress.
När beviljningsgraden kom ned till en nivå
om cirka 50 procent ökade autom atiskt friktionen
m ed forskarsamhället. Allt fler forskare undrade
över och ifrågasatte rådets beslut. Ett exempel på
en sådan konflikt är en skrivelse till styrelsen i
ju n i 1977 där tio forskare inom sam hällsplane
ring, (däribland Elenrik O Andersson, Kerstin
Bohm, Janerik Gidlund, Anders Gullberg, Inge
mar Johansson, Tom Miller, Ronny Svensson), u t
tryckte skarp kritik m ot att rådets plan- och pro
cessblock initierat ett s.k. storprojekt om den

kom m unala planerings- och
planläggningsprocessen (KPPprojektet). Till saken hörde att
blockets ordförande Hans Fog
samtidigt stod som projektleda
re för storprojektet. Mellan ra
derna kritiserades denna d u b 
belposition, m en framför allt Hans Fog.
påtalades att det övriga forskar
samhället inte fått tillfälle att ta del av projektpla
nerna, inte fått ge synpunkter. I en randanm ärk
ning framfördes att storprojektet saknade ”såväl
en diskussion om pågående forskning som refe
renser till litteraturen”, och m an föreslog d essut
om att vetenskapsteoretisk kom petens engagera
des i projektet. I novem ber avsade sig Fog ordför
andeskapet för blocket, m en kvarstod som p ro 
jektledare. Dessutom engagerades vetenskapsteo
retikern Göran Herméren sedermera till KPP-projektet.88 Praktiska lösningar kan ges för m ånga
problem, m en det faktum att förtroendet för BFR
naggades i kanten var det svårt att förhindra.
Även relationerna till allm änheten och pressen
blev mer och m er infekterade. Rådet gjordes ofta
ansvarigt för den forskning m an finansierat. Elur
gärna m an än ville var det svårt att undvika att
omvärlden drog sådana slutsatser, åtm instone när
man av någon anledning ställde sig kritisk till
forskningen ifråga. Ett par drastiska exempel är
Aronssonfallet och Harningsatiren.

En landshövding klagar pä forskningen
I februari 1980 inträffade en remarkabel händelse.
Landshövdingen i Örebro län, Harald Aronsson Örebros starke m an under rekordåren - begärde
företräde inför Byggforskningsrådets styrelse m ed
anledning av innehållet i en bok som publicerats i
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Upphovsrättsskyddad bild
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Flarald Aronssons politiska gärning och resultaten
av den socialdemokratiska politiken i Ö rebro.
Egerö påvisade bl.a. en segregation inom staden,
m en framförallt uppm ärksam m ade han i sin h isto 
riska studie att m aktkoncentrationen i Ö rebro
”kanske gick längre än någon annanstans i Sveri
ge”. M akten personifierades i Flarald Aronsson,
”pam pen” som både var direktör i Stiftelsen Hy
resbostäder och ordförande i stadens drätselkam 
mare. Egerö drev tesen att dem okratin ”kom m it
b o rt” i Örebro till näringslivets och effektivismens
fromma, inte ens byråkratin rådde på kom m unens
starke man. Egerö sammanfattade sina intryck:85
Genom denna starka stråvan kom demokratin också
att hamna på undantag. Näm nder och styrelser blev
instrument fö r en personligt präglad politik mot vilken
oppositionspartierna inte lyckades driva en slagkraftig
kritik. Den egna oppositionen kontrollerades genom
partiapparaten. Inte ens tjänstemännen, de som skulle
genomföra de politiska besluten, hade mycket u try m 
me fö r att följa sina arbetsprinciper.

”Ö rebropam pen” Harald Aronsson. Foto Bernt Larsson, Nerikes Allehanda.

en av rådets serier. Boken var resultatet av det
BFR-finansierade projektet ”Örebro - tätortsexpansion och rumsliga processer” utfört av sociolo
gen Bertil Egerö, verksam vid KTH:s avdelning för
byggnadsfunktionslära, under ledning av profes
sor Sven Thiberg.84 Vid styrelsemötet redogjorde
projektledaren Thiberg för projektet, dess u p p 
läggning och resultat. Egerös bok publicerades
som T-skrift av rådet under titeln En mönsterstad
granskas. Bostadsplanering i Örebro 1945-75, och
innehöll en naken och osm inkad berättelse om

Aronsson, som kände sig kränkt, fick inför styrel
sen redovisa sina synpunkter på projektet och
Egerös bok. Styrelsen beslutade att ta upp ärendet
vid nästa sam m anträde som underlag för en dis
kussion om rådets poli
Upphovsrättsskyd
cy och arbetsformer i
berörda avseenden. I dad bild
diskussionen kände in 
chef Bertil Johnson sig
tvingad att redogöra för
tryckfrihetsförordning
ens
principer.
Han
framhöll också m edbor
garnas ”obestridliga rätt

Inform ationschef

Bertil

Johnson.
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att bli inform erade” om resultatet av den forsk
ning som finansierades m ed offentliga medel. Vi
dare framhölls att utgivaren hade ett moraliskt an
svar för att inget som stred m ot god sed blev p u 
blicerat, m en också att författaren ensam var an
svarig för innehållet i en icke periodisk skrift.86
Men detta var transform erad information, en
s.k. T-skrift, och för denna gällde särskilda regler.
Rådet var ansvarigt på ett annat sätt än för rap
portserien. Inform ationsenheten hade t.ex. att remissbehandla materialet, få det vetenskapligt be
döm t, m en i fallet m ed Egerös bok hade rutinerna
inte fungerat. Inom styrelsen fanns åsikten att en
granskning borde ha lett till att vissa partier ”to
nats n ed ”. Rådets ordförande var m arkerat kritisk
till bokens innehåll och till kansliets hantering.
Dylika händelser bidrog till att öka gnisslet såväl
internt inom rådets kansli som externt i förhållan
de till styrelsen.87
Ytterligare en illustration av de ansträngda re
lationerna till omvärlden delgavs styrelsens leda
m öter bara några m ånader senare samma år. Då
redogjorde styrelsens ordförande Lennart Holm
för sitt beslut att inte delta i en debatt som en av
näringslivets bostadspolitiska organisationer ord
nat. I protokollsboken antecknades:
Ordföranden informerade om sina kontakter med an
svariga fö r kvällens program hos Näringslivets Byggnadsdelegation samt sitt beslut att inte delta. Rådet
fram höll behovet av att ge en rättvisande bild av rå
dets verksamhet och planer till näringslivets företrä
dare fö r att främ ja en saklig debatt kring inriktningen
och omfattningen av Byggforskningsrådets stöd till
FoU.88

”Informationsbiten”
Den allmänna kritiken m ot byggforskningen hölls
vid liv och återkom i olika samm anhang. Ett ex-
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Aftonbladet 14 decem ber 1980.

empel från kvällspressen illustrerar hur byggforsk
ningen kunde uppfattas i m er oreflekterade sam 
manhang. Aftonbladets Annette Kullenberg gjorde
en större ”kändisinteryju” m ed föreståndaren Ing
rid Munro i december 1980. Skribenten försatt
inte tillfället att klaga över ”den språkliga m iljöför
störelse”, som ho n påstod härskade ”fritt och
ohäm m at” i rådets tidskrifter och skrifter. Kullen
berg hävdade också att det nästan inte fanns n å
gon m änniska som visste vad m an sysslade m ed
på rådet. Ingrid M unro svarade: ”Ja inform ations
biten. Jag säger som alla stora gubbar: Jag håller
på och tar tag i den. Det gäller att hitta ’nya for
m er’.”89
Två år tidigare skrev tidskriften Byggmästa
rens redaktör Stig Ålund ett ”Ö ppet brev till Bygg
forskningsrådets ordförande” efter att ha tagit del
av ett föredrag, som Lennart Holm hållit på Stock
holms Byggnadsförening. Ålund reflekterade över
Holms sätt att besvara kritiken m ot att Byggforsk
ningens skrifter var oläsbara och refererade Holms
ståndpunkt att dessa skrifter inte skall läsas i van
lig mening: ”Dom skall stå i konsulters och bygg
företags bokhyllor och tas fram när dom behövs.
Inte är det m eningen att m an ska hålla allt i huvu
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det!” Men, m enade Ålund, om skrifterna var obe
gripliga och så tillkrånglat snåriga att det behöv
des en expert för att tolka dem eller till och med
var självmotsägande och hade direkt logiska bis
ter, så räckte inte Holms försvar. Med några exem 
pel från rådets skriftserier försökte Ålund att påvi
sa både obegriplighet och brist på logik. På 1950talet hade Ålund f.ö. varit anställd vid SNB för
språkgranskning av forskningsrapporter.
I sitt svar underströk Lennart Holm att han
verkligen menade att byggforskningens läsbarhet
inte var en intressant fråga när det gällde att bedö
ma dess långsiktiga nytta.90 Holm hade nyligen
avslutat ett statligt utredningsuppdrag om det
statliga stödet till teknisk forskning och innovationsverksam het - STU-kommitténs betänkande
1977 - och hade därav givits anledning att funde
ra över relationen mellan forskning och innova
tion. Lärdomen var att tekniska innovationer
mycket sällan var en direkt följd av ett forsknings
resultat. Det var dags att avskriva den gamla enkla
linjära modellen: ”Innovatoren måste ha ett brett
underlag, söker i ny och gammal forskning och
gör till sist de kom binationer som löser hans p ro 
blem .” Ville m an förbättra innovationsverksamheten borde m an alltså ge anslag till personer som
aktivt utnyttjade befintliga forskningsresultat och
genom ny kom binatorik fann nya möjligheter. Ty
värr hade inte rådet med sin anslagspolicy givit så
dana möjligheter, m en nu menade Holm att det
med den aktuella anslagsframställningen skulle
ges ett visst utrym m e för sådana projekt. Dessa
var mycket mer angelägna än det arbete som
Ålund efterlyst - att lägga ner möda på språklig
bearbetning. Holm avslutade svarsartikeln m ed en
intressant kom m entar:
Och tro inte som Tegnér att allt som är dunkelt sagt
alltid år dunkelt tänkt. Det kan ju vara så att det inte
är riktigt färdigtänkt - och att läsarna kanske kunde
göra en insats att tänka själva.

Sedermera skulle en författare vid nam n A nderz
Horning ta Holms rekom m endation helt bokstav
ligt och erhöll därigenom ett effektfullt m edel för
att diskreditera byggforskningen. Genren var satir.

Satir över byggforskningsrapport
Den 1 april 1982 publicerade Dagens N yheter en
av Harnings satirer som debattartikel. Sylvasst
gick författaren till angrepp på en byggforskningsrapport som behandlade olika former av utom husförflyttning, något forskarna valt att benäm na
”motilitet” (S id).91 Harnings författargrepp gick ut
på att läsa ”välvilligt”, att skriva m ed samm a ja r
gong, citera flitigt och att föreslå ännu starkare
slutsatser och konsekvenser, t.ex. av denna art:
Det visar sig således att de individer som önskar ver
bal kommunikation med omgivningen bör avstå frå n
att springa under själva kommunikationsfasen. Utred
ningen borde ha tillagt att krypandet är det överlägs
na förflyttningssättet, om man ser till de perceptionstekniska frågorna. Krypandet innebår visserligen att
en proportionellt större kroppsyta berör underlaget
och därmed åstadkommer brusljud som kan vara stö
rande, men å andra sidan är farten vid just krypande

#
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sd påfallande nedsatt att det med närmast full förstå
else är möjligt att föra även viskande samtal. Krypan
det är med andra ord absolut överlägset i situationer
där kommunicerande individer önskar mesta möjliga
avlyssningskoefficient.92
Författaren avslutade artikeln med att gratulera
Byggforskningsrådet ”till en utm ärkt studie inom
m otilitetsforskningen”. Många trodde att det rörde
sig om ett aprilskämt. Författargreppet var effek
tivt; det gav en sällsynt kritisk belysning av den
tillkrånglade forskarprosa som m ed ängslig h än 
syn till kravet om ”teori” och ”exakthet” ofrivilligt
skapade en kom isk distanseffekt om den tillämpa
des på vardagliga och triviala företeelser. Dessut
om råkade rapportförfattarna gå i svaromål på ett
sätt som antydde att de inte hade uppfattat sati
ren. I sin polem ik mot Harnings synpunkter på
krypandet skrev de:

Med hänsyn till vad man kan se, höra och känna av
omgivningens alla detaljer pekar forskningsresultaten
på att man upplever mest när man går. Harnings slut
sats är felaktig.93

Satiren togs alltså allvarligt och gav H arning y tter
ligare tillfälle att ironisera över sakernas tillstånd.
Nu berättade han att utredningarna ofta fungerade
som högläsningsmaterial vid kvällsbrasan i det
harningska hem met. För en sann konnässör var
byggforskningsrapporten en ren fröjd: ”Den är
förmäten, storhetsvansinnig, pladdrig, självgod
och docerande. Men framförallt är den sagolikt
pretentiös. Redan genom citat sida upp och sida
ner kan m an få vilket satirsinnat auditorium som
helst att kräla på golvet av skratt.”94
Många fick sig ett gott skratt på rådets bekost
nad.

Intern friktion

Pensionärernas gånghastighet, om debatterat projekt.

En arbetsplats som i allt större utsträckning är fö
remål för extern kritik och debatt riskerar att bli
en friktions- och konfliktriven organisation - så
även Byggforskningsrådet. Att döm a av källm ate
rialet, styrelseprotokollen, så blev antalet konflik
ter betydligt fler under den här perioden. En av de
anställda JO -anm älde rådet 1981, vilket inte för
anledde åtgärd, m en sår revs upp. De fackliga or
ganisationernas m öjligheter att kräva förhandling
ar och att delta i beslutsprocesserna ökade väsent
ligt genom reformeringen av arbetsrättslagstiftningen. Delvis kan det vara en förklaring till att
antalet dokum enterade konflikter mellan rådets
ledning och personalorganisationerna ökade, m en
i konflikterna fanns också inslag som antyder att
friktionen hade ett sam band m ed den allt hård
häntare granskning som rådet utsattes för.95
En skarp meningsskiljaktighet mellan SACO
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och arbetsgivaren uppstod 1978 när biträdande
föreståndaren B-Å Bengtssons efterträdare skulle
utses. Akademikerfacket, SACO, förordade att
denna tjänst skulle användas för att knyta en ve
tenskapligt sakkom petent person till kansliet, det
vore, menade man, dessutom viktigare än att in
rätta en vetenskaplig näm nd, ett förslag som b ö r
jade diskuteras vid periodens början och under
1978 fick en allt fastare form, m en blev allvar först
1983.96
Konflikterna med tj änstemannafackföreningen,
TCO-ST, var vanligt förekommande under perio
den och ledde ibland till att rådet blev skyldigt att
betala skadestånd för olika förhandlingsförsummelser. Särskilt under 1979 blev intensiteten i
konflikterna större och förefaller i vissa fall ha för
giftat stäm ningen bland personalen. 1 sam band
med den organisationsöversyn som påbörjades
1981 engagerades en arbetstagarkonsult. Denne
tog fram ett underlag som menade att rådets kan
sli hade allvarliga problem. Där talades om att rå
det saknade en klar uppfattning om mål, medel,
policy och principer för verksam heten, att det fö
rekom toppstyrning, ryckighet och dålig plane
ring. Många framhöll dock att de trivdes m ed sina
arbetsuppgifter och att Byggforskningsrådet er
bjöd ett intressant, meningsfullt och kontaktskapande arbete. Kort sagt, efter att ha intervjuat per
sonalen kom en mycket blandad bild, både starkt
negativa och starkt positiva uttalanden, fram av
verksam heten.97 Samtidigt m ed att detta arbete
pågick anmäldes smärre ekonom iska oegentligheter inom kansliet. Justitiekanslern avskrev ären
det, m en i sam m anhanget bidrog detta till att yt
terligare försvåra arbetet m ed att etablera en god
arbetsplatskultur och norm ala relationer mellan
ledning och anställda. Förtroendekrisen var såle
des inte bara extern, utan hade sin motsvarighet i
de interna stundtals mycket infekterade relatio
nerna.
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Institutet svårt att styra
Den form av småkänsligt gnissel som förekom
inom Byggforskningsrådet var mycket vanligt fö
rekom m ande i relationerna m ed institutet. Inför
beslutet om anslaget till SIB för budgetåret
1977/78 genomförde rådets styrelse ett om fattan
de arbete, som bottnade i ett visst missnöje med
institutets inriktning och arbetssätt. Gemensam ma
överläggningar hölls och tre prom em orior bilades
som underlag för beslutet. Problem punkterna
gällde bl.a. institutets framtida roll inom energi
forskningen och dess förmåga till snabb flexibili
tet. När företagens FoU blev allt mindre b o rde in
stitutet, enligt rådets bedöm ning, se till att förstär
ka den sidan av sin verksamhet. Rådet m enade
också att institutet var skyldigt att följa de regeringsdirektiv som ställdes till den samlade bygg
forskningen, annars kunde inte BFR uppfylla krav
som riktades mot dem. Vidare i kortform:
- BFR önskade bättre intressentanknytning och flera
referensgrupper. Den utåtriktade kontaktverksam 
heten borde utökas.
- BFR konstaterade att SIB:s tyngdpunkt låg vid
forskning och inte vid utvecklingsarbete. SIB borde
vara mera relaterat till utvecklingsarbete "för att
den vägen få koppling till problemen i omvärlden”.
Enligt rådet borde det vara så att universitet och
högskolor stod fö r forskningen och instituten fö r ut
vecklingsarbetet. På byggforskningssidan hade det i
stället blivit tvärtom i och med att rådet tvingade
högskoleforskningen till målinriktning: Enligt rå
dets uppfattning är det därför viktigt att SIB fo rt
sättningsvis inte bara ägnar sig åt att med fo rsk 
ning förklara och beskriva utan också medverkar
till att genom utvecklingsarbete ge avnämarna nya
handlingsinstrument.98
Diskussionen mynnade ut i en överenskommelse
byggd på tre kontraktsbilagor. Når rådet nästkom 
mande budgetår inte fick begärda medel för AFoU
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om bads SIB att snabbt påbörja FoU inom de om 
råden som statsm akterna prioriterade. Rådet kon
staterade att SIB ökat inom A-sektorn, Byggd mil
jö, trots att rådet egentligen ville ha en ökning
inom produktion, förvaltning och drift samt byg
gandets arbetsmiljö. SIB ökade alltså sin verksam 
het inom delprogram som inte hade hög prioritet.
Rådet hävdade bestäm t att all framtida personal
ökning borde gälla energiområdet, man skärpte
tonen och framhöll att m an inte längre skulle
kom m a att tolerera ”slack” i organisationen:
I och med budgetåret 77/78 års utgång anser rådet att
SIB:s svårigheter i samband m edflyttningen till Gävle
bör vara över och att verksamheten kan pågå med full
personalstyrka under effektiva form er."

I debatten ställde sig institutets föreståndare kri
tisk till skrivningarna. Det fanns en klyfta mellan
rådet och institutet som m an hoppades kunna
överbrygga genom tätare kontakter mellan rådets
forskningssekreterare och institutets forskare, men
även genom att pröva nya former: ”Från båda sty
relserna framfördes synpunkter på att SIB t ex i
form av seminarieverksam het borde öppna för en
innehållsdiskussion av SIB:s forskning och forsk
ningsinriktning.”100 Klyftan var dock stor och
1981 reserverade sig en av rådets enhetschefer Sten Flodin - mot att institutet erhöll 30 Mkr utan
specificerat kontrakt. En tiondel borde ha reserve
rats för att få inriktning i överensstämmelse med
rådets egna prioriteringar, m enade reservanten.101
Problemet var att rådet indirekt genom finan
sieringsformen hade ett arbetsgivaransvar för in
stitutets personal. Så länge BFR stod för huvudde
len av m edlen var det svårt att kom m a ifrån detta
ansvar, som rådet dock uppfattade som orelaterat
till m öjligheterna att styra verksam heten vid SIB.
Rådets styrelse tog inte ställning till enskilda pro
jekt utan gav institutet en klum psum m a vilket gav
små möjligheter att påverka forskningens inrikt-

Arne Johnson och bakom skym tar Sten Flodin.

n ing.102 Därför ville rådet att institutet skulle öka
sin uppdragsverksam het. Men institutet ville för
sin del inte acceptera den inblandning som rådets
styrning innebar, eftersom m an försökte arbeta ef
ter längre tidsplaner.

SIB.s styrelse
Den 1 oktober 1978 utökades styrelsen med två
ledamöter: Sven-Åke Andersson, länsbostadsdirek
tör i Uppsala och Tomas Lindencrona, avdelnings
direktör vid Statens Planverk.103 Dessutom ersattes
Yngve Öberg av direktören Harald Alexandersson
vid AB Skånska Cementgjuteriet.
Göte Svensson, som var landshövding Ö ster
götland, med ett långt förflutet inom departementssfären, blev 1980 ordförande i institutets
styrelse. 1981 års styrelse hade följande sam m an
sättning:
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IMHfc.
Harald Alexandersson.

Göte Svensson

Gunnel Eriksson.

Lennart Hansson

Ove Pettersson.

SIB styrelseledam öter 1981
Sven Åke Andersson, länsbostadsdirektör, Uppsala
Gunnel Eriksson, oppositionsråd, Gävle kom m un
Lennart Hansson, om budsm an, Svenska bygg-

nadsarbetarförbundet
Tomas Lindencrona, avd.dir., Statens planverk
Kenneth Orrbeck, personalrepr, SACO/SR
Ove Pettersson, professor, väg- o. vatten, LTH
Ingegerd Ågren, arkitekt, Göteborg
Roland Agius, direktör, SBEF
Walter Korpi, professor, sociologi, Stockholms
universitet

I
W alter Korpi.

Roland Agius.

1980 års stora organisationsöversyn
1980-talet började för Byggforskningsrådets del
med en omfattande och tidsmässigt utdragen or
ganisationsöversyn. I septem ber 1980 beslutade
bostadsdepartem entet om en översyn av organisa
tion och redovisningssystem vid statens råd för
byggnadsforskning. Rådet gavs i uppdrag att i
samråd med statskontoret utreda och ge förslag
till ny organisation av rådets kansli m.m. samt att i
sam råd med riksrevisionsverket genomföra en
översyn av redovisningssystem et. Bakgrunden till
översynen var att om fattningen av rådets verksam 

het på kort tid fördubblats. Rådet hade tillförts
många nya tjänster. Svårigheter uppgavs ha u p p 
stått m ed avseende på ofullständigt utvecklade
och dokum enterade beslutsordningar och rutiner.
Fortfarande förekom ett avsevärt övertidsuttag och
i vissa fall ofullständiga administrativa beslutsun
derlag. Ansvarsfördelningen mellan olika enheter
liksom planeringsansvarigas ansvar gentem ot led
ningen och handläggarna behövde klarläggas. Ett
antagande skulle vara att verksam heten i reala ter
m er skulle komma att minska under 1980-talet.
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Krav fanns också att utredningen skulle arbeta
m ed förutsättningen att förvaltningskostnaderna
inte fick ökas. Översynen skulle ge förslag till hur
verksam heten skulle kunna ordnas även vid en
väsentlig reduktion av resurstilldelningen för
kanslikostnaderna.104
Organisationsöversynen skulle egentligen sam
ordnas med M undeboutvärderingen, m en med
hänsyn till att m an utarbetade ett förslag som in
nebar en mycket flexibel organisation ansågs att
man inte på något sätt skulle hindra statsm akter
nas handlingsfrihet med ett beslut som egentligen
föregrep utvärderingens resultat.
Byggforskningsrådets ledning m enade således
att frågan om verksamhetens inriktning och om 
fattning var oberoende av hur organisationsfrågan
löstes. Bakgrunden till denna hållning var sanno
likt att rådet hade så pass omfattande interna pro
blem att det var nödvändigt att snabbt komma
fram till en lösning. Dessutom kan det tänkas att
ledningen uppfattade det som en fördel att erbju
da en ny organisation i diskussionen om utvärde
ringens resultat. I vilket fall som helst fanns ett
akut behov av åtgärder. Verksamhetens expansion
hade skapat en rad problem. En illustration utgör
ett kanslisam m anträde i april 1981 där trettioen
(31) personer deltog i behandlingen av femtio
(50) ärenden. Föreståndaren behövde avlastas de
löpande arbetsuppgifterna för att bättre kunna bi
dra till styrelsens långsiktigt inriktade policyuppgifter.
För detta ändamål föreslog arbetsgruppen att
det under föreståndaren inrättades ett antal chefs
befattningar ”m ed vidgade befogenheter och med
ett direkt linjeansvar för det egna verksam hetsom 
rådet”. Tillsammans med föreståndaren skulle des
sa chefer bilda en ledningsgrupp för övergripande
frågor inom rådets verksamhetsområde. De själv
styrande grupperna visade sig ha m edfört att det
uppstått skillnader med avseende på vilka arbets

uppgifter som hörde till respektive tjänstekategori
inom de olika grupperna. I ett underlag för dis
kussionen påpekades:
Oklarheter om de egna arbetsuppgifterna och deras
fördelning har medfört diskussioner, som förutom att
de tagit alltför stor del av arbetstiden i anspråk, i vis
sa fall lett till oroliga arbetsförhållanden inom grup
perna. Detsamma gäller förhållandet mellan planeringsansvariga och övriga forskningssekreterare. Det
följande förslaget har tagit fasta på detta och föreslår i
alternativ 1 en mer formaliserad organisation, där
nuvarande planeringsansvariga i stället blir program
chefer.105

En annan tanke var att förbättra och utveckla sty
relsens möjligheter att delta i och styra verksam 
heten. Genom att bygga vidare på de presentatio
ner som regelmässigt gjordes inför styrelsen ville
man för respektive äm nesom råde och delprogram
”redovisa hittillsvarande forskningsuppgifter och
resultat, deltagande forskare/institutioner/företag,
planerad verksam het inklusive resultat m an öns
kar uppnå, planerad uppläggning och utvärdering
samt budget för genom förandet”. Efter styrelsens
diskussion och viljeinriktning skulle sedan detaljbesluten kunna delegeras till kansliet.

Vetenskapens väktare
Ännu en viktig ingrediens i översynsarbetet gällde
inrättandet av ett vetenskapligt råd. Redan i okto
ber 1978 beslutade rådets styrelse att inrätta en
vetenskaplig m etodgrupp inom rådet, men den
hade fört en relativt tynande tillvaro under sin tre
åriga försöksverksamhet. G ruppen, som leddes av
föreståndaren Munro tillsammans m ed styrelsele
dam oten Ö stlund, fick till uppgift att försöka få
fram en överblick över ”problem och brister i den
vetenskapliga kvaliteten hos BFR:s verksam het”.
Ett första förslag från föreståndaren om att inrätta
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ett regelrätt vetenskapligt råd stoppades av styrel
sen m ed argumentet att ”det måste vara bedöm 
ningen av nyttan och angelägenheten hos ett pro
jekt som skall avgöra om projekt skall genomfö
ras”. Styrelsen kunde av denna anledning inte
godkänna inrättandet av ett ”professorsråd” inom
Byggforskningsrådet. Utvärderingarna borde ock
så ta hänsyn till projektens relevans. Resultatet
blev att föreståndaren backade och i stället inrätta
des en s.k. m etodgrupp, som alltså skulle lägga
fram ett förslag till åtgärder.
Relativt snart stod det klart att föreståndarens
tid inte räckte till för att hantera den viktiga frå
gan om vetenskaplig m etodkom petens inom BFR,
särskilt inte när verksam heten växte snabbt. Frå
gan hölls dock vid liv och i juli 1980 redovisade
professor Birger Warris en prom em oria om diskus
sion och förslag till del vetenskapliga rådets ar
betsuppgifter. Förslaget var i hög grad inriktat på
att m ed stickprovsmässiga utvärderingar kontrol
lera resultatens tillförlitlighet och kvalitet i ett in 
ternationellt perspektiv. Sedermera kom frågan
mer och m er att diskuteras i anslutning till organi
sationsöversynen. I Åke Roos oktoberförslag 1981
slogs fast att rådet var i behov av ett vetenskapligt
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råd för att stärka tillgången på vetenskapligt m e
todkunnande inom kansliet. Föreståndaren före
slogs bli ordförande i detta råd inom rådet, som i
övrigt föreslogs bestå av få m en högt kvalificerade
forskare. Styrelsen sade nu inte längre emot. De
batten om BFR hade sannolikt ändrat på förutsätt
ningarna för diskussionen.106

Ledningsgrupp och mellanchefer
När organisationsöversynen behandlades vid ju n i
sam m anträdet 1981 hanterades den formellt som
ett arbetsgivarärende. Detta innebar att personal
representanterna i styrelsen och handläggarna inte
tilläts närvara vid överläggningen. Personalföreträ
darna vädjade om ändring av detta och m enade
att det på detta stadium borde förekomma en öp
pen diskussion i styrelsen. Föreståndarna bad i sin
tur om förståelse för behovet av en arbetsgivardiskussion om översynsarbetet och kunde i övrigt
hänvisa till arbetsgruppen för översynsarbetet dit
personalrepresentanter var adjungerade.107 Perso
nalorganisationerna lät sig dock inte nöja med
detta. I septem ber 1981 hölls åter en enskild över

Upphovsrättsskyddad bild

Två m än m ed talets gåva, Lennart Holm och Åke Roos. Foto Byggnadsindustrins arkiv.
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läggning om organisationsöversynen där personal
företrädarna reserverade sig mot att överläggning
en inte skedde i deras närvaro.108
Samtidigt med detta drabbades föreståndaren
av en relativt svår sjukdom. Eftersom konvale
scenstiden kunde bedömas bli långvarig beslutade
styrelsen vid oktobersam m anrädet att förordna bi
trädande föreståndaren Åke Roos till tf. förestånda
re. Dennes frihetsgrad inskränktes något av att
ordföranden Lennart Holm tjänstgjorde som ”över
rock”. Vid sam m anträdet hölls en omfattande dis
kussion om ett förslag som Roos tagit fram. I detta
förslag var chefslinjen ett tydligt inslag. Ett antal
avdelningschefer skulle inrättas och de skulle få
del av en långtgående delegering av föreståndarbeslut. En arbetsgrupp bestående av Roos, Holm,
Ågren, Öberg, Ö stlund tillsattes för att fortsätta ar
betet.
I decem ber enades styrelsen om ett antal u t
gångspunkter för det fortsatta arbetet: ”(1) Rådets
kansli organiseras i fem enheter direkt underställ
da föreståndaren. (2) Inom kansliet inrättas en
ledningsgrupp. Denna skall bestå av föreståndaren
och de fem enhetscheferna. (3) En vetenskaplig
näm nd inrättas. (4) Föreståndaren bemyndigas att
fatta beslut i låne- samt i de bidragsärenden som
ej överstiger 1,5 m k r'0'1och som inte är principiellt
betydelsefulla. Styrelsen skall dock kontinuerligt
behandla ett antal projekt med ämnesmässig
bredd från olika program. Listor över samtliga an
sökningar skall sändas till styrelsen, för att ge le
dam öterna möjlighet att väcka frågor före beslut
inom kansliet. (5) Föreståndaren bemyndigas att
avgöra interna frågor. (6) Föreståndaren medges
rätt att delegera beslutsrätt upp till 750 000 kro
nor.”110
Inom styrelsen fanns åtm instone en avvikande
uppfattning. Ledamoten Olof Hermansson reser
verade sig mot beslutet och m enade att styrelsen
riskerade att bli en ”energigrupp”, eftersom det

bara var sådana ärenden som översteg delegationsgränsen. Hermansson menade att den nya
delegationsgränsen ytterligare skulle försämra sty
relsens insyn i verksam heten i det avseendet att
styrelsen skulle förlora kontakten med äm nesom 
rådena:
Vidare reserverar jag mig mot att styrelsens roll i den
nya organisationen ej beaktats och utretts i proportion
till det övriga organisationsarbetet och det fa k tu m att
styrelsen har det slutgiltiga ansvaret för den forskning
som bedrivs.111

I oktoberförslaget föreslogs 3 sakenheter, p lan e
ring, teknik och energi, samt en för inform ation
och en för adm inistration. Personbesättningen av
dessa enheter blev en stridsfråga när ordinarie fö
reståndaren åter var i tjänst. Oenighet fanns om
flera av chefsposterna. Munro önskade placera
André Teikmans som enhetschef på grund av d e n 
nes internationella meriter. Sedan Munro tillträtt
som föreståndare hade rådet byggt upp en om fat
tande internationell verksamhet och bl.a. inrättat
ett internationellt sekretariat (Program 7) samt a n 
tagit ett policydokum ent för verksam heten vari
slogs fast:
Rätt satsat bör därför resurser fö r internationellt sam 
arbete kunna ge mycket stor ekonomisk utdelning. I
andra sammanhang kan man kanske inte se omedel
bara ekonomiska vinster men Sveriges och svensk
forsknings och byggindustrins goodwill förstärks. På
lång sikt har detta stor betydelse. Ett internationellt
samarbete med förnuftig inriktning blir därför totalt
sett sannolikt en mycket lönsam investering.112

1 Munros strategi för att stärka rådets position u t
gjorde det internationella arbetet en viktig faktor.
Hon ville arbeta m ed exportindustrins problem 
ställningar, (i sjuttiotalets ekonom iska krisdebatt
var exportindustrin nationens räddning), och det
fordrade att rådets kansli hade bästa möjliga kom 
petens. Föreståndarens förslag blev därför att
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Upphovsrättsskyddad bild

Rådets ledningsgrupp 1982. Fr.v. Bengt Olsson Åke Roos, Leif Ljung, Ingrid Munro, Torbjörn Boström och André Teikmans. Foto Bo Dahlin.

splittra inform ationsenheten på två program och
att fördela produktionen av inform ation på den
administrativa enheten. För den sistnäm nda fanns
länge inget förslag. Åke Roos, som var en själv
skriven kandidat, hade själv tänkt sig att gå tillba
ka till den tekniska enheten. Styrelsemötet i mars
1982 blev dramatiskt. Bara en halvtim me före
sam m anträdet meddelade föreståndaren att nya
namnförslag skulle läggas fram. Diskussionen blev
långvarig. Personalrepresentanterna hade starka
synpunkter som gick på tvärs mot föreståndarförslaget113 och flera av styrelseledamöterna fann an
ledning att ifrågasätta föreståndarens förslag. Sty
relsens ståndpunkt var att det till syvende och sist
var föreståndaren som skulle dela vardagens be
kymm er m ed sina närmaste medarbetare varför
hennes intressen måste väga tungt. Två ledamöter,
Olof Eriksson och Olof Hermansson, reserverade sig
till förmån för andra kandidater.114 Beslutet blev
att följa föreståndarens förslag, men m ed förbehål

let att Åke Roos blev planeringschef och ansvarig
för adminstrativa enheten samt biträdande före
ståndare. Därmed fick rådet åter en ny organisato
risk struktur, m en framförallt en tydligare linjeprincip för ledningsfunktionen, d.v.s. varje an
ställd skulle bara ha en chef.
E n h etsin d eln in g 1 9 82:115
1.Enheten tor samhällsplanering, byggnadsplanerm g samt bostads och förvaltningsfrågor
C hef Leif Ljung
2 .Enheten for byggnadsteknik- och anläggnings
teknik, produktion och energihushållning
chef: Bengt Olsson
3 Enheten tor energiteknik, energisystem och
energiförsörjning. Chef: Torbjörn Boström
4. Enheten för inform ation och internationellt
samarbete. Chef: Andre Teikmans
5.Enheten för planering, adm inistration, förlags
och publiceringsverksamhet. Chef: Åke Roos
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Enhet V 1982
Enheten fö r planering,
adm inistration, förlags- och
publiceringsverksamhet

Å ke Roos
Ann-Beate Barke
Bertil Johnson
Christina Andersson
Kerstin Andersson
Vivi-Anne Andersson
Lotta Björksten
B ritt Blomgren
Bertil Brunberg
Birgitta Bruzelius
Björn Carlsson
Peter Cernohorsky
Ruth Elm
Ann-Sofie Fahlander
Gert Fredriksson
Eva Holm
Per Holmquist
Ulla Högberg
Marianne Jansson
H eikki Jantunen
Kerstin Jonsson

M

a

ir

Å ke Kjell in
Eva Kjellstrand
Britta Lagerwall
Ingrid Lau berg
Jan Ljungberg
Inger Lundell
Margareta Nilsson
WiviAnn Norin
Margareta Odelbrandt
Susanna Permats
Gun Ridderström
Gunvor Rimander
Eino Räni
UHa Save
Jan-Olof Segerfeldt
Maeg Selder
Margareta Sjögren
Bengt Steen
A nneli Svanberg-0Isson
Ingrid Svensson
Gabrielle Waldén
Anne-Marie Westberg

s

ii
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Personal inom planering och information 1982
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Enhetscheferna fick av föreståndaren rätt att fatta
beslut i anslagsärenden som ej översteg 150 000
kronor. I övrigt följdes det sex-punktsförslag som
presenterats ovan.
Med detta hade Byggforskningsrådet beslutat
om en ny organisation samtidigt med att en extern
översyn och utvärdering pågick och strax var i
färd m ed att lägga fram sitt betänkande. O m orga
nisationer utlöser kanske alltid ett antal konflikter.
En del konflikter blir upplösta och andra försvin
ner, t.ex. genom att personer läm nar organisatio
nen. Det ovan beskrivna händelseförloppet föran
ledde bl.a. Åke Roos och Ann-Beate Barke att lämna
organisationen. Till styrelsen blev Olof Eriksson
och Olof Hermansson inte återvalda.116

Upphovsrättssk
yddad bild

Ann-Beate Barke. Foto Per
Holmquist.
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Åke Roos. Foto Bengt Steen.

Översyn och utvärdering - Mundehos utredning
I den program budgetplanering som infördes vid
sjuttiotalets början ingick tanken att verksam heter
skulle kunna utvärderas m ed utgångspunkt i rela
tionen mellan resultat, insatser och fastställda mål.
Behovet av dylika utvärderingar antyddes i 1971
års budgetproposition. Då var utvärderingsidén ett
utflöde av den planeringsfilosofi som var på m o
det inom statsförvaltningen. Tio år senare kom ett
faktiskt beslut om att tillsätta en utvärderings
grupp med uppgift att se närmare på byggforsk
ningens verksamhet. 1981 fick, som framgått tidi
gare, dåvarande landshövdingen Ingemar Mundebo
i uppdrag att göra en ”översyn och utvärdering av
verksam heten vid statens råd för byggnadsforsk
ning (BFR) och statens institut för byggnadsforsk
ning (SIB) såvitt avser forskning, rationalisering
och försöksverksamhet inom husbyggnads- och
anläggningsom rådet”.117 U tredningen kallades offi
ciellt ”Byggforskningsutredningen”, (d.v.s. snarlikt

1959 års utredning), m en beteckningen M undeboutredningen har sedermera vunnit bu rsk ap.118
I det läge då M undeboutredningen tillsattes
var motivet bakom utvärderingen en helt annan
än den som föresvävade program budgetförespråkarna. I stället för planeringsfilosofi var det nu,
som har påvisats ovan, den kritik som riktats mot
byggforskningens svagheter såväl i fråga om ve
tenskaplig kvalitet som relevans och nytta för
byggbranschen, som gjorde det nödvändigt att se
över och utvärdera byggforskningen.
Starka krafter ställde sig kritiska till sektors
forskningen i allmänhet och byggforskningen i
synnerhet, och detta var ledningen vid BFR:s
kansli inte omedvetna om. Rådet organiserade till
och med ett m otdrag till M undeboutredningen i
form av en egen fram tidsutredning internt be
näm nd ”BFR 1990” om verksam hetens inriktning
och om fattning i ett längre tidsperspektiv.119
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Utredningsbetänkande t
M undebo tog hjälp av universitetslektor Peter
Stenkula, civilekonom Susanne Lindh och assistent
Christer Bergman samt ett antal referens- och
expertgrupper för att genomföra uppdraget. I u t
redningen sammanställdes en m ängd fakta om
den svenska byggforskningen och Byggforskningsrådets administrativa verksamhet.
Utredningen konstaterande att svensk bygg
forskning i jämförelse med andra länder organise
rats på ett unikt sätt. I inget annat land fann m an
någon direkt motsvarighet till BFR, d.v.s. ett stat
ligt organ med övergripande planerings- och sam 
ordningsfunktioner inom byggforskningens olika
områden. I flertalet länder låg motsvarande u p p 
gifter på ministernivå. I de flesta länder var dess
utom beroendet av statsanslag betydligt m indre än
i Sverige.
Utredningen gjorde vidare en analys av rådets
anslagsfördelning under perioden 1978-1981, vil
ken bland annat visade att andelen energiforsk
ning ökat från cirka 40 % till 50 % av beviljade
FoU-medel under perioden. M ängden ansökning
ar hade ökat kraftigt och beviljningsgraden var,
som påpekats ovan, under 50-procentsnivån. För
delningen av bidragsm edel, projekt m.m., visade
att universiteten och de tekniska högskolorna
mottog 1/3 av beviljade medel, forskningsinstitu
ten med SIB som största mottagare svarade för
nästa tredjedel och den resterande tredjedelen
mottogs av enskilda företag (konsulter), kom m u
ner och statliga myndigheter.
1 jämförelse m ed den fördelningsprofil som
var genomgående under 1960-talet kan följande
noteras: Forskningsinstitutens andel hade sjunkit
drastiskt (SIB hade ”förlorat” 10 procentenheter
och övriga forskningsinstitut hade förlorat ungefär
5 procentenheter). SIB-andelen kan sägas ha gått
till universitets- och högskoleforskningen och de

Upphovsrättsskyddad bild

Ingemar Mundebo. Foto Byggnadsindustrins arkiv

övriga forskningsinstitutens andelar synes ha
överförts till företag, kom m uner och myndigheter.
U tredningen redovisade m ed stor noggrannhet
hur stora anslag som olika institutioner och disci
pliner inom högskolor och universitet mottog. En
liknande nedbrytning gjordes även med de två
tredjedelar av beviljade medel som mottogs av an 
dra FoU-utförande organ enligt den projektkata
log rådet publicerade för budgetåret 1979/80.
Denna sam m anställning visar att den svenska
byggforskningen blivit mycket diversifierad på utförarsidan. Detta var onekligen ett viktigt argu
ment för inrättandet av en vetenskaplig näm nd,
ett organ som kunde bistå rådets kansli i arbetet
med att upprätthålla kvaliteten i verksamheten.
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Tabell 9: Anslagmottagare utanför universitet och högskolor (Milj. kr).

Mottagare

SIB
Kollektiva branschforskn.inst.
Övriga forskningsinstitut
Kommuner/landsting
Statliga organ120
Arkitektkontor
Konsultbolag, ingenjörsbyråer
Övriga enskilda företag
Byggnadsentreprenörer
Förvaltningsbolag
Kraftbolag
Byggdok, Byggtjänst, TNC m.fl
Bransch- och intresseorganisationer
Övrigt
Summa

Energi
forskning

Summa

61,9
13,9
11,8
5,9
7,3
1,6
24,6
5,1
7,1
36,0
2,6
9,5

6,9
0,5
1,4
8,5
2,9
1,3
13,9
6,0
4,7
0,5
4,2
0,9
0,8
5,8

68,8
14,4
13,2
14,4
10,2
2,8
38,4
6,0
9,8
7,6
4,2
37,0
3,4
15,3

187,3

58,3

245,5

Bygg
forskning

Källa: Ds Bo 1982:2, s. 47

Om BFR som fors kningsadminis tration
Utredarna gav också en rad kritiska synpunkter
på BFR:s verksamhet. Den delegationsordning
som innebar att föreståndaren beslutade i ärenden
som ej översteg 1,5 m kr fann utredningen ”ovan
lig med tanke på hur m an i andra forskningsråd
beslutar om FoU-stöd”. STU gav visserligen sitt
kansli liknande befogenheter m en det var ett u n 
dantag.
Utredarna understödde rådets nya organisa
tion och menade att det var hög tid att kansliet
fick arbetsro. Men utredarna var dessutom oroliga
för att kansliets eller rättare forskningssekreterarnas betydelse för forskningens inriktning blivit
alltför stor: ”En fara med en alltför hård styrning
från rådets sida ligger i att direkt forskarinitierade

ansökningar kan riskera en m indre gynnsam be
döm ning än sådana ansökningar som så att säga
sprungit fram efter direkta initiativ från råd et.”
För att förhindra detta menade utredaren att det
var nödvändigt att utveckla och ombesörja goda
kontakter med avnämarna. M undebo saknade
sjuttiotalets programnämnder. Vidare m enade han
att det var särskilt viktigt att rådet organiserade ett
sakligt och rättvist beredningsförfarande.121 I sitt
arbete hade utredningen funnit att remisserna inte
utnyttjades på ett effektivt sätt. Ofta användes de
bara för att få synpunkter på problem ets relevans,
inte för de vetenskapliga aspekterna. Den praxis
som rådde vid de egentliga forskningsråden, ett
sakkunnigförfarande, menade utredaren vara mer
tillförlitligt och bilden av BFR:s hantering var u t
präglat negativ:
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Vi har också mött uppfattningen bland forskare och
andra sökande av BFR-medel att den nuvarande ord
ningen vid rådet inte ger de garantier beträffande en
gedigen sakkunnig bedömning som man anser sig ha
rätt att kräva. Uppfattningen att en ansökans slutliga
öde i hög grad är beroende av enskilda forskningssekreterares sakkunskap och bedömningar tycks vara
allmänt spridd bland forskare m jU 22

M undebo bekym rades av att forskningssekreterar
na hade så pass stora möjligheter att styra verk
samheten. Om handläggarna dessutom var eniga,
vilket påstods vara regel snarare än undantag, var
deras förslag avgörande.
Det mest spektakulära inslaget i M undebo
utredningen var den expertutvärdering som gjor
des av ett antal byggforskningsprojekt. Expertpa
nelernas genomgång av projektdokum ent låg även
till grund för flertalet av de kritiska kom m entarer
utredaren gjorde om handläggningsproceduren.
Vissa kritiker har sedermera påtalat utredningens
vaga utvärderingskriterier samt att urvalsförfaran
det gjorde det svårt att bedöm a generaliserbarheten hos m aterialet.123
På ett allmänt plan gav utredningen en bild av
svensk byggforskning som var ganska positiv.
”Svensk byggforskning av i dag gör ett gott arbe
te.” Verksamheten hade dock väsentliga brister
som borde kunna undanröjas. U tredaren var alltså
hård och m arkerad på ett m er detaljerat plan där
det enligt honom fanns grund för den kritik som
riktats mot byggforskningen. Kritiken samm anfat
tades i fyra punkter:124
Planeringssteget: Planeringen och därm ed den
allm änna inriktningen och resursanvändningen
bygger inte på tillräcklig utvärdering och analys av
pågående och avslutad forskning. Det är för litet
av återkoppling mellan forskningsadministratörer,
forskare och avnämare.
B eredningssteget: Det är inte alltid en tillräckligt

noggrann granskning av ansökningar, en tillräck
ligt hård prövning av de sökandes kom petens, av
realismen i ansökningarna, av projektens forskningsbarhet.
G enom förandesteget: Det är inte alltid tillräcklig
handledning under projektarbetets gång och u p p 
följning av pågående projekt. Somliga får sköta sig
själva alltför mycket - de har inte tillräckliga k u n 
skaper och erfarenheter för det.
R edovisningssteget: Det är inte alltid en tillräck
lig granskning av materialet innan ett projektre
sultat publiceras. Det har hittills varit så att nästan
allt har tryckts och redovisats i olika rapportserier.
Även om det var svårt att systematiskt uttala sig
om den vetenskapliga kvaliteten i svensk bygg
forskning fanns således en hel del av kritik m ot
adm inistrationen av densamma. Mot denna b a k 
grund är utredarens åtgärdsprogram av stort in 
tresse.
M undebo föreslog att det m etodiska arbetet
m ed verksam hetsplaner borde utvecklas, t.ex. ge
nom expertmedverkan. Rådet borde avsätta resur
ser till initiering av forskning direkt ”ute på fältet”.
Vad gällde beredningsarbetet föreslogs att rådet
borde utveckla ett ”peer-review”system med fasta
sakkunniggrupper, som i en första fas behandlade
ansökningar anonym t för att bedöm a relevans och
forskningsbarhet, sedan öppet för att bedöm a
forskningsskickligheten hos de sökande. Den fi
nansiella kopplingen mellan SIB och BFR borde
upphöra och SIB få eget anslag från departem en
tet. Styrelsens sam m ansättning ville utredaren än 
dra så att den fick en majoritet av forskare. Det
sistnäm nda var, skulle det visa sig, ett mycket
kontroversiellt förslag. Med en professorsstyrelse
m enade M undebo också att det var rimligt att den
vetenskapliga näm nden direkt underställdes sty
relsen och att näm ndens ordförande borde vara le
dam ot av styrelsen.
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Inform ationsarbetet/år kritik
Utredarens synpunkter på Byggforskningsrådets
inform ationsverksam het var i mångt och mycket
sådana som framförts tidigare. Avnämarna ville ha
m er av översikter och ”lätt” information. Många
ansåg att det publicerades för många rapporter
och att de var underm åligt utformade. BFR:s poli
cy var sedan 1976 att omfördela resurserna från
dokum entationsverksam het till nyttiggörande av
information. Den tekniska kvaliteten på rapport
serien begränsades och referat infördes för att ge
orienterande inform ation.125 Från 1980 fick tid
skriften Från Byggforskningen en ny utform ning
(A 4) och benäm ndes Byggforskning. I denna in 
fördes även sam m anfattningar av färdiga projekt.
Det faktum att dokum entation nedprioriterades (se föregående kapitel) medförde möjligen att
upplagan begränsades, m en antalet rapporter blev
i stället explosionsartat fler.
M erparten av det som inkom till rådet trycktes i
någon av serierna. Vid sidan av varandra rymdes i
den s.k. R-serien, ”Rapport från byggforskningen”,
helt skilda produkter - konsultarbeten, doktors
avhandlingar, enklare utredningar och avancerad
teknisk forskning. En konsekvens av detta var att
publiceringen av en rapport inte gav någon som
helst kredit i forskarsamhället. Någon vetenskap
lig prövning eller något konsensusartat förfarande
inom en större krets av professionella låg inte bak-

om publiceringsbeslutet. 1 de flesta fall avgjorde
forsknings- och inform ationssekreterarna vad som
borde publiceras.
I anslutning till organisationsöversynen beslu
tade rådet att effektivisera inform ationsverksam 
heten, vilket bl.a. innebar att resultatdokum enta
tionen skulle dras ner till förmån för mer översikt
lig information. Inslaget av kunskapsöversikter

Tabell 10: Byggforskningsrådets skriftutgivning 1970-1985.

77

70

71

72

73

74

75

76

Rapportserien 50
13
T-skrifter
21
Övrigt tryck

45
15
30

53
16
29

75
35
38

64
12
24

65
27
71

94
55
41
46
102 67

Summa

90

98

148

100 163 203 202

År

84

Källa: Se bilaga 3.

78

79

80

81

82

83

84

110 150 180 150 150 150 200
41
30
36
38
47
29
20
71
77
81
45
42
40
73
221

262 293 233 239 219

85
150
19
54

293 223

222
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skulle ökas. Detta menade M undeboutredningen
vara en positiv utveckling, m en m an frågade sig
samtidigt hu r gallringsproceduren skulle gå till.
En förklaring till att det publicerades många rap
porter var ju att rådet finansierade många projekt.
Vem eller vilken instans kunde ges förtroendet att
välja ut publiceringsbara forskningsrapporter?
M undebo relaterade till andra forskningsråd
som hade särskilda publiceringsnäm nder eller sär
skilda beslutssam m anträden för ändamålet. BFR:s
styrelse hade för liten vetenskaplig kom petens
inom sig och så länge det var fallet föreslogs att re
ferensgrupper knutna till projekten borde ges
uppdraget att avgöra publiceringsform om inte
den vetenskapliga näm nden kunde åta sig uppgif
ten.

Rådets svar till Mundebo
- Byggsektorn 1990
Byggforskningsrådet
svarade M undeboutred
ningen på två sätt. För
det första genom re
missväsendet där man
framförde sina åsikter
på åtta fullmatade si
dor. Till detta åter
kom m er vi i nästa
kapitel. För det an
dra genom att sam 
tidigt m ed publice
ringen av M undeboutredningen p u 
blicera ett eget offensivt program för 1980-talets
byggforskning - skriften Byggsektorn 1990. Rådets
remissvar hänvisade dessutom gärna till den skriften.
Skriften hade sitt ursprung i organisations
översynen. Ett led i denna skulle vara att göra en
långsiktig bedöm ning av verksam hetens inrikt

ning och om fattning fram till 1990. En tanke var
att långsiktsbedömningen skulle användas av
M undeboutredningen, men den blev i stället ett
försvarsdrag m ot Mundebo.
För att få fram underlag för frågan om det
långsiktiga behovet av FoU inom byggsektorn b e 
ställde Munro bl.a. ett scenariomaterial av Olof
Eriksson som diskuterades i m ars 1981,126 m en det
lades åt sidan.127 Däremot kom det underlag som
beställdes av professorn i nationalekonom i Å ke E
Andersson vid Umeå universitet att få stor betydel
se för program skriften.128 Anderssons analys var
som nationalekonom i plägar vara - svårtillgänglig
och abstrakt m atematisk - m en den innehöll någ
ra slagkraftiga slutsatser: ”Ekonom isk utveckling
kräver expansiv byggsektor”, ”Svensk produktion
av byggmaterial har förbättrat sin konkurrensför
måga på internationella m arknader” och ”Långsik
tig konkurrenskraft förutsätter att byggbranschens
FoU-andel är 4 % av förädlingsvärdet”.129 Rådet
var i starkt behov av slagkraftiga teser.
I ett Sverige som intensivt diskuterade olika
sätt att bringa ned budgetunderskottet och att
stärka den internationella konkurrenskraften var
resonemanget av politiska skäl synnerligen intres
sant. Byggsektorn hade trots att nybyggandet
inom landet m inskat kraftigt ändock hållit en
konstant totalproduktion till följd av att export
satsningarna ökat sedan m itten av sjuttiotalet.130
Problemet var att forskningsaktiviteten var förhål
landevis låg inom branschen. Andersson rekom 
m enderade 4 %-nivån, men m erparten av m ateri
alindustrin låg långt under denna nivå och för så
väl entreprenörer som konsulter kunde antas att
FoU-andelen inte kom upp i en procent. Slutsat
sen var att byggsektorns FoU behövde utökas
kraftigt under 1980-talet:
Rådet anser att det finns starka skäl att satsa på en
snabb utveckling av EoU-verksamheten inom svensk
byggsektor. Sektorns centrala roll fö r svensk ekonomi
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och sysselsättning gör att en ökad import och minskad
export skulle få allvarliga följder. Den låga satsningen
på FoU inom byggsektorn är därför oroande.131

I detta sam m anhang hade Byggforskningsrådet en
viktig funktion att fylla. Byggsektorns företag k u n 
de själva inte förutsättas satsa tillräckligt på FoU.
Ett problem var fortfarande att sektorn hade en
ogynnsam struktur med många små företag.
G rundforskningen, delar av utvecklingsarbetet
och experimentbyggandet lämpade sig väl för stat
lig finansiering. Resonemangets poäng var given:
”En kraftig satsning på forskning och utveckling
m ed statliga medel inom byggsektorn torde också
vara en mycket lönsam investering från samhällse
konom isk synpunkt.” Enligt rådets egen bedöm 
ning skulle rådets verksamhet behöva fördubblas
fram till budgetåret 1986/87. Det skulle vara ett
effektivt och billigt instrum ent för statlig stim u
lans till byggsektorn. Man anslöt till departem ents
tidigare uttalade grundsyn genom att särskilt
framhålla att den byggnadstekniska delen av verk
sam heten behövde en snabb upptrappning. Dess
utom behövde den tekniska högskoleutbildningen
rustas u p p .132
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Byggforskningsrådet talade nu ett språk som
direkt riktade sig till näringslivet. Eftersom det
politiska stödet såg u t att svikta tvingades m a n att
söka sig fram på andra vägar för att legitimera
verksamheten. När företagen avlastades byggforskningsavgiften fanns en möjlighet att få politiskt
stöd från industrihållet. Munro var dessutom en
erkänt skicklig förhandlare och oväntat fram 
gångsrik m ed att få byggindustrin på sin sida. I
program m et låg att en huvudroll i ökningen av
FoU skulle ligga på det företagsnära utvecklingsar
betet. BFR gick fram m ed sin gamla identitet, den
roll m an hade haft före 1970. Äntligen, k unde fö
retagarna säga, skulle BFR släppa sina tidigare
skrupler m ot företagsforskningen och engagera sig
för branschens konkreta problem. En ny allians
höll på att formeras.
Hösten 1982 valde de svenska m edborgarna
en ny riksdag vilket gav underlag för en ny rege
ring. Socialdemokratiska partiet kom åter i posi
tion att fördela de högsta politiska posterna. Pro
positionen om byggforskningen dröjde till våren
1983. BFR:s ställning kunde antas bli starkare.

Kravkonflikter - en analyserande återblick
Den starka tilltron till statlig interventionism var
under perioden fortfarande ett grundläggande
drag i svensk politisk kultur. Denna politik inne
fattade och förutsatte en utlitaristisk - nyttoinriktad - forskningspolitik. För att kunna upprätthålla
politikens legitimitet och den offentliga sektorns
effektivitet fordrades att forskningsverksamheten
fungerade som stödtrupp till den statliga och
kom m unala verksamheten. Den svenska formen
för det som brukar kallas social ingenjörskonst
hade bland annat som verksam ingrediens en tillit

till den vetenskapliga undersökningen som pro
blemlösande och åtgärdsutpekande procedur.
När Byggforskningsrådet aktivt breddade sin
verksam het och inkorpererade sam hällsvetenskap
liga forsknings- och utredningsuppgifter så skedde
det utan att direkt ändra sin organisation för anslagsbeslut eller beredning. Även om rådet sedan
lång tid tillbaka givit stöd åt viss grundforsknings
verksamhet, t.ex. hållfasthetslära, så var ändock
tekniskt utvecklingsarbete det dom inerande insla
get och den kanske viktigaste uppgiften särskilt
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när det relativt kortsiktiga perspektivet tog över
handen. Kvalitetsbedömningen av tekniskt u t
vecklingsarbete är radikalt skild från den typ av
bedöm ning som kan göras av samhällsvetenskap
lig forskning. I det förra fallet är det funktionen
som är intressant, i det senare fallet är kriterierna
sällan precisa m en forskarsamhället brukar sägas
favorisera nyskapande forskning, teori och metodinriktad forskning eller tillförlitlig em pirisk sådan.
Som framgår av Katrin Fridjönsdöttirs avhandling
Vetenskap och politik (1983) tolkas detta i term er av
h u r pass känd och uppskattad forskaren ifråga rå
kar vara, d.v.s sådant som internationell publice
ring, inbjudningar till konferenser, och nätverkstillhörighet blir viktiga tum regler för anslagspolitiken. Innebörden av detta är ingen annan än att
den samhällsvetenskapliga forskningen, liksom all
grundforskning, är starkt beroende av att fors
karsamhället fungerar enligt de norm er som för
väntas styra värdesättningen av respektive forska
re. Ett forskningsråd kan i yttre m ening fungera
som utpekande och styrande vad gäller området
för forskningsverksam heten, m en den inre kvali
tetsstyrningen kan inte ersättas av något annat än
forskargem enskapen.
I avsnittet om perioden 1970-76 framgår att
statliga bostadspolitiska utredningar hyste för
hoppningar om att byggforskningen skulle kunna
bidra till att lösa de ”m iljöproblem ” man u p p 
märksam made. Rådet byggde samtidigt ut sin planeringsforskning, särskilt dess samhällsvetenskap
liga inriktning, m en med detta följde inte en för
ändring av beslutsorganisationen, rådets styrelse
fick inte någon samhällsvetenskaplig kompetens,
program näm nderna fick inte forskarmajoritet,
utan ham nade i stället i ett svårhanterligt m ellan
läge av att vara remissinstans och policyformulerande organ. Det samm anlagda intrycket av
näm nderna är att dessa i första hand skulle bidra
till att ge styrelsen stöd i prioriteringsdiskussio

nen, att hitta nya forskningsfält för anslagsutdelning.
Den vanliga uppfattningen om ett forsknings
råd är att det fungerar som en portvakt som har
överblick och förmåga att ge en ”rättvis och objek
tiv bedöm ning” av en ansökan. Där förväntar m an
finna den bästa överblicken och i forskningsrådet
bör ingå representanter för den kvalitativt mest
avancerade och aktade forskningen på om rådet.
För den samhällsvetenskapliga forskningen k u n d e
BFR inte fungera på detta sätt och rådets inplace
ring i det samhällsvetenskapliga forskningssyste
met var oklar.133
Byggforskningsrådet var inte ensam om detta
problem. Forskningsrådsutredningen u p p m ärk 
sammade i sitt betänkande Forskningspolitik (SOU
1977:52) att den sektoriella forskningen måste
kvalitetssäkras genom att höga vetenskapliga krav
ställdes på den; en ”reell bedöm ning av dess kvali
tet” borde komm a till stånd.134 Det här uppfattade
också Byggforskningsrådets föreståndare som ett
avgörande problem. Ingrid Munro förberedde in 
rättandet av en s.k. vetenskaplig näm nd, m en
rådet förmådde inte finna den rätta formen för
denna verksamhet innan M undeboutredningen
var igång.
En förklaring till varför rådet var tveksamma
till inrättandet av en vetenskaplig ”dom stol” var
att det inom rådets samhällsvetenskapliga verk
samhetsområde hade utvecklats en ny typ av
forskning som motiverades av ett annat kunskaps
intresse än det tekniskt-praktiska som dom inerat
rådet från starten fram till sjuttiotalets början. I
verksamhetsplan 1980 poängterade man sålunda
att den ”välbelagda kunskapen” som syftade till
rationell yrkesutövning i enlighet m ed regler och
kontroll inte var tillräcklig. En rad förhållanden i
den fysiska miljön kunde inte hanteras efter dessa
linjer utan fordrade en annan form av kunskap
och ett annat kunskapsintresse, ett förståelseinrik-
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tat sökande efter insikt om m änniskans situation
där uppgiften inte minst handlade om att vidare
utveckla, diskutera och kritisera de värden och fö
reställningar som kom till uttryck i det offentliga
samtalet.
I dessa uppgifter fanns en reell legitimation
för den samhällsvetenskapliga och hum anistiska
forskningen, m en hur denna rolltolkning skulle
uppfattas i det sektoriella forskningssystemet var
inte självklart. I 1980 års verksam hetsplan försök
te m an diskutera detta i anslutning till en beskriv
ning av ”byggforskningens m ål”. 1977 års mål,
sektorsforskningsmålen, var enligt rådet knutna
till samhällets beslutsfunktion och därm ed favori
serades vad vi här kan kalla ett tekniskt kunskaps
intresse. Men, framhöll rådet, det fanns och rad
förhållanden som inte kunde beforskas på detta
sätt:
Upplevelsen av välfärd är kulturbetingad. Värdering
en av olika välfärds/aktörer varierar inom vida grän
ser. Miljön har en kunskaps- och känslomässig sida
som är viktig. Sinnesupplevelser har en grundläggan
de betydelse fö r hälsan osv. Till detta kommer viljan
och behovet att enskilt eller i grupp ha inflytande över
den egna miljön i sådana avseenden som inte uppen
bart måste styras av samhälleliga regler och plane
ring. 133
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O m dessa förhållanden kunde forskningen inte
förväntas bidra med exakta och mätbara k u n sk a
per, m en därför var verksam heten inte utan bety
delse: ”Tvärtom är det synnerligen angeläget att
forskningen kan bidra till att öka kunskaperna om
det komplicerade samspelet mellan m änniskor,
miljö och processer.” M edvetenheten om den
oprecisa kunskapens värde gjorde att rådet före
slog ett tillägg till målformuleringen i form av en
fjärde punkt m ed lydelsen:
A tt medverka till ökad insikt i och förståelse fö r kom
plexa och svårmätbara sammanhang.136

Denna vidareutveckling av verksamhetens övergri
pande mål skall sannolikt ses som en anpassning
till en verklighet som rådet levt m ed en längre tid.
Den fråga som genast uppkom var huruvida rå
dets organisation och allmänna konstruktion var
kom patibel med en sådan syn på forskningens
samhälleliga uppgift. Hade rådet en apparat för
kvalitetsbedöm ningarna som gjorde att m an k u n 
de fungera som ett auktoritativt organ som arbeta
de till vetenskapens fromma? På den punkten
fanns en viss tveksamhet och denna betänksam het
hade bildat underlag för tillsättandet av M unde
boutredningen.
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En löpande urholkning 1983-92

Bantnings- och förnyelsetider
Samtidigt som kraven på sektorsorganen växer kom
mer de ekonomiska ramarna fö r all offentlig verksam
het under överskådlig tid att vara starkt begränsade.
Varje redan etablerad verksamhet måste fortlöpande
omprövas och rationaliseras.1

Inför de allmänna valen till riksdagen 1982 stod
Sverige inför en rad ekonom iska problem. Olje
prischocken hade drivit fram en inflationseffekt
inom ekonom in, vilket tillsammans med en hög
räntenivå gjorde att olika indexregle rade system
fördyrades - statens upplåning hade ökat väsent
ligt medan investeringarna, t.ex. i form av bo
stadsbyggande, hade sjunkit. Den politiska debat
ten handlade om de stora underskotten i statsbud
get och byteshandel och om olika alternativ för att
föra landet ut ur den ekonom iska krisen.
Flera av de allmänpolitiska diskussioner som
startade under den borgerliga regeringsperioden
hade sin bakgrund i den ekonom iska krisen och
dess särskilda uttryck i form av en kom binerad
stagnation och inflation, en s.k. stagflation. Debat
terna om regional omfördelning, informell ekono
misk utveckling, m inskad arbetstid till sextimmarsdag, löntagarfonder etc kom dock långsamt
och nästan omärkligt att försvinna ut ur den poli
tiska dagsdiskussionen under 1980-talet. Den nya
socialdemokratiska regeringen 1982 med Olof Pal
me som statsm inister och Kjell-Olof Feldt som fi
nansm inister började driva en näringslivsvänligare
politik, som både devalverade löntagarfondsförslaget och den svenska kronan. Regeringsperioden,
som sträckte sig fram till 1991, kom att sam m an
falla med en ekonom isk högkonjunktur med star
ka inslag av spekulation i s.k. börsklipp och fas
tigheter. Under 1980-talet talade det socialdemo
kratiska partiet om sin ekonom iska politik i ter

mer av en tredje väg, en sorts svensk medelväg
mellan kapitalism och socialism, som genom sta
tens göranden och låtanden både gav arbetsgivar
na och arbetstagarna ett vänligt och stödjande kli
mat. Överhuvudtaget kan påstås, att det politiska
klimatet långsamt förändrades i liberal riktning,
m ed konsekvensen att kollektiva lösningar ifråga
sattes, m edan allt fler - även inom kom m un,
landsting och stat - anslöt sig till och förespråka
de mer eller m indre m arknadsekonom iska alter
nativ.
Ett spörsmål som fortfor att vara i debattens
centrum var frågan om den offentliga sektorn och
dess finansiering. Mellan partierna fanns en
grundläggande enighet om tvånget att hålla tillba
ka utgiftsutvecklingen. Formeln blev att hålla
fram behovet av en förnyelse i den offentliga sek
torn. En kort sam m anfattning av åren med b o r
gerliga regeringar kunde vara följande: Politiken
expanderande den offentliga sektorn till den grad
att den m ed nödvändighet måste ifrågasättas och
förnyas. På samma sätt kan vi sammanfatta denna
period m ed avseende på byggnadsforskningen:
Politiska beslut expanderade BFR till den grad att
ifrågasättandet kom ”som ett brev på posten”. Den
fråga som ställdes under 1980-talet var huruvida
BFR kunde genomgå en penningbesparande för
nyelse eller om det eventuellt fanns nya kunskaps
behov i samhället att lägga till grund för en ny le
gitimitet?
Vid sidan av skatter och ekonom isk politik
fortsatte miljöfrågan att växa i betydelse. Om d e
valve ringspolitiken och den s.k. tredje vägen ska
pade en viss ekonom isk tillväxt, vilken tog sig u t
tryck i aktiekursstegringar, byggboom och k o n 
sumtionsökningar, kunde inte detta dölja de eko
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logiska obalanser som under årens lopp fick
allt starkare konkreta framträdelseformer: säldöd,
skogsdöd och Tjernobylutsläpp. I stor utsträck
ning var detta miljöproblem som inte hade någon
direkt beröring m ed den m iljöproblematik som
Byggforskningsrådet hade ansvar för. Möjligen b i
drog uppm ärksam heten kring de biologiska m iljö
problem en till att det blev lättare för rådet att häv
da även de fysiska miljöfrågornas betydelse.
I slutet av 1970-talet, efter m iljonprogram 
mets kris, togs statliga initiativ till en satsning på
reparation och ombyggnad m ed speciella lånemöjligheter som stimulans. 1983 igångsatte regering
en ett särskilt ROT-program (reparation, ombygg
nad och tillbyggnad), som byggde vidare på dessa
lånemöjligheter. U nder 1980-talet blev ombygg
nadsverksam heten livlig, vilket även bidrog till att
återuppliva gamla småskaliga hantverksm etoder i
byggandet. Med dessa åtgärder bibehölls sektorns
totala verksamhetsnivå på en konstant nivå.
Från m itten av åttiotalet expanderade bygg
branschen för varje år; såväl antalet nybyggda lä
genheter som antalet m oderniserade lägenheter
ökade väsentligt. År 1990 färdigställdes i ungefär
liga tal 60 000 nybyggda lägenheter och 35 000
m oderniserade lägenheter. Siffror som påm inner
om m iljonprogram m ets urladdning. Byggsektorn
förlorade således inte i betydelse utan betraktades
under hela 1980-talet som en m otor i ekonom in,
främst i kraft av sin betydelse för sysselsättningen.
Byggsektorns speciella betydelse i det svenska
ekonom isk-politiska systemet har att göra med
sektorns knytning till offentlig verksamhet. Statlig
och kom m unal byggverksamhet har sedan länge
svarat för nästan hälften av all byggproduktion i
landet. Byggboomens år 1988 sysselsattes över
300 000 personer i sektorn, vilket motsvarade
närm are 15 % av den totala sysselsättningen. Mätt
i term er av investeringsandelar stod sektorn vid
denna tid för ca 60 % av den totala investerings-
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ROT-programmet skulle ge fart åt Sveriges ekonomi.

volymen i Sverige. H ögkonjunkturen varade inte
för evigt. Vid slutet av åttiotalet byggde handeln
m ed fastigheter upp en spekulationsvåg och fi
nansbubbla, vilken sprack vintern 1991/92. Sveri
ge gick åter in i en ekonom isk kris m ed stora b u d 
getunderskott och hög arbetslöshet, särskilt inom
byggsektorn.
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1982 års styrelse
Ett av den borgerliga regeringsperiodens sista be
slut med avseende på Byggforskningsrådet blev att
utse dess styrelse för treårsperioden fram till
1985. Antalet ledamöter minskades från fjorton
till sju. Anledningen till denna förändring var att
departem entet hade uppm ärksam m at de interna
problem en och stridigheterna inom rådet. Genom
delegering och utbyggnad av ledningsfunktioner
na inom kansliet hade styrelsen alltmer blivit ett
dekorativt organ, och när rådet drogs med allvarli
ga interna problem blev det tydligt att styrelsen
måste ha en sam m ansättning som medgav aktiva
insatser från dess sida. Metoden för att åstadkom 
ma detta var att åtm instone partiellt överge den
gamla idén om BFR som ett intresse- och partssammansatt organ. Ett antal parter blev helt soni
ka utan representation. D epartementet strävade i
stället efter att få en styrelse bestående av auktori
tativa, ”starka”, personer.
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Anpassning till näringslivet?
Förändringen av styrelserepresentationen föran
ledde inte någon större debatt. Protesterna från de
organisationer som ställdes utanför blev påfallan
de lama. 1 en vpk-m otion till riksdagen uttalades
dock att styrelsesammansättningen avspeglade en
borgerlig kom plott m ot brukar- och konsum ent
intressena. Den krym pta styrelsen, i vilken bygg
industrin stärkt sin ställning m edan andra fått
stryka på foten, innebar att det fanns en risk att
byggforskningen blev företagsvänlig och mer tek
niskt inriktad. M otionärerna med Tore Claesson
som första nam n pekade på att BFR:s egen lång
tidsplan Byggsektorn 1990 kunde ses som ett för
sök att fria till näringslivet, m en också till de ex
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portglada delarna av socialdemokratin, som bar
på föreställningen att Sverige kunde exportera sig
u r krisen.3
M otionärerna ville sätta pestflagg på ko m m er
sialiseringen av forskningsverksamheten, och för
ordade i stället ett större utrym m e såväl i styrelsen
som i forskningen för de från staten fristående
brukarorganisationerna, helst de lokalt organisera
de eftersom många av folkrörelserna ansågs vara
”toppstyrda”. Civilutskottet menade i sin k o m 
m entar till m otionen att brukarinflytandet dels
kunde tillgodoses genom att BFR i framtiden sk u l
le sluta avtal m ed kom m uner, bostadsföretag och
hyresgästorganisationer, dels att brukare och an
dra intressenter var en viktig m ålgrupp för d en av
BFR stödda forskningen.4

Mundebo detroniserad ?
Det dröjde till januari 1983 innan rådet lämnade
sitt remissvar på M undeboutredningen. Den per
sonella turbulensen efter omorganisationen sinka
de arbetet, och styrelsen hade dessutom svårt att
komm a överens med kansliet om hur M undebos
förslag att frikoppla SIB skulle behandlas. Det
gällde naturligtvis också att skaffa sig kännedom
om hur den nya regeringen kunde tänkas agera i
de forsknings- och budgetpolitiska frågorna.
I sitt remissvar valde rådet att m ed kraft fram
häva sin roll som sektorsorgan.5 U tredningen hade
behandlat rådets verksam het alltför snävt; som om
BFR blott vore ett anslagsbeviljande eller penningtransporterande organ. U tredarens grundsyn vila
de på en felaktig tolkning av vad sektorsforskningen hade för uppgifter. Rådet framhöll att

m yndigheten fungerade som ett planerande, initi
erande och utvärderande organ inte bara för forsk
ning och utveckling utan även för rationaliseringsarbetet inom sektorn. Det sistnäm nda inte m inst
viktigt eftersom M undebo i stort sett undvikit att
diskutera rådets ansvar för utvecklingsarbete, ra
tionalisering och experimentbyggande. Rådet,
m ed sitt engagemang för hela byggsektorns förny
elsearbete, kunde därför inte ställas på jäm bördig
fot m ed annan forskningsordnande verksamhet.
Det uttalades inte explicit, m en mellan rader
na påtalades att M undebo inte förstått, eller givit
sig tid att sätta sig in i, villkoren för den typ av
sektorsforskning som BFR organiserade. I stället
hade utredaren utgått från att verksam heten skulle
bedöm as utifrån de kriterier som norm alt borde
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ställas på universitets- och högskoleforskningen.
U tredningen arbetade utifrån den nya forsknings
politikens perspektiv och det var högst ovanligt
att ens skilja mellan ”forskning” och ”utveckling”.
Etiketten ”forskning” fick stå för allsköns bland
ning av utredning, utvärdering, utvecklingsarbete,
demonstrationsanläggningar, experim entbyggna
der samt bidrag till praktiska försök.6 Men BFR
var inte ett forskningsråd, utan ett sektorsforskningsråd i så m åtto att term en sektorsforskning ef
terhand hade fått en breddad innebörd, som på ett
bra sätt täckte in alla de former av kunskapssö
kande som förekom inom rådets jurisdiktion.
Med denna definition av verksam hetsom rådet
följde en ideologisk grundhållning som gav en rad
m otargum ent gentemot utredningens ståndpunk
ter och ställningstaganden: rådets styrelse borde
även i fortsättningen vara sam m ansatt av repre
sentanter från näringsliv och samhälle och inte ha
forskarmajoritet som utredningen föreslagit. For
skarnas insyn kunde istället garanteras genom den
vetenskapliga näm nden. Vad gällde delegationsreglering m.m. borde BFR i första hand jämföras
m ed STU och inte med de andra s.k. egentliga
forskningsråden. En sådan jämförelse visade att
rådet inte hade avvikande rutiner i förhållande till
jäm förbara forskningsråd. N ärheten till sektorn
gjorde det också nödvändigt att acceptera infor
mella ”remissvar” eftersom byggsektorns represen
tanter inte kunde förväntas ge samma kvalificera
de bedöm ningar som remissvar från forskare inom
universitets- och högskolevärlden.

Regeringens syn på BFR
I sin regeringsförklaring och i 1983 års budget
proposition framhöll den nya socialdemokratiska
regeringen att forskningen spelade en central roll
för utvecklingen i landet. Forskning och utveck-

Upphovsrättsskyddad bild

Bostadsminister Hans Gustafsson. Foto Don Titelman 1983. Vår bostads
arkiv.

ling utpekades som ”en av de viktigaste förutsätt
ningarna i strävandena att stim ulera näringslivets
långsiktiga förnyelse och bygga upp den svenska
industrins kom petens och konkurrenskraft på
världsm arknaden”. Trots, eller ju st på grund av,
det svåra ekonom iska läget skulle forskning och
teknisk utveckling ges utökade resurser. Cirka en
miljard reserverades för FoU, varav nästan hälften
gick till JAS-flygplanet. Inom bostadsdepartem en
tet förutsattes en i huvudsak oförändrad nivå.7
I mars 1983 kom regeringens proposition om
byggnadsforskningen. Departementschefen Hans
Gustafsson anslöt i stor utsträckning till rem issin
stansernas synpunkter vilket innebar en i grunden
positiv inställning till verksam heten vid råd och
institut. Byggforskningsrådet föreslogs fortsätta
som program m yndighet m ed ekonom iskt ansvar
för den statligt finansierade byggnadsforskningen.
Vissa förändringar skulle dock krävas: arbetsfor
m erna vid BFR borde ändras och SIB:s beroende
förhållande till BFR borde upplösas.
Socialdemokraterna fortsatte att verka inom
ram en för den nya forskningspolitik som hade
vuxit fram under den borgerliga regeringsperio
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den. Det innebar bland annat delvis striktare aka
demiska krav på forskningsverksamheten och ett
erkännande av att det fanns risk för allvarliga bris
ter om forskningen ensidigt styrdes mot att lösa
kortsiktiga problem: ”Kraven på vetenskaplighet
och långsiktighet”, framhöll statsrådet, ”är ofta
precis lika viktiga i praktiskt orienterade studier
som i grundforskningen.”8
FoU-verksam heten inom byggsektorn inord
nades i den samlade forskningspolitiken och skul
le framdeles ingå i det forskningsprogram som
riksdagen skulle besluta om vart tredje år. Detta
var innebörden av 1982 års forskningspolitiska
beslut.9 Samtidigt underströks att betingelserna
för forskning och utveckling var speciella inom
byggnadssektorn. De klassiska argum enten för
statligt organiserad FoU (många parter, splittrad
struktur, betydelsen för landets ekonomi, samhällssubventionerna) ventilerades. Med detta kon
staterades också att spännvidden i den s.k. bygg
nadsforskningen var mycket stor, varför BFR:s ju 
risdiktion inte kunde jämföras m ed de traditionel
la forskningsrådens. Detta framfördes som en ex
plicit kritik mot M undeboutredningens grundper
spektiv, som ansågs vara alltför ”vetenskapsorienterat och präglat av en forskningssyn m ed förank
ring i första hand inom andra forskningssektorer
och forskningsråd”.10 Detta ställningstagande var
till förmån för rådet, och följde som framgått rå
dets egen argumentering mot utredningen.
Det stod klart att socialdem okraterna, liksom
m ittenpartierna, ville bevara väsentliga delar av
sektorsforskningen enligt gammal modell, även
om delar av verksam heten borde få en mer stabil
koppling till universiteten och högskolorna. 1982
års forskningspolitiska beslut, det första i den nya
forskningspolitiken, innebar att balansen mellan
kortsiktig och långsiktig forskning skulle återstäl
las. Sektoriella organ skulle få ta på sig m er av
kostnaderna för att utveckla teorier och m etoder
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inom de äm nesom råden som var relevanta för
sektorn. Kontinuiteten inom den kortsiktigt m oti
verade och finansierade forskningen skulle garan
teras genom den s.k. FOSAM-doktrinen: ”F ör att
högskolan skall kunna ta på sig ökade uppgifter
för sektoriell forskning måste beställarna bidra
med särskilda medel för både kom petensupp
byggnad och långsiktig kunskapsutveckling.””
Inom byggsektorn innebar det, enligt byggforskningspropositionen, att tyngdpunkten borde
förskjutas mot en mer långsiktig forskning. Forsk
ningsstöd borde lämnas i form av samlade ram 
program, för att skapa stabila forskarmiljöer. Ef
tersom det redan förekom, var det viktigt att rådet
gick vidare i denna riktning. Kunde Byggforskningsrådet också mer aktivt bidra till byggbran
schens tekniska utveckling och andra mer kortsik
tiga FoU-behov? Även om såväl regering som fler
talet remissinstanser ställde sig bakom BFR:s för
slag att arbeta för en m ångdubblad byggforskning,
var det många som samtidigt ställde sig tveksam 
ma till huruvida rådets skrift Byggsektorn 1990
verkligen innehöll realistiska förslag när det gällde
om fattningen av framtida FoU.12 Redan de perso
nella resurserna var ett starkt hinder för att fler
dubbla ”byggforskningen” i landet.
Innehållet i långtidsplanen låg mycket nära de
ekonom iska handlingslinjer som socialdem okra
ternas partistyrelse under rubriken Framtid fö r
Sverige hade antagit inför valet 1982.13 För att be
hålla konkurrenskraften och för att utveckla förut
sättningarna för byggexporten behövdes satsning
ar på nya metoder, produkter och system och för
detta fordrades en välsmord forsknings- och pro
duktionsorganisation. Regeringen instämde därför
gärna i att ökade FoU-insatser var nödvändiga för
att sysselsättningen i byggföretagen skulle tryggas,
m en bara på lång sikt; i det korta perspektivet
fanns inga möjligheter att m ed FoU erhålla några
framgångar på exportm arknaderna. För den sam
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tida ekonom iska krisen var FoU inom byggsek
torn knappast något botemedel. Detta hade stru 
kits under i M undeboutredningens avslutande
kom m entarer till BFR:s långtidsplan, där det p å
pekades att det behövdes ”en analys av möjligheter
na att genom just FoU lösa problemen”.14 Det kunde
nämligen ifrågasättas huruvida det fanns ett enkelt
sam band mellan FoU-volym och exportframgång,
vilket förutsattes vara fallet i långtidsplanen. U tre
daren M undebo hävdade i stället att FoU borde
betraktas som ett instrum ent bland många andra
industripolitiska åtgärder.
Långtidsplanen byggde dessutom på en tvivel
aktig teoretisk utgångspunkt, där sam band på m i
kronivå antogs vara möjliga att överföra till m a
kronivå, d.v.s. m an antog en direkt koppling mel
lan företagsekonomi och sam hällsekonom i. BFR:s
långtidsplan anslöt till en forskningsrapport av
nationalekonom en Åke E. Andersson där byggma
terialbranschen delades in i ett antal delbranscher
(sprängämnen, installationsmaterial, färg och lim,
byggporslin, spik m.m., plast, bygglas, etc.).13
Dessa delbranschers FoU-kostnadsandelar av för
ädlingsvärdet relaterades till exportframgången i
respektive delbransch. Därvid konstaterades, att
av de delbranscher som hade hög FoU-andel,
d.v.s. över 3,5 % av förädlingsvärdet, var det rela
tivt sett fler som hade förbättrat sin konkurrens
kraft och som positivt bidrog till ett exportöver
skott än de som hade en låg FoU-andel. Ett enkelt
statistiskt sam band kunde påvisas på företagsnivå.
Däremot är det tvivelaktigt att, som BFR gjorde,
dra slutsatsen att om alla branscher ökade sin
FoU-andel så skulle konkurrenskraften och ex
porten öka i samm a takt. Departementschefen
gjorde ett indirekt påpekande om detta, där han
ställde sig på M undeboutredningens sida även om
det inte formulerades något argum ent för stånd
p unkten.16
Ett annat ställningstagande som ganska precist

Upphovsrättsskyddad bild

Um eåprofessom Åke E Andersson. Foto Per Landfors 1988.

riktades m ot innehållet i BFR:s långtidsplan gällde
vikten av samhällsvetenskaplig forskning. D epar
tem entschefen påpekade att han förväntade sig att
forskning om planering och boende och om bygg
sektorns betydelse i sam hällsekonom in skulle få
en framskjuten ställning. Med statsrådets egna
ord: ”Det bör återspeglas i rådets verksamhet u n 
der kom m ande år.”
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Sammantaget
kan
konstateras att social
dem okraterna hade
en allmänt positiv
hållning till bygg
forskningen
och
Byggforskningsrådet.
Detta hindrade dock
inte regeringen från
att låta statsbudget
mässiga argum ent få
fullt genomslag. Sta
ten kunde inte tän
Foto Volke Lundh. Byggnadsindustrins
arkiv.
kas finansiera en
starkt utökad byggforskning, utan detta måste i
allt större utsträckning vara ett ansvar för dem
som utnyttjade forskningen - sektorns intressen
ter och företag. Den modell som förespråkades var
att BFR skulle fördjupa samverkan m ed forskning
ens intressenter. Vid sidan av att ta ansvar för sek
torns långsiktiga kunskapsutveckling, d.v.s. grund
forskningens utveckling och resursförsörjning,
hade rådet också en viktig funktion att fylla som
m edfinansiär till företagens, m yndigheternas och
organisationernas egen FoU. Statligt stöd borde i
framtiden villkoras så att bidragen aldrig blev
större än intressenternas egna satsningar i projek
ten.

Upphovsrättsskyddad
bild

M oderaterna vill avveckla BFR
I riksdagen väcktes endast ett förslag m ed anled
ning av propositionen. Per Unckel stod som första
nam n bakom en moderat m otion som föreslog att
högskoleforskningen skulle ges en m er central roll
inom byggforskningen, och att BFR starkt m inska
des eller på sikt avskaffades. Byggindustrin borde
ta ett ökat ansvar för FoU-verksamheten, t.ex. ge
nom SBUF, och den nödvändiga kollektiva forsk
ningen kunde stödjas av STU. För den samhälls
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vetenskapliga forskningen fanns möjlighet a tt ka
nalisera resurserna via HSFR. Även verksam heten
vid SIB ifrågasattes.
Med hänvisning till att propositionens förslag
var otillräckliga eller alltför kom prom issbetonade
ville m otionärerna ha fram ett nytt förslag till or
ganisation av byggforskningen. Propositionen
skulle inte kunna ställa till rätta det som behövde
bringas i ordning. I civilutskottet tolkades detta
mera som en ”m arkering och en ytterligare beto
ning av vissa synpunkter” än en principiellt an
norlunda inställning. Vad gällde BFR och SIB m e
nade utskottet att dessa organs existens rim ligen
inte kunde ifrågasättas med tanke på de om fattan
de uppgifter som dessa förväntades utföra. Längre
än till att förorda en starkare högskoleanknytning
av forskningen och samfinansieringsproj ek t var
inte utskottsm ajoriteten villig att gå.
U tskottet gick på regeringens linje och riks
dagsdebatten blev inte särdeles långvarig. M otio
nären Per Unckel (m) poängterade att politikerdo
m inansen inom byggforskningen var det strategis
ka problem som borde angripas. Enligt hans me
ning var politikerväldet visserligen ett allmänt
problem, m en byggforskningen var sam tidigt ett
flagrant exempel på hur forskningen kunde styras
fel på grund av kortsiktiga intressen: ”Åtskilligt av
det byggforskningsrådet och SIB ägnat sin tid åt
har mer varit att hänföra till utvecklandet av fixa
politiska idéer än till en konstruktiv kunskapsfördjupning på byggom rådet.”17 De verkligt kom pe
tenta, d.v.s. forskarna, borde i stället ges det
svängrum de behövde. När det gällde politikerväl
det hade socialdemokraternas talesman Per Olof
Håkansson ”den precis omvända inställningen”,
och debatten avslutades m ed att de båda partirepresentanterna konstaterade att de stod tvärtemot
varandra, och att ingen av dem fann det särskilt
besvärande. Utskottets hem ställan bifölls m ed stor
majoritet - 236 röster mot 77.18
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Därmed hade rådet klarat sig igenom en svår
artad prövning, och efter om ständigheterna klarat
den bra. Visserligen var expansionsperioden av
allt att döma till ända, m en rådets existensberätti
gande ifrågasattes inte av det statsbärande partiet.
I budgetpropositionen 1983 förutsattes att b o 

stadsdepartem entet skulle kunna sänka bidragen
till byggnadsforskning med 7 mkr, från 230 till
223, men utfallet av budgetåret 1983/84 blev 231
mkr. Rådet hade behållit status quo och m ycket
talar för att styrelsen och kansliet var mer än n ö j
da m ed denna utveckling.

Institutets emancipation
I propositionen om byggforskning valde bostadsm inistern att tillstyrka utredningens förslag om att
ge statens institut för byggnadsforskning (SIB) en
m er självständig position. Han förordade att insti
tutet även finansiellt gavs ställning som en själv
ständig institution m ed ansvar för långsiktig k u n 
skapsuppbyggnad. Detta var vid institutet en se
dan länge hett åstundad reform. Remissinstanser
na ställde sig positiva till förslaget, och i riksdags
behandlingen berördes inte frågan. Från och med

budgetåret 1984/85 fick institutets verksam het ett
direkt basanslag u n d er bostadsdepartem entets h u 
vudtitel. Ett samrådsförfarande etablerades m ellan
rådet och institutet där bl.a. långtidsplaner och
anslagframstäliningar togs up p till diskussion. Å r
ligen hade rådet skyldighet att formellt yttra sig
över institutets anslagsframställning. Samarbetet
mellan de båda institutionerna förefaller efter ”fri
görelsen” ha fungerat väl. Med detta lämnas SIB i
princip utanför den fortsatta framställningen.

SIB styrelseledam öter 1982 Svenson, Göte, landshövding (ordf.) (1980-1992)
Hansson, Lennart, om budsm an (v.ordf.) (1 9 6 9 -

1988)
Antoni, Nils, föreståndare 11982-1993)
Agius, Roland, direktör (1981-1986)
Andersson, Sven Åke, länsbost .dir. (1978-1989)
Erikson, Robert, professor (1 9 8 3 Eriksson, Gunnel, kom m unalråd (1979-1983)
Lindencrona, Tomas, avd.dir. (1978-1989)
Pettersson, Ove, professor (1976-1985)
Ågren, Ingegerd, länsarkitekt (1973-1986)
Lundgren, Bertil, direktör (1983-1986)
Cederwall, Klas, professor (1985-1992)

Landgren, Torsten, avd.chef (1986-1992)
Siggelin, Mats, direktör (1986-1992)
Stahle, Olov, arkitekt (1986-1992)
Granlof. Evert, andre förb.sekr. (1988-1992)
Andersson, Monica, borgarråd (1989-1992)
Bern t <son, VIvcui, ark. proj. ledare (1 9 8 9 Englund, Gunnel, arkitekt (1989-1992)
Stymne, Birgitta, rektor (1990-1992)
Uppman, Ragnar, professor (ordf. 1 9 9 2 Strindehag, Ove, professor (1 9 9 2 Sundkvist, Håkan, professor (1992—
Wickberg, Knut, direktör (1 9 9 2 Wiklund, Karin, direktör (1 9 9 2 -
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Monica Andersson

Robert Eriksson

Forskningskvalitet genom utvärderingar ?
M undeboutredningen levererade aldrig någon sär
skilt skarp kritik m ed avseende på byggforskning
ens vetenskapliga kvalitet. Den stickprovsmässiga
undersökning av ett 40-tal projekt som genomför
des föranledde inte slutsatsen att den av Byggforsk
ningsrådet stödda forskningen skulle vara av lägre
vetenskaplig kvalitet än annan jäm förbar forsk
ning. Utredningen förmedlade en allmän bild som
uttrycktes i påfallande positiva ordalag: ”Svensk
byggforskning av i dag gör ett gott arbete.”19 Vis
serligen hade m an funnit svagheter som borde gå
att undanröja eller m inim e ra: utredningen pekade
på administrativa problem , m en var samtidigt an
gelägen om att framhålla att byggforskningen inte
var unik, samma m önster av bra och dåligt var
rimligen vanligt på andra forskningsområden.
Ingen kunde begära att allt skulle vara klander
fritt, och dessutom menade m an att svensk bygg
forskning hävdade sig mycket bra internationellt
sett.

Expertkritik mot byggforskningen
Denna överslätande och pragmatiska hållning
kontrasterar m ot den projektvärdering som M un
deboutredningen genomförde med hjälp av ett an
tal experter och som publicerades i en separat
rapport. Utvärderingen kan nämligen läggas till
grund för en långtgående kritik av den vetenskap
liga kvaliteten i BFR-projekten. Av de bedöm da
projekten var det en mycket stor andel som fick
om döm et ”bra/god” vad gällde äm nesom rådets re
levans. Ur kvalitetssynpunkt bedöm des därem ot
m erparten av projekten som m indre bra eller
t.o.m. som ”ej tillfredsställande”. Endast en fjärde
del av projekten bedöm des ha genomförts på ett
bra sätt. Resten bedöm des som m indre bra eller
otillfredsställande m ed avseende på följande frå
gor: Har forskningsarbetet genomförts på ett ve
tenskapligt sätt? Uppfyller projektet rimliga veten
skapliga och andra kvalitetskrav? Kan hållbara
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slutsatser dras m ed hjälp av tillgängligt grundm a
terial och använda metoder?
Det fanns de som var häpna över att byggforskningsutredningen ”viftade b o rt” resultaten av sin
egen utvärdering. Utredaren menade nämligen att
det inte gick att dra några hållbara slutsatser av
utvärderingen med tanke på att underlaget var
alltför begränsat och att det inte fanns några m öj
ligheter att systematiskt jäm föra resultatet m ed an
dra forskningsområden. Bristen på överensstäm
melse mellan utvärderingen och utredarens sam 
manfattning (”inga allvarliga kvalitetsbrister”) var
minst sagt tydlig, m en förefaller, med något ensta
ka undantag, inte ha uppfattats av remissorganen.
Denna diskrepans lades därem ot till grund för
ett särskilt yttrande av professor Walter Korpi, le
dam ot i SIB:s styrelse. Han menade att utvärde
ringen klart underkände ”resultaten av den nuva
rande byggforskningen”, och ville söka förklaring
en till denna belägenhet i det faktum att bygg
forskningen i alltför stor utsträckning var projektorganiserad. Han pekade också på att ledam öterna
i BFR:s styrelse, m ed ett enda undantag, saknade
forskningserfarenhet. Dessutom saknade forskningssekreterarna formell forskarutbildning, vilket
var ännu allvarligare. Konsekvensen av dessa för
hållanden var att relevanskravet ofta blev en alltför
framskjuten aspekt vid tilldelningen av anslag. Re
levans borde, poängterade Korpi, betraktas som
ett nödvändigt, m en icke tillräckligt villkor. Sättet
att förbättra kvaliteten vore att institutionalisera
byggforskningen genom fasta forskartjänster vid
högskolorna och professurer vid SIB för att bygga
upp sektorsdiscipliner vid universitetens sam 
hällsvetenskapliga fakulteter och vid de tekniska
högskolorna.20
Korpis yttrande är intressant eftersom han for
mulerade vad vi skulle kunna beskriva som fors
karsamhällets (inklusive det svenska icke-byggforskande forskarskråets) svar till M undeboutred-

ningen. Yttrandet m ed dess kritiska hållning gavs
också viss spridning bland Korpis kolleger och
påverkade därm ed även bilden av BFR långt u ta n 
för den vanliga byggforskningskre tsen.21

Den vetenskapliga nämnden
Byggforskningsrådet valde en annan strategi än
den som Walter Korpi förordade. Argumentet för
detta var naturligtvis att rådet ansåg sig ha ett an
nat m andat än det som förespeglade Korpi, d.v.s
inte bara grundforskning utan även utvecklingsoch rationaliseringsuppdrag. I kvalitetsdebatten
var det i första hand den vetenskapliga näm nden
som fördes fram som ett instrum ent för att garan
tera verksamhetens vetenskapliga halt. I rådets re
missvar påpekades att näm nden skulle ges en
bred representation från de vetenskapliga discipli
ner som förekom inom byggforskningen, och m ed
belåtenhet kunde m an konstatera att M undeboutredningen ställde sig positiv till idén om en ve
tenskaplig näm nd. Rådet knöt så stora förhopp
ningar till näm nden att m an ansåg att den hade
bättre förutsättningar för att trygga den vetenskap
liga kvaliteten än M undebos förslag om att ändra
på styrelsens sammansättning.
Ett allmänt intryck är att rådet använde pla
nerna om att inrätta en vetenskaplig näm nd som
ett sätt att mildra och bem öta den uppkom na kri
tiken. Detta förstärks av att BFR:s styrelse tog det
slutliga beslutet om att inrätta en vetenskaplig
näm nd blott tre dagar innan byggforskningspropositionen klubbades i riksdagen den 21 mars
1983.22
I en speciell arbetsordning fastställdes att
näm nden skulle verka för att byggforskningens re
sultat blev trovärdiga och tillförlitliga. Den princi
piellt viktiga frågan om h u r ledam öterna skulle
utses ville BFR lösa så att ordförande och ledamö-
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Ola Nyquist omgiven av ledam öterna i Byggforskningsrådeis vetenskapliga näm nd 1985. W illem Boeke, Ragnar Bentzel, Uppsala universitet, Ola Nyquist
(BFR), Malin Falkenm ark, NFR, Georg Karlsson, Umeå universitet, Gunnar Kärrholm, CTH och Berit Ditzinger, assistent.

ter skulle utses av rådet. Näm ndens arbete skulle
bekostas genom ordinarie forskningsanslag som
årligen beslutades av Byggforskningsrådets styrel
se. Bedömningar och förslag skulle riktas direkt
till rådets styrelse. I byggforskningspropositionen
gjordes dock en effektfull m arkering genom att fö
redragande statsrådet poängterade att den veten
skapliga näm nden hade en i sam m anhanget så
viktig funktion att ordföranden i näm nden borde
förordnas av regeringen. Riksdagen gick på denna
linje och detta understödde att näm nden visserligen
sorterade under rådets styrelse, men i övrigt hade en
självständig ställning gentemot rådets kansli.
Till ordförande i den vetenskapliga näm nden

förordnades förre statssekreteraren i bostadsdepar
tem entet docent Ola Nyquist. Denne var verksam
till 1991 då Ants Nuder, även han från bostadsde
partem entet, efterträdde honom . N äm nden, som
från början bestod av fem seniora professorer, höll
sitt första sam m anträde den 19 maj 1983. Policyn
har varit att de utvärderingar som näm nden initie
rat skall ha en internationell inriktning m ed tillläm pning av de m etoder som användes av NFR
och STU. Utvärderingarna har organiserats så att
näm ndens ledamöter lett expertgrupper vilka gi
vits i uppgift att bedöm a BFR-forskningen inom
vissa sakområden, t.ex. kom m unal ekonomi, vär
melagring och byggnadstekniskt klimatskydd.
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BVN:s styrelse 1993, fr.v. Jon Sigurdson, prof. Lunds universitet, Ants Nuder, docent (ordf). Birgit Cold, prof. Trondheim, Klas Cederwall, KTH och H ans
Westlmg, tekn dr.

Två nya vetenskapliga tidskrifter
Inrättandet av Byggforskningsrådets vetenskapliga
näm nd (BVN) var bara ett av flera utspel för att
stärka byggforskningens legitimitet i forskarsam
hället. Byggforskarna själva tog ett annat viktigt
initiativ i februari 1984 då det första num ret av
den engelskspråkiga tidskriften Scandinavian Hou
sing and Planning Research började utges. Bakom
denna tidskrift stod de nordiska byggforskningsinstituten (och inrikesm inisteriet i Finland). SIB i
Gävle kom att fungera och fungerar fortfarande
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som tidskriftens redaktion i och m ed att huvudre
daktören är verksam vid institutet.
Tre år senare, 1987, startade Föreningen för
arkitekturforskning en vetenskaplig tidskrift med
nam net Tidskrift fö r arkitekturforskning. En viktig
funktion för denna tidskrift blev omgående att
fungera som forum för den internvetenskapliga
debatten om forskningens m etod- och kvalitets
frågor. Möjligheten att publicera vetenskapligt
granskade artiklar och att recensera och kritisera
rapporter och avhandlingar hade länge saknats. I
och m ed att Byggforskningsrådet hade som policy
att publicera allt utan sakkunniggranskning var
det förknippat med ett lågt meritvärde att få sin
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forskning publicerad i rådets rapportserie. G enom
tidskriftens granskningskrav blev det nödvändigt
att successivt föra en debatt för att enas om
grundvillkor för publiceringspolicyn. Tidskriften
kom därigenom att få betydelse som ett kom m unikationsorgan m ellan forskarna på området. Tid
skriften var en infrastruktur som tidigare hade
saknats. Utgivningen har för enstaka n u m m er er
hållit ekonom iskt stöd från BFR. I första h a n d var
det Byggforskningsrådets vetenskapliga n äm nd
som gjorde det möjligt att ge ut tidskriften. År
1992 blev tidskriften organ för arkitekturforskningen i alla nordiska länder och bytte följaktligen
nam n till Nordisk arkitekturforskning.23

1983 års verksamhetsplan
Behovet av en stabsfunktion direkt under före
ståndaren aktualiserades av de konsulter som en
gagerades för 1980 års organisationsutredning. Då
var styrelsen inte beredd att acceptera en utbygg
nad av planeringskapaciteten vid rådet, m en i
sam band m ed de nya krav som genom byggforskningspropositionen riktades gentemot rådet föränd
rades läget. Styrelsen beslutade att kom plettera or
ganisationen m ed ett planeringssekretariat. Dess
uppgift skulle vara att syssla m ed övergripande
planering och verksamhetsutveckling. Till tjänsten
rekryterades Sture Blomgren, vilken tidigare tjänst
gjort som sakkunnig vid bostadsdepartem entet.
Blomgrens första arbetsuppgift blev att färdig
ställa Verksamhetsplan 83 som avsåg åren 1 9841987. Treårsplanen fastställdes som m aren 1983,
och utarbetades således i stor utsträckning paral-

lellt med m ottagandet
och diskussionen om
byggforskningspropositionen. M undeboutred
ningens förslag, att pla
nen skulle bygga på en
analys och diskussion av
vunna forskningsresultat
och andra erfarenheter,
kunde inte efterlevas.
Ansvaret för den lång
Sture Blomgren
siktiga forskningsplaneringen och kunskapsuppbyggnaden samt kravet
att etablera en nära samverkan m ed olika intres
senter påverkade de övergripande skrivningarna,
men hur detta skulle uppnås - m edlen för att nå
m ålsättningarna - var mycket sparsamt utvecklat.

t
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Verksamhetsplanen grep i stor utsträckning
tillbaka på långtidsplanen Byggsektorn 1990. U ti
från dess argum entation försökte rådet påvisa be
hovet av ökade resurser, vilket utform ades som
två budgetvarianter: ett nollalternativ och ett ökningsalternativ (plus 70 mkr). De forsknings- och
problem om råden som hölls fram i långtidsplanen
återkom som prioriterade forskningsfält i verk
samhetsplanen. Det gällde ROT-sektorn, energi
forskningen, exportfrämjandet, byggsektorns eko
nomiska betydelse och bostadsfrågan.
Rådet hade, som framhållits, svårt att omsätta
den nya politiken i avläsbara planeringsåtgärder.
Byggexporttankarna som i allmänna och policyartade ordalag betonades starkare än i tidigare verk
sam hetsplaner fick t.ex. en påfallande mager och
kortfattad beskrivning inom material- och teknik
området. Det enda substantiella innehållet var att
rådet skulle fortsätta m ed utgivningen av länderbeskrivningar i samarbete m ed Exportrådet och
att publicera dokum ent från ”teknisk FoU, t.ex.
betongarbeten i varm t klimat, i jord och berg u t
om lands”.24
Den nya forskningspolitikens krav om en an
knytning till universitets- och högskolesystemet
av byggforskningen var i första hand relevant
inom sakom rådet samhällsplanering. Debatten om
sektorsforskningens framtid handlade i stor u t
sträckning om samhällsvetenskaperna och fördes
m ed intensitet inom den filosofiska fakultetens
äm nesom råden. Det är därför av betydelse att VP
83 på detta om råde ägnade mycket litet intresse
åt forskningsstrategiska bedömningar. Däremot
fanns inom delprogram m et Kommunal och statlig
resurshushållning en lång rad detaljproblem lista
de, utan att frågeställningarnas nivå och betydelse
sattes in i ett övergripande forskningsmässigt sam 
manhang. Några exempel:
Det är nu viktigt att genomföra empiriska studier av
hur samarbetet i regionplaneförbund, kommunalför

bund och samverkans/ormer som avtal och aktiebolag
fungerar.
(- - - )

Forskningen har en viktig uppgift att medverka i ko m 
munernas omställning av planeringsformer, metoder
och organisation till en ny samhällsbyggnadssituation
i lågkonjunktur.
(...)

Det är en angelägen FoU-uppgift att finna metoder
fö r avvägning mellan kraven på en sammanhållen ef
fektiv resurshushållning och ett sektoriserat och decen
traliserat beslutsfattande.
(...)

Forskningen har också behandlat möjligheterna till
samordning mellan planinstrument fö r avgränsade
verksamheter på medellång sikt (3-5 år) - kom m un
översikt, bostadsförsörjningsprogram, ekonomisk fle rårsplanering gemensamma planeringsförutsättningar
(GPF). Här behövs ytterligare FoU-insatser med in
riktning på förenkling och större effektivitet.
(...)

FoU behövs fö r att utveckla den översiktliga plane
ringen med marköversikten som den form ella planfor
men (...).

Detalj graden i dessa skrivningar är långtgående
och det är intressant att jämföra uppläggningen av
detta sakområde med andra delprogram. Inom
teknikom rådet vinnläde sig planen om att beskri
va behovet av teoriutveckling mer samm anhållet
och strukturerat. Påpekas bör att det även inom
planeringsom rådet förekom långsiktsmotiverade
satsningar. Rådet medverkade till en uppbyggnad
av forskningsmiljöer inom kom m unal ekonomi.
Otvetydigt fanns dock en stark övertygelse om
den vikt som borde fästas vid den kortsiktiga
forskningen. Om detta, och om begreppens relativitet, vittnar denna skrivning:
Forskningen [om arbetslivets bebyggelse] inriktas f n
på långsiktig kunskapsuppbyggnad fö r att få fram en
nödvändig bas av kunskaper, som tillämpning och u t
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vecklingsarbete kan bygga vidare på. För att få en
snabb kunskapsutveckling behöver de grundläggande
forskningsinsatserna kombineras med utvecklingsar
bete som innebär samverkan mellan forskning och
planering.

I statsm akternas perspektiv framstod och utnyttja
des BFR ofta som ett tjänligt instrum ent för att
driva på utvecklingen inom politiskt angelägna
om råden av kortsiktig natur. Ett exempel är att re
geringen 1984 gav rådets ”hissgrupp” extra medel
för experim entverksam het m ed syfte att åstad
komm a säkra hisslösningar i befintliga flerbostadshus. Den specifikt politiska m ålsättningen
var att åstadkom m a tillgänglighet för rörelsehin
drade personer. Detta utvecklingsarbete var för
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övrigt ett av rådets, enligt dess egen värdering,
mest framgångsrika projekt under perioden.25
För Byggforskningsrådet blev det allt svårare
att veta på vilket ben man skulle stå. I den forsk
ningspolitiska diskussionen gällde det att hänga
m ed i vetenskapsretoriken om grundforskningens
betydelse och att samfällt tala för de långsiktiga
satsningarna. Samtidigt var det mer än nödvändigt
att ha en kapacitet inom organisationen som
snabbt kunde rycka ut för att ta hand om diverse
akuta problem som uppkom m it och anmälts i de
partem entet. BFR tvingades att utveckla ett janusansikte. I högtidliga samm anhang gällde d et att
kunna svinga det heliga vetenskapssvärdet, m en
till vardags var det viktigare att presentera p rak tis
ka resultat.

Föreståndarskifte
1984 lade den socialdemokratiska regeringen fram
sin första egna forskningspolitiska proposition. 1
grova drag byggde den vidare på de tankegångar
om en samlad forskningspolitik som hade utveck
lats under den borgerliga regeringsperioden. Sär
skild uppm ärksam het ägnades åt de problem som
ansågs vara förknippade m ed den sektoriella
forskningsorganisationen: kortsiktighet och låg
kvalitet. Regeringschefen menade att ”en del av
sektorsforskningen snarast fått karaktären av u t
redningsarbete och samm anställning av inform a
tion”. Detta borde inte få belasta högskoleorgani
sationen utan i stället hänvisas till utbildad perso
nal inom respektive organisation.26
I allmänna ordalag slog regeringen vakt om
sektorsforskningen. Framförallt utnyttjades dock

propositionen som beslutstillfälle för att stärka vis
sa prioriterade forskningsområden. Satsningar
gjordes för att främja den tekniska utvecklingen
och att ge stöd till nya forskningsom råden som
jäm ställdhetsforskning och livsmedelsforskning.
Närmast byggforskningen låg satsningen på ekolo
gisk forskning, m en där näm ndes inte Byggforsk
ningsrådet. Däremot fick rådet del av en större
satsning på materialteknik i form av särskilda m e
del till FoU om sam banden mellan träkvalitet och
funktion i olika delar av byggnader. Rådets forsk
ning hölls i övrigt på en i stort sett oförändrad
am bitionsnivå förutom träforskningspengarna. De
medel som avsattes till SIB drogs från anslaget till
BFR. Bidraget till experim entbyggnader minskades
till följd av en om disponering i ansvarsfördelning
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Ingrid M unro omgiven av m edarbetare julen 1983. Foto Sture Blomgren,

en mellan BFR och Statens energiverk. Denna om 
disponering var ursprungligen, (enligt energiver
kets förslag), tänkt att drabba en betydligt större
del av rådets energiforskning.
Byggforskningen kunde sägas befinna sig i ett
relativt stabilt ekonom iskt läge, åtm instone utifrån
sett. Under 1984 slöts treåriga ramavtal mellan rå
det och storkom m unerna Stockholm, Göteborg
och Malmö, som innebar att kom m unerna tog på
sig hälften av finansieringsansvaret för FoU-projekt. Rådets personalstat var redan 1983 så omfat
tande att antalet tjänster nådde över hundratalet.
Detta skvallrade om en stark och kraftfullt växan
de organisation.
Men internt, inom BFR, var förhållandena
närm ast krisartade. Relationerna mellan rådets fö
reståndare och stora delar av personalen var ytter

ligt ansträngda. Personalorganisationerna uppvak
tade regeringen för att få en ändring till stånd. De
ville ha byte på föreståndartjänsten. Misstroendet
m ot föreståndaren hade sannolikt flera bottnar,
flertalet av sådan art att det m ed hänsyn till det
svaga källäget inte finns anledning att penetrera
dem här. En viktig källa till misshälligheterna sy
nes ha varit att föreståndaren Ingrid Munro inte all
tid följde den linjeprincip som etablerades m ed
den nya organisationsmodellen. På grund av dålig
planering blev övertidsuttagen för vissa personal
kategorier avsevärda. Ett annat uttryck för proble
m en var att det ständigt uppstod vakans på tjäns
ten som adm inistrativ chef. Flera stora och svår
hanterliga experimentbyggnadslån samt interna
tionella energiprojekt bidrog till att skapa osäker
het om handläggningsrutinerna inom verksamhe-
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ten. Föreståndaren verkade ha svårt att acceptera
de rutiner och därmed den tidsutdräkt som följde
m ed m yndighetsansvaret.
Rådets styrelse var länge okunnigt om vidden
och omfattningen av den långvariga söndring som
utvecklats mellan föreståndaren och personalorga
nisationerna (och personalen), m en gjorde flera
försök att finna en lösning genom ordföranden
Holms och vice ordföranden Kåbergers försorg.
M isstroendet gentemot föreståndaren fortplanta
des dock till styrelsen när det uppdagades att före
ståndaren inte respekterade fattade beslut, utan
följde sin egen linje. Med anledning av detta ena
des styrelsen om att meddela föreståndaren att
hon saknade dess förtroende. Genom att vägra
sam m anträda kunde styrelsen förhindra alla större
beslut. Föreståndarkrisen fick slutligen, under
hösten 1984, en lösning genom att Munro av re
geringen erbjöds ett FN-baserat expertjobb inom
ett bostadsprogram m ed tjänstgöring i Nairobi.27
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Föreståndaren Rune Olsson.

Rune Olsson ny föreståndare

Upphovsrättsskyddad bild

Dage Kåberger. Foto Byggnadsindustrins arkiv.

Med kort varsel rekryterades fil. lic. Rune Olsson
som vikarierande föreståndare. Han hade långva
rig erfarenhet som statstjänsteman inom plane
rings- och bostadspolitikens område: under 1960talet var han engagerad i det regionalpolitiska ar
betet inom inrikesdepartem entet för att 1969 bli
chef för planerings- och budgetsekretariatet vid ci
vildepartem entet där han fortsatte med samma
uppdrag när bostadsdepartem entet bildades 1974.
Efter en tid vid lantmäteriverket hade Olsson åter
gått till bostadsdepartem entet och var från början
av 1984 tf. chef för dess planenhet.
Vid sitt första styrelsemöte framhöll Olsson att
rådet behövde en tid av konsolidering och uppstramning. Expansionsperioden var över, och vad
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som behövdes nu var att m edvetet och välaw ägt
koncentrera krafterna på BFR:s profilfrågor. Före
ståndaren föreslog att ett antal sam m anträden
skulle avsättas för att diskutera h u r m an borde ar
beta m ed de frågor som hade högsta prioritet för
byggforskningen. I januari 1985 startade en över
syn av rådets förmåga att ge service till forskare
och allmänhet: projektrutinerna sågs över, möjlig
heterna för allmänheten att kom m a fram per tele
fon till handläggarna kontrollerades, bem anningsplan och personalutveckling diskuterades.28
Rune Olsson var starkt engagerad för sektors
forskningen, och ansåg att det kortsiktigt motive
rade kunskapsinhäm tandet hade en mycket viktig
roll att fylla för utvecklingen av det svenska väl
färdssamhället i allmänhet och den svenska bygg
sektorn i synnerhet. Även rådets styrelse kände en
viss oro för sektorsforskningens allt svagare ställ
ning. Vid sitt februarimöte 1985 beslutade styrel
sen att noggrant följa utvecklingen så att kraven på
långsiktig kunskapsuppbyggnad inte gick ut över
”rådets traditionella och väsentliga uppgifter”.29

Två nya politiker till styrelsen
Sommaren 1985 fick den socialdemokratiska re
geringen tillfälle att påverka sam m ansättningen i
rådets styrelse. Den styrelsepost som var vikt för
de kom m unala bostadsbolagen, som innehafts av
folkpartisten Lars Nygren i Uppsala, övertogs av
det socialdemokratiska kom m unalrådet Margot
W ikström i Umeå. W ikström var även medlem i
SABO:s styrelse.30 I övrigt gick regeringen på lin
jen att utöka styrelsen för att därigenom kunna
placera en representant som utgjorde motvikt mot
de tunga näringslivsintressena. För denna uppgift
valdes riksdagsledamoten Per Olof Håkansson (s)
från Helsingborg som också var m ed i riksdagens
bostadsutskott - en värdig representant för det

som m oderaterna plägade kalla ”politikerväldet”.
Styrelsen kom pletterades också m ed en professio
nell kom petens som länge saknats - arkitektens.
Örjan Wikforss, som då var ordförande i SAR, in 
nehade också en annan åtråvärd egenskap; h a n
var nämligen teknologie doktor på en avhandling
om m edborgardeltagande i fysisk planering.
Förutsättningarna för styrelsens arbete och a n 
svar för besluten ändrades genom verksledningsreform en 1988. Därmed fullföljdes den utveck
lingslinje som påbörjades under 1970-talet, vilken
innebar att styrelsen reducerades till ett enbart policyinriktat organ. I fortsättningen ”rekom m ende
rade” styrelsen till rådets föreståndare att besluta i
en viss riktning när det gällde löpande ärenden.
Styrelsen tog flerårsplaner, prioriterade mellan
program och informerades om utvecklingen inom
olika äm nesom råden. Föreståndaren blev besluts
ansvarig för verksam heten och gjordes med denna
reform även till vice ordförande i styrelsen.
BFR styrelseledam öter 1985-1992
Holm, Lennart, professor, ordf. (1975-1992)
Kåberga: Dage, direktör, v.ordf (1978-1988)
Älexandersson, Harald, direktör (1982-1989)
Håkansson, Per Olof, riksdagsman (1985-1990)
Whinberg, Bertil, förbundsordf. (1978-1988)
Wikforss, Örjan, arkitekt (1 9 8 5 W ikström, Margot, kom m unalråd (1985-1987)
Östlund, Lars, professor (1975-1988)
Sundström, Änders, kom m unalråd, (1987-1989)
Olsson, Rune, föreståndare, v.ordf. (1988-1990)
Bodlund, Birgit, utredn.chef (1988-1990)
Lall, Lisbeth, länsarkitekt (1 9 8 8 Granlöf Evert, förbundssekr. (1988-1992)
Modig Tham, Agneta, avd.chef (1988-1992)
Carlsson, Rolf, kom m unalråd (1989-1992)
Crandinson, Bertil, direktor (1989-1992)
Pettersson, Bertil, föreståndare, v.ordf. (1 9 9 0 -
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”Byggforskningens ankor”
gänglig för en bredare krets, något som länge ef
terfrågats, och dessutom bidrog skrifterna till att
dokum entera den samhällsvetenskapliga bygg
forskningens betydelse för välfärds- och b o stads
politikens genomförande. I departem entets p rio ri
teringar hade bostadsfrågan hållits fram under för
sta hälften av 1980-talet.33
Dassforskningskrisen handlade just om en av
handling inom det specialämnesområde som rådet
hade valt att presentera i jubileets bostadsbok,
d.v.s. äm net byggnadsfunktionslära. Avhandlingen
var Badrum och städning, författad av den SIB-anknutna bostadsforskaren Gudrun Linn och fram 
lagd vid KTH:s arkitektursektion.34 D isputationsdagen den 26 septem ber 1985 publicerade docen
ten Ingemar Johansson en debattartikel under r u 
briken ”Byggforskningens ankor. Galenskapen satt
i system inom byggforskningen”. Artikelns h u v u d 
innehåll kan kort sammanfattas i den fråga som
Johansson ville ställa:

KtJNSTj,

Träsnill av Ulla W ennberg.

Det skulle dröja innan Olsson ostört fick tillfälle
att arbeta för rådets konsolidering. Redan hösten
1985 uppstod en debatt i pressen som återigen
fäste uppm ärksam heten vid problem et om kvalite
ten och karaktären på byggforskningen. I Dagens
N yheter den 26 septem ber gick KTH-docenten
Ingemar Johansson till häftigt angrepp på en av
handling som finansierats m ed BFR-medel. An
greppet, som på grund av forskningsobj ektet badrum och toaletter - gav tillfälle till hum oristis
ka poänger, rönte stor uppm ärksam het i pressen31
och präglade etiketten ”dassforskning” på den typ
av sektoriell forskning som rådet finansierade. Ge
nom denna debatt etablerades en speciell bild av
den svenska byggforskningen (och BFR) hos en
bredare allm änhet - en negativt kritisk syn som
påverkat förutsättningarna för rådets verksamhet.
Hösten 1985 inföll rådets 25-årsjubileum.
Strax innan hade den vetenskapliga näm ndens
första fyra utvärderingar presenterat sina resultat.
Resultatet var i rubrikform ”klart godkänt!” och
visade att m erparten av det som rådet finansierade
kunde anses ligga på en internationellt sett hög
nivå.32 Med anledning av en bomässa i Upplands
Väsby, sammanställdes på rådets initiativ en stor
kunskapsöversikt och om rådesantologi om b o 
stadsfrågan som lades till grund för presentationer
och seminarier - om förvaltning och förnyelse,
om bostadspolitik och bostadsm arknad och om
boendet i ett samhälls- och välfärdsperspektiv. Till
jubileet utgavs Bostadsboken under redaktion av
professor Sven Thiberg, vari den svenska bostadsfunktionella forskningen, mestadels utförd vid
SIB, samm anfattades och analyserades. Med dessa
skrifter bidrog rådet till att göra forskningen till
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Politikern och hans äm betsmän vid jubileum skonferensen 1985, fr. v. Ola Nyquist, Rune Olsson, Hans Gustafsson, Lennart Holm och Nils Antoni.

Kan man i Sverige verkligen bli doktor på en under
sökning av de problem som uppstår när man med bor
ste och trasa gör rent i sitt badrum?35

I princip var denna frågeställning inget som Byggforskningsrådet hade m ed att göra. Det var det
akademiska forskningssystemets problem , i det
här fallet en m yndighetsuppgift för Kungl. Teknis
ka Högskolan. Men Johansson drev samtidigt en
annan frågeställning: Är det försvarligt att ett stat
ligt forskningsråd finansierar en studie om kons
ten att med borste och trasa rengöra ett badrum s
golv m ed en halv m iljon kronor? Så BFR var i
högsta grad apostroferat, angripet och ifrågasatt.

Badrum sundersökningen var nämligen, enligt arti
kelförfattaren, bara en ”i raden av forskningsankor
som sett dagens ljus i Byggforskningens 25-åriga
historia”. Angreppet var riktat m ot ”Byggforsk
ningen” och för denna var Statens råd för bygg
nadsforskning i högsta grad ansvarigt.
Men utifrån vilka utgångspunkter skulle BFR
hållas ansvarigt? En undersökning av problem för
knippade m ed rengöringen av hygienutrym m en
var i princip - och ex ante - av värde för byggsek
torn. För planm yndigheterna föreföll det viktigt
att få utrym m esnorm erna problematiserade. Allt
detta var självklarheter, m en i den stund sektors-
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frågan hopblandades med universitets- och högskolefrågan, d.v.s. när frågan inte bara handlade
om forskningens nytta utan också om forskning
ens kvalitet, uppkom en suddig och otydlig de
battstruktur. BFR blev mer eller m indre ansvarigt
för båda aspekterna.
Sektorsforskningens representanter brukade
framhålla att det var betydelsefullt att ställa höga
krav på saklighet, logik och metodologisk string
ens. Dessutom var m an ofta noga m ed att fram
hålla att det inte fanns någon m otsättning mellan
eventuell nytta och kvalitet. Därför var det helt
rimligt att en undersökning av nyttokaraktär lades
fram som avhandling vid en teknisk högskola. Det
var den tekniska fakultetens ansvar att ta ställning
till kvaliteten hos framlagda avhandlingar. För
detta ändamål fanns det formella systemet m ed fakultetsopponent, betygsnäm nd och disputationsakt.
M S iM m i l l i l

,.öni,.gen den 23 m m

Tio författare till ”byggforskningsankor” har under de senaste tio till femton ären mottagit och getts
ansvar för gott och väl hundra miljoner kronor. Det är en forskningspolitisk fråga om samhället har råd
att satsa så mycket på trivialforskning”, skriver docent Ingemar Johansson i en slutreplik till Lennart
Holm, byggforskningsrådet.

DM.
DEBATT

Johanssons debattartikel antydde utan n ä rm a 
re argum entation, att redan ämnesvalet diskvalifi
cerade undersökningen vad gällde vetenskaplig
kvalitet. Den borde underkännas. Dessutom bo rd e
BFR ha förstånd att bättre nyttja sina anslagsm e
del. Någon enstaka smärre undersökning k u n d e
vara motiverad, m en inte långvariga och dyrbara
projekt när det fanns andra angelägna forsknings
uppgifter. Någon explicit argum entation för att
badrum sundersökningen skulle vara av låg v eten 
skaplig kvalitet, innehålla specifika vetenskapliga
och språkliga brister eller vara upplagd på ett fel
aktigt sätt, fanns egentligen inte. Johansson vände
sig näm ligen m ot att det överhuvudtaget satsades
så stora resurser på dylik ”trivialforskning”.
För att ta ställning till Johanssons problem var
det således nödvändigt att sätta städforskningen i
relation till annan forskning. I en dagstidningsdebatt var detta ogörligt. I svarsartiklar den 8 okto-

Har vi råd med ankor?
Byggforskningens ”ankor” har kostat samhället miljontals kronor årligen, skriver Ingemar Johansson.

DN 8/11 har Lennart Holm till slut tagit
till orda och bemött mina två debattar
tiklar om byggforskningens ankor (26/9,
4/11).
För att komma från en person som både
är generaldirektör i statens planverk och
styrelseordförande i byggforskningsrådet
(BFR) och som dessutom i akademiska sam
manhang bär professors namn är Lennart
Holms inlägg märkligt. Det påminner mig
om den harmfulle generalen som inför det
avgörande slaget ser sina mannar desertera
och som i avsaknad av några andra vapen i
ren desperation bestämmer sig för att kasta
smuts på den plötsligt uppdykande fienden.
Så låt mig först, 'innan jag övergår till
ämnet för debatten, hjälpa Lennart Holm att
tvätta bort åtminstone en del av den konst
gjorda smutsen från hans artikel.
Lennart Holm kallar mitt sätt att sakligt
och detaljerat (och med stöd av utförliga
citat) redovisa galenskapen inom svensk
byggforskning för ”greuelteknik'. Få läsare
torde ha förstått vad han menat — och jag
misstänker att han inte heller själv förstått
det olämpliga i ordvalet. Som "Greuelpropaganda" (skräckpropaganda) avfärdade de
tyska nazisterna motståndarnas berättelser
om de tyska soldaternas framfart och illdåd.
Att Lennart Holm valt att avfärda mina
bevis pa förekomsten av en rad forskningsankor i BRF:s 25-åriga historia med samma
vokabulär är förbryllande.
Ett exempel på ologiskt tänkande av helt
annat slag är Lennart Holms påstående att
docent Johansson tillhör det "akademis
mens självutnämnda prästerskap” som

I stället slår han auktoritativt fast att de
berörda forskarna och forskningsinstitutio
nerna inte bara är "kompetenta”, utan dess
utom (både vad beträffar volym och kvalitet)
”världsledande”!
Åsiktsdivergensen mellan Lennart Holm
och mig rörande vad som är högsta veten
skap — alternativt ren galenskap — är såle
des betydande. Den kan i själva verket
knappast bli större. Så för att lösa tvisten
återstår väl inget annat än att hänskjuta
frågan för ett slutligt objektivt avgörande
till byggforskningsrådets egen nyinrättade
vetenskapliga hämnd (BVN).
Resultatet av en sådan utvärdering kom
mer då även att publiceras på engelska,
vilket har den (tvivelaktiga) fördelen att
Sverige kommer att framstå som än mer
världsledande på området —dvs de svenska
ankorna blir även internationellt ryktbara.
Men det gäller att snabba på med utvärde
ringen. En under hösten hos oss omdebatte
rad svensk anka har redan, enligt uppgift, på
ett för BFR högst ofördelaktigt sätt figure
rat i en mängd mer eller mindre tillförlitliga
utländska avisor: finska Hufvudstadsbladet,
danska Politiken, tyska Hamburger Zei
tung, engelska Sunday Timers, franska Le
Monde etc.

I

et är inte, som Lennart Holm låter
antyda, med någon skadéglädje jag
nödgas konstatera att såväl forsk
ningen som forskarutbildningen vid de tre
tekniska högskolornas arkitektursektioner
under årens lopp har utvecklats i fördum
mande riktning (något som kanske är än
j Lun(j gg}, Göteborv än i

D

re sig hos regeringen eller hos några ands k överprövningsinstanser. Hur än Lenrt Holm bläddrar i JO:s diarier så inte lär
t. K;«-f,s,p
Jo-

Dagens Nyheter 23 novem ber 1985.

(eller betraktas som) triviala med nödvändighet också resulterar i slutsatser som är
(eller betraktas som) triviala. Mot detta, som
b»
-ätt hsubara resonema"» har

vudargument för, vad jag förstår, en fortsatt
utforskning av vardagslivets trivialiteter i
förhållande till den outgrundliga människo-

Lennart Holm (bilden) är en "professorsm akare”, tycker Ingem ar Jo
hansson.

n hah nljon ki
m konsten att med borste oc
nsgolv. Aven denna fråga har
nu av Lennart Holm besvarats med ett enty
digt: Ja! Jag har således fått klara svar på
båda mina frågor och är såtillvida nöjd.
Inför en eventuell fortsatt diskussion om
forskningsankorna i min förra artikel vill
jag bara komplettera denna med sakupplys
ningen att de tio författarna till de anförda
BFR-rapporterna 1sin egenskap av projekt
ledare under de senaste tio femton åren
tillsammans mottagit och getts ansvar för
statliga byggforskningsmedel motsvarande
(i dagens penningvärde räknat) gott och väl
hundra miljoner goda svenska kronor,
r de tio rapport- och avhandlingsförfattarna verkligen så ”kompetenta”
och ”världsledande" inom sitt forsk
ningsområde som Lennart Holm påstår, ja,
då är väl allt i sin ordning. Men represente
rar deras verk en av mångårig nepotism
mom byggforskningsetablissemanget i sy
stem satt galenskap, ja, då är det mycket illa
ställt med såväl forskningen som den högre
utbildningen inom byggnadsområdet i vårt
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ber, en av Gudrun Linn och en av rådets förestån
dare Rune Olsson, samt andra debattinlägg togs
”vardagsforskningen”, en forskning som lätt gjor
des till åtlöje, m en som bidrog till att förbättra
Svenssons vardagsvälfärd, i försvar. En avsevärd
del av debatten kom att handla om kvinnoper
spektivet vilket innebar att Johansson kritiserades
för att ha en antifeministisk hållning.
BFR-föreståndarens svar var ett stillsamt prov
på torr saklighet. I artikeln framfördes att bygg
sektorn borde kunna ha väsentlig nytta av av
handlingens resultat. Samtidigt påpekades, att Jo
hansson inte hade framlagt bevis för tesen om
byggforskningen som ”en galenskap satt i system”.
Visserligen ville Olsson erkänna att forskningsom 
rådet i sig var svårt att bedöma. Ö verhuvudtaget
var forskningen vid arkitektursektionerna proble
matisk, och det var inte tu tal om att det behövdes
en diskussion om ”byggforskningens kvalitet och
inriktning”, m en då krävdes en annan typ av de
batt än den som Johansson förde.
Därtill uppm untrad fortsatte Johansson sin of
fensiv. Den 4 novem ber löd DN:s debattrubrik
”Gott om forskningsankor. Byggforskningen vill
ha fler exempel på forskningsankor och Ingemar
Johansson ger dem ”. Med tio byggforskningsrapporter och doktorsavhandlingar som exempel, il
lustrerade han sin tes att ”Byggforskningen” be
stod av en märklig och allt snävare forskningstra
dition, etablerad av Lennart Holm, som sedan 25
år tillbaka förbrukat ”åtskilliga miljoner kronor.”
Rådets ordförande Holm tog i sitt svar fyra da
gar senare fasta på den ena grundfrågan i debat
ten: Är det klokt att överhuvudtaget beforska tri
viala vardagsproblem? Även om Holm inte ville
försvara ämnesval som var så avgränsade att de
miste all intellektuell kom plexitet var det enligt
honom både nödvändigt och legitimt att fortsätta
forskningen om sam banden mellan bostadens fy
siska egenskaper och m änniskors trivsel. De rap
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porter Johansson ironiserade över ingick alla i en
tradition, i en kedja av undersökningar, som med
vetenskapliga m etoder behandlat denna p ro b le
matik: ”Eftersom frågorna gäller problem so m be
traktas som triviala kom m er också svaren att
handla om det triviala”, menade rådets ordföran
de.
Mot detta hade Johansson inget att invända i
ett inlägg den 23 november, m en den logiska
följdfrågan var, enligt honom , om samhället verk
ligen borde bekosta denna typ av forskning. I sektorsforskningsvärlden kunde denna fråga inte be
svaras annat än m ed utgångspunkt i m er eller
m indre uttalade värderingar. Någon objektiv
grundval för att göra en distinktion mellan forskningsvärda och icke forskningsvärda problem
kunde av lätt insedda skäl inte presenteras i de
batten.
I en vetenskapsteoretisk kom m entar till debat
ten har senare framkastats tanken, att tillämpad
forskning ofta går till överdrift när det gäller att
samla in data. Det empiriska arbetet ges en om 
fattning och noggrannhet ”som om en viktig teo
retisk hypotes höll på att testas”. U tredningsarbe
tet utförs som om det vore frågan om grundforsk
ning och inte tillämpad forskning, en sorts ”överem pirisering”.36 Tankegången ger förvisso per
spektiv åt debatten, m en det faktum att den tilllämpade forskningen söker vetenskaplig legitimi
tet genom att härma grundforskningen ger inte
någon rekom m endation om hur detta förhållande
skulle kunna förhindras i ett sektorsforskningsråds praktiska verksamhet. Den enda garantin för
rimliga proportioner i forskningen är att det aka
demiska systemet fungerar i enlighet med u p p 
ställda normer. Bara m isstanken att så inte är fallet
bör stim ulera ett ansvarigt forskningsråd till aktiv
handling.
Högskole- och universitetsorganens ansvar att
godkänna eller underkänna avhandlingar gjorde
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att mycket av kritiken med anledning av badrum sundersökningen borde ha haft en annan
adressat än BFR. Detta påpekades bl.a. av rådets
ordförande: ”Högskolor och universitet m ed sin
mångfald av discipliner bör inom sig ha förmågan
att bevaka att de inte öppnar dörren för epa-doktorer.”37 Men representanter för högskolan gick
dock inte in i debatten för att förklara eller försva
ra sig. Däremot deltog en professor vid arkitektur
sektionen i debatten under rubriken ”Sanera ank
dam m en!”, och där gavs en ytterligt dyster bild av
tillståndet inom forskningen och forskarutbild
ningen.38
Detta var i sig något som allvarligt borde be
kymra Byggforskningsrådet, m en det föranledde i
sam m anhanget inte någon diskussion om vad som
kunde göras för att åtgärda problemet. Rådet hade
nog av egna problem och drabbades hårt av dassforskningsdebatten. Hos den breda allm änheten berättelsen om badrum sundersökningen var tack
samt stoff även i den europeiska pressen - fastna
de bilden av BFR som förknippat med en konstifik forskningsverksamhet: dyrbar, trivial och

egentligen onödig. Temat hade dryftats förr i H arningsk satirform. Det faktum att den debatterade
forskningen endast representerade en bråkdel av
rådets verksam hetsom råde gjorde ingen skillnad.
I forskarsamhället togs till stor del för givet att
debatten hade karaktären av ett nödvändigt re
ningsbad för byggforskningen allt enligt lärdom en
i det kinesiska ordspråket ”De sanningar som vi
inte vill höra, är nyttigast för oss att lyssna till.”
Dassforskning blev en metafor som för lång tid
framöver var direkt förknippad m ed såväl råd som
institut. Vid styrelsens möte den 18 decem ber
1985 underströk ordföranden Holm sektorsforskningens allvarliga läge i den forskningspolitiska
debatten. Han framhöll med hänsyftning på ett
beslut om ledningsfunktionerna som fanns på
dagordningen att det var viktigt att rådet u p p trä d 
de enigt. Läget framstod som desto allvarligare
m ed tanke på att det var en ny debatt under u p p segling. En JO -anm älan hade väckts angående rå
dets agerande i flytspackelfrågan. Anmälan föran
ledde dock ingen åtgärd och rådet klarade sig u n 
dan med blotta förskräckelsen.39

Försvagad ekonomi
Efter omfördelningar av energiforskningen och
SIB:s självständighet stabiliserades rådets inkom 
ster vid mitten av 1980-talet på en nivå av ca. 230
mkr. I reala term er har rådets inkom ster varit u t
satta för en konstant m inskning sedan dess. Sexårsperioden 1984/85 till 1989/90 reducerades an
slagen till BFR, utifrån detta beräkningssätt, med
70 miljoner kronor.40 U nder m otsvarande period
minskades BFR:s personal m ed 25 tjänster från
drygt ett hundra till 78, d.v.s. m ed cirka 25 pro

cent. Personalm inskningen motsvarade således
anslagsnedskärningen, men medförde en pressad
arbetssituation för kansliet vilket återkom m ande
uppm ärksam m ades av Statshälsan.
Diagrammet visar att mitten av 1980-talet var av
görande år. Efter en stökig treårsperiod var det
1986 åter dags att framställa en treårsplan för
verksamheten. Hotet och kritiken m ot sektorsforskningen var ett hot också m ot Byggforsknings
rådet. Den populära tanken om direkt överföring
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Diagram 12: Byggforskningsrådets inkomster från 1982/83 till 1992/93, mkr.
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Lån
Anslag

92/93 År

Källa: BFR:s Anslagsframställningar, se bilaga 2.
Anm.: Anslag är Byggforskningsanslaget, Lån är Experimentbyggnadsanslaget, Energi är Energiforskningsanslaget (H4), Övrigt anger övriga anslag, t.ex. handels
gödselmedlen.

av medel från byggforskningen till obunden högskole- och universitetsforskning, för att därm ed
lösa forskningspolitiska problem, hotade BFR:s
existensberättigande. För att råda bot m ot detta
ägnades inledningen till verksam hetsplan 1986,
betitlad Byggd miljö, åt frågan om sektorsforskningens ställning. Rådet uppfattade det som n ö d 
vändigt att ännu en gång fastslå och poängtera or
saken till att den statligt organiserade byggforsk
ningen etablerades. Förvisso behövdes en balanse
rad avvägning mellan obunden och b unden forsk
ning, men pendeln borde inte tillåtas att slå över
för långt till sektorsforskningens nackdel. Det
skulle skada samhällets möjligheter att snabbt och
effektivt nå användbar kunskap på speciellt ange
lägna områden. Energiforskningen var, menade
rådet, ett exempel på hur framgångsrikt sektorsforskningsmodellen kunde fungera.
1985 gick ungefär 45 procent av BFR:s medel
till universitet och högskolor.41 De ”högskolenära

forskningsinstituten”, med rådets terminologi, var
mottagare av 20 procent. Sammanlagt gav detta
underlag för drygt 200 heltidstjänster. G ränsen för
stödet till högskolesektorn gick enligt rådet vid 50
procent. Snart skulle m an vara vid denna nivå.
(Den nåddes 1988/89.) Det skulle ge rådet k n ap p t
30 procent för bidrag till fri forskning och utveck
lingsverksamhet. Det var lägsta tänkbara nivå för
”fri” sektors-FoU. Överhuvdtaget behövdes den
systematiska utvecklingsverksam heten för att få
nytta av forskningens resultat. Rena effektivitets
skäl talade för en sådan tingens ordning:
Det är viktigt att i tillräcklig grad garantera FoUverksamhetens samhällsrelevans samt användarnas
och brukarnas rätt till FoU-resultat. Genom sektorsforskningsorganens arbete säkerställs detta. Om däre
mot sektorsforskningen skulle försvagas kan detta få
negativa följder för industri och näringsliv liksom fö r
samhället i stortd2
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Resonemanget förutsatte att högskolan utförde
forskning och att andra utförare utvecklade dessa
resultat, m en stora delar av de medel som gick till
den ”obundna” forskningen var, som framgått
ovan, snarast av utvecklings- och utredningskaraktär. Rådet valde att bortse från detta, och fram
höll i stället att det fanns ett behov av ett sam ord
nande organ som kunde överblicka olika delar av
forskningssystemet, binda samm an dessa, och på
så sätt få ett dynam iskt samspel i det godas tjänst.
Inom FoU-systemet fanns en väl fungerande ar
betsfördelning, och förändringar i systemet, häv
dade man, ” bör därför vara mycket väl motivera
de om de skall genomföras”.
I kvalitetsfrågan hävdades frankt att det inte
fanns någon grund för påståendena att kvaliteten i
sektorsforskningen skulle vara lägre än i den
UHÄ-finansierade. ”Skillnaden ligger i sättet att
formulera forskningens problem och frågeställ
ningar”, menade rådet och påpekade att kvaliteten
i forskningen behövde höjas generellt. För egen
del hänvisade m an till den vetenskapliga näm n
den som ett exempel på de åtgärder som m an ar
betade med för att höja kvaliteten i forskningen.43
Däri fanns en oklarhet - det togs näm ligen för gi
vet att utvärderingar skulle bidra till att höja kvali
teten, m en inget sades om hur detta skulle gå till.
Utvärderingar, ex post, kan möjligen bidra till att
ändra forskningens klimat och sociala processer så
att det internt i det akademiska systemet ställs hög
re krav vid seminarier, disputationer och i anslagsbedöm ningar. För att få genomslag och effekt for
dras att utvärderingarna ställer högre krav än de
som är giltiga för den forskning som utvärderas
och det kräver att utvärderingarnas resultat om 
sätts i konkreta åtgärdsprogram. Alla typer av u t
värderingar utsätts för ett socialt tryck som inte
bör underskattas. BVN:s verksam het gick relativt
försiktigt fram inom olika äm nesom råden och u t
nyttjades i flera fall av rådet som ett sätt att stärka

verksam hetens status. De utvärderingar som gav
positivt resultat lyftes ofta fram i rådets inform a
tionsskrifter m edan negativa erfarenheter av för
klarliga skäl inte föranledde lika stora rubriker. Ur
rådets synvinkel bör det dock ha varit m inst lika
intressant och värdefullt att få en genom gripande
och öppen diskussion av det akademiska syste
mets funktionssätt. Det fanns helt enkelt en
grundläggande oklarhet om h u r Byggforskningsrå
det skulle utnyttja och hantera den vetenskapliga
näm ndes arbetsresultat när det kom fram kritiska
synpunkter om forskningens kvalitet.

Intern rehabilitering
Behovet av förbättrad image kunde ingen bestrida.
Efter dassforskningskrisen kom en tydlig m arke
ring i 1986 års budgetproposition som antydde en
viss skepsis inför byggforskningens vetenskapliga
status. Föredragande statsrådet Hans Gustafsson
sade sig vara ”angelägen om att betona vikten av
att ett sektorsorgan som BFR vidtar åtgärder i syfte
att främja vetenskapligt oantastliga m etoder och
ansatser i den kunskapsutveckling som det stö
der.”44 Form uleringen måste sättas i sam band m ed
dassforskningsdebatten och väckte åtminstone en
kvinnlig riksdagsledamots ilska. Birgitta H am 
braeus (c) protesterade mot propositionens tanke
om ”oantastliga m etoder”. Hon m enade att rådet i
stället skulle använda de adekvata m etoder som
stod till buds och inte alltid låta akademiska p rin 
ciper bestäm ma h u r m an kunde förbättra vardagstillvaron.45 Bostadsutskottet fann inte anledning
att tolka m inisterns uttalande på samma sätt som
m otionären varför m otionen avstyrktes. Proposi
tionens påpekande skulle ses som en markering
och inte en ändring i grundsyn.46
Rådet tog allvarligt på denna markering och
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Upphovsrättsskyddad bild

Föreståndaren och enhetscheferna 1990. Fr.v. Jan Lagerström, Bertil Pettersson, Britt Olofsdotter-Jönsson, Bengt Olsson, Rune Olsson och Sture Blomgren.
Foto Bo Dahlin.

prövade olika åtgärder för att undanröja sådant i
de egna rutinerna som eventuellt bidrog till att
byggforskningen kritiserades. Under åren 1986 till
1989 tog rådets ledning, som näm nts, initiativ till
att utveckla arbetsform erna vid rådet. Det handla
de bl.a. om en ordentlig översyn av remissarbetet
och ärendehanteringen vid rådet, vilket syftade till
att utöka och förbättra handläggarnas kontakter
m ed olika intressenter. Därmed hoppades m an
kunna förbättra handläggarnas beslutsunderlag
och förmåga till problemöversikt. Det fastställdes
att ersättning skulle utgå till remissinstanserna, att
rem issynpunkterna skulle redovisas vid besluts
tillfället och att rådet skulle verka för att få ”utför
liga, kvalitativt goda, skriftliga remissvar”.47
Ett viktigt inslag i rehabiliteringsarbetet var de
BFR-dagar som började hållas 1987. Vid dessa ini
tierade rådets ledning en diskussion om målen
och riktlinjerna för rådets verksamhet. Detta ledde
fram till ett särskilt m åldokum ent för Byggforsk
ningsrådet. Form uleringarna var förankrade i sty
relsen, ledningsgruppen och personalen. I konsolideringsarbetet ingick inte m inst att upprätta för
troendefulla relationer mellan personal och led
ning. Utifrån de av statsm akterna uppställda m å

len för byggforskningen angavs fyra huvudstrate
gier för att nå de angivna målen:

•

•

Satsning på långsiktig kunskapsuppbyggnad.
Satsning på utvecklingsverksamhet som ger
byggsektorn tillförlitlig och relevant kunskap.
Arbete på att åstadkom ma erforderliga ekono
miska resurser för FoU-verksamhet avseende
den byggda miljön.
Satsning på dokum entation och spridning av
FoU-verksamhetens resultat.48

Kopplat till denna strategi fanns även en m ålbe
skrivning för rådets interna arbete. Att personalen
var rådets grundläggande resurs, poängterades
särskilt. Personalen var förutsättningen för att mål
och strategier skulle kunna förverkligas, m en det
förutsatte att rådet hade en ”framåtsyftande be
slutsordning”; ett fungerande samarbete mellan
enheterna; ett bra samarbete mellan ledning och
personal; en organisation som förmådde att tillva
rata och vidareutveckla m edarbetarnas kom pe
tens; en öppen intern diskussion m ed bra dubbel
riktad inform ation samt en god psykosocial miljö.
Mycket skulle behöva ändras innan denna önske
lista var uppfylld.
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Till sektorsforskningens försvar
Direktiven inför 1986 års verksam hetsplan och
anslagsframställning angav att rådet skulle räkna
fram flera olika budgetalternativ: H uvudalternati
vet fick räkna m ed ett m inus om fem procent för
treårsperioden, minskningsalternativet m ed en tio
procentig nedskärning och ökningsalternativet
m ed fem procents ökning. Om vi ser till utfallet
för treårsperioden 1986/87 till 1989/90 kan k o n 
stateras att det kom att ligga relativt nära huvudal
ternativet. Byggforskningen hörde inte till de prio
riterade FoU-områdena. Detta tydliggörs av 1987
års forskningspolitiska proposition. I denna avsat
tes 500 m kr för en extra satsning utöver sedvanlig
pris- och lönekom pensation till prioriterade forsk
ningsfält. 300 m kr skulle utfalla budgetåret
1987/88. För byggnadsforskningen var dock sam 
ma proposition en m indre angenäm läsning, efter
som där föreslogs en neddragning till förmån för
de prioriterade forskningsom rådena (kulturveten
skap, inform ationsteknologi, bioteknik och miljövårdsinriktad forskning). Energianslaget fick vid
kännas en påtaglig nedskärning till följd av riks
dagens beslut.49
Utöver anslaget till byggnadsforskning i stats
budgeten fick dock rådet motta ett antal m indre
övriga anslag, t.ex. skatt på handelsgödselmedel
gav bidrag till forskning om grönom råden. Dess
utom började samfinansieringen att ge ett utrym 
me om cirka 40 miljoner kronor. Byggentreprenö
rernas utvecklingsfond, SBUF, stod för 15 mkr,
storstadskom m unerna för 20 mkr. Fastighetsäga
reförbundet, HSB och Riksbyggen ingick också
avtal i miljonklassen. Detta gjorde att BFR lycka
des vidm akthålla den uppnådda nivån och perso
nalstaten bestod 1986 av 90 tjänster. Som fram
gått tidigare m inskade rådets resursram realt, vil

ket också avspeglas i en successivt sjunkande p e r
sonalstat.
Tabell 11: Antal anställda vid Byggforskningsrådet
1984-1990.

År

1984 1985

BFR- 104,5 95,5
tjänster

1986 1987

1988 1989 1990

90,5

80,550 78

85,5

78,5

Källa: Anslagsframställningar

I 1987 års anslagsframställning gick rådet till of
fensiv för ett ökat anslag till FoU om energian
vändning i bebyggelsen; ett anslag som i forsk
ningspropositionen hade minskats med 22 p ro 
cent. Rådet lyckades få statsm akterna med sig på
sin linje i en proposition angående energisyste
mets om daning till följd av kärnkraftsom ställningen. Tack vare detta kunde rådet behålla en m edel
sram på om kring 230 mkr.
Även i sam band m ed 1987 års forskningspoli
tiska beslut lades (m)-märkta m otioner om en
successiv nedläggning av BFR och SIB. Resurserna
borde enligt m otionärerna överföras till högsko
lan. Centerriksdagsm än förordade i stället större
resurser till byggforskningen, bl.a. med hänvis
ning till fukt- och energihushållningsproblem. Re
presentanter för folkpartiet m otionerade 1988 och
1989 om att BFR skulle flyttas till Gävle m ed m o
tiveringen att staden borde bli ett samlat svenskt
centrum för samhällsbyggandet. I bostadsutskottet
och riksdagen avvisades förslagen.
Budgetpropositionen 1988 föreslog att rådet
skulle ges rätt att göra ekonom iska åtaganden för
sex år. När riksdagen antog förslaget fick rådet rätt
att fatta beslut inom givna ram ar för de följande
fem budgetåren. Beslutet, som länge hade efterfrå
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gats i rådets anslagsframställningar, kan ses som
en anpassning av budgetreglerna till de forskningspolitiska krav om långsiktighet som fortlö
pande ställdes på byggforskningen.

I forskningspolitikens spänningsfält
Forskningspolitiken blev under 1980-talet inte så
planerande och dirigerande som några hoppats på
och många befarat. M erparten av åtgärderna
handlade om övergripande prioriteringar och en
utvecklad retorik till fördel för de krav som kom
från det samlade akademiska forskningssystemet.
Detta var dock till policymässig nackdel för sektorsforskningsråden. 1987 års forskningspolitik
fortsatte att förorda, om än inte m ed formell regle
ring, överföring av resurser till högskolan för lång
siktig kunskapsuppbyggnad i form av bastjänster,
ramprogram m.m. Statsmakterna argum enterade
och beslutade enligt en grundsyn som gick tvärs
emot de åsikter rådet förde fram i 1986 års verk
samhetsplan, m en tvingade därem ot inte fram en
ändrad fördelning mellan bunden (sektors-FoU)
och obunden forskning (forskning på eget progra
mansvar). Statsförvaltningen förväntades själv
ständigt hitta former för att im plem entera den be
slutade politiken.
Byggforskningsrådets styrelse var mycket tvek
samma inför dessa direktiv. Med anledning av de
minskade anslagsmedlen och kravet om samfinansiering av projekt, gjorde styrelsen ett policyuttalande 1987 där m an menade, att utvecklingsverk
sam heten borde vidmakthållas. Detta motiverades
med hänvisning till rådets uppgifter som sektorsforskningsråd och att den långsiktiga kunskaps
uppbyggnaden generellt fått förstärkning i riksda
gens forskningspolitiska beslut. Det fanns inget
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som direkt tvingade rådet att ytterligare förstärka
grundforskningen och högskoleforskningen.51
U nder perioden fram till 1990 fortfor d isk u s
sionen om sektorsforskningens framtid och Bygg
forskningsrådets roll i spänningsfältet m ellan två
angelägna inriktningar av forskningen: den lång
siktiga kunskapsuppbyggnaden vid universitet
och högskolor, sam t den mer utvecklingsinriktade
verksam heten i samverkan med sektorns intres
senter. Rådet ville undvika att bli ansvarigt för en
grundforskningsinriktad verksamhet. I anslags
framställningarna ströks under, att rådets ansvars
område låg steget efter grundforskningen i form
av en målstyrd och nyttoinriktad FoU. Anslags
framställningen för budgetåret 1988/89 ägnade
stort utrym m e åt att diskutera den nya forsknings
politiken och dess konsekvenser för byggnads
forskningen. Rådet hoppades att sektorsforskningen hade kom m it i balans och att dess ställning
inte skulle ifrågasättas. Med emfas framhölls att
styrelsen ”inte skulle finna det riktigt att m edverka
till” att stödet till tillämpad forskning och utveck
lingsverksamhet fick ett ännu m indre utrym m e.
Argumentet var att diskussionen om forsk
ningspolitiken dittills hade förts alldeles för ensi
digt och generaliserat. Hänsyn togs inte till att de
för samhället angelägna problem ställningarna be
fann sig på olika stadier i innovationsprocessen.
Inom vissa om råden kunde det vara m otiverat att
”utnyttja en sedan länge uppbyggd kunskapsbas
genom riktade insatser av tillämpad forskning och
utvecklingsverksam het”. Energiforskningen anför
des som ett exempel. Där var det inte självklart att
det viktigaste i dagsläget var att stödja grundforsk
ningen. Behovet av att fullfölja gjorda satsningar, i
form av prototyper, experiment och nya tilläm p
ningar, var akut.52
Statsrådet ställde sig i budgetpropositionen
1988 bakom BFR:s argumentation, m en såg sam 
tidigt inte någon m otsättning mellan regeringens
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forskningspolitik och Byggforskningsrådets stånd
p unkt.53 Regeringen uttryckte även vid andra till
fällen beröm m ande ordalag över rådets implem entering av direktiven. 1 1990 års forskningspolitiska proposition framhölls att rådet bidragit till
förstärkningen av den långsiktiga byggnadsforsk
ningen på ett tillfredsställande sätt. Närmare 50
procent av forskningsbidragen hade universitet
och högskolor som mottagare. Detta till trots var
regeringens am bition att andelen forskning som
utfördes inom universitet och högskolor ytterliga
re skulle ökas. Forskningspolitikens övergripande
tanke blev än tydligare att stärka den grundläg
gande forskningen genom satsningar på den
obundna forskningsråds- och fakultetsfinansierade högskoleforskningen. Ett nytt teknikvetenskapligt forskningsråd etablerades. Detta innebar m in
skat utrym m e för BFR.
För att kom pensera det m inskade statliga en
gagemanget inom byggnadsforskningen betonades
vikten av att byggsektorns intressenter ökade sina
bidrag till finansieringen. I synnerhet borde bygg
branschen ta ett större ansvar för den sektoriella
forskningen och utvecklingen. Vad blev då kvar åt
Byggforskningsrådet: vilken roll och vilket ansvar
skulle statens organ för byggforskning ha i fram ti
den? De politiska riktlinjerna pekade m ot en
grundläggande osäkerhet om sektorsorganets
framtid. I m otioner reagerade flera av riksdagens
partier: en centerpartim otion framhöll att sektorsforskningen inte fick m inska på grund av behovet
att stödja grundforskning. Ett förslag var att införa
en ny byggforskningsavgift för de stora företagen i
byggbranschen. En vpk-m otion menade att det
var tveksamt huruvida branschen kunde bära ett
så tungt ansvar som FoU-verksam heten faktiskt
var; problem atiken m ed sjuka hus visade att det

Lennart Holm håller tal vid 30-årsjubileet 1990. Foto Bo Dahlin.
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fanns avsevärda brister inom branschen. I stället
förordades ett försäkringssystem för att finansiera
forskningsverksamhet. Per Olof Håkansson (s) u t
tryckte motionsvägen tvivel inför tanken a tt nä
ringen verkligen skulle ta sitt ansvar för utveck
lingsverksamheten. Ansvaret för detta borde inte
koncentreras till ett led i FoU-kedjan. I stället bor
de man institutionellt arbeta för att integrera
forskning och utveckling. Dessutom hävdade Hå
kansson att BFR med de föreslagna riktlinjerna
riskerade att förvandlas till ett grundforsknings
råd. Det vore olyckligt m ed hänsyn till att d e t for
drades att FoU-processen överblickades från ett
centrum , som hade förmåga att ta det övergripan
de ansvaret.
Bostadsutskottet hävdade m ed bestäm dhet att
det inte var frågan om några drastiska ändringar
av byggnadsforskningens organisation och in rik t
ning. Det slogs fast att BFR alltsedan sin tillkom st
haft en ”avgörande betydelse” i fråga om att initie
ra och stödja sektorns FoU:
Denna betydelse har snarast ökat under det senaste
årtiondet, och behovet av ett organ med ett sam m an
hållande ansvar fö r FoU inom byggnadssektorn kom 
mer rimligen att bestå under överskådlig fram tid.54
I fråga om sektorsforskningens framtida ställning
kunde statsm akterna inte ge något precist svar.
Utskottet hävdade att det inte fanns några större
meningsskiljaktigheter, m en underströk sam tidigt
att rådet var inne på rätt väg när hälften av b idra
gen gick till högskolan. De näm nda m otionerna
avvisades, m en utskottet bad samtidigt regeringen
att inleda överläggningar m ed berörda intressenter
om framtida ansvarsfördelning och finansiering.
Syftet skulle vara att få byggföretagen att öka sina
ekonom iska åtaganden, i första hand med avseen
de på byggforskningens utvecklingssida.
Någon djupare analys är inte nödvändig för
att se att denna forskningspolitiska utveckling u t
gör ett direkt hot m ot Byggforskningsrådets verk
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samhetsidé. Om byggbranschen själv skulle ta
över ansvaret för utvecklingsarbetet, vilket i sig
synes vara rationellt med hänsyn till att inga andra
än de i branschen praktiskt verksamm a har förut
sättningar att avgöra om utvecklingsarbeten är
värdefulla och dra nytta av projektens resultat, så
förlorar BFR ett viktigt territorium och en synner
ligen användbar legitimeringsgrund. Vidare är det
sannolikt att det långsiktiga forskningsarbetet inte
skulle kunna stanna inom ram en för ett sektorsforskningorgan av BFR:s typ. Forskarsamhället
skulle inte acceptera att andra än de själva fast
ställde kriterierna för vad som är god forskning på
denna kvalificerade nivå. U trym m et för Byggfors
kningsrådet skulle därmed reduceras till m ålinrik
tad projektforskning utifrån väldefinierade behov.
Inget talar för att detta skulle vara ett tillräckligt
omfattande territorium för att motivera ett särskilt
forskningsråd.
Vid slutet av 1980-talet stod Byggforsknings
rådet således inför avgörande problem. Territoriet
urholkades och de reala resurserna blev allt m in
dre. Det blev bland annat ett problem att ha ett
nam n på verksam heten som kraftigt förlorade i
politisk betydelse. Bostäder och bygga de var inte
längre något fram trädande politikom råde. Egentli
gen var det andra delar av territoriet som var poli
tiskt intressanta, till exempel miljö- resurshushåll
nings- och energifrågor, arkitektur- och gestalt
ning samt infrastruktur. Byggforskningsrådet sök
te efter en ny benäm ning på m yndighetsom rådet,
m en kunde inte finna den. Till sist nöjde m an sig
m ed att ge sitt forskningsom råde en riktigt bred
definition: ”FoU-verksamhet kring förändringen

Rune Olsson (t.h.) avtackas av Bertil Pettersson.

och utform ningen av den byggda miljön m ed
hjälp av samhällsplanering, byggande och förvalt
ning.”55 Trots det starka behovet av att få ett nam n
som motsvarade territorieanspråken gjordes san
nolikt den bedöm ningen att det vore alltför riska
belt att lämna identiteten som ”forskningsråd”.
Den status som följde med denna språkliga k o n 
vention ville man inte gärna undvara.

En löpande urholkning 1983-92

263

”Ett nytt BFR”
Det verbala stödet till trots var det klart att stats
m akterna var osäkra om vilken roll Byggforsk
ningsrådet borde ha i framtiden. I oktober 1990,
strax efter forskningspropositionen, annonserades
att regeringen tillsatt en särskild utredare, Per Olof
Håkansson, riksdagm an och tillika styrelseledamot
i BFR. Denne skulle senast i februari 1991 redovi
sa ett förslag där organisation, m ålsättningar och
arbetsformer blev föremål för en översyn. En
grundförutsättning var att forskningsadministrationen behövde effektiviseras och begränsas. Rå
dets organisation skulle enligt direktiven minskas
”inte oväsentligt i förhållande till i dag”. Vidare var
regeringen angelägen om att säkra den vetenskap
liga kvaliteten i arbetet. Kunde berednings- och
beslutsprocessen förenklas och bättre formalise ras?
Redan i m itten av februari 1991 lämnade utre
daren Håkansson och hans sekreterare Björn Svedinger betänkandet Ett nytt BFR (SOU 1991:23).
Utredaren valde att i stor utsträckning arbeta u ti
från samtal och intervjuer m ed BFR:s intressenter.
U tgångspunkten att rådet skulle bibehållas fann
m an vara en väl förankrad uppfattning. Kraven
om nedläggning som framfördes av m oderata
samlingspartiet saknade, enligt utredarna, stöd
hos intressenterna. Däremot var det nödvändigt
att förändra och förnya verksamheten. Om världen
förändrades snabbt och det ställde nya krav. U t
redningen såg som sin uppgift att föreslå mål för
en omställning av rådets organisation och arbets
former, m en ville lämna till m yndigheten själv att
mer detaljerat och preciserat fastställa planen för
denna omställning.
Utredaren avvisade därm ed en omvandlings-
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strategi som i något fall hade utnyttjats inom stats
förvaltningen; nedläggning av befintlig verksam 
het och inrättande av en helt ny m yndighet med
mestadels ny personal. Om ställningen från skol
överstyrelse till skolverk var ett samtida exempel
på detta förfaringssätt, som föreföll framgångsrikt.
U tredaren menade dock, att ett omfattande kon
taktnät då skulle gå förlorat. Dessutom fanns an
dra praktiska hinder på grund av löpande ansök
ningstider och en omfattande rullande projekt
stock m ed ett värde som motsvarade närapå en
m iljard kronor. Personalens kom petens- och ål
dersprofil borgade för att en omställning vore
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”Spelförare” på rätt sida om ”nätet”? Fr. v. Ola Nyquist, Bertil Pettersson och Sture Blomgren.

möjlig m ed befintlig personal, efter en 30 %-ig
neddragning, och m ed ”nya och tydliga direktiv”.
Villkoret var att förändringsprocessen inte drog ut
på tiden:
Det är angeläget att ”det nya” i detalj identifieras och
etableras utan tidsutdräkt.56

Rådet föreslogs få en tidsfrist fram till den 30 juni
1993 för att utveckla ett nytt BFR. I förändringsar
betet skulle även ingå att utarbeta en ny instruk
tion för verksamheten. I denna borde rådet ges en
tydligare roll som aktivt sektorsforskningsorgan

och sektorsforskningsråd med ett sam ordningsan
svar för sektorns FoU.
Utredningens grundläggande idé var att klar
göra vilken betydelse Byggforskningsrådet skulle
ha i framtiden. Detta uttrycks i term er av att rådet
bör utveckla flera olika roller och uppgifter. För
det första måste det finnas någon instans som har
ö verb lick över FoU-verksam heten inom sektorn.
BFR borde också fungera som nätverksbyggare
genom att etablera samverkan mellan intressenter
na inom sektorsom rådet. Vidare borde BFR opere
ra som sp elfö rare för sektorns FoU. Intressenter
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na borde aktiveras och motiveras till att göra in 
satser inom angelägna FoU-områden. På rådets
lott föll även att upprätthålla en bev ak arro ll med
avseende på den internationella utvecklingen och
Europaintegrationen.
Enligt utredarens referensram fordrade dessa
m ålsättningar bl.a. att styrelsen gavs ett större an
svar och en mer aktiv roll i verksamheten. En ny
typ av breda externa grupper, s.k. system grupper
borde införas som stöd för kansliets policy- och
framtidsinriktade arbete. Kansliet borde utveckla
en funktion som koordinator och samordnare på
FoU-området. Rådets ledning föreslogs arbeta för
att på projektbasis knyta externt organiserad ve
tenskaplig kom petens till verksamheten. U treda
ren underströk vikten av att kansliet organiserades
tvärfackligt och disciplinövergripande.
U tredningen lades till grund för en kort pas
sus i tilläggspropositionen våren 1991. Remissin
stanserna m ottog utredningen utan invändningar
och regeringen ställde sig bakom utredarens u p p 
fattningar. Det överläts till m yndigheten att slut
giltigt besluta om detaljfrågorna. I den påföljande
anslagsframställningen anmälde rådet föresatsen
att genomföra en förändring av verksam heten en-
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Lennart Holm (t.v.) vid hans sista BFR-sammanträde i ju n i 1992. Bertil Pet
tersson t.h. Foto Sture Blomgren.

ligt de givna riktlinjerna: ”Detta arbete kom m er
att innefatta introduktion och presentation av ’Det
Nya BFR’ m ed nytt nam n, logotype och en ändrad
organisation.” Successivt under budgetåret 1992/
93 har rådet, som nu sorterar under näringsdepar
tem entet, infört en ny enhetsindelning med två sa
kenheter, Bebyggelse-FoU och Byggnads-FoU, en
inform ationsenhet och en adm instrativ enhet.
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Slutreflektioner
Avståndet mellan de faktiska användarna och dem
som utför eller skulle kunna utföra den näringsrelevanta forskningen år långt.1

Forskning och vetenskap har under efterkrigsti
den erhållit stor respekt såväl i Sverige som i övri
ga industrialiserade länder. Statens råd för bygg
nadsforskning har kunnat agera på den forskningspolitiska arenan utifrån den höga uppskatt
ning och den starka ställning som forskning och
teknik haft i det svenska samhället. Forskning har
ansetts vara en grundval för ekonom isk tillväxt
och social välfärd. Betydande resurser har satsats
på forskning och utveckling och byggnadsforsk
ningen har förvisso icke blivit lottlös. U nder den
studerade tidsperioden, 1960-1992, har byggforsk
ningsrådet förmedlat och förbrukat drygt åtta mil
jarder kronor räknat i dagens penningvärde. I dia
gram 13 redovisas totalinkom sterna under perio
den i fast penningvärde.

Byggforskningsrådet kunde glädja sig åt en säll
synt god inkom stutveckling under 1960-talet. In 
kom sterna steg för varje år och forskningsavgiften
kunde m ed jäm na mellanrum höjas för att förstär
ka byggnads forsknings fonden. När byggandet
sakta avtog under miljonprogram mets sista år in 
trädde en kort period när inkom sterna realt sett
stod stilla, m en detta ekonomiska interregnum av
löstes snart av en period som i ett tillbakablickan
de perspektiv kanske bäst kan beskrivas som
”energipuckeln”. Inkom sterna stegrades på ett ex
empellöst sätt och runt 1980 m ottog rådet årligen
nära nog en halv miljard i dagens penningvärde.
När satsningarna på energi-FoU skars ned återför
des rådets inkom stnivå i stort sett i paritet m ed
den platå som etablerades vid 1970-talets början.
Kring den utveckling som beskrivits och ana
lyserats i denna bok finns anledning att foga några
avslutande kom m entarer och övergripande reflek-

Diagram 13: Byggforskningsrådets inkomster 1960-1992 (deflaterade värden).
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tioner. En sådan diskussionspunkt gäller styrel
sens sam m ansättning kopplat till rådets successiva
rollförändring under årens lopp. En annan gäller
de speciella villkoren för styrning av en organisa
tion med de kännetecken som utm ärker Byggforsk
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ningsrådet. Sist och slutligen övergår detta kapitel
i ett mer analytiskt bidrag till diskussionen om
problem et att medelst FoU utveckla den svenska
byggsektorn.

Hur skaffar man vänner?
Byggforskningsrådets historia visar att organisatio
nen erhållit ett betydande ekonom iskt stöd. Detta
stöd har vilat på den politiska legitimitet som
byggnadsforskningen har förmått att utveckla.
Kring denna företeelse finns anledning att sum m e
ra några resultat av föreliggande undersökning.

Upphovsrättsskyddad bild

Vid Byggforskningsrådets tillkomst 1960 fanns
en etablerad tradition för intressentrepresentatio
nen. Men denna var inte den enda tänkbara m o
dellen för förvaltningsstyrning.2 Om det hade varit
möjligt att på departem entsnivå fastställa generellt
verkande regler för distributionen av forsknings
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Bertil Pettersson inviger solvärmeanläggning i Nykvarn.

anslag vore en legal-byråkratisk styrningsmodell både rimlig och användbar, m en precisa och
förutsebara regler kan, som lätt inses, inte form u
leras för ett forskningsråds arbetsuppgifter. Ett nä
raliggande alternativ vore den professionella m o
dellen som bygger på att im plem enteringen av de
politiska målen skulle kunna utövas på basis av
vetenskapligt grundad kunskap. Någon profession
för forskningsadm inistration existerar inte och ett
tungt inslag i den statliga sektorsforskningspolitiken var att FoU-arbetet borde styras av annat än
de professionella forskarnas interna intressen.
Följdriktigt har forskarintressena hållits tillbaka av
de dom inerande politiska m akthavarna. Även
inom rådets kansli har det av tradition funnits en
stark aversion och misstro mot handläggare med
högre forskarexamina. Till grund för denna miss

tro ligger föreställningen - som för övrigt är en
populär vandringsm yt inom BFR - att forskartyper ”gräver ner sig” i de forskningsproblem som
skall handläggas.3 1 framställningen ovan har dock
visats att det kan finnas anledning misstänka att
forskarna har ett indirekt inflytande över anslags
tilldelningen.
Den förvaltningsmodell som praktiserats på rå
dets område liknar mest den korporativa model
len. Inflytandet utövas av representanter för olika
grupper som berörs av myndighetsutövningen ifrå
ga. Dessa förväntas inneha ett demokratiskt m andat
och ett förtroende som ger förvaltningen en efter
strävansvärd legitimitet. Styrningsmodellen kan be
traktas som ett sätt att uppnå acceptans för den för
da politiken, vilket i det här fallet t.ex. kan illustre
ras med att byggföretagens organisationer efterhand
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kom att uppfatta det som normenligt att medelst
byggforskningsavgiften bidra till uppbyggnaden av
en svensk byggforskning. I en viss mening blir re
presentanterna genom sin medverkan en slags giss
lan i det att de ”koopteras” in i verksamheten och
snart tar den för given. Förre föreståndaren Olof Er
iksson har påpekat att ordföranden Hjalmar Olson
hade en sällsynt förmåga att hantera näringslivets
representanter så att de efterhand stod på den stat
ligt organiserade forskningens sida.4
Detta fungerade i stort sett tillfredsställande
för alla parter under 1960-talet. Byggforskningen
expanderade stort och snabbt i ekonom iska ter
mer. Denna expansion följdes av en annan expan
sion under 1970-talet; byggforskningen utvidgade
sitt sakområde och blev ett miljö- och energisektorsråd. Med en allt vidare definition blev det
nödvändigt att låta fler intressen få representation
i styrelsen. Följden blev att styrelsen blev ett svår
hanterligt och ineffektivt organ under den borgerli
ga regeringsperioden. Som legitimeringsinstrument
fungerade den korporativa modellen allt sämre.
Näringslivet försökte dra sig ur och bilda eget.
Expansionen av sakom rådet framtvingade en
arbetsfördelning som omöjliggjorde ett direkt
kontrollinflytande över organisationen från styrel
sens sida. Beslut delegerades och kansliets interna
organisation blev därm ed ett betydligt intressanta
re och viktigare spörsmål. Dessutom föll de utom statliga finansiärerna bort och statsbudgeten blev
enda finansieringskälla. Denna utveckling gjorde
det aktuellt att arbeta m ed andra former av legitimitering. På ett relativt tydligt sätt anslöt rådet vid
denna tid till den samtida ekonom iska politikens
krav om att öka exporten. Redan tidigt under sjut
tiotalet började BFR omvandlas från en penningtransporterande ”m askin” m ed ett litet effektivt
kansli till en organisk del av ett politiskt system
som arbetade för att uppfylla specifika socialt bo
stadspolitiska eller välfärdspolitiska målsättningar.
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Rådets uppgift var därvidlag att tjäna som politiskt
påtryckningsinstrum ent i första hand på det aka
demiska systemet.
Under 1980-talet förefaller organisationen ha
ham nat i allmänt beråd: Med vilka krafter — fors
karsam hället, byggbranschen, kom m uner och
landsting eller staten - var det möjligt och strate
giskt klokt att etablera legitimerande relationer?
Kritiken kom från alla möjliga håll och inte m inst
från forskarsamhället. Det har blivit allt m indre
prestigegivande att arbeta m ed forskningsadm inistration. Den politiskt organiserade sektorn b e tra k 
tas allmänt som en byråkratisk och ekonom isk be
lastning och detta har i sin förlängning även d rab 
bat Byggforskningsrådet. Därom vittnar de m ånga
konflikter som skildrats i denna bok. Direktiven
att etablera sam råd med intressenterna sam t att
erhålla samfinansieringsavtal har efterhand gjort
behovet av förbättrad prestige i omvärlden till en
förstarangsfråga. Håkanssons utredning Ett nytt
BFR kan ses som försök att etablera ett nytt sätt att
beskriva och ”prata” om BFR. I utredningen in tro 
duceras ett antal metaforer, t.ex. att rådet skall
vara ”en spindel i nätet”, avsedda att fungera pro
duktivt och stim ulerande för omvärldens bild av
BFR. I bästa fall kan organisationens handlingsrepertoar ges en ny betydelse hos intressenterna och
då kom m er lanseringen av fantasistim ulerande
m eddelanden att ställa både höga och m otstridiga
krav på verksam heten. I sämsta fall blir arbetet
m ed det nya BFR endast en semantisk reform, en
ny drapering över ett gammalt innehåll.
Syftet m ed dylika metaforer kan också vara att
ge den egna organisationen ett nytt sätt att tänka
om sig själva. Om den formativa m etaforen under
1960-talet var att rådet betraktade sig som en
penningtransporterande ”m askin” där rationalite
ten var den dom inerande värderingen, så blev det
under 1970-talet allt vanligare för personalen att
under Olof Erikssons ledning se sig som en del av
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ett politiskt system. Under 90-talet utvecklas orga
nisationen mot att vilja fungera som en ”hjärna” åt
sektorn där ”lemmarna” är kom m uner och företag
m ed stort behov av kreativ inlärning och ny k u n 
skap. Klart är att en sådan expertroll ställer distink
ta krav på kansliet vad gäller kompetensutveckling,
nätverksbyggande och interaktiv inlärning.
De externa utom statliga ekonom iska bidragen
till byggforskningen har successivt ökat under
perioden 1984-1992. U nderstödd av den över
hettade byggkonjunkturen har BFR kunnat ingå
samfinansierings- och samarbetsavtal m ed en rad
av de tunga intressenterna inom sektorn. Externfi
nansieringen av BFR-projekt var 1987/88 drygt 50
m kr och fyra år senare uppgick sum m an till mer
än 120 mkr. K om m unerna och näringslivet har på
detta sätt kom penserat den löpande urholkningen
av det statliga bidraget till byggnadsforskningen.
Vad händer när krisen i byggbranschen får
fullt genomslag? H ur långsiktigt är det externa
stödet till byggforskningen? Dessa avgörande frå
geställningar har haft en undanskym d plats i den
forskningspolitiska diskussionen i sam band med
omläggningen av den svenska forskningspolitiken
efter 1982. Håkanssons utredning var en tidsty
pisk snabbutredning, som utifrån stäm ningar och
tankelinjer bland intressenterna försökte finna en
gångbar modell för att föra vidare den förvaltningsideologi för forsknings- och utvecklingsm e
del, som utvecklats under tidig efterkrigstid. I
m ångt och mycket kan utredningen sägas etablera
ett ”nygammalt BFR” där rådet ges utrym m e att
själva ”förändra” organisation och arbetsformer.
Inget kunde passa Byggforskningsrådet bättre.
U nder årens lopp, alltsedan början av 1970-talet,
har m an nämligen utvecklat en im ponerande för
måga att åstadkom ma nya organisatoriska m odel
ler. Föreliggande historik är som läsaren själv k u n 
nat konstatera en riklig illustration till denna ka
rakteristik trots att de varianter som tillkom mit

under senare hälften av 1980-talet inte tagits m ed
i framställningen.
I sin utredning förmedlar Håkansson en bild
av BFR:s verksam het som visar att denna i sto rt
sett varit oförändrad under trettio år. Rådet h ar
visserligen, m enar han, successivt anpassat sig till
förändringarna i sin omvärld, m en samtidigt har
stora delar av verksam heten förblivit relativt oför
ändrade. U tredaren konstaterar att instruktionen i
princip varit oförändrad och att ett antal g ru n d 
läggande rutiner för själva verksam heten i princip
hållits oförändrade ”m ed beredning av inkom na
ansökningar som efter beslut och genom förande
leder till en rapport som publiceras och sprids”.5
Om denna karakteristik är korrekt, och m ycket
talar för att så är fallet, förefaller det inkonsekvent
av utredaren att förvänta sig intern förändringka
pacitet av en sådan organisation. Att en sådan, i
sin grundstruktur tämligen hårt konsoliderad o r
ganisation, skulle vara förmögen att ta steget från
vanlig handläggarverksam het till att vara ”spelfö
rare, nätverksbyggare och kunskapsm äklare” före
faller svårt att acceptera utan särskild argum enta
tion. Experimentet är onekligen intressant.
BFR-utredningen kan ses som ett inslag i den
svenska politiska pragmatismens tradition, som
dessvärre inte längre läm nar några forskningsliknande och grundliga utredningsprom em orior efter
sig. Intressant hade varit om utredningen m ed
gammaldags grundlighet hade undersökt förut
sättningarna och motiven för ett statligt engage
m ang inom byggnadsforskningen. Det hade inne
burit att utredaren varit tvungen att närmare u n 
dersöka vilken typ av sektors-FoU som bedrivs av
intressenterna själva och vilka principiella p ro 
blem som finns inom verksamhetsområdet. Det
vore värdefullt att närmare undersöka vilka p rin 
cipiella skillnader som byggsektorn uppvisar jä m 
fört m ed andra sektorer och vilka erfarenheter
som kan dras av annan sektorsforskning.
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Kan tjänstemännen styras?
Under 1970-talet utvecklas Byggforskningsrådet
till en byråkratisk organisation av ansenlig storlek
och m ed en avsevärd ekonom isk omslutning. Ter
m en ”byråkratisk” syftar här på att tjänstem ännen
inom BFR anställts utifrån en kom petens som inte
kan sägas vara specialistmotiverad, de utgör som
framhållits ovan inte någon specifik profession.
Den legitimitet som handläggarna kan hävda i sin

tjänsteutövning är inte grundad i explicita ex p ert
kunskaper, utan vilar på en oklar och svårpreciserad förmåga att bedöm a forskarmiljöer och an sö k 
ningar i enlighet m ed ett antal i förväg utpekade
riktlinjer och procedurregler.
I ett m aktperspektiv är problem et med b y rå
personalen att de riskerar att utm ana dem som
har ansvar för besluten (styrelsen eller förestånda
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ren) genom att bli alltför självständiga och självsvåldiga. Samtidigt är det klart att beslutsansvariga
har behov av självständigt arbetande tjänstem än
för att korrigera t.ex. orealistiska hugskott från de
politiskt tillsatta representanterna eller ensidigt
nyttoinriktade krav från byggnadsindustrin. In
byggt i den byråkratiska praktiken finns således
ett dilemma som kan beskrivas som ett dubbelt
budskap till tjänstem ännen: å ena sidan måste de
arbeta självständigt och är ansvariga för sina gär
ningar och å den andra sidan måste de följa politi
kernas direktiv eftersom de till syvende och sist är
ansvariga i sista instans.
När rådet under 1970-talet strävade efter att
utveckla en starkare roll som forskningsplanerande organ innebar det samtidigt ett allt starkare be
hov av politisk legitimitet. Detta återspeglades i
breddningen av de intressen som representerades
i styrelsen. Samtidigt m ed breddningen och det
utvidgade politiska m andatet följde dock att sty
relsen fick allt m indre möjligheter att ha en ingå
ende kännedom om verksamheten. Styrelsearbetet
inriktades i större utsträckning på målstyrning.
Detta har gjort handläggarnas arbetssituation mer
självständig och forskningssekreterargrupperna
har givits större m öjligheter att påverka rådets fak
tiska anslagspolitik. U nder 1980-talet har dessut
om organiseringen av externa intressentgrupper
varit betydligt svagare än tidigare, vilket gör det
befogat att göra några observationer om de kom 
plicerade m aktprocesser som ingår i ett sektorsforskningsråds verksam het.6
I tider som utm ärks av att det är brist på kom 
petenta forskare blir självfallet forskarna betydan
de aktörer m ed stora m öjligheter att påverka an-

slagspolitiken. Men det förutsätter att forskningssekreterarna samtidigt inte besitter alltför stora re
surser. Då kan de nämligen i viss utsträckning
göra sig oberoende av forskarsamhällets begär ef
ter inflytande. Sådan var situationen under rådets
första decennium. Omkring 1980 var förhållande
na annorlunda: rådet hade fortfarande god ek o n o 
m isk ställning m en det förekom en viss arbetslös
het bland ingenjörer och arkitekter. K onkurrensen
forskare emellan gjorde att det uppstod osäkerhet
om vad som var god forskning. Detta tvingade
handläggarna att reducera osäkerheten och det
skedde som diskuterats i avsnittet om forskarnas
kreditvärde, genom att nära relationer utvecklades
mellan forskningssekreterare och forskare. Detta
gav de utvalda forskarna en relativt stark position.
Ett flertal andra kom binationer och förhållan
den är tänkbara och har förekommit under olika
tider. Sammanfattningsvis pekar detta på att rå
dets tjänstem än i sin roll som penningförm edlande instans besitter påtaglig m akt och inflytande
m en att de samtidigt är utsatta för ett korstryck.
Forskarsamhället kan utnyttja det faktum att
handläggarna inte har insikter i forskningens m e
toder och utförande - den s.k. dassforskningskrisen är ett uttryck för detta predikam ent. Stats
m akterna (eller näringslivet) som uppdragsgivare
ställer en annan typ av krav som mer har att göra
m ed organisationens förmåga att fungera enligt
gängse byråkratiska principer, d.v.s. im plem entera
fastslagna principer efter vedertagna regler. Det
som ovan benäm nts ”föreståndarkrisen” kan tol
kas som ett konkret exempel på att denna krav
struktur fungerar utslagsgivande när så erfordras.

Från ax till limpa - från departem entsanslag till liv och kiv. Från inform a
tionsbroschyr.
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Varför stödjer staten forskning?
Det statliga engagemanget i byggnadsforskningen
har flera motiv. Sektorsforskningen drivs bland
annat med avsikten att styra kunskapsutveckling
en mot samhällsrelevanta områden, bl.a. för att
underlätta och upplysa aktörerna på den politiska
arenan om de vägval som är möjliga och vilka
konsekvenser dessa kan tänkas ge. Den svenska
byggnadsforskningen utvecklades i anslutning till
det statliga ansvarstagandet för den tekniska och
industriella forskningen. Ett viktigt skäl till att sta

ten organiserade forskningen hade att göra med
uppfattningen att riskvilligheten för investeringar i
forskning och utveckling inte var tillfyllest i det
privatkapitalistiskt organiserade samhället. Inves
teringar syftar till att uppnå konkurrensfördelar,
effektivitet och vinster. Av denna anledning kan
m arknadsekonom in, som bygger på privat tillägnelse förväntas leda till att forskningsresultat hem 
ligstämplas och att dess spridning förhindras. Pa
tentlagstiftningen är ett sätt att hantera denna
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m otsättning mellan det privata och det allmänna
intresset. Å ena sidan skall den ge företagen garan
tier för att deras ensamrätt skyddas, en m onopol
ställning som garanterar räntabilitet på satsat ka
pital; å andra sidan skall lagstiftningen medge
spridning av det nya genom att tidsbegränsa m o
nopolet och tillåta vissa imitationer.
Kunskap är svår att privatisera. Om en individ
använder kunskap från grundforskning, så h in d 
ras ingen annan från att samtidigt utnyttja k u n 
skapen ifråga. Privat äganderätt i traditionell m e
ning är därför ytterst svår att upprätthålla med av
seende på kunskap och information. Forsknings
satsningar är dessutom kalkylmässigt osäkra in
vesteringar. Olika undersökningar av industriföre
tags produktutveckling tyder på att endast vart åt
tonde FoU-projekt resulterar i en m arknadsförd
produkt. Även om riskerna kan reduceras genom
att företaget bedriver flera parallella projekt, finns
för det enskilda företaget en tendens att söka sig
till ur teknisk synpunkt relativt säkra projekt, som
bygger på väletablerade forskningsresultat och syf
tar till gradvisa förändringar. För optimal fördel
ning av resurserna borde systemet fördela riskta
gandet över alla potentiella kunskapsutnyttjare.
1972 års nobelpristagare i ekonom i, Kenneth ].
Arrow, uppm ärksam m ade för trettio år sedan detta
problem:
To sum up, we expect a jree-enterprise economy to
under-invest in invention and research (as compared
with an ideal) because it is risky, because the product
can be appropriated only to a limitied extent, and be
cause of increasing returns in use. This under-investment will be greater fo r more basic research. Further,
to the extent that a firm succeeds in engrossing the
economic value of its inventive activity, there will be
an under-utilization of that information as compared
with an ideal allocation.7

Slutsatsen blir att det finns starka motiv för ett
centralt organiserat beslutsfattande. Med Arrows

egna ord: ”The previous discussion leads to the
conclusion that for optimal allocation to invention
it w ould be necessary for the government or som e
other agency not governed by profit-and-loss cri
teria to finance research and invention.”8 Dylika
motiv för ett statligt engagemang - behovet av en
aktörsnivå som står skild från de privata intresse
na, m en som bygger på dessa privatintressen och
som i specifika lägen kan agera ”m ot privatintres
sena i dessas eget intresse” - är grundvalen för en
vanlig samhällsvetenskaplig teori om den offentli
ga sfärens existensvillkor i det kapitalistiska sam 
hället. Staten fram träder i denna teoribildning
som en funktion av det allmänintresse som före
ligger när privatintressenas långsiktiga och k o rt
siktiga natur tenderar att ham na i konflikt. Sinne
bilden för denna statens funktion är de infrastrukturella anläggningar som ofta inte kan finansieras
eller drivas privat. Uppgifterna kan därem ot lösas
i offentlig regi. Staten får sin specifika karaktär i
det att dess organ tjänar de enskilda intressena,
m en samtidigt står skild från dessa intressen, vilka
på grund av den inbördes konkurrensen är oför
mögna att samarbeta på ett produktivt sätt.9
G rundforskningen är ett tydligt fall i dessa av
seenden. Enbart drivkraften att göra ekonom iska
vinster blir inte en tillräcklig m otivering för inves
teringar i sådan forskning. Tankegången har se
derm era byggts ut till att gälla successivt allt större
delar av den tekniska forskningen. I den statliga
industristrukturutredningens betänkande 1974
om den industriella forskningen användes resone
manget för att motivera ett ökat statligt engage
m ang.10 Mot denna utvidgning av resonemanget
har riktats en del invändningar. I boken Makt och
ansvar (1974) m enar företagsledaren Curt Nicolin
att subventioner till projekt som av en företagsled
ning inte bedöm s vara tillräckligt lönsamma är
som att ge arsenik till gamla hästar. Det hjälper för
stunden, m en stjälper i längden. Statens naturliga
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uppgift är dels att ansvara för grundforskning,
dels att finansiera avancerad forskarutbildning,
m en inom ansvarsområdet ryms inte industrins
tekniska forskning.11 Nicolins anm ärkningar utgör
således knappast ett ifrågasättande av Arrows all
männa teori för att förklara statens roll som finan
siär och organisatör av grundforskning.
U nder 1980-talet har dock inom innovationsforskningen framkommit en mer långtgående och
grundläggande kritik av den arrowska, neoklas
siskt grundade, delhypotesen om fri eller försum
bar kostnad för tillgänglighet och spridning av
forskningsresultat. Arrows tankegång är att ett fö
retags kostnader för att ta fram en viss kunskap,
inte på långa vägar uppvägs av möjligheter att ute
stänga andra från att ta del av den relevanta infor
mationen. Framtagandet är privat, m en tillägnelsen blir kollektiv. I princip är det, enligt Arrows
teorem, möjligt för konkurrerande företag att ta
del och utnyttja den nya kunskapen ifråga, utan
att det kostar företaget något (free-riding). Det är
denna tes om möjligheterna att tillägna sig och u t
nyttja kunskaper utan specifika transaktionskost
nader, som har ifrågasatts framförallt av ekono
misk-historiska innovationsforskare som Nathan
Rosenberg och David Mowery u
Ett sätt att ifrågasätta antagandet om fri tillägnelse av inform ation (forskningsresultat) är att stäl
la frågan varför företag, mestadels stora företag,
överhuvudtaget finansierar egen grundforskning.
Teorin kan inte förklara incitam enten för privata
företag att investera i osäker forskning som dess
utom inte är möjlig att undanhålla för konkurren
ter. Uppenbarligen sker detta eftersom en bety
dande del av grundforskningen, särskilt i USA, u t
förs i företagens laboratorier. Nobelpris har de se
naste åren givits till flera forskare m ed bas i företagsfinansierad forskning. En del av förklaringen
till detta torde vara att delar av det som i efter
hand framträder som grundforskning inte varit
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avsedd av vara det, åtm instone inte i företagsled
ningens perspektiv.
En annan och viktig förklaringsgrund ligger i
det faktum att postulatet om kostnadsfri överfö
ring av kunskaper mellan organisationer helt en
kelt är felaktig. Kunskaper tillkomna i en organi
sation låter sig inte överföras till en annan utan
betydande överföringskostnader och kom petens
krav på den mottagande organisationen. Ny k u n 
skap är oftast en fråga om kom plex och svårdefinierad ”know -how ”, som inte låter sig om sättas i
konkret praktisk handling, om den m ottagande
aktören inte besitter en viss kunskapsnivå. Ett
sätt, kanske det bästa sättet att erhålla den erfor
derliga kunskapsnivån, är att bedriva egen forsk
ning. 1 sin studie om kunskapsöverföring från
universitet till företag inom läkem edelsindustrin
konstaterar Lennart Norgren att en förutsättning
för att ”kunskapsöverföring skall kunna ske m el
lan universitet och företag är alltså att företagen
bedriver egen FoU-verksam het”.13 Med andra ord:
för att kunna tillgodogöra sig kunskap framtagen i
en främm ande organisation måste den egna orga
nisationen upprätthålla en viss kvalifikationsnivå.
För att kunna omsätta grundforskningsresultat i
kommersiella tillämpningar är det i många fall
helt nödvändigt att organisationen ifråga in n e
har grundforskningskom petent personal (s.k. inhouse R&D). Detta gäller även om företaget deltar
i kooperativa forskningsprojekt. För att k unna an
vända de resultat som framkom mer i dylika samverkansformer är det ett nödvändigt kom plem ent
att ha egen forskning.
En del av argum entationen för ett statligt
forskningsansvar har vilat på resonem ang häm ta
de från teorier och antaganden besläktade m ed
Arrows resonemang (vi kan kalla detta tillägnelseteorin). Argumentationens svaghet är att den ensi
digt uppehåller sig vid tillgångssidan, och inte
uppm ärksam m ar organisationers förmåga att u t
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nyttja de i princip tillgängliga forskningsresulta
ten. Dessa invändningar motsäger inte tillägnelseteorins slutsats att det finns risk för underinveste
ring i forskning. Däremot finns anledning att ifrå
gasätta teorins lämplighet som policyinstrum ent,
eftersom den förefaller bygga på en rad felaktiga
prem isser och en förenklad verklighetsbild (före
taget som black-box). Teorin säger inget om hur
mycket statlig finansiering som behövs; inget om
vilka sektorer som skall stödjas och inget om vil
ken medelsarsenal som är ändamålsenlig.
Nya teoretiska försök eftersträvar att erhålla
en m er realistisk bild av h u r inform ationsproces
ser fungerar. De förutsätter att m ottagaren har en
aktiv funktion och att det finns specifika krav på
mottagarens kom petens och förmåga till inlär
ning. Tanken att ersätta företagens eller intressen
ternas bristande engagemang i forskning och u t
veckling m ed statliga forskningsinstitut och lik
nande faller på att de företag som inte har etable
rat och utvecklat egen förmåga att bidra till FoU
inte heller har någon större förmåga att mottaga
inform ation om forskningen ifråga.
Sedan lång tid tillbaka har förhållandet att fö
retagen underinvesterar i FoU använts som argu
m ent för att stödja och bygga ut den statliga bygg
nadsforskningen. Långtidsplanen Byggsektorn 1990
(1982) är bara ett exempel. Föreliggande historik
är en diger illustration till svårigheterna att få en
fungerande inform ations- och innovationsspridning till stånd inom byggsektorn. M isstroendet
m ot den statliga byggforskningen från näringsli
vets sida har under lång tid haft sin grund i det
faktum att företagen sällan haft förmåga att läsa
och förstå, ta till sig och använda den pappersflod
som vällt fram. Å terkom m ande har byggenterprenörer och byggherrar beklagat att forskningen inte
sysselsätter sig m ed deras problem eller att forsk
ningsrapporterna är oläsbara. Detta missnöje u t
nyttjades bl.a. som argum ent m ot att byggföreta

gen skulle betala forskningsavgift. Sune Björklöf
ger i sin avhandling Byggbranschens innovationsbenägenhet (1986) en utförlig beskrivning och em p i
risk dokum entation av dessa förhållanden. Detta
föranleder Björklöf att ställa diagnosen ”papyrofob i” på byggnadsbranschen, d.v.s. rädslan för att
hantera skriftlig information är långt utvecklad
och utgör ett direkt hinder i innovationsarbetet.
Med det teoretiska perspektiv som presente
rats ovan är ”papyrofobi” snarare ett sym ptom än
en orsak. Den strukturella arbetsfördelningen
inom forsknings- och innovationssystemet kan åt
m instone hypotetiskt anses ha viss förklaringskraft. I detta perspektiv finns då även ett allm änt
preskriptivt innehåll, även om det inte har någon
högre grad av konkretion. För att u ppnå önskvärd
konkretion fordras närmare studier av byggbran
schen särskilt i jämförelse m ed andra branscher,
möjligen sådana som är mer energiska i sitt före
tagsinterna FoU-arbete. Mycket tyder dock på att
den svenska forskningspolitiken i alltför stor u t
sträckning har handlat om att skaffa fram resurser
till byggforskningen, och i alltför liten utsträck
ning syftat till att understödja framväxten av ett
forsknings- och innovationssystem som har öppna
och ömsesidiga kom m unikationskanaler - ett sys
tem av forskningskom petent personal hos alla
sektorns viktiga aktörer.
Tanken om en strikt arbetsfördelning mellan
användare och utförare i forskningssystemet gäller
inte bara näringslivet. Detsamma kan sägas om
andra intressenter t.ex. hyresgästorganisationer,
fackföreningar, folkrörelser, kom m uner och lands
ting. Bakom denna idé om en möjlig arbetsfördel
ning döljer sig en inform ationsteori som närm ast
kan karakteriseras i termer av dess fragmentariska
kunskapssyn. Med detta avses att kunskap betrak
tas som fakta, vilka är möjliga att dela upp i olika
bitar och sedan helt kan losskopplas från sitt u r
sprungliga sam m anhang och vidarebefordras till
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respektive nyttjare. Faktabitens ”sanning” förut
sätts oförändrad även om den flyttas in i en ny
kontext. I många fall, kanske de flesta, är det sna
rare det omvända som är fallet. Kunskaper är ing
et som förvaras i en bank och som sedan kan pyt
sas ut i små portioner. För att tillägna sig ny k u n 
skap måste m an tidigare ha gjort strategiska inves
teringar på det aktuella fältet och dessutom i p rin 
cip delta i det kunskapsproducerande nätverket
på jäm lik basis.14
U nder senare år har inom innovationsforskningen etablerats en forskningstradition som arbe
tar m ed begrepp som ”nationella innovationssystem ” och ”interactive learning”. Ibland kallas den
na nya forskningsinriktning för innovationssystem -ansatsen.15 På basis av dessa teorier och den
empiriska forskning som presenterats är det troligt
att samfinansiering inte kan bli ett dynam iskt in
strum ent för den svenska byggsektorn om det inte
sam m ankopplas med specifika institutionella för
ändringar. Medan den internationella innovationsforskningen antyder behovet av nya interaktiva
organisationsformer för FoU-arbetet har den sven
ska forskningspolitiken arbetat m ed att ”isolera”
forskningen till högskolor och universitet.
För att förstå forskningens roll inom en sam 
hällssektor är det alltså nödvändigt att upp m ärk 
samma organisationers förmåga att utnyttja till
gängliga forskningsresultat. Detta sätter fokus på
inform ationsprocesser och inlärningskapacitet
inom den aktuella sektorn. För att företagen skall
kunna utnyttja FoU-resultat måste det finnas
FoU -kom petent personal inom företaget och det
förutsätter att denna personal själva bedriver viss
forskningsverksam het.
Å terkom m ande har det i diskussionen om
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byggforskningens inform ationsproblem framförts
ståndpunkter som påpekat bristerna på m ottagar
sidan. I sam band med RRV:s granskning 1975
framhöll t.ex. Lennart Holm (som framgått ovan)
att det verkligt problematiska m ed verksam heten
var att hitta former för att stärka avnämarnas m öj
ligheter att ta del av den kunskap som forskning
en producerade. Någon annan strategi än att öka
(eller minska) produktionen av olika inform a
tionsmaterial har dock inte framkommit eller prö
vats i praktiken.
De brister som förekommer inom den svenska
byggsektorn, liksom inom andra sektorsom råden,
har i den svenska forskningspolitiska diskussio
nen uppfattats mer som en effekt av att forskning
en varit styrd av politiska intressen och att den i
allt för liten utsträckning styrts av vetenskapliga
krav. För att råda bot mot detta har utvärderingsinstrum entet komm it till användning, m en det
mest verksamma medlet har varit att överföra re
surser från sektorsorganen till universiteten och
högskolorna, d.v.s. den s.k. nya forskningspoliti
ken som etablerades om kring 1980.
Det förefaller nu vara tid att utvärdera och u n 
dersöka resultaten av den nya svenska forsknings
politiken och dess modell för kvalitetssäkring av
sektorsforskningen. De allmänna och övergripan
de frågor som därvid intresserar oss är svåra att
besvara: Flar överföringen av resurser bidragit till
att skaffa fram säkrare kunskap? Har den s.k.
långsiktiga kunskapsuppbyggnaden bidragit till
att göra den tillämpade och kortsiktiga forskning
en kvalitativt bättre? Gamla lösningar på gamla
problem är kanske inte det bästa sättet att nyttig
göra forskningsresurser i praktiskt förnyelsearbe
te.
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Diagram- tabell- och figurförteckning

Diagram

Figurer

1. Byggforskningsrådets inkomster 1960/61-71/72, mkr.
2. Procentuell fördelning av anslagen till samhällsplane
ring budgetåret 1968/69.
3. Antalet föredrag och åhörare 1958-68.
4. Anslagens fördelning på områden i procent 63/64 jäm 
fört med prognos och utfall för 67/68.
5. Utfall fördelat på forskningsområden, 1960-talet.
6. Fördelning efter anslagsmottagare; procent, 1960-talet.
7. Byggforskningsrådets inkomster 1969/70-1975/76,
mkr.
8. Beviljade medel 1967/68-1972/73. Procentuell fördel
ning.
9. Utfall programområden 1973/74-1975/76. Procentuell
fördelning.
10. Byggforskningsrådets inkomster 1976/77 till 1981/82,
mkr.
11. Kvoten mellan ansökta och beviljade medel 19651977, procent.
12. Byggforskningsrådets inkomster från 1982/83 till
1992/93, mkr.
13. Byggforskningsrådets inkomster 1960-1992 (deflaterade värden).

1.
2.
3.

Tabeller
1. Byggforskningsrådets inkomster under 1960-talet, lö
pande och fasta priser.
2. Utvecklingen av anslagen till de statliga forskningsrå
den 1960/61-69/770 i mkr.
3. Antal anställda vid Byggforskningsrådet 1960-1969.
4. Ämnen och fördelning inom område C 1968/69 och
1969/70 (plan).
5. Utdelade anslag på område A 1960/61-1968/69 förde
lade på mottagarkategorier (tkr).
6. Byggforskningsrådets beräknade inkomster 19681974, mkr.
7. Byggnadssektorns FoU-insatser 1971, mkr.
8. Uppgifter om informationsorganen budgetåret 1972/73.
9. Anslagsmottagare utanför universitet och högskolor
(milj. kr).
10. Byggforskningsrådets skriftutgivning 1970-1985.
11. Byggforskningsrådets inkomster från 1982/83 till
1992/93, mkr.

4.
5.
6.

Byggforskningsrådets organisation 1967.
Byggforskningsrådets organisation 1974.
Byggforskningsrådets organisation 1974,
utbyggd modell.
Institutets organisation t.o.m. 1974.
Byggforskningsrådets organisation 1978.
Byggforskningsrådets organisation från 1 juli 1979.

Bilagor

289

BILAGA 1.
Styrelseledamöter BFR 1960-1992
Föreståndare

Olle Jansson
Sixten Larsson

Mats Erik Molander
Erik Severin
Sven Tyrén
David Österberg
Harry Bernhard
Olof Eriksson
Ame Johnson
Fredrik Sundberg
Sven Kypengren
Jöran Curman
Valfrid Paulsson
Thorvald Emulf
Lennart Holm
Lennart östman
Jon Höjer
Karin Kallin
Holger Nordlund
Lars Ågren
Lars östlund
Lars Eliasson
Karin Andersson
Sven B Andersson
Olof Hermansson

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Olsson

Pettersson

7 8 9 0 1

x

x

x

x

2

x

x

3

x

4

x

5

x

6

x

7

x

8

x

9

x

0

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

x

X

x

Hjalmar Olson
Georg Schackne
Axel Grape

Mun ro

o

19601966

Eriksson

Holm

CO

Jacobsson

Bengt Johansson
Dage Kåbeiger
X

19601966

7
7 8 9 0 1

X

8
2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

o c o x x x x x x x x x x

Carl-Olof Ohlsson
Bertil Whinberg
Yngve Öberg
Karin Ahriand
Sixten Hjelte
Harald Alexandersson
Lars Nygren
Per Olof Håkansson
Margot Wikström
Örjan Wikforss
Anders Sundström
Rune Olsson
Evert Granlöf
Birgit Bodlund
Agneta Modig Tham
Lisbeth Fall
Rolf Carlsson
Bertil Grandinsson
Bertil Pettersson
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BILAGA 2.
Inkomster 1960/61-1992/93, fördelade på avgift och olika statliga
anslag (mkr):
Budgetår

Forskningsa vgift

B yggn ad s
forskning mm

1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93

3,17
3,28
4,13
6,28
9,50
11,20
17,85
19,06
26 ,3 3
3 4 ,1 6
3 7 ,3 7
38 ,9 9
3 7,63
4 1 ,1 2
5 2 ,00
6 4 ,9 0
78 ,5 0
85 ,6 0
93 ,1 0
97,61
110,69
5 9 ,9 5

0 ,53
0,53
0 ,66
0 ,80
1,20
1,60
1,60
1,80
2 ,20
2 ,40
2 ,40
4,2 0
6 ,00
9 ,00
9,00
11,00
11,00
16,00
12,00
10,00
8,00
8,50
135,50
177,00
153,00
155,00
158,00
164,00
166,00
172,50
176,00
186,20
177,80

Lån till experim entbyggn.

18,0
2 8,2
2 3 ,5 0
3 1,00
7 0,00
5 3,10
4 6 ,0 0
3 8,20
3 0,80
3 1 ,4 0
3 3 ,0 0
3 3 ,3 0
3 4,20
3 1,50
3 4,00
10,00

Energiforsk
ning mm

8,0
6,0
6,0
52,6
7 3 ,7 0
7 2 ,5 0
9 7 ,0 0
111 ,6 0
8 5 ,2 0
5 5 ,1 0
3 5 ,8 0
2 9 ,4 0
2 3 ,0 0
3 8 ,0 0
4 0 ,8 0
4 8 ,2 0
4 5 ,8 0
4 2 ,9 0

Övrigt

0 ,28
0 ,25
0 ,3 4
0 ,35
0 ,30
0 ,6 7
0 ,67
0 ,97
1,09
1,27
1,75
2 ,08
2 ,29
2 ,5 6
2 ,70
4 ,9 0
13,00
13,50
17,30
2 4 ,8 5
2 9 ,0 7
2 4 ,0 2
-

6,70
6,40
10,30
8,60
9,70
1 3,40
1 2,10
1 0,10
1 0,00

Källa: Anslagsframställningar, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner från BFR samt riksdagstryckets propositioner m.m.
Anm.: I några fall ändrar anslagen ”innehåll” med åren. Energiforskning mm innefattar anslagen Energiforskning, Energibesparande åtgärder i bostadsbeståndet (t.o.m. 1982/83), Information och utbildning mm i energifrågor (1983/84). I Lån till expe
rimentbyggande ingår även anslag B 16 från bostadsdepartementet (lån till experimentbyggande inom energiområdet m.m.).
Övrigt avser dels ränteinkomster och försålda publikationer, dels ”Övriga anslag” under perioden efter 1982/83, t.ex. handels
gödselmedlen. Från och med detta budgetår ges anslagen som ”beslutsramar”.
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BILAGA 4.
Programskrifter 1970-76.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15b
16
17

18
19
20
21

Titel
Byggnadsproduktionen - problem och forskningsbehov. Av Mej se Jacobsson. 143 s. 1963
Småhusgrunder - problem och forskningsbehov. 123 s. 1964
Klassifikation inom byggbranschen - problem och forskningsbehov. 47 s. 1964
Svensk byggdokumentation. 97 s. 1966
Transport av byggmaterial. 59 s. 1967
Underhåll och modernisering av fastigheter - problem och forskningsbehov. 87 s. 1969
Utredning och projektering - en översikt av forskningsbehov och förslag tillåtgärder. 48 s. 1969
Geoteknik - problem och forskningsbehov. 96 s. 1969
Byggmålning — problem och forskningsbehov. 95 s. 1969
Elementbyggnad - problem och forskningsbehov. 124 s. 1969
Stålbyggnad - utveckling och utvecklingsbehov. 160 s. 1970
Fukt - byggnadstekniska fuktproblem. 132 s. 1970
Plast inom byggnadstekniken. 176 s. 1971
Samhällsplaneringsforskning. 64 s. 1971
Produktbestämningen i bebyggelseprocessen. 52 s. 1972
Forskningsuppgifter i produktbestämningen 44 s. 1973
Cement- och betongforskning. 75 s. 1973
Ljudklimat. 142 s. 1973
Byggnaders installationer. 73 s. 1973
Forskning om människa - närmiljö. 72 s. 1973
Monteringsfärdiga flerfamiljshus - rapport från Moby-kommittén med förslag tillforskningsprojekt. 73 s. 1975.
Byggnadsekonomi - ämnesområde och forskningsinriktning. 158 s. 1975

BILAGA 5.
Mest sålda T-skrifter och informationsblad sedan utgåva till och
med slutet av 1992.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Titel
B12:1974
T32:1982
T1:1984
B6:1977
B4:1972
T19:1972
T14:1986
T12:1981
B5:1978
B5:1976
B3:1976
B4:1979
T18:1980
B5:1972
B3:1978
B2:1976
T28:1981
T14:1987
B8:1976
T29:1981
T25:1979
T12:1983
T3T1982
B1:1976
B4:1973

A ntal ex.
Mandorff, Inreglering av värmesystem
Metoder för mätning av luftflöden i ventilationssystem
Kallstenius m.fl., Så byggdes husen 1880 -1980
Bydemar, Gjutformar av betong
Trätakstolar till bostadshus
Varför, när och hur du bör måla om fönster
Takstolsboken
Injustering av luftflöden i ventilationsinstallationer
Projekteringsvägledning med avseende på injustering av ventilationsinstallationer
Mätning av termiskt innerklimat, nordiska riktlinjer
Injustering av luftflöden i luftbehandlingsinstallationer.
Kalkfärg på fasad
Skötselhandboken. Mark och växtlighet i parker
Träbjälklag
Räkna på ombyggnad. RO-metoden
Kontroll av luftbehandlingsinstallationer
Fukt. Allmänt
Håll torrt på bygget
Klimathygien
Fukt. Dränering, grunder
Så här gjorde vi
Stenhusen 1880 -1920
Ventiler för injustering av värmeinstallationer
Krav i samband med kalibrering av anemometri
Utsättning i plan och höjd

19 096
13 590
12 757
10 857
6 395
6 117
5 708
5 127
4 984
4 942
4 728
4 581
4 535
4 430
4315
4 144
4014
3 955
3 939
3 767
3 741
3 602
3 366
3 148
3 043

Bilagor

BILAGA 6.
Instruktion för Statens råd för byggnadsforskning 1960.

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1960 *

Nr

U tk o m från trycket den 2 9 april I 9 6 0

77

Nr 77
K u n g l. M a j:ts f ö r o r d n in g

angående byggnadsforskningsavgift;
given Stockholms slott den 22 a p ril 1960.

Kunglt Maj :t har, med riksdagen1, funnit gott förordna som följer.

1 §•
Den som yrkesm ässigt bedriver byggnadsverksam het under sådana för
hållanden, att han är att anse såsom arbetsgivare enligt lagen om yrkes
skadeförsäkring, så ock kommun, vilken såsom arbetsgivare i nämnda lags
mening bedriver byggnadsverksam het, är skyldig att, i enlighet med vad
nedan sägs, till främ jande av forsknings- och rationaliseringsverksam het
inom byggnadsfacket erlägga en särskild avgift ( byggnadsforskningsavgift).
Från avgiftsskyldighet är staten befriad.
2 §.

Byggnadsforskningsavgift utgår för kalenderår med fem ton hundradels
procent av den lön i penningar eller naturaförmåner i form av kost eller
bostad, som arbetsgivare under året utgivit till arbetstagare, för vilken ar
betsgivaren skall påföras avgift enligt lagen om yrkesskadeförsäkring och
vilken vid debitering i riksförsäkringsanstalten av dylik avgift är att hän
föra till någon av de i anstaltens prem ietariff under näringsgrenen b y g g 
n a d s i n d u s t r i upptagna undergrupperna husbyggnad (kodnum m er 401 )
och byggnadshantverk m. m. (kodnummer 403).
Vid beräkning av byggnadsforskningsavgift skall hänsyn icke tagas till
arbetstagare, vars lön hos arbetsgivaren under året ej uppgått till trehundra
kronor, och ej heller till arbetstagares lön i vad lönen överstiger fem tontusen
kronor för år räknat.
Angående debitering och uppbörd av avgiften gäller vad därom är särskilt
stadgat.
3 §.
Besvär över riksförsäkringsanstaltens beslut i ärende, som avses i denna
förordning, m å föras i den ordning, varom stadgas i 44 § lagen om yrkes
skadeförsäkring.

4 §.
Byggnadsforskningsavgifterna skola av riksförsäkringsanstalten överfö
ras till en fond, som förvaltas enligt grunder, som fastställas av Kungl.
Maj :t.
1 P ro p . 1960: 56; L 3U 10; R s k r 166.
* 5 3 — 607021. S v e n s k f ö r f a t t n i n g s s a m l i n g i 960, N r 77
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Personförteckning

Personförteckning
A
Acking, Carl-Axel, 61
Adamson, Bo, 56, 77, 154
Agius, Roland, 211, 238
Ahlmark, Per, 170
Ahlqvist, Berndt, 46, 50
Ahlsén, Erik, 165
Ahlsén, Tore, 165
Ahrland, Karin, 186, 203
Alexandersson, Harald, 210, 232, 248
Allander, Claes, 77
Andersson, Allan, 131
Andersson, Henrik O., 151, 204
Andersson, Karin, 186
Andersson, Kerstin, 139
Andersson, Monica, 238
Andersson, Sven-Åke, 210, 238
Andersson, Sven B, 186
Andersson, Ulf L., 39
Andersson, Åke E., 222, 236
Annerstedt, Jan, 101, 105
Antoni, Nils, 109, 162 f., 166, 238
Aronsson, Harald, 204 f.
Arrow, Kenneth J., 278
Avelius, Inga, 138

B
Baehre, Rolf, 77
Barke, Ann-Beate, 200, 217
Bengtsson, Bengt-Åke, 39, 57, 64, 73,
85, 138, 209
Bengtsson, Hardy, 81, 161
Bengtzon, Olle, 48
Bentzel, Ragnar, 241
Bergman, Ingmar, 173
Bergström, Hans, 177
Bergström, Sven, 88
Bergvall, Lennart, 56
Berntsson, Viveca, 238
Björklöf, Sune, 280
Björnson, Björn, 139
Blomgren, Boris, 88, 182 f.

Blomgren, Britt, 139
Blomgren, Sture, 243, 264
Blücher, Gösta, 131
Boalt, Carin, 109, 131, 149
Bodlund, Birgit, 248
Bohm, Kerstin, 204
Bohman, Gösta, 170, 180
Borelius, Anna, 131
Boström, Torbjörn, 197, 215
Boysen, Arne. 138 f., 153 f.
Broms, Bengt, 64
Broms, Bo, 131
Brown, Gösta, 87
Börtemark, Ingvar, 266

Eresund, Bengt, 160
Ericsson, Hans, 56
Ericsson, Jeanette, 139
Erikson, Robert, 238 f.
Eriksson, Einar, 106 ff., 135
Eriksson, Gunnel, 211, 238
Eriksson, Jan, 15, 131, 150
Eriksson, Olof, 52 f., 65, 85, 87, 109,
116, 120 ff., 136, 138, 155, 160,
176 ff., 1 8 6 ,2 1 5 ,2 2 2 ,2 7 3
Erlander, Tage, 19 f., 23
Ernulf, Torvald, 116
Essunger, Gunnar, 56, 78, 131

C

Dahlberg, Erik, 88
Dahlström, Edmund, 149
Dahlström, Erik, 131, 154

Falk, Rune, 131
Fall, Lisbeth, 248, 266
Fehrm, Martin, 128
Feldt, Kjell-Olof, 228, 230
Flodin, Sten, 138, 210
Fog, Hans, 58, 77, 89, 131, 163, 204
Fogde, Sten, 163
Franke, Ulrika, 266
Franzén, Lars-Olof, 102
Fredholm, Inga-Britt, 139
Fredriksson, Gert, 139
Friberg, Lars, 56
Eriberger, Erik, 80
Frid, Inge, 155
Fridjönsdöttir, Karin, 224
Eriggebo, Birgit, 180, 202
Fälldin, Thorbjörn, 170, 172, 176 f.

E

G

Egerö, Bertil, 205
Ehrlén, Olle, 266
Ekbrant, Carl, 21
Ekdahl, Gunnar, 88
Ekström, Ann-Charlotte, 138
Eliasson, Lars, 186
Elwing, Barbro, 138
Englund, Gunnel, 238
Engström, Lars, 155

Gedung, Halvar, 154
Gidlund, Janerik, 204
Giertz, Lars Magnus, 78
Gillberg, Ulf, 160
Grandinson, Bertil, 185, 248
Granholm, Hjalmar, 44
Granlöf, Evert, 238, 248
Grape, Axel, 29, 51 f.
Grauers, Folke, 82

Carlegrim, Erik, 77
Carlestam, Gösta, 154
Carlsson, Ingvar, 112
Carlsson, Rolf, 248
Cederwall, Gustav, 162
Cederwall, Klas, 238, 242
Claesson, Tore, 233
Cold, Birgit, 242
Cornell, Elias, 147
Curman, Jöran, 116, 120, 155

D

F

Personförteckning

Gullberg, Anders, 204
Gustafsson, Hans, 234, 256
Gustavsson, Helge, 139
Gustavsson, Marianne, 80
Gyllensten, Lars, 102, 172 f.

H
Hallberg, Bengt, 131
Hambraéus, Birgitta, 256
Hambraeus, Gunnar, 106
Hamrin, Eva, 56
Hansbo, Sven, 64, 145
Hansson, Lennart, 161, 163, 211, 238
Haraldsson, Britt-Marie, 139
Harning, Anderz, 207 f.
Hawerman, Bertil, 131
Hellsten, Göran, 138
Hemberg, Bengt, 54
Hermansson, Olof, 186, 200, 214 f.
Herméren, Göran, 204
Hesselgren, Sven, 61, 69, 75, 77
Hidemark, Bengt, 154
Hjelte, Sixten, 187
Hjertén, Inge, 46 f.
Holm, Lennart, 23 f., 47 ff, 59, 66 f.,
71 f., 80, 8 9 ,9 2 , 107, 116 f., 127,
133 ff., 138, 141, 151 f., 160, 163,
172, 176 ff., 186, 191,206 f., 213 f.,
232, 247 ff., 253 f., 260, 265, 281
Holm, Per, 54, 59, 85, 120, 127, 129,
131,138, 144, 146
Holmqvist, Nils, 56
Holmquist, Per, 139
Hottovy, Tibor, 80
Hulthén, Olof, 266
Hultström, Leif, 87, 109
Hunhammar, Curt, 131
Håkansson, Per Olof, 237, 248 f., 261,
263 f.
Hägerstrand, Torsten, 77
Häggquist, Harald, 138 f.
Häggroth, Sören, 109
Högberg, E., 44
Höglund, Ingemar, 154
Höjer, Jon, 116, 138, 186

1
Ingemansson, Stig, 77

J
Jacobsson, Mejse, 29, 45 ff., 51, 56,
58 f., 66 f, 78, 80, 91 f.
Jansson, Britten, 139
Jansson, Ivar, 56
Jansson, Olof (Olle), 29,46, 53, 55,114,
116, 131, 136, 138, 145 f., 186
Jensfelt, Cecilia, 266
Jerström, Jan, 39
Johansson, Ingemar, 104, 204, 250 ff.
Johansson, Rune, 18, 20, 81, 87
Johnson, Arne, 43, 52 ff., 116, 133, 135
Johnson, Bertil, 205
Jondal, Bo, 49
Jonsson, Ivar, 51
Jussil, Ingrid (se Munro)
Jönsson, Tage, 48, 88

K
Kallin, Karin, 116 f., 131, 138
Karlen, Ingvar, 56, 78
Karlqvist, Anders, 146
Karlsson, Georg, 241
Karlsson, Marianne, 184
Kihlman, Tor, 75, 77
Klein, Kurt, 39 f.
Kling, Reinhold, 162
Knocke, Jens, 80
Korpi, Walter, 162, 211, 240
Krantz, Birgit, 149
Krona, Kurt, 155
Kullenberg, Annette, 206
Kypengren, Sven, 111, 114, 116, 121,
138,186
Kåberger, Dage, 186, 232, 247 f.
Kärrholm, Gunnar, 77, 89, 160 f., 241

L
Landgren, Torsten, 238
Landin, Sven, 18
Landstedt, Bruno, 131
Larsson, Sixten, 29, 59, 155
Lindencrona, Tomas, 210, 238
Lindgren, Astrid ,1 7 3
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Lindh, Susanne, 218
Lindman, Gunnar, 88, 161
Lindroth, Paul, 131, 154
Lindström, Sune, 61
Lindvall, Jöran, 138 f., 197
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