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Synpunkten

Hur mäter man framgång hos ett 
industriforskningsinstitut? Ett år 
då CBI Betonginstitutet fyller 70 år 
och jag ansvarat för verksamheten i 
tio år tycker jag att frågan är extra 
viktig. Fotbollslag mäter framgång 
i seriesegrar, mästerskap och andra 
titlar, företag i vinst i kronor, i pro-
cent eller per anställd och högskolor 
brukade räkna antalet examina och 
publikationer. Jag valde medvetet 
imperfektum eftersom dagsläget är 
mycket mer komplext. Visst räknar 
de tekniska högskolorna fortfarande 
antalet nya civilingenjörer och nya 
doktorer men hur man beaktar pub-
likationerna blir allt krångligare. 
Förr räknade man bara antal, sedan 
började man vikta antalet i förhål-
lande till var artikeln eller uppsatsen 
publicerades. Tidskrifterna Science 
och Nature har högst status och s.k. 
impact factor medan även de mest 
ansedda internationella tidskrifterna 
inom betongområdet ligger mycket 
lägre. Mindre kända tidskrifter käm-
par för att överhuvudtaget komma 
med på listan över erkända publika-
tioner. Men för några år sedan tog 
högskolorna och universiteten ännu 
ett steg. Man intresserar sig inte 
längre för antalet publikationer utan 
fokuserar i stället mot antalet cite-
ringar. Tanken är att man härigenom 
skall skilja agnarna från vetet efter-
som man kan förvänta sig att det är 
de banbrytande uppsatserna som 
citeras mest. Själv ställer jag mig 
skeptisk till detta. Man verkar näm-
ligen inte ha koll på ifall citeringen 
är positiv eller negativ. Bygger man 
sina studier på en viss uppsats som 
man citerar eller kritiserar man i 

stället den aktuella uppsatsen för att 
den är felaktig? Jag gjorde ett ove-
tenskapligt experiment på Google 
och jämförde vårt lands senaste no-
belpristagare inom naturvetenskap 
(förlåt mig Thomas Tranströmer) 
professor Arvid Carlsson som år 
2000 fick medicinpriset för sitt ar-
bete med signalöverföring i nerv-
systemet och den tidigare forskaren 
och geofysikern vid Stockholms 
universitet Nils-Axel Mörner. Med-
an ”Arvid Carlsson” plus ”signalö-
verföring” ger 839 träffar så ger 
”Nils-Axel Mörner” plus ”slagruta” 
1150 träffar. Betyder det att Nils-
Axel Mörner är en större forskare 
än Arvid Carlsson? Jag skulle inte 
tro det.

Men hur skall vi mäta och utvär-
dera industriforskningsinstitut? De 
inrättades för att skapa en länk mel-
lan högskola och näringsliv. Man 
skulle kanske kunna räkna antalet 
patent hos institutets uppdragsgi-
vare men inom byggområdet är 
antalet patent traditionellt lågt. Ett 
annat sätt är att söka kvantifiera nyt-
tan av det arbete institutet bedrivit. 
Både norska och svenska studier ger 
vid handen att satsningar på betong-

forskning ger 20-falt tillbaka så där 
har vi ett embryo till en uppskatt-
ning. Under våren har CBI Betong-
institutet genomfört en utredning 
om nyttan med den forskning som 
genomförts sedan 2003 i samarbete 
med Konsortiet för finansiering av 
grundforskning inom betongområ-
det. Resultatet är en lång katalog 
som jag inte kan redovisa här. Ex-
empel på framgångar är metoder 
att öka arbetbarheten i betong med 
krossad ballast, möjligheterna att yt-
terligare öka betongs värmelagran-
de förmåga, samband mellan själv-
kompakterande betongs egenskaper 
i färska stadiet och formtryck samt 
en kvantifiering av hur de viktigaste 
faktorerna påverkar effektiviteten 
hos en vattenavvisande impregne-
ring.  Våra uppdragsgivare spänner 
över ett brett fält av byggsektorn 
och det som intresserar den ene är 
kanske ointressant för den andre. 
Kvalitetsbedömningen måste få 
vara både individuell och subjektiv. 
Så egentligen är det Du käre läsare 
som bestämmer.
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