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Kapaciteten hos de 
optiska fibrerna till 
vänster på bilden är 
lika stor som hos det 
gamla knippet med 
parkablar till höger. 
(Foto: Televerket)

Framväxten av nya teknologier med bred tillämpningspotential 
och med grund i vetenskaplig-teknisk forskning är en av de starkaste 
drivkrafterna i vår tids industriella utveckling och samhällsföränd
ring. I medvetande om detta försöker man också i alla högindustriali- 
serade länder att med forsknings- och teknikpolitiska medel befrämja 
en effektiv nationell kompetensuppbyggnad inom sådana teknikom
råden. En inventering av de satsningar som görs i olika länder visar på 
såväl betydande likheter som skillnader.

— En hög grad av samstämmighet kan således noteras vad gäller 
valet av generella satsningsområden. Halvledarteknik, mikro
elektronik och datorteknik, genteknik och enzymteknik, laser
teknik och fiberoptik, robotteknik och CAD/CAM är exempel 
på ständigt återkommande stödobjekt.

— Olikheterna kommer främst till uttryck i de högteknologiska 
aktiviteternas bredd eller selektivitet samt institutionella 
utformning, vilket naturligtvis i mycket är en återspegling av 
skillnader i de nationella FoU-systemens allmänna resursstyrka 
och struktur liksom i de industriella betingelserna för ett enga
gemang på olika områden.

Denna artikel utgår från frågan hur man i tre länder — Sverige, 
Västtyskland och Japan — institutionellt har hanterat utvecklingen av 
vissa strategiskt viktiga, forskningsgrundade teknologier. Avsikten är 
närmare bestämt att dels söka belysa de nationella satsningarnas rela
tiva omfattning och allmänna dynamik, dels klargöra olika aktörers
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eller aktörsgruppers relativa tyngd inom resp FoU-system.
Aven om de tre länderna kan sägas ha en likartad industristruktur 

— och därmed kan anses vara i stort sett jämförbara med avseende på 
de ekonomiska motiven för en kompetensuppbyggnad på en rad 
teknikområden — så är givetvis Sveriges storleksmässiga avvikelse 
från de två andra avsevärd, oavsett vilka mått som används (folk
mängd, BNP, samlad FoU-volym, antal forskare och tekniker). För
hållandet inbjuder till reflexioner över det lilla landets möjligheter och 
begränsningar i den högteknologiska konkurrensen.

Teknikområden
I vår studie ingår följande teknikområden: (1) genteknik, (2) laser

teknik, (3) fiberoptik, (4) VLSI (Very Large-Scale Integration, eller 
högskaligt integrerade kretsar), och (5) robotteknik (begränsat till 
industrirobotar). Som komplement till robottekniken har dessutom 
tre för denna teknologi relevanta vetenskaplig-tekniska discipliner 
inkluderats: (i) reglerteknik, (ii) artificiell intelligens, samt (iii) möns
terigenkänning och bildbehandling.

De fem teknologierna kan samtliga betecknas som generiska med 
tanke på mångfalden faktiska och potentiella tillämpningar. De är 
också forskningsbaserade: de har sin grund i, och utvecklas i nära 
samspel med, vetenskaplig-teknisk forskning. Lasertekniken, fiber
optiken och gentekniken är, med vår terminologi, renodlade exempel 
på basteknologier: de bygger på, och definieras i termer av, vissa 
fundamentala fysikaliska respektive biologiska processer (här, i 
nämnd ordning: stimulerad emission, total internreflektion och vågle- 
darpropagering, samt genetisk rekombination). Kärnan i dessa tekno
logier utgörs av väl underbyggda kunskaper om de basala processerna 
och om möjligheterna till kontroll och praktiskt utnyttjande. VLSI 
och robotteknik är exempel på systemteknologier, dvs kunskapsfält 
centrerade kring vissa tekniska system (funktionella anordningar, 
”devices”), i detta fall högintegrerade kretsar resp industrirobotar. 
Utmärkande för systemteknologin är kravet på integration av en rad 
delteknologier (inklusive basteknologier med tillräcklig mognad) och 
specialiteter, som hänför sig till systemets komponenter, dess anatomi 
och funktionssätt, och till metoderna för konstruktion och tillverk
ning.

Vi har ansett det vara av intresse att även låta ett par utpräglade 
systemteknologier ingå i vår undersökning. Valet av teknikområden 
har också styrts av tanken att de ska vara industriellt viktiga för 
samtliga länder, att varje land på varje område ska kunna uppvisa en 
icke obetydlig FoU-verksamhet och att områdena ska variera i fråga 
om vetenskaplig bakgrund och utvecklingsfas.

Teknikstrategier
Utvecklingen av ett sådant teknikområde — från en första, tän

dande teknisk idé till en mogen och alltmer stabil uppsättning tillämp
ningar och system — kan ses som en evolutionär process där olika
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lösningsförslag och systemvarianter (idéskisser, laboratoriemodeller, 
prototyper etc) läggs fram, prövas, förkastas eller modifieras och 
vidareutvecklas. Processen innebär en fortskridande kunskapsbild
ning, som så småningom, om den är framgångsrik, får ett praktiskt- 
ekonomiskt genomslag i form av en växande mängd funktionsdugliga 
och marknadsmogna produkter/processer och därmed förknippade 
tjänster. Låt oss anta att både den kunskapsmässiga och den ekono
miska tillväxten, i likhet med många andra tillväxtfenomen, i grova 
drag beskriver någon sorts S-kurva. I figur 1 illustreras på detta 
mycket schematiska sätt den allmänna, internationella utvecklingen 
av en generisk, forskningsbaserad teknologi. Diagrammet får tjäna 
som utgångspunkt för ett kort resonemang kring möjliga nationella 
strategier eller förhållningssätt på ett givet område; ordet ”strategi” 
används här som beteckning för det generella handlingsmönster som 
faktiskt kan urskiljas, oavsett om det har sin grund i någon långsiktig 
nationell policy eller ej. En viktig aspekt, som bör uppmärksammas 
men som för enkelhetens skull inte har lagts in i figuren, gäller 
bredden i den FoU-verksamhet som ett land uppvisar på området, 
t ex med avseende på teknologins vetenskapliga underbyggnad eller 
dess olika tillämpningar och systemvarianter.

Tre typer av teknikstrategier visas i renodlad form: En ambitiös 
och konsekvent genomförd ”frontstrategi” (A), som innebär att man i 
varje utvecklingsfas ligger i täten och strävar efter att ytterligare höja 
kunnandet. Som motpol till denna, en rent ”kommersiell” strategi 
(B), där man t ex genom licensköp eller produktimitation söker till
ägna sig — och kanske anpassa och i någon mån vidareutveckla — en 
teknologi som redan fått ett påtagligt ekonomiskt-industriellt 
genomslag. Den tredje strategin, ”avvakta-och-kom-i-kapp” (C), 
utgör en mellanform: man bevakar utvecklingen fram till en punkt 
där man anser sig kunna göra en någorlunda säker bedömning av 
teknologins praktiska hållbarhet och ekonomiska potential och gör 
sedan en FoU-satsning i syfte att nå en kompetens, som i väsentliga 
avseenden är i paritet med ledarnas/konkurrenternas. Man kan natur
ligtvis tänka sig många olika varianter av dessa tre grundtyper, som 
skiljer sig i fråga om verksamhetsbredd eller selektivitet. Vidare kan 
diagrammet användas för att åskådliggöra även andra aktivitetsmöns- 
ter, t ex ”engelska kurvor” som i inledningsfasen följer fronten och 
sedan faller ifrån.

En fullfjädrad, brett upplagd frontstrategi är i de flesta fall en reell 
möjlighet endast för en supermakt eller en stor och FoU-stark indu
strination. Den kommersiella strategin, som i detta sammanhang är av 
mindre intresse, följs av flera s k NIC-länder och har tidigare, främst 
under 1960-talet, med framgång praktiserats av Japan. Den fördröjda 
handlingsstrategin enligt C, slutligen, är det alternativ som oftast ter 
sig mest naturligt för ett mindre, högindustrialiserat land som Sverige; 
det ska påpekas att detta förhållningssätt inte utesluter pionjärinsatser 
på vissa begränsade frontavsnitt.

Den bild som här skisseras kompliceras av det faktum att distink
tionen mellan bas- och systemteknologier i praktiken är långtifrån
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skarp och entydig. Detta beroende på att varje tillämpning av en 
teknologi förutsätter en konkret anordning av något slag, dvs ett 
tekniskt system (av stor eller liten omfattning, av hög eller låg kom
plexitet). En framväxande basteknologi utvecklas således alltid ”in i” 
en eller flera systemkontexter där den integreras med andra deltekno
logier. Då teknologin mognar tenderar m a o integrationskraven att få 
ökad tyngd; integrationsproblemen kan naturligtvis vara mer eller 
mindre svårhanterliga. Två typer av teknikstrategier kan här urskiljas: 
en som har det basteknologiska ledarskapet som riktmärke och en 
som siktar in sig på systemteknologierna, eller förmågan att integrera 
olika delteknologier i effektiva, marknadsanpassade system.

Vad kan man allmänt säga om de institutionella förutsättningarna 
för den typ av teknikutveckling som här diskuteras? Klart är att de 
skiljer sig från de villkor som gäller exempelvis för sådana teknologier 
som växer fram i en praktisk-empirisk process. Först bör noteras att 
grundforskningen (”ren” och ”riktad”) och därmed universiteten kan 
spela en mycket betydelsefull roll, särskilt i de tidiga utvecklingsske
dena; detta gäller i synnerhet basteknologierna. Stora industriella och 
nationella laboratorier intar ofta en framträdande ställning under de 
mellankommande faserna. Under senare skeden, då tonvikten ligger 
på praktisk tillämpning och spridning, spelar industrin som regel en 
dominerande roll. För basteknologierna är frågan om systemintegra
tion väsentlig: En teknologi som utvecklas relativt självständigt och 
mera successivt integreras i större system kan med framgång drivas av 
akademiska aktörer och mindre företag (se t ex gentekniken); kom
plexa system och höga integrationskrav är emellertid något som bäst 
kan hanteras av storföretagens laboratorier och FoU-avdelningar (se 
t ex halvledartekniken).

En bibliometrisköversikt
Vi ska nu göra ett brett och hastigt bibliometriskt svep över de fem 

teknikområdena (samt robotteknikens tre ”komplementområden”) 
och de verksamheter som där under de senaste 10—12 åren har 
utvecklats av Sverige, Västtyskland och Japan. Vad som eftersträvas 
är, som tidigare antytts, en preliminär översiktsbild av de nationella 
satsningarnas dynamik och institutionella utformning.

Den metod som har använts är i korthet följande: Genom s k 
online-sökningar i ett antal stora internationella naturvetenskapliga 
och tekniska databaser med god täckning av de aktuella områdena har 
fastställts mängden tidskriftsartiklar författade av personer knutna till 
organisationer i de tre länderna; artikelproduktionens tidsmässiga 
fördelning över den studerade perioden, som regel 1973 — 84; samt de 
berörda organisationernas identitet. Organisationerna, eller de ”insti
tutionella aktörerna”, har uppdelats efter tre sektorer: (1) den akade
miska sektorn, (2) företagssektorn, och (3) institutssektorn (fristående 
institut, nationella laboratorier m m). Vidare har för fyra av de fem 
teknikområdena (ej VLSI) patentdata av motsvarande typ, avseende
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patentering i USA, sammanställts. Slutligen bör nämnas den distink
tion som införts mellan två typer av verksamhetsfält, kallade ”forsk
nings-” respektive ”utvecklingsinriktade”. Indelningen, som i stor 
utsträckning skär över områdesgränserna, grundar sig på en bedöm
ning av områdenas karaktär och aktuella utvecklingsstadium samt på 
den indikator som används (således har patentindikerade verksam
hetsområden genomgående betraktats som U-inriktade).

Det bibliometriska materialet har redovisats och analyserats i olika 
rapporter, rikt försedda med tabeller och diagram. Vad som här följer 
kan närmast karakteriseras som en verbal sammanfattning av en sam
manfattning, begränsad till allmänna drag och vissa anmärknings
värda enskildheter.

Låt oss först kasta en blick på de nationella andelarna av den 
samlade trelandsproduktionen av artiklar och patent på de olika 
områdena och för perioden som helhet. Dessa andelar bör rimligtvis 
sättas i relation till något mått på de nationella FoU-systemens rela
tiva storlek eller resursstyrka, exempelvis deras andelar av de tre 
ländernas samlade bruttoutgifter för FoU. Våra siffror, som räknats 
fram på detta sätt, tyder på att de japanska satsningarna på flertalet 
områden är relativt sett (inte bara i absoluta termer) kraftigare än de 
svenska och de västtyska. De områden, eller delområden, som för 
Sveriges del framstår som förhållandevis ”starka” är den patentindi
kerade robottekniken och den forskningsinriktade gentekniken; jäm
förelsevis ”svaga” svenska områden är VLSI, den U-betonade gentek
niken, samt laserteknikens s k kärnområde (lasrar och laserprocesser, 
ej tillämpningar). Allmänt kan konstateras att de svenska aktiviteterna 
på de studerade områdena tenderar att vara mera U-inriktade än de 
japanska och västtyska. Ser man slutligen på de tre ländernas produk
tion inom de två större verksamhetsfälten finner man att de nationella 
andelarna varierar starkare på de U- än på de F-inriktade områdena, 
ett resultat som kanske inte väcker någon större förvåning.

Hur fördelar sig dessa litteratur- och patentmängder längs den 
aktuella tidsaxeln? Mest iögonfallande är här de brant stigande japan
ska produktionskurvorna på en rad områden, i synnerhet laserteknik, 
fiberoptik, VLSI och robotteknik. Visserligen uppvisar även Sverige 
och Västtyskland på de flesta områden ökningar över perioden; i 
jämförelse med Japan ter de sig emellertid tämligen blygsamma och 
innebär krympande nationella andelar. För de tre robotrelaterade — 
och forskningsinriktade — områdena gäller dock att de tre ländernas 
andelar i stort sett förblir stabila över tid. Två svenska särdrag kan 
noteras: dels det relativt sena ”inträdet” på VLSI-området, dels det 
fördröjda uppsvinget inom fiberoptiken.

Vi ska nu vända uppmärksamheten mot den institutionella ramen 
och då som ett första steg ta upp frågan om produktionens fördelning 
över de tre tidigare angivna källsektorerna. Påpekas bör att surveyre- 
sultaten i detta fall endast avser litteraturproduktionen, eftersom 
patenten i alltför hög grad är koncentrerade till en sektor (företags
sektorn) för att vara användbara i en brett inriktad sondering. 
Begränsningen till litteraturdata kan å andra sidan, med tanke på
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Kretskort tillhörande AXE-växel. (Foto: Televerket)

publiceringsnormens betydelse i universitetslivet, antas ge en överdri
ven bild av den akademiska sektorns vikt i de nationella satsningarna.

En jämförelse länderna emellan ger stöd åt i första hand följande 
generaliseringar: Sverige utmärker sig genom ett förhållandevis starkt 
beroende av den akademiska sektorn; detta är ett genomgående drag, 
som framträder även på sådana utvecklingsbetonade områden som 
VLSI och tillämpad laserteknik. Japan kan betraktas som Sveriges 
motpol i så måtto att landets produktion — både den U-inriktade och 
den F-inriktade — i större utsträckning än övrigas emanerar ur före
tagssektorn; anmärkningsvärt är också att den japanska företagssek
torn tenderar att öka sin andel under den studerade perioden. Väst
tyskland kan här sägas inta en mellanställning, med en institutssektor 
som på flera områden spelar en framträdande roll; som ett tyskt
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särdrag kan även nämnas institutens relativt stora tyngd inom det F- 
inriktade fältet.

Kvar står frågan om produktionens (inkl patent) fördelning inom 
de tre sektorerna, över olika källor: Vilka mönster kan urskiljas? För 
Sveriges del kan konstateras — utan större förvåning — att resultaten i 
mycket återspeglar det lilla landets villkor. Således finner man att 
produktionen inte bara bärs upp av ett begränsat antal aktörer inom 
varje sektor, utan att den också, som regel, är starkt koncentrerad till 
en eller ett par av dessa. Inom den akademiska sektorn är dock 
koncentrationen något mindre markant på de F-inriktade områdena; 
inom institutssektorn är den framskjutna ställning som Institutet för 
mikrovågsteknik enligt våra data intar på flera fysikaliskt grundade 
områden värd att uppmärksammas. I Japan och Västtyskland är 
naturligtvis mängden potentiella aktörer generellt sett betydligt 
större. Gemensamt för de två länderna är t ex att den akademiska 
produktionen i båda fallen är tämligen väl utspridd över en lång rad 
institutioner. De mest påtagliga skillnaderna framträder inom insti
tuts- och företagssektorerna och gäller då inte så mycket aktörsgrup
pernas storlek som deras sammansättning och struktur. Inom insti
tutssektorn noteras att de japanska aktörslistorna för de olika områ
dena oftast domineras av en eller ett par stora, högproducerande 
statliga laboratorier (mest framträdande är MlTl:s Electrotechnical 
Laboratories), medan de tyska listorna upptar ”ledare” av varierande 
typ beroende på område (ibland ett Max-Planck institut, ibland ett 
federalt institut, ett s k storforskningsinstitut, ett Fraunhoferinstitut, 
etc). Inom företagssektorn finner man att de japanska listorna som 
regel har en bred topp bestående av 5—6 storföretag (även det japan
ska televerket, NTT, ingår i flera fall bland dominanterna), medan de 
tyska listorna snarast har formen av en spetsig pyramid (ett och 
samma företag intar på en rad områden en klar ledarställning: 
Siemens).

Falletfiberoptik
I det följande ges en kortfattad, på litteraturstudier och intervjuer 

grundad redogörelse för fiberoptikens utveckling, allmänt och i Sve
rige. Syftet med denna fallbeskrivning är främst att illustrera och 
konkretisera de idéer och resultat som presenterats i föregående 
avsnitt, och att samtidigt sätta den bibliometriska metoden på prov.

Fiberoptiken, som är ett exempel på en basteknologi i vår mening, 
bygger på det praktiska utnyttjandet av ljusledningsförmågan hos 
vissa fibrer; den grundläggande fysikaliska processen går i den klas
siska (geometriska) optiken under benämningen ”total internreflek
tion”. Teknologins ”generiska” karaktär är också påtaglig: fiberopti
ken uppvisar ett brett spektrum av tillämpningar och tekniska system, 
från enkla belysningsanordningar till avancerade kommunikations- 
länkar. Detta spektrum kan dock reduceras till tre grundfunktioner: 
ljusöverföring, bildöverföring (medelst fiberknippen) och signal
överföring (på basis av ljusmodulering).
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Med glasfibern kan man leda ljus till och med runt hörn. 
(Foto: Televerket)

Aven om fiberoptikens vetenskapliga och tekniska rötter kan spå
ras långt tillbaka i historien (t ex Snellius lag, 1621) är det först vid 
1900-talets mitt som en målmedveten, obruten och accelererande 
teknikutveckling tar sin början. Man kan här tala om två på varandra 
tätt följande ”vågor”. Den första vågen, som blev märkbar under det 
tidiga 1950-talet och kulminerade under 1960-talet, drevs fram av ett 
intresse för bild- och ljusöverföring, i första hand i medicinska sam
manhang. Det mest kända resultatet av denna utveckling är det flex
ibla endoskopet, men många andra tillämpningar undersöktes och 
flera av dem förverkligades, främst inom instrumentoptiken. Även 
om det fortfarande görs förbättringar och nya applikationer tillkom
mer, så får ändå detta delområde i dag anses vara relativt moget och 
stabilt. Dessutom har det alltmer kommit att överskuggas av en andra,
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En missvisande bild — egentligen har det redan börjat våras för fiberoptiken. 
(Foto: Televerket)

betydligt kraftigare fiberoptikvåg, med optisk signalöverföring som 
grund och med det tidiga 1960-talets laserutveckling som en väsentlig 
förutsättning och utlösande faktor.

Att använda den optiska fibern och den då nyfödda (1962) halvle- 
darlasern, eller kanske lysdioden, som överföringsmedium resp ljus
källa i en kommunikationslänk kan tyckas vara en naturlig tanke. De 
fibrer som vid den tiden fanns att tillgå, som ett resultat av den första 
vågen, var emellertid behäftade med extremt höga ljusförluster. Det 
var vid mitten av 1960-talet som man började inse att det — i princip 
— skulle vara möjligt att reducera dessa förluster till en nivå där 
fibrerna blev praktiskt och ekonomiskt attraktiva som transmissions- 
medium i telesammanhang. Den växande insikten, i kombination med 
teknikens erkänt stora potentiella fördelar, ledde till tidiga FoU-
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satsningar i USA, England och i viss mån Japan; snart engagerade sig 
även Västtyskland och Frankrike. Följande faser och tyngdpunkts- 
förskjutningar kan urskiljas i den internationella utvecklingen av 
delområdet Fiberoptisk kommunikation (FOK):

— Perioden 1965 — 70 domineras helt av strävandena efter lågdäm- 
pande fibrer.

— 1970: Det allmänna riktmärket för dessa strävanden uppnås och 
överträffas (det s k Corning-genombrottet); en fortsatt snabb 
reducering av ljusförlusterna följer.

— 1970—75: I takt med framstegen på fiberfronten breddas sats
ningarna ut över FOK-länken och dess olika komponenter; 
särskild uppmärksamhet ägnas lasrarna (temperaturkänslighet, 
livslängd, ljuskvalitet).

— 1975 — 80: Arbetets inriktning förskjuts mot fältprovsvärdering 
av första generationens länkar, systemoptimering samt produk
tionstekniska och produktionsekonomiska frågor; samtidigt 
ökar FoU-satsningarna på andra generationens länkar.

— 1980 forts: FOK-utvecklingen går in spridningsfasen, med ett 
snabbt växande antal system i praktiskt bruk; FoU-verksamhe- 
ten är fortsatt intensiv, med sikte mot längre våglängder, nya 
fibermaterial m m.

Denna snabbskiss av fiberoptikens 35-åriga historia får avslutas 
med några ord om utvecklingens institutionella inramning. Allmänt 
kan sägas att akademiska och icke-kommersiella aktörer förefaller ha 
spelat en mera framträdande roll som pionjärer och ”frontsoldater” i 
den första vågen än i den andra. Utvecklingen på FOK-området har 
alltifrån starten väsentligen drivits av stora och FoU-starka, kommer
siella eller halvkommersiella organisationer inom branscherna tele
kommunikationer, glas och elektronik; som exempel på sådana tek- 
nikdrivare kan nämnas Bell Laboratories (AT&T), Standard Tele- 
phone and Cables (ITT), British Post Office (i dag B Telecom), 
Nippon Telegraph & Telephone och Corning Glass Works.

Hur har då Sverige och det svenska FoU-systemet förhållit sig 
visavi denna utveckling? Vilka FoU-satsningar görs, när, och av vem? 
Vilka skeenden på det internationella planet utlöser svenska reaktio
ner och vilka gör det inte? Hur stämmer det svenska handlingsmön
stret överens med det tidigare presenterade strategischemat? Några 
mer ingående svar på dessa frågor kan givetvis inte ges här; vi får nöja 
oss med sammanfattningar och valda illustrationer.

Den första vågen tycks inte ha satt några omedelbara spår i Sverige, 
åtminstone inte under tiden före FOK-vågens början. Någon utveck
ling av fibrer/fiberknippen för ljus- eller bildöverföring initierades 
inte och någon tillverkning av sådana fibrer har inte varit aktuell. Inte 
heller har svenska företag eller andra tänkbara intressenter engagerat 
sig i den tidiga ”systemutvecklingen” (endoskop o dyl) på området. 
Däremot har man naturligtvis på olika håll varit medveten om den 
framväxande tekniken och även — t ex vid Institutet för optisk forsk
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ning — sökt bekanta sig med den genom att införskaffa och studera 
kommersiellt tillgänglig utrustning. Det svenska FoU-systemet har, 
kort sagt, intagit en passiv — i någon mån bevakande — hållning 
under fiberoptikens tidiga, första-vågen fas. Det finns emellertid ett 
intressant undantag, tidsmässigt placerat i skarven till den andra 
vågen. Det gäller ASEA:s utveckling (start 1965, prototyp 1967) av ett 
system för tyristorstyrning vid överföring av högspänd likström, där 
styrimpulserna sänds på optiska fibrer.

De potentiella FoU-aktörernas förhållningssätt under den andra 
vågens inledande fas, ca 1965 — 70, kan även det betecknas som i stort 
sett passivt. Det är först efter det internationellt uppmärksammade 
Corninggenombrottet som situationen börjar förändras. Bilden av 
FOK som en användbar och kommersiellt lovande teknik får allt 
klarare konturer. De svenska reaktionerna är dock tämligen återhåll
samma och tar sig främst uttryck i ett ökat medvetande och intresse; 
så småningom initieras också några smärre studier och försök, när
mast vid FOA och Institutionen för elektrisk mätteknik, Chalmers. 
Vid Ericsson (eller LME), som får ses som den tyngsta intressenten i 
sammanhanget, avvaktar man fortfarande, men håller nu utvecklingen 
under skärpt bevakning.

När vi närmar oss 1970-talets mitt — då man i USA börjar planera 
de första fältproven — sker emellertid på flera håll i Sverige en 
markant aktivering. Ericsson inleder nu en kompetensuppbyggnad på 
området, som 1975 antar formen av ett samarbetsprojekt med föl
jande deltagare: företaget, Institutet för mikrovågsteknik, Institutet 
för optisk forskning, Institutionen för fasta tillståndets fysik. Lund, 
samt, som medfinansiär, STU. Inom Ericssongruppen involveras även 
Sieverts Kabelverk och, med fördröjning, Rifa. Syftet är att snabbt 
utveckla ett konstruktions- och tillverkningskunnande med avseende 
på såväl nyckelkomponenter (inkl fibrer) som system. Projektet 
avslutas formellt 1978/79; i dess förlängning finns emellertid en rad 
delprojekt, som sedan har kommit att ingå i STUs ramprogram för 
elektronik och elektrooptisk komponentteknologi. För Ericsson har 
samarbetsprojektet och det fortsatta interna utvecklingsarbetet inne
burit att man i dag förmår delta i konkurrensen på den snabbt 
växande marknaden för FOK-utrustning. Satsningen är det mest 
påtagliga, men inte det enda, exemplet på den allmänna aktivering 
som äger rum i Sverige vid mitten av 1970-talet. Således inrättar 
Televerket 1975 ett FOK-laboratorium för mätning och provning, 
och planerar (från 1977) och utför sedan (från 1979), tillsammans med 
Ericsson, det första svenska fältprovet. Här bör nämnas att Televerket 
fyller en väsentlig funktion som kritisk användare, kunskapsspridare 
och policy-instans, men att dess roll som FoU-aktör i egentlig mening 
är starkt begränsad. Vid FOA initieras — omkring 1975/76 — ett antal 
studier av FOK-teknikens faktiska och möjliga militära tillämp
ningar. ASEA beslutar sig, vid ungefär samma tidpunkt, att göra en 
FoU-satsning på fiberoptikens industriella applikationer, då främst 
givare, mätvärdesöverföring och processtyrning; utanför moderbola
get kan noteras att ASEA Kabel går in på produktområdet ”optokab-
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EkonomiskaTekniska

Olika forsknings- och utvecklingsstrategier inom ett område. A=frontstra- 
tegi, B = kommersiell strategi, C = mellanstrategi där man först är avvaktande 
och senare ökar aktivitetsgraden.

lar” (dock med inköpta fibrer) och att Hafo engagerar sig i utveck
lingen av lysdioder för fiberoptiskt bruk.

Samtidigt som de kommersiellt och militärt inriktade aktiviteterna 
växer i omfattning (även Bofors, Saab-Scania och FMV kommer in i 
bilden), genom det sena 1970-talet och in i 1980-talet, märks också en 
ökning av den högskolebaserade verksamheten, i första hand vid 
KTH och Chalmers. Det rör sig här till stor del om projekt som ligger 
inom STUs ramprogram.

Hur ska man kort karakterisera den svenska utvecklingen inom 
fiberoptiken? Kan man med tanke på satsningarnas art och tidsmäs
siga placering säga att Sverige har följt någon av de tidigare skisserade 
strategierna? Svaret förefaller vara givet: Sverige har inte följt front
strategin och inte heller den kommersiella strategin utan har agerat 
enligt mellanformen, den avvaktande strategin: de svenska FoU-aktö- 
rerna har avvaktat och bevakat utvecklingen under de tidiga faserna; 
när bilden av teknologins praktiska hållbarhet och ekonomiska 
potential börjat klarna har man satsat för att relativt snabbt nå upp till 
fronten eller åtminstone i tillräcklig grad närma sig den. Som en 
generalisering torde svaret vara fullt godtagbart. Men verkligheten är 
som alltid komplicerad och för att göra den större rättvisa krävs det 
distinktioner och reservationer.

För det första bör man skilja mellan de två vågorna. Den svenska 
verksamheten av första-vågen typ har varit — och är — av blygsam
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omfattning och ligger helt på den tillämpade sidan. De anordningar 
som tagits fram har baserats på fiberknippen eller fibrer tillverkade 
utomlands. Man har i detta avseende följt en s a s ”hårdvaruinriktad” 
kommersiell strategi, där ljusledarna har importerats men där det 
speciella ljusledarkunnandet väsentligen har fått stanna utomlands. 
Den ovan framförda generaliseringen kan därför endast under viktiga 
förbehåll tillämpas på utvecklingen inom ljus- och bildöverföring. 
Det svenska förhållningssättet visavi den andra, stora fiberoptikvågen 
är å andra sidan en mycket god illustration av den avvaktande teknik
strategin.

För det andra bör uppmärksammas att fiberoptiken är en bastek
nologi, som snabbt har drivit fram — och kommit att integreras i — 
tekniska system av mycket skiftande art. Den svenska verksamheten 
har till största delen varit systemorienterad, i den meningen att man 
mera direkt, genom optimal integration snarare än genom kompo
nentinnovation, har sökt nå fram till nya eller förbättrade system. 
Den satsning som Ericsson och instituten gör på det fiberoptiska 
kärnområdet, eller fiberteknologin i strikt mening, har begränsade 
ambitioner. Det rör sig här om ett utvecklingsarbete i syfte just att 
”komma ikapp”, att bygga upp en design- och tillverkningskompe- 
tens av god internationell standard snarare än att flytta fram front
linjen.

För det tredje bör understrykas att den teknologiska fronten är 
bred och löper genom en varierad terräng. Länder som måhända inte 
har den FoU-styrka som erfordras för en frontstrategi i vår mening, 
kan ändå ha möjlighet att inom vissa nischer eller smala frontavsnitt 
nå framskjutna positioner. Detta illustreras också av den svenska 
utvecklingen på fiberoptikområdet, där man kan peka på sådana 
internationellt sett avancerade bidrag som ASEA:s fiberbaserade 
tyristorstyrning och fiberoptiska givare, Ericsson/Sieverts skarvappa
ratur eller, ifråga om teknisk forskning, gigabitprojektet vid Chal
mers. Det är värt att notera att dessa bidrag också kan tjäna som 
illustrationer av den nyss nämnda systemorienteringen.

Så till sist frågan om de bibliometriska resultatens överensstäm
melse med fallstudiebilden. Vad säger oss det svenska fiberoptikfallet 
om den bibliometriska metodens värde som rekognoseringsinstru- 
ment?

Den bild som de bibliometriska mängduppgifterna ger av de all
männa utvecklingslinjerna under perioden får anses som rimlig (se fig 
2): Japan och Västtyskland, som har gått in på området i ett tidigare 
skede, uppvisar båda en ökande produktion; den japanska ökningen 
är dock betydligt kraftigare än den västtyska. Sverige kommer in i 
bilden först vid 1970-talets mitt, till en början med sporadiska bidrag, 
senare med en kontinuerlig produktion. Våra patentdata kan, med 
reservation för de låga talen, sägas bekräfta detta mönster.

Om vi sedan begränsar oss till Sverige, vilka är då enligt sökresulta
ten de institutionella aktörerna? Följande uppsättning erhålles: på 
högskolesidan (delvis med institutionsangivelse), Chalmers och 
KTH, samt med enstaka bidrag Lunds universitet och Uppsala; på
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Antal
publicerade
artiklar/år

Japanska

Västtyska

Svenska

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

2 Svenska
beviljade patent (US)

9 16 13 25 27 27 28 34 38 34 35 37 Västtyska
beviljade patent (US)

13 38 37 31 26 34 22 37 53 51 63 65 Japanska
beviljade patent (US)

Antalet årligen publicerade tidskriftsartiklar inom det fiberoptiska området i 
Japan, Västtyskland och Sverige under perioden 1973 — 84.

institutssidan, Institutet för optisk forskning och Mikrovågsinstitu- 
tet; och på företagssidan, LME, Sieverts, Rifa och ASEA. Man kan 
kort konstatera att den bibliometriska metoden i detta fall har fångat 
in den centrala aktörsgruppen.

Metodens svagheter visar sig framför allt i två hänseenden. (1) 
Brister i täckningen av FoU-systemet: Nyckelaktörerna har identi
fierats, men övriga deltagare saknas, exempelvis försvarssektorns 
företrädare (FOA, Bofors, Saab-Scania). Att vänta sig en fullständig 
kartläggning vore dock knappast realistiskt, av skäl som delvis torde 
vara uppenbara (2) Skevheter i bilden av de olika aktörernas relativa 
engagemang: Detta illustreras bäst av de två instituten, där IOF 
mängdmässigt helt överskuggar IM — ett förhållande som mot bak
grund av fallstudien framstår som klart missvisande. Sådana skevhets- 
problem accentueras i det svenska fallet av den jämförelsevis låga 
produktionsvolymen.
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Gammalt och nytt. Ångkorvetten Orädd (t v) från 1853 var ett riggat träfar
tyg medan monitoren John Ericsson från 1865 betydde ett radikalt brott med 
alla traditioner. (Källa: Statens sjöhistoriska Museums samlingar)
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