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SAMENVATTING. 

In dit werk wordt naar een methode van onderzoek gezocht voor 

theorievorming over het innoveren op technisch-economisch gebied. 

Daarvoor wordt een beschouwing gegeven over enkele bestaande 

theorieën van de sociale innovatie. Daarna wordt het speciale 

karakter van de technische innovatie aangeduid met de mogelijk

heden die dit biedt voor empirisch onderzoek. 

Om te toetsen of de gekozen multivariante analysetechnieken voor 

het ontwikkelen van een innovatietheorie gebruikt kunnen worden, 

wordt een onderzoek wat met deze technieken gebeurd is uitgebreid 

bekeken. 

De conclusie is dat, voor het onderzoeken van de technisch-econo

mische innovatie, de verbanden, relaties en invloeden middels 

multivariante:analysetechnieken gezocht kunnen worden. 

Hiervoor moeten gegevens beschikbaar komen uit de historie van 

de verschillende innovaties. 

Het is verder noodzakelijk te weten naar welke uitkomsten de ana

lyse zou kunnen leiden, Daarvoor moeten goede en uitgebreide 

case-scudies gedaan worden naar een aantal gevariëerde innovaties. 
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0. INLEIDING. 

In een eerste aanzet tot het inrichten van een theoretisch kader voor 

innovaties en het innovatieprocesschetstH.Lintsen (Lintsen 1979) de 

mogelijke gebieden waarop de theorie zich kan richten. 

Hiervoor onderscheidt hij drie niveau's van analyse, beschreven door de 

mikro-, meso- en makrotheorie van de technische ontwikkeling. 

De makrotheorie geeft een analyse van het geheel van mensen, groepen en 

organisaties in hun relatie met de technologie. Zij werkt met grove in

dicaties als Bruto Nationaal Produkt. 

Met de mesotheorie wordt een analyse beoogd van de relatie van een groep 

van actoren met de technologie, van hun onderlinge interactie en hun 

handelen. 

Onderzoek vindt bijvoorbeeld plaats op het niveau van de onderneming. 

De microtheorie houdt zich bezig met individuen en hun relatie met de 

technologie (wetenschapsbeoefenaren,ingenieurs, technici en uitvinders). 

Na een uitgebreide beschouwing van de mogelijke niveaus moet geconstateerd 

worden dat een juist inzicht pas ontstaat bij gebruik van alle drie de 

analyse-niveaus • Voor het onderzoek naar technische innovaties treedt 

vooral het mesoniveau sterk naar voren. Daar staat de innovatie meer 

centraal en vinden we de verschillende relaties van actoren met de inno

vatieve bezigheden. 

In dit werk wordt getracht, voor bestudering van het mesoniveau, een me

thode van onderzoek te vinden welke kan leiden tot een theorie van de 

technische innovaties. 

Ik ben me er echter zeer van bewust dat zo'n theorie zeer rudimentair 

en fragmentarisch zal zijn, dat zelfs de constatering zou kunnen zijn 

dat theorievorming hier (nog) niet mogelijk is, maar een onderbouwde 

conclusie in die richting zou het innovatieonderzoek net zo goed helpen. 

Voor het zoeken naar een onderzoeksmethode wordt hier eerst geprobeerd 

een overzicht te krijgen over bestaande theorieën en methodes. 

Diegene die zich ooit op het gebied van de innovatieliteratuur begeven 

heeft~weet dat de hoeveelheid materiaal zo immens is dat menig onderzoek

er van het bestuderen ervan zijn levenswerk zou kunnen maken. 

Dit geeft dan aan welk een beperking ligt in de hier gedane beschouwing. 

Mijn bestudering is heuristisch. Het zoeken is naar bruikbare methoden 

en technieken. Deze zijn des te aantrekkelijker naarmate zij meer 

gebruik maken van empirische gegevens. 
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Daarom ook dat meer aandacht is besteed aan de empirische onderzoeking

en en theorievorming op grond van deze empirie. 

Het grootste gedeelte van dit werk (hoofdstuk twee) is een gede-

tailleerde bespreking van één empirisch onderzoek. Dat deze aandacht 

verdiend is moge blijken uit de rest van het werk. 
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1. HET ONTWIKKELEN VAN EEN INNOVATIETHEORIE. 

1.1. Theoretische benadering van de innovatietheorie. 

Het begrip innovatie heeft zich pas in de laatste jaren verengd tot, 

wat eigenlijk slechts één soort innovatie is, de economisch-technolo

gische innovatie (technische innovatie). 

Innovatie in de breedste zin kan elk vernieuwingsproces inhouden. 

Bestudering van innovatie in deze betekenis is al veel ouder en is, niet 

altijd onder die naam, onderwerp van onderzoek geweest van vooral de 

sociologie. 

Deze sociologische theorievorming van de innovatie staat dan ook vaak 

model voor de technische innovatie. 

De hausse op het gebied van innovatieonderzoek is veroorzaakt door de 

plotselinge interesse van regeringen, die innovatie vooral gebruiken 

als toverwoord, daar waar traditionele economische theorieën en maat

regelen dreigen te falen. 

Deze hausse heeft ook de onderzoeken naar het brede begrip innovatie 

nieuwe stimulansen gegeven. Op dit gebied kunnen de namen van E.M. Rogers, 

H.G. Barnett en R.K. Mertons genoemd worden. (D. Walz 1975) 

De onderzoekingen naar technische innovatie zijn sterk beïnvloed door 

een krampachtige dwang om te komen tot voorspellen ten aanzien van lukken 

of mislukken van specifieke innovaties. 

Ook wil de onderzoeker van technische innovaties vaak als resultaat hand

vaten hebben waarmee de economische orde maatregelen ter bevordering van 

technische ontwikkeling en stimulering van de groeieconomie kan nemen. 

Dit heeft veelal geleid tot fragmentarisch onderzoek met als gevolg een 

zeer verbrokkelde theorievorming. 

De onderzoekers van de innovatie als vernieuwingsproces in brede zin 

kennen deze dwang niet of veel minder. De theorievorming is hier vaak 

veel verder zodat ook nu nog innovatietheorieën uit de sociologie model 

staan voor onderzoekingen op het gebied van de technisch-economische 

innovatie. 

Allereerst zullen nu enkele theorieën gebaseerd op of voortgekomen 

uit sociale innovatietheorieën de revue passeren. Deze theorieën worden 

besproken door D.Walz (Walz 1975) 

Er kan een onderverdeling gemaakt worden in relatief zwak differentiërende 

en sterker differentiërende theorieën. 
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De eersten hebben als theoretische basis één beginsel en zijn dus 

relatief monistisch, De gebruikte methoden zijn hier relatief eenvoudig. 

Bij de sterker differentiërende theorieën ziet men vaak een-•aanzet 

tot multifactoren analyse, waarbij er steeds van uitgegaan wordt dat 

relaties tussen verschillende factoren gevangen moeten worden onder één 

theorie. 

De theorieën van Max Weber, Me Clelland, W. Sombart en J. Schumpeter 

kan men rekenen tot de zwak differentiërende, 

Max Weber ziet als basis van het innovatieproces de innovatiebereidheid, 

die hij toeschrijft aan het protestantisme. Dit dan op dezelfde manier 

als de kapitalistische geest voort zou komen uit de ethiek van het pro

testantisme, Hiermee stelt hij impliciet dat innovatoren en ondernemers 

identiek zijn. 

De kapitalistische geest is·dan niet het zonder meer streven naar bezit 

maar wordt gekarakteriseerd door: 

een antitraditionalistische dynamiek 

de rusteloosheid van de arbeiders 

een gefundeerd arbeidsethos 

een gediciplineerde levenswijze 

en rationaliteit. 

De theorie is te simpel gebleken voor het complexe systeem van innoveren 

en is te gemakkelijk falsifieerbaar. Hierbij hoeft men maar te denken 

aan de veel snellere industrialisatie van het katholieke België in ver

gelijking met het protestants-calvinistische Nederland. 

Wel is duidelijk dat ideologiën als innovatiebevorderende factoren kun

nen optreden. 

Me Clelland vervangt Webers protestantisme door een "noodzaak voor presta

tie". Als oorzaak voor deze prestatiebehoefte kan dan gezien worden: een 

ideologie, een waardevoorstelling enz. 

Me Clelland beschrijft zelfs factoren die voor een knaap belangrijk ziJn 

in de ontwikkeling van zijn noodzaak tot prestatie; dit zijn: 

de grote prestatiestandaard van de ouders 

warmte en bemoediging van de ouders 

een autoritaire vader die domineert, echter wel respect moet 

afdwingen. 

De manier waarop Me Clelland zijn theorie probeerde te bewijzen is al

gemeen aangevallen. Zijn theorie lijkt ook nauwelijks een verbetering van 

die van Weber. 
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Sombart geeft als eerste een aanzet tot een minder monistische theorie. 

Net als Weber en Me Clelland stelt hij innovatoren gelijk aan onder

nemers maar hij stelt dat,daar er verschillen zijn in ondernemers er ook 

meerdere motieven moeten zijn om tot innoveren te komen. 

Zo komt hij, tot wat men zou kunnen noemen een rudimentair constellatie

complex. Sombart ziet als mogelijkheid tot innovatie bijvoorbeeld: 

-kennisoverdracht, waardoor iemand via vreemden een belangrijke 

vernieuwing kan overnemen. 

-in toeval een mogelijke factor tot vernieuwingen (bijv. het ontdekken 

van nieuwe werelddelen). 

-dat politieke en sociale constellaties invloed kunnen hebben via de 

religie en de politiek. 

Sombarts onderzoeksmethode is gebaseerd op de conventionele historische 

methode. 

Schumpeter hanteert dezelfde methode als Sombart. De grote verdienste 

van Schumpeter is echter dat hij naast de historische benadering ook de 

samenhang, tussen de dynamiek van de innovatie en de conjunctuurcyclus 

onderzoekt. 

Op die manier geeft hij een verdere aanzet voor het samenhangend beschouwen 

van het innovatieproces. 

Zo stelt hij: 

- dat innovaties vooral in een laagconjunctuur voorkomen. De hoogcon

junctuur zou verlammend werken op de dynamiek van het innoveren. 

- dat de innovatiepotentie niet overerfbaar is. Bij het opvolgen van 

de generaties van ondernemers zal na de derde generatie de mogelijk

heid tot innoveren uitgeput zijn. 

Schumpeter is een van de eersten die verband legt tussen het innovatieve 

gebeuren en traditionele economische begrippen. 

Dit zal later een van de belangrijkste benaderingsmethoden van de inno

vatie worden. 

Enkele stappen voorwaarts worden er gezet op weg naar de theorievorming 

over vernieuwingen, door diverse invloedsfactoren te zien als onderdeel 

van één theorie en die factoren gelijktijdig te analyseren. 

Zo'n theorie is bijvoorbeeld de theorie van de "marge mens" van R.K.Merton. 

De marge mens zou voorbestemd zijn voor het introduceren van vernieuwingen 

omdat hij, door aan de rand van een gevestigde groep te leven, afstand 

kan nemen van traditionele gedragsregels, deze kritisch kan bezien en bereid 
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is op te treden als de voortrekker van een nieuw idee. Hierdoor dis

tantieert hij zich van de ene groep en oriënteert zich op een nieuwe 

groep. 

De factoren die bij deze theorie een rol spelen zijn het lid zijn van 

bepaalde sociale groepen en het juist niet behoren tot weer andere 

groepen met de consequenties die dat heeft. 

Een dergelijk concept gebruikt FÜrstenberg ook bij zijn theorie van de 

randgroepen, 

H.G. Barnett bouwt zijn theorie op uit drie hoofdlijnen. 

Als eerste stelt hij dat een persoon slechts dan een nieuwigheid in

voert en accepteert als zijn behoefte daarmee bevredigd kan worden en 

als de nieuwe middelen daar meer voor geschikt zijn dan de oude. 

Ook meent hij dat dissatisfactie leidt tot een algemene houding waarin 

de bereidheid om te innoveren vanzelf groter is. 

Teleurstelling, indoctrinatie en desillusie bevorderen dus de innovatie

bereidheid. 

De meest in aanmerking komende mensen om te innoveren zijn de ontevrede

nen. Ten slotte stelt hij dat de ontevredenheid bepaald kan worden door 

de wisselwerking tussen de individuele wensen van een persoon en de re

sultaten van zijn levensgeschiedenis. 

Precisering van deze theorie van Barnett is nodig omdat er veel gefrus

treerde-mensen rond lopen die niet allemaal als innovator beschouwd kunnen 

worden. 

E.E. Hagen brengt een nuancering aan in de theorie van Barnett door een 

specifieke groep te klassificeren als bereid tot innoveren op economisch

technologisch gebied. Hij noemt de elitegroep met een belangrijke, maar 

niet de hoogste plaats op de maatschappelijke ladder, gepredestineerd 

om innovatoren voort te brengen. Leden van deze elite die zich aangetast 

voelen in hun status zullen pogen deze status weer te verhogen door pres

taties op economisch gebied. 

Hierbij noemt hij als voorbeelden: de Japanse boeren waaruit de industrie

elen zijn voortgekomen en de ridders die prestigeverlies goed zagen gemaakt 

door het bezit van landgoederen. 

Deze theorie moet beschouwd worden als een deeltheorie. Dieter Walz meent 

dan dat het een taak van het innovatieonderzoek is om de verschillende 

situaties op te sporen waar een zodanige constellatie is dat dissatis

factie tot innoveren leidt. Bovendien zou een maat vastgesteld moeten 

worden waarmee de grootte van de dissatisfactie gemeten kan worden. 
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Redelijk ver ontwikkeld is de theorie van Rogers, Kiefer e.a. 

Met behulp van communicatiewetenschappen en statistische methoden hebben 

zij geprobeerd een gedetailleerd beeld te schetsen van de innovator 

en de immitator. Op die manier meenden zij ook nuttige informatie te 

kunnen verkrijgen over de afloop van innovatieprocessen. 

Hun studies zijn gedaan op het gebied van de landbouw, omdat empirische 

gegevens over sociologische en culturele diffusie daar gemakkelijk toe

gankelijk zijn. 

Rogers en Kiefer komen dan tot een aantal uitspraken. Als kenmerken van 

de innovator worden genoemd: 

- zij hebben een hoge plaats in de prestatiehiërarchie. 

- zij bekleden zelden een formele leiderspositie. 

- ziJ zijn niet leidend op het gebied van meningen maar vooral op 

het gebied van prestatie. 

- zij zijn in zoverre marginaal dat zij meer contacten met de buiten

wereld hebben dan anderen uit de referentiegroep en dus losser staan 

ten aanzien van waarden, normen en gedrag. 

Rogers en Kiefer komen tot de conclusie dat innovatoren wel voor een inno-

vatiekunnen zorgen, maar zelden bijdragen tot de diffusie van de innovatie. 

Immers innovatoren lopen voorop als het gaat om prestaties maar niet als 

het gaat om meningen. 

De communicatie tussen innovatoren en imitatorèn, de mensen die de diffusie 

dragen, gebeurt via een categorie die gekarakteriseerd wordt als: 

de vroege overnemers. 

De kenmerken van deze vroege overnemers zijn 

- zij bekleden meestal een formele leiderspositie. 

- zij zijn sterker geïntegreerd in het sociale systeem. 

- zij communiceren met de innovatoren op grond van hun sociale status. 

- zij nemen de innovatie over om hun leidigspositie te bevestigen of 

om het sociale prestige van de innovatoren te bereiken. 

Over de sociale status van de innovatoren en imitatoren weten de onder

zoekers nog te vertellen dat dit afneemt naarmate men verder van de inno

vator afstaat. 

De innovator zelf moet een hoge sociale status hebben omdat hij anders 

niet in staat is het nodige diffusieproces (zonder diffusie geen innovatie) 

op gang te brengen. 

De weg van het overnemen gaat dan via vroege overnemers, de vroege groep 

die groter van omvang is naar de late grote groep en de laatkomers. 

Behalve door een daling in sociale status wordt deze weg van overname 

gekarakteriseerd door een afnemen van leidinggevende functie en invloed. 
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Verder zou de mogelijkheid tot communicatie afnemen en het opleidings

niveau van de overnemers steeds lager worden. 

Deze theorie van Rogers en Kiefer houdt al meer rekening met de complexi

teit van het innovatieproces, bovendien wordt duidelijk onderkend dat het 

innovatieproces in fasen te verdelen is die afhankelijk van elkaar zijn. 

Zij moeten elk op zich voorkomen om van een innovatie te kunnen spreken. 

De theorie blijkt op een aantal punten echter falsifieerbaar. 
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1.2. EMPIRISCHE BENADERING VAN EEN INNOVATIETHEORIE. 

De in de vorige paragraaf besproken theorieën ziJn verregaand theoretisch 

van aard. Er liggen nauwelijks empirische gegevens aan ten grondslag, 

Dit komt waarschijniijk omdat voorgaande theorieën afgeleid zijn van of 

voortbouwen op de sociale innovatietheorieën. 

Zij komen voort uit bestudering van gedragingen en leggen de nadruk zeer 

sterk op persoonlijkheidsstructuur, de structuren van de diverse groepen 

en de interacties tussen individuen en groepen. 

Dit alles wordt beschreven op een zeer abstracte manier, Er wordt nauwelijks 

rekening gehouden met de specifieke situaties bij de technische innovatie. 

Bijvoorbeeld spelen de invloed van de economie, de markt, georganiseerde 

research en dergelijke geen enkele rol, 

Omdat bij typisch sociale innovaties empirisch materiaal niet vaak in 

ruime mate verkrijgbaar is,is een dergelijke werkwijze wel te begrijpen. 

Bij de technische innovatie zijn er wel diverse goed meetbare variabelen 

aanwezig. Het ontstaan van de innovatie is duidelijk bepaald, het moment 

van overname is scherp definiëerbaar, voor diverse handelingen ter bevor

dering van de innovatie zijn discreet meetbaar, enzovoort. 

Dit heeft in de ontwikkeling van de technische innovatietheorie vrij snel 

geleid tot het gebruik maken van één of meerdere deeltheorieën. 

Een van de aanzetten hiertoe komt van Rostow (Rostow 1953). Hij consta

teert dat er sociale en politieke factoren zijn die invloed hebben op 

de economie. Hiermee moet bij het formuleren van economische theorieën 

rekening gehouden worden. 

Rostow vult voor die sociale en politieke factoren bepaalde "neigingen" 

in: 

- de neiging om fundamentele wetenschap te ontwikkelen. 

- de neiging om wetenschap voor economische doeleinden te gebruiken 

de neiging om innovaties te accepteren. 

- de neiging om materieel voordeel na te streven. 

- de neiging om te consumeren. 

- en de neiging van de bevolking om zichzelf uit te breiden. 
ervan 

Het voorkomen van deze neigingen en het hoe of waarom beschouwt Rostow 

als een zaak van de politiek en de sociologie. 

De economen moeten de kwantitatieve invloed ervan op de economie bepalen. 

Zo accepteert Rostow innovaties als een gegeven. Het probleem is niet het 

plaatsen van de innovatie in de vigerende maatschappij. De acceptatie 
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van de innovatie moet als probleem gezien worden. Het bevorderen van 

deze acceptatie is een taak voor sociologen. 

De reactie van de bevolking op een innovatie is wel van invloed op 

de economische gang van zaken. Deze reactie moet door economen qua rich-

ting voorspeld en kwantitatief gemeten worden. 

In het opstellen van de economische theorie moet daar dan vervolgens reke

ning mee gehouden worden. 

Rostow ziet de innovatie niet als losstaande factor. Hij spreekt over het 

proces van innoveren als over een intern respons van het systeem, 

Hij komt niet zover dat hij innoveren beschouwd als beïnvloedbaar en 

bestuurbaar. De innovaties komen er gewoon en de moeilijkheid is slechts 

om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de vernieuwing biedt. 

Zo'n zelfde gedachte als bij Rostow isterug te vinden bij M.Blaug (Blaug 

19 ). Blaug maakt echter duidelijk verschil tussen inventies en inno

vaties. De gedachte die hij gemeen heeft met Rostow is dan dat inventies 

(Rostow: innovaties) zich zelf aanbieden en voldoende voor handen zijn. 

Er moet een keuze gemaakt worden: welke inventie tot innovatie gekozen 

wordt. Voor Blaug is die keuze er één die bepaald wordt door de economie. 

Om deze keuze vatbaar te maken voor de traditionele werkwijze van de eco

nomen stelt hij als beschrijvende van het innovatieproces de kapitaal

arbeid ratio voor. 

W. Fellner (Fellner 19 ) had al eerder aangegeven waarom deze kapitaal

arbeid ratio zo belangrijk was. 

Volgens hem is inventie een gevolg van schaarste van produktie of kapitaal, 

Een onderneming zou het volgen van innovatie af laten hangen van de ver

wachting wat het proces van innoveren aan kapitaal of arbeid zou gaan 

kosten. Hiermee had een bedrijf dan een sturingsmogelijkheid in handen 

om een interne tendens naar een onderontwikkeling van kapitaal of arbeid 

op te vangen door respectievelijk een kapitaalsinnovatie of een arbeids

innovatie. 

Voorgaande pogingen voor het grijpbaarder maken van innovaties voor 

de economen waren nog simpel, maar zij vormden een eerste aanzet die de 

verdere weg aangaf, 

De belangrijkste invloed op ~eze ontwikkeling komt van E.Mansfield. 

Mansfield definieerde een snelheid van imitatie (Mansfield 1961) 

een snelheid van diffusie van een innovatie binnen de onderneming (Mans

field 1963a ) hij verifieerde uitspraken over de relatie van de struc

tuur van een onderneming met de frequentie van innoveren (Mansfield 1963b ) 
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en hij gaf een wiskundig model voor het bepalen van de tijd tussen in

ventie en innovatie (Mansfield 1963c ). 

De methodes van Mansfield komen ruwweg neer op het volgende: Eerst for

muleert hij enkele stellingen, waarin aanname's en uitgangspunten vast

gelegd worden. Hieruit volgen de randvoorwaarden voor een op te stellen 

mathematisch model. Deze wiskundige vergelijkingen toetst hij dan door 

ze voor een groot aantal gevallen in te vullen met verzamelde gegevens. 

Als de vergelijking dan wiskundig houdbaar blijkt, trekt hij ten aanzien 

hiervan conclusies voor de aan de vergelijking ten grondslag liggende 

stellingen. 

Onmiskenbaar heeft Mansfield op deze wiJze een weg gebaand voor 4et grijp

baarder maken van het proces van innoveren, Toch heeft zijn methode ver

schillende nadelen. Het zal duidelijk zijn dat alleen streng meetbare 

variabelen meegenomen kunnen worden in het mathematisch model. 

De consessie die door abstraheren van de waargenomen werkelijkheid ge

daan wordt is het toelaten van subjectief vastgestelde randvoorwaarden. 

Ook de stellingen zijn niet objectief, zodat het gevaar van het 

ontwikkelen van een" self full filling profecy II reëel aanwezig is. 

Een probleem bij innovatiestudies~wat behalye bij Mansfield bij verreweg 

de meeste theorievormingen in dit genre optreédt~is het Oé doen alsof 

variabelen onafhankelijk van elkaar zijn. 

Bij Mansfield bijvoorbeeld wordt telkens één bepaald aspect bestudeerd, 

Dit aspect wordt gekenmerkt door een klein aantal variabelen. Op zijn best 

worden dan de interacties tussen dat beperkt aantal variabelen meegenomen. 

Op zo'n manier ontstaat nooit een II overall II beeld van het innoveren. 

Hetzelfde probleem treedt op bij empirische studies waar gebruik wordt 

gemaakt van bivariante analyse. Dan wordt telkens het verband tussen twee 

variabelen gebruikt. Dit verband wordt onafhankelijk verondersteld van 

andere variabelen. 

Het voordeel hiervan is dat vrij snel duidelijk testbare resultaten ver

kregen kunnen worden. Bijvoorbeeld de regering vraagt zich af of zij 

voor de bevordering van de innovatieve bezigheden grote of kleine bedrij

ven moeten steunen. Via bivariante analyse van de variabelen: grootte 

van bedrijf en hoeveelheid innovaties blijkt dan al snel dat middel-

grote bedrijven het gunstigst uit de bus komen. Dit gunstige verband kan 

echter onder beschouwing van een derde variabele een schijnverband blijken· 

te zijn. 

De conclusie uit het voorgaande moet zijn dat allereerst met multivariante 
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analyses de verbanden tussen de verschillende invloedsfactoren van het 

innovatieproces gezocht moeten worden. Deze analyses leveren dan de 

stellingen die bij een methode als Mansfield gebruikt zijn. 

Hieruit volgen de randvoorwaarden voor een kwantitatieve beschrijving. 
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1.3. Historische benadering van een innovatietheorie. 

Een andere manier om het proces van innoveren te benaderen is door middel 

van historisch onderzoek. 

Door een groot aantal innovaties in het verleden te bekijken kunnen 

misschien gemeenschappelijke voorwaarden ontdekt worden voor het slagen 

ervan. 

Een bekende studie op dit gebied is die van Jewkes e.a. (Jewkes 1961). 

Door het beschouwen van een groot aantal innovaties kan hij een beschrijving 

geven van de persoonlijke relatie van de uitvinder met de wetenschap en zijn 

beoefenaren. Hij kan bepaalde methodieken herkennen die uitvinders gebruikt 

hebben. Jewkes formuleert dan bepaalde conclusies: 

- inventies zijn niet te voorspellen 

- het belang van RenD-aktiviteiten is twijfelachtig 

- het uitbreiden van wetenschappelijke kennis is geen garantie voor 

meer innovaties. 

Deze uitspraken zijn waarschijnlijk te absoluut. Jewkes heeft voor zijn 

studie uitsluitend basisinnovaties bekeken en daardoor zullen bepaalde 

variabelen ook niet significant blijken. 

Zo kan W.J. de Gooijer ( de Gooijer 1976) die vanuit de historie van 

deontwikkelingvan de zwart - wit televisie bij Philips-tot uitspraken 

over het innovatieproces komt, conclusies trekken die deels diametraal 

tegenover die van Jewkes staan. 

De keuze van te bestuderen cases is dan ook belangrijk, zij is van directe 

invloed op het onderzoeksresultaat. 

De voor de hand liggende oplossing is zo veel mogelijk cases in één studie 

te betrekken. Het resultaat van zo'n onderzoek wordt beschreven door 

Langrisch (Langrisch 1972): het innovatieproces is niet (zoals dikwijls 

verondersteld wordt) te beschrijven met een lineair model. 

Zulke conclusies zijn, hoewel ze bijzonder relevant zijn,door hun algemeen

heid1van beperkte betekenis waar het gaat om afzonderlijke invloedsfactoren. 

Om over die factoren meer te weten te komen moet het historisch materiaal 

anders gebruikt worden. 

Lahner en Ulrich (Lahner en Ulrich 196'.9) doen dit bijvoorbeeld. Hun methode 

kan omschreven worden als "meten in de geschiedenis". 
/ /; .. 

Van een aantal relevant geachte aspecten wordt nagegaan hoe en hoe vaak ziJ 

optraden in historische innovatiegevallen. 

Daarvoor bewerken zij het geschiedkundig materiaal door de innovaties te 

verdelen in verschillende klassen (materiaalinnovatie, vernieuwing van 

een element in een systeem, vernieuwing van een geheel systeem, procesver-
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nieuwing) en onderscheiden voor elke innovatie verschillende fasen. 

Na op deze manier grondig gesystematiseerd te hebben kunnen zij tussen 

twee beschrijvenden van een bepaald proces (klasse en fase bepaald) de 

afhankelijkheid bepalen door het berekenen van correlatiecoëfficiënten. 

Daaruit volgen dan weer de conclusies. 
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1.4. Het ontwikkelen van een innovatietheorie. 

Hoe kan nu een bijdrage aan de theorievorming van het innovatieproces 

geleverd worden? 

Uit de voorafgaande paragrafen is gebleken dat de empirie in het geval 

van de technisch-economische innovatie voor een zeer belangrijke bijdrage 

kan zorgen. De gegevens moeten dan gehaald worden uit een groot aantal 

zorgvuldig geselecteerde innovatiegevallen. 

De geschiedenis van de verschillende voltooide innovaties zal een bron 

moeten zijn voor de benodigde data. 

Het verwerken van de data moet bij voorkeur gebeuren middels objectieve 

analysetechnieken. Hiervan worden bij voorkeur vooral de multivariante 

methoden gebruikt, omdat anders niet de voledige informatie ter beschik

king komt. 

Bovenstaande methode mag dan een logische gevolgtrekking zijn uit het 

bestuderen van eerder gedane onderzoekingen, het is nog de vraag of iets 

dergelijks uitvoerbaar is. 

Teneinde daar iets meer over te zeggen zal in het volgende hoofdstuk een 

onderzoek besproken worden waarbij gebruik is gemaakt van multivariante 

analysetechnieken. 
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2, VOORBEELD VAN EEN EMPIRISCH ONDERZOEK. 

2.1. GLOBALE OMSCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK, 

De resultaten van het onderzoek "Der Innovationsprozess in West

europäischen Industrie" zijn weergegeven in 4 boeken (Uhlmann 1977 

blz. 7). 

Het tweede boek: "Der Ablauf Industrièller Innovationsprozesse" van 

Luitpold Uhlmann beschrijft de ontwikkeling van een empirische inno

vatietheorie. 

In de volgende paragrafen zal beschreven worden hoe die ontwikkeling 

heeft plaatsgehad, Hier wordt geschetst in welk kader het onderzoek 

is gebeurd Verder wordt een korte omschrijving gegeven van de 

inhoud van het onderzoek, 

Het onderzoek is gedaan op initiatief van Dr,G,Gamke die toen generaal

secretaris van de stichting "Volkswagenwerk" was. Deze stichting heeft 

ook de financiering van het project verzorgd, 

Als onderzoeksobjecten werden 218 geslaagde innovaties genomen uit 126 

verschillende bedrijfstakken, die met de energievoorziening te maken 

hadden. 

De bedrijven waren verdeeld over drie Westeuropese landen; Duitsland, 

Engeland en Zweden. 

Door middel van interviews in de verschillende bedrijven werd kennis 

verworven over aspecten die met de innovatie te maken konden hebben. 

Er werden zoveel aspecten meegenomen als interviewtechnisch mogelijk was. 

Dit resulteerde in ee~ enquête met 274 antwoordcategorieën. 

De "kaders" worden dus aangegeven door: de specifieke aard van de _bedrij

ven (energiebedrijven), de geografische ligging van deze bedrijven (de 

drie genoemde landen), het aantal onderzochte innovaties (218), de eis 

dat de innovaties geslaagd moesten zijn en de keuze van de te onderzoeken 

aspecten.nodig door de kwantitatieve beperktheid van de enqu~te, 

De gegevens voor het onderzoek komen dus uit de enquêtes voor de 218 

innovatiegevallen. 

Met 274 antwoordcategorieën per enquête zijn dat een kleine 60.000 ge

gevens. 

De taak van het onderzoek wordt dan om deze 60.000 gegevens te verwerken, 

terug te brengen tot een klein aantal significante gegevens welke het 

innovatieproces beschrijven. 
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Het zal blijken dat bij die 274 antwoordcategorieën er variabelen 

zijn die vaak (zeer vaak) samen optreden. Deze variabelen noeml men 

correlerende variabelen. Door deze correlerende variabelen te groep

eren in variabelenbundels kan het aantal gegevens sterk teruggebracht 

worden, 

De techniek die hier voor ten dienste staat is de factor-analyse, 

Om te werken met deze analysetechniek blijkt het nodig te zijn de 

274 variabelen terug te brengen tot de 74 belangrijkste. 

Dit terugbrengen gebeurt op basis van een subjectieve keuze. 

Uit de factoranalyse volgt een aantal variabelenbundels dat na de toets 

van de rede teruggebracht kan worden tot 20. 

Er kan dan ook nog een basistype innovatie, een gemiddelde van alle 

innovaties gedefienieerd worden. 

De 218 innovatiegevallen kunnen dan beschreven worden met 20 variabel

encomplexen. 

Die 218 innovatiegevallen kan men dan nog terug proberen te brengen 

door een onderverdeling naar klassen te maken. Die innovatiegevallen 

waarvan de belangrijkste variabelen dezelfde verhouding hebben worden 

ingedeeld in dezelfde groep. 

De methode die hiervoor gebruikt wordt is als profiel-cluster-analyse 

bekend, 

Het lukt hiermee de 218 innovaties onder te verdelen in Il innovatie

typen die beschreven worden door de eerder genoemde 20 variabelencomplexen. 

De grote hoeveelheid gegevens is dan teruggebracht tot een geheel wat 

te overzien is. 

Door onderlinge vergelijking van de 11 innovatietypen en vergelijken 

met het basistype innovatie kunnen conclusies getrokken worden over het 

innovatieproces. 
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2.2. DE ENQUÊTE, 

Als basis voor de enqu~te dient een zeker beeld van het onderzoeks

terrein. Afbakening van dit terrein is noodzakelijk en geschiedt op 

subjectieve beoordelingen. 

Deze subjectiviteit zal wèl berusten op theoretische inzichten, ver

kregen uit andere onderzoekingen. 

Begonnen wordt vanuit de definitie van het innovatieproces: 

het innovatieproces is het proces van onderzoek~ ont-wikkeling 

en toepassing van kennis over de eigenschappen van een techniek 

en kennis van de randvooruaarden tot gebruik van een techniek, 

Hiermee kan het onderzoeksterrein dan in drie gebieden verdeeld worden: 

innovatieve bezigheden. 

hieronder vallen: Onderzoek, ontwikkeling en toepassing van een 

technologie, De aanzet tot het bezig zijn met een theorie. Het 

zoeken naar oplossingen voor een technologisch probleem. De dis

cussie en beslissing over realisering van de gevonden oplossing 

en tenslotte de realisering zelf. 

organisatorische invloedsfactoren. 

Dit zijn structurele factoren: ondernemingsgrootte, branche, plannings

gebeuren. 

En factoren die bij de specifieke innovatie behoren: doel en strategie 

bij het zoeken naar oplossingen. 

invloedsfactoren van de omgeving, 

Dat zijn bij de beslissing over de realisering: afzetvooruitzichten 

en stand der techniek. 

Bij de samenwerking met externe groepen zijn dat: leveranciers, klanten, 

enz. 

Het .systeem waarin de innovatie plaats vindt wordt opgebouwd gedacht uit 

elementen, Deze elementen zijn zeer divers. Zij beperken zich niet, als 

in de sociologische innovatieonderzoekingen tot personen. 

Door de multidisciplinaire aanpak zullen bijvoorbeeld naast personen ook 

kapitaal, natuur en kennis als elementen gezien worden. 
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De elementen worden verdeeld in twee categorieën: 

de actieve elementen, "actoren", zoals personen en groepen van personen, en 

de passieve elementen zoals de traditionele produktiefactoren: kapitaal, 

arbeid, kennis enz •• Hierbij moeten kennis en soortgelijke elementen 

gezien worden als een eerste resultaat van de combinatie van produktie

factoren. 

Het beschrijven van de elementen gebeurt met elementvariabelen. 

Tussen al deze elementen bestaan betrekkingen. 

Verbanden die van structurele aard zijn worden beschreven met 

structuurvariabelen, als zij slechts van actuele aard zijn worden ze 

beschreven met procesvariabelen. 

Bovengenoemde variabelensoorten kunnen optreden binnen de drie gebieden 

waarin het innovatiesysteem verdeeld werd. 

Het geheel van variabelen met hun betrekkingen is aangegeven in 

figuur 3.3.1. 
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fig. 3.3.1. (Uhlmann 1977 blz. 48) 

De elementen en hun betrekkingen. 

Opmerking: Procesvariabelen zijn alleen maar van toepassing op 

actieve elementen, vandaar dat in bovenstaande figuur 

bij de procesbetrekkingen slechts één tak voorkomt. 
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In het zojuist gepresenteerde ruwe schema moet dan een fijnstructuur 

aangebracht worden. (vergelijk fig. 3.3.1. met fig. 3.3.3.) 

Tevens moeten de maten bepaald worden waarmee gemeten gaat worden. 

Het innovatiesysteem, dat als socio-economisch-technisch systeem 

wordt gekenmerkt kan opgebouwd worden uit produktiefactoren, actoren 

en primaire resultaten. 

De produktiefactoren kunnen analoog aan de economische indeling 

gekozen worden. Dan worden de volgende 4 groepen produktiefactoren 

onderscheiden: 

technologie, arbeid, kapitaal en natuur. 

Technologie is de "know-how" van de mogelijkheden van produktiefactoren 

en wordt onderscheiden in: 

intellectuele technologie (doorvoeren van onderzoek en- ontwikkeling, 

management) 

werkelijke technologie (gericht op het voortbrengen van goederen) 

Beschrijvenden zijn: de eigenschappen (aard) van de technologie en de 

voorwaarden (technische e.a.) voor het gebruik 

van de technologie. 

De arbeid wordt onderverdeeld in: 

sturende arbeid (op gebied van wetenschap en management) 

uitvoerende arbeid 

De maten zijn: kwaliteit en kwantiteit. 

Bij kapitaal is te onderscheiden: 

financierend kapitaal (benodigd voor het doorvoeren van de innovatie) 

werkelijk kapitaal wat weer verder te verdelen is in: 

belegd kapitaal (machinerieën) 

circulerend kapitaal (grondstoffen etc.) 

De beschrijvenden zijn kwaliteit en kwantiteit. 

De aspecten van natuur zijn: 

grondstofbron 

geografische ligging 

Beschrijvenden zijn weer kwaliteit en kwantiteit. (Voor de geografische 

ligging natuurlijk alleen maar kwaliteit) 
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Bij de produktiefactoren was een onderscheid naar systeemgebied 

-innovator, organisatie, omgeving- niet goed mogelijk. 

De actoren kunnen doordat zij de basis vormen voor zowel structuur

als procesvariabelen juist het beste onderscheiden worden naar het 

gebied binnen het innovatiesysteem waar zij werkzaam zijn. 

Actoren zijn telkens handelende personen of groepen van personen. 

Actoren worden op twee manieren onderverdeeld. 

Allereerst in: 

individuen 

personen die handelen op grond van hun functie (in bijv. ondernemingen 

instituten, bonden, regeringsverband etc.) 

Op deze wijze zijn actoren als elementvariabelen te beschouwen. 

Zij worden beschreven door: kwaliteit en kwantiteit. 

Verder kunnen actoren verdeeld worden naar het gebied van het innovatié

systeem waarin zij opereren (zie later). 

Primaire resultaten kunnen als output van het systeem innovator 

gezien worden. 

Zij kunnen gestructureerd worden aan de hand van de definitie van het 

begrip innovatie. (zie figuur 3.3.2.) 
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fig.3,3.2. (Uhlmann 1977 blz.45) 
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De primaire resultaten worden gemeten met de maten kwaliteit en 

kwantiteit. 

De elementvariabelen zijn hiermee onderverdeeld. Hetzelfde kan gebeuren 

voor dè proces- en de structuurvariabelen. 

Deze variabelen bestrijken alle betrekkingen die binnen het innovatie

systeem bestaan. Waarbij het duidelijk zal zijn dat1 vanwege de veelheid 

van betrekkingen die er is,om heuristische redenen gekozen moet worden. 

Alle betrekkingen meenemen betekent dan dil betrekkingen meenemen die 

belangrijk lijken. 

De actoren worden nu onderverdeeld naar de gebieden waarin ze functioneren. 

Dit is de al aangekondigde tweede manier waarop actoren in te delen zijn. 

- In het systeem innovator houden zij zich bezig met innovatieve bezig

heden (onderzoek, ontwikkeling, toepassing). Zij combineren produktie

factoren teneinde primaire resultaten te behalen. 

In het organisatiesysteem beslissen zij over het ter beschikking stellen 

van produktiefactoren voor het systeem innovator. 

In het systeem omgeving beslissen zij over het ter beschikking stellen 

van factoren van de omgeving aan de organisatie. 

De handelingen van actoren in de betreffende gebieden worden beschreven 

door procesbetrekkingen. 

De relaties tussen produktiefactoren, primaire resultaten en actoren worden 

door structuurbetrekkingen beschreven. 

Actoren hoeven zich niet te beperken tot één structuur of één activiteit, 

dubbelfuncties komen veelvuldig voor, 

In het innovatorsysteem bestaan de daar verlopende processen uit innova-

tieve bezigheden (basisonderzoek, toegepast onderzoek, technische ontwikkeling, 

toepassingsontwikkeling, produktie en toepassing). 

Ook de acties voortvloeiend uit deze bezigheden spelen een rol in dit 

systeem, 

Uit de beschrijving van het innovatieve gebeuren onderscheiden zich als 

vanzelf de structuur en het proces. 

Bij een innovatie zal steeds een probleem waargenomen moeten worden waar

van het oplossen als noodzakelijk gezien wordt. 
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Dit deel van het proces, de aanzet, wordt binnen de structuur verzorgd 

door een actor die als initiator aangeduid kan worden. 

Vervolgens zal er gezocht moeten worden naar oplossingen. Dit proces 

wordt gestructureerd door een vakpromotor. 

De volgende stap in het proces is het bediscus.siiren en accepteren van 

een oplossing. Binnen de structuur wordt dat begeleid door een macht

promotor. Tenslotte zal de ene, verkozen oplossing gerealiseerd moeten 

worden. Hiervoor zal zich binnen de structuur de realisator inzetten. 

De stappen die boven beschreven zijn worden gekenmerkt door de proces

variabelen aard en tijdsduur. 

Terwijl voor beschrijving van de structurele kenmerken de structuurvaria

belen kwaliteit en kwantiteit gebruikt kunnen worden. 

Het proces in het systeemgebied organisatie bestaat uit de ontwikkeling 

van rollen. 

De dragers van die rollen zijn de actoren die in het systeemgebied innovator 

onderscheiden werden. 

Het differentiëren naar rollen gebeurt door de arbeidskrachten te selecteren 

naar de vier rollencomplexen: 

innitiator, vakpromotor, machtpromotor en realisator. 

De rollen kunnen worden omschreven als: 

- doel bepalen 

- controle op het zoeken naar oplossingen 

strategie bepalen voor het zoeken naar oplossingen 

- besluitvorming 

- het doorgeven van de verkregen kennis. 

De procesvariabelen zijn dan de factoren van binnen de organisatie die 

invloed hebben bij de beslissing over, of uitoefening van de rollen 

van de verschillende actoren. 

Het systeemgebied organisatie wordt beschreven door de organisatie

structuur; het relatief permanente raamwerk dat tussen de elementen van 

dit systeem bestaat. Hierbinnen vindt het handelen van de actoren plaats. 

De dimensies van de organisatiestructuur zijn de structuurvariabelen. 
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De structuur wordt bepaald door: 

- grootte van de onderneming 

- branche 

- land 

- verhouding van het bezit 

- innovatiepolitiek 

- technologische oriëntering 

- planning 

- ccincurrentîépositïe 

- plaats van onderzoek en ontwikkeling, en de aard ervan 

- verdeling van de verschillende taken 

besluitvorming 

--organisatievorm 

systeem van prikkeling en contrêle 

- doel van de onderneming. 

In het systeem omgeving worden de elementen gestructureerd door onder

scheiding naar drie verschijningsvormen van die omgeving: 

de politiek, de economie, de sociocultuur. 

De structuurvariabelen voor het gebied politiek ziJn de regelingen binnen 

de verticale en horizontale beslissingsstructuur die voor de specifieke 

innovatieve bezigheden belangrijk zijn: 

- staatkundige-, semieoverheids-, en internationale ambten met nun 

doelen, hun competentiegrenzen en hun samenwerkingsvorm. 

- de verdeling van taken tussen personen die op hetzelfde gebied werk

zaam zijn. 

de politiek ten aanzien van de organisatie van wetenschap en onderzoek. 

De structuurvariabelen zijn dan de geldende regelingen en de vorm van 

de horizontale en verticale beslissingsstructuur. 

De procesvariabelen zijn de maatregelen en programma's (voorgenomen maat

regelen) van de staat. 

Het gebied van de economie kan gestructureerd worden door het beschouwen 
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van de productiefactoren ih: 

- de stand van de techniek 

het niveau en de ontwikkeling van de economie 

- de internationale concurrentiepositie 

de binnenlandse markt. 

De beschrijvenden van deze facetten zijn de structuurvariabelen. 

De voor de innovatie relevante marktverhoudingen, de prijzen en de 

samenwerking op economisch gebied bepalen het economisch proces. 

Hieruit laten de procesvariabelen zich afleiden. 

De structuur van het gebied van de sociocultuur is te beschrijven door 

de algemene houding ten aanzien van technologische vernieuwingen en door 

het bereikte niveau van ontwikkeling (levensstandaard). 

De procesvariabelen zijn de beschrijvenden van de instelling van en de 

betrokkenheid bij de betreffende technologie. 

Een overzicht van de besproken aspecten en variabelen, die bruikbaar 

lijken voor het onderzoek, is weerg~geven in figuur 3.3.3. 
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Deze aspecten (uit fig. 3,3,3.) worden gebruikt voor het opzetten 

van een enquête, (zie bijlage 1) 

Op dit punt moet even bekeken worden welke beperkingen de onderzoeker 

zich (vrijwillig) heeft opgelegd, maar die later ook beperkingen moeten 

inhouden voor de conclusies die getrokken worden uit de resultaten van 

het onderzoek. 

De aspecten die uiteindelijk gebruikt worden om de enquete te formuleren 

zijn gekozen naarmate ze belangrijk geacht werden. Dit houdt impliciet 

subjectiviteit in, 

Een subjectiviteit die aan de ene kant veroorzaakt wordt door beperktheid 

van financiën en tijd en door onderzoekscapaciteiten (computer). 

Maar aan de andere kant zat ook de inschatting van de haalbaarheid een 

rot speten. Aspecten die wei belangrijk Zeken maar niet meetbaar waren 

(zoals de psychologische aspecten) zijn niet meegenomen. 

Andere aspecten worden niet rechtstreeks gemeten maar via een omweg, uit 

hun invloed op de innovatieve bezigheden (bijvoorbeeld bij politiek en 

sociocuZtuur). Daardoor zat het resultaat met enige voorzichtigheid 

beschouwd moeten worden. 

Terzijde: bovengenoemde problemen zijn voor een groot gedeelte ook 

door de onderzoekers zelf onderkend. 

At met ai is men door de zeer grote hoeveelheid antwoordcategorieën (274) 

verzekerd dat nogal wat invloeden meegenomen zulten worden. 

De veelheid van informatie die de enqu~te oplevert~moet nu gestructureerd 

worden opdat enige vorm van interpretatie mogelijk wordt. 
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2.3.EEN EERSTE STRUCTURERING. 

Als eerste kan natuurlijk, op grond van het vaak voorkomen van 

bepaalde antwoorden in de enquête, een eerste beeld geschetst 

worden van het verloop van het innovatieproces en de aspecten 

die bij dat proces een belangrijke rol spelen. 

Het innovatieproces werd globaal verdeeld in vier procesfasen: 

de aanzet 

het zoeken naar de oplossing 

de beslissing over uitvoering 

de uiteindelijke realisering. 

Uit de enquête bleek nu het volgende: 

- Het uitoefenen van de rollencomplexen: initiator, vakpromotor, macht

promotor en realisator gebeurt in de betreffende fasen collectief. 

- Alleen bij de aanzet en bij het zoeken naar oplossingen kent men de 

enkeling een belangrijke positie toe, 

- In de fasen: aanzet, zoeken en realisering nemen externe factoren 

(klanten en leveranciers) in sterke mate deel aan het invullen van de 

rollencomplexen. 

- Aanzet en beslissing zijn voornamelijk een aangelegenheid van het 

"middenmanagement". 

- De vervulling van de rollen van vakpromotor en machtpromotor worden 

beperkt door de beperkte beschikbaarheid en voortgangscontrole 

van gebruikte tijd en financiële middelen. Bovendien vindt ook beper

king plaats door beoordeling van de oploswegen, door discussie over 

gevonden oplossingen en inspraak van anderen hierbij. 

- De aanzet tot innovatie komt vooral uit het gebied van Research en 

Ontwikkeling. 

- Voor de vakpromotor is vakkundige kwalificatie belangrijker dan bepaalde 

persoonlijke eigenschappen zoals risicobereidheid, inzet en creativiteit. 

Verder bleek het invullen van de rollen bij de onderzochte technologische 

voorvallen sterk gereglementeerd te zijn en minder door enkelingen dan 

door groepen te gebeuren. 

De strategie bij het uitoefenen van rollen moet vooral de moeilijkheid 
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oplossen dat de omgevingssituatie van de innovatief bezig zijnde 

actoren zowel binnen als buiten de onderneming slechts ten dele en niet 

erg nauwkeurig waargenomen kunnen worden, waardoor beoordelen erg 

bemoeilijkt wordt. 

De beslissingen die genomen moeten worden zijn voornamelijk gebasseerd op 

de inschatting van de markt. 

Een verkeerde inschatting van die markt is dan ook de voornaamste reden 

voor het mislukken van de innovatie. 

In de zoekfase gaat men systematisch tewerk en probeert alle technische 

mogelijkheden de revue te laten passeren. 

De waardering voor dit zoeken vindt niet alleen plaats door toepassing 

maar ook door uitwisseling van de verworven kennis met anderen. 

Zo kunnen door een eerste analyse van het materiaal enige aspecten van het 

verloop van het innovatieproces gevonden worden. 

Het blijft echter fragmentarische informatie zonder enige herkenbare 

structuur, terwijl ook de samenhang van de verschillende aspecten niet aan 

de orde komt. 

Er is een betere structurering nodig. Daarvoor moeten allereerst de 

beschrijvenden van het innovatieproces nauwkeuriger bekeken worden. 
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2.4. HET ZOEKEN NAAR VARIABELENBUNDELS, 

De 60.000 gegevens uit de enquête moeten gerubriceerd worden opdat 

een interpreteerbaar geheel ontstaat. 

Daarvoor worden allereerst de variabelen bekeken. 

Als er sprake is van afhankelijkheid of correlatie tussen variabelen, 

dus als de ene variabele altijd (vrijwel altijd) optreedt tegelijk met 

de andere, dan kunnen deze variabelen ondergebracht worden in één 

groep (bundel). Deze bundel wordt vaak gekarakteriseerd door één aspect. 

De correlatie tussen verschillende variabelen kan latent zijn, wat wil 

zeggen dat zij bij ean eerste aanschouwing niet blijkt maar pas na 

verdere analyse gevonden wordt. 

De correlatie tussen variabelen kan op een methodische wijze gevonden 

worden door gebruik te maken-van de factoranalyse (zie bijlage 2). 

2.4.1.HET TOEPASSEN VAN DE FACTORANALYSE. 

De factoranalyse kent een beperking als het gaat om de hoeveelheid 

te analyseren variabelen. 

Een matrix van 274 bij 274 blijkt niet te verwerken (274 is het aan

tal antwoordcategorieën). 

Daarom worden de 74 belangrijkste variabelen uitgekozen voor de analyse. 

Dit uitkiezen is natuurlijk subjectief maar de keuze kan zoveel 

mogelijk gesteund worden door kennis. Deze kennis wordt behalve uit de 

theorie verkregen uit de telling van de antwoorden. De meest genoemde 

aspecten, die samengevat werden in hoofdstuk 3.4 spelen waarschijnlijk 

ook de grootste rol in het te bestuderen innovatieproces. 

Door factoranalyse worden 15 factoren verkregen, 

Deze factoren moeten nu gecontroleerd worden op interne samenhang. 

Soms zal de factoranalyse variabelen onder één factor brengen die duide

lijk niets met elkaar te maken hebben. 

Kijken we bijvoorbeeld naar de gevonden factor afgebeeld in fig 3,5,1.1 
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(4) Faktor 4 

Variable Nr. der Frage Ladung im Erhebungs- (Absolutwert) 
Nr. Bezeichnung leitfaden 

2 Branche 1 0,67 

4 Beschäftigtengröl3enklasse 4 0,62 

5 Anteil der Ausgaben für 
0,40 F und E am U msatz 7 

15 Forschung erfolgt in Verbands-
0,55 oder Vertragsinstitut 10 

18 Entwicklung erfolgt in Verbands-
0,67 oder Vertragsinstitut 10 

fig. 3.5.1,1 (Uhlmann 1977 blz.134) 

Voorbeeld van een factor zonder interne 

samenhang. 

dan is duidelijk dat variabelen bij elkaar gebracht zijn die geen 

gemeenschappelijk aspect hebben. 

Om te voldoen aan de wens (eis) dat een factor een verzameling van 

variabelen is die door één specifiek aspect beschreven kunnen worden 

moet hier een verdere onderverdeling plaatsvinden. 

De drie aspecten die bij deze factor een rol spelen zijn: 

brarwhe 

grootte van de branche 

onderzoek en ontwikkeling 
De factor uit figuur 3.5.1.1 moet dus opgedeeld worden in drie 

kleinere factoren. 

Als met het bovenstaande rekening wordt gehouden blijkt het tenslotte 

mogelijk om uit de factoren 20 variabelenbundels te construeren. 

Deze 20 bundels bevatten dan op 8 na alle gekozen 74 variabelen. 

De acht ontbrekende variabelen blijken voor het innovatieproces niet 

erg belangrijk te zijn (Uhlmann 1977 blz.147). 

Bereikt is nu dat de 218 innovatiegevallen niet langer door 247 

variabelen maar door 20 bundels met evenzovele aspecten beschreven 

kunnen worden. 
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2.4.2. HET GEMIDDELDE INN0VATIEGEVAL. 

Bij elk van de 20 variabelenbundels zijn alternatieve keuzen mogelijk 

(basisinnovatie-routineinnovatie, autonoom-afhankelijk, enz.). 

Door te tellen welke kenmerken het meeste voorkomen kan een gemiddeld 

innovatiegeval geconstrueerd worden. 

Merkmalabnndel 
lläuligste A~pragun1111 bei 

Altematlve MerkmWausprölJUncen 
218 lnnovationsfallcn4) Lfd.Nr. BneichnWJI 

1 Innovationaart Builinnovation Roulinemnovation (Ruutaneinnovahon) - - -------- ---
2 Initiator r. und E-Bereich Produkt1onsbereich Verkaufsbereach Konzemspilze F- und F.-Dereich 

---··-
3 Untemehmenap-ö&t K.leinuntemehmen. Mittcluntemehmen GroOunternehmen (GroBuntemehmen) 

• Branche Verarbeltende Indu.ltrle Energiesektor (Veradw1tende lndu.strte) -- ---------
5 L&nd BR Deutac:hland GroBbntannien Schweden (BR ~utschland) ·------
a BHilzverhlillniue Privatbeail:1 Öffent.ltcher Besitz (Pnvatbesitz) 

7 Innovationspoütilc. Autanom Abhängi1 Autonom 
·-. 

8 Technolo1áeorientienm1 A11re11iv Konservativ Konscrvaliv 
---- ----

9 Ptanun1 LangCrilliC, Dutbel Langfriattg, 1t•&T Kunfl'lstig, Ocx1bel Kunlrilüg, Il.an' Langfristig, Ounbel 

10 Technolocl.ache Konkutttml•1• Fü:hrend Glelchltand Zurtkkliegend Gkac:hstand 

Il Art und Ort von F 11nd E El1en-Fonschun1 Fremd-Fonchunc Eicen-Enlw1Cklun1 Fremd-Entw1cklt,an1 -Eil(eft.Forst"hung 
_ ~•~•~n.!_~~clduns 

12 Aufgabenverteilunc Ko,ut.ant Nicht kon1t•nt. Kon.sl:mt 

13 Rollenaualüllun, Indlviduell Ko11ekt.iv Kollektlv 

14 Ziel.aetzunc Marktorient.!ffl Koatenorientierc Marktorienliert 

15 Kontrolle der Löawleuuch• Vorhanden Nicht vorhaaden Vorhanden 

Il Str•t.eri• der L6a1&111uuche Syatematilch Konzentriffl Syttemalisch 

17 Entacbeidunp11ndun1 AutoriUlr Abce•timmt. Ab1estimmt 

Il W\uenaweiteraabe Wetterpba Kein• Weltertabe Wcilergabe 

11 ElnJlu81aktann der Entache;dun& - Arl>elt KapiW Geaelllld'laft Organitalion Marlr.l 

20 S.leill-Dril.., K~ Kelne KooperatloD Kooperation 

a) AuafN"llunlN. dl• ln UJIIIUUelbarern Zuaamrnenhanl mil der Auawahl der unteJ"WCbtea hulovationaflll• stehen, •lH lunne Untenuehuncsercebruaae darstellen. 11nd d11n:b Kl&mmem 
&ekeameàdmet. . 

fig. 3.5.2.1 (Uhlmann 1977 blz. 148) 

De variabelenbundels, de alternatieve keuzen en 

de eigenschappen van het gemiddelde innovatiegeval. 

De betekenis van zo'n gemiddeld innovatiegeval is beperkt. Het is 

zeker niet zo dat de vaakst gevonden kenmerken aangeven welke aspecten 

belangrijk zijn voor het slagen van een innovatie. 

Het is zelfs zeer de vraag of er onder de 218 innovatiegevallen er één 

is of meerdere zijn die voldoen aan al deze 20 kenmerken van het gemiddel

de innovatiegeval. 

Verder moet onderkend worden dat enkele der kenmerken rechtstreeks voort

komen uit de keuze van de bedrijven. Dit zijn met name de kenmerken: 

routineinnovatie, grote onderneming, verwerkende industrie, B,R.D. en 

privébezit. 

Na de oppervlakkige beschrijving van het innovatieproces in 3.4 is dit 

een stap in de verdere structurele beschrijving van het innovatieproces. 
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Er is nu al sprake van een type innovatie en wel van het gemiddelde 

type. 

Het blijkt echter nodig om op een zorgvuldiger manier typen innovaties 

te onderscheiden. 
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2.5. DE INNOVATIES IN TYPEN VERDEELD. 

Na het terugbrengen van de 274 beschrijvende variabelen naar 20 

variabelenbundels kan geprobeerd worden ook het aantal van 218 innovatie

gevallen terug te brengen. 

Dit kan als de gevallen in te delen zijn in typen. 

Die innovatiegevallen waarvoor de belangrijkste variabelen ee~ zelfde 

verhouding hebben kunnen in eenzelfde klasse ondergebracht worden. 

Ook het zoeken naar deze klassen kan met een analysemethode op objectieve 

wijze gebeuren. 

Hiervoor wordt de profiel-clusteranalyse gebruikt (zie bijlage 3), 

2.5.1.DE PROFIEL-CLUSTERANALYSE TOEGEPAST. 

Bij deze innovatiestudie wordt geprobeerd clusters van innovatiegevallen 

te vinden. 

Daarvoor wordt een datamatrix geconstrueerd waarin de verschillende 

innovatiegevallen staan met als beschrijvenden de 74 uitgekozen variabelen, 

Uit deze matrix wordt de correlatiematrix berekend. Hiermee kan de 

clusteranalyse dan uitgevoerd worden. 

Er worden 18 clusters gevonden die tussen de drie en driëentwintig 

innovatiegevallen bevatten, 

Hieruit worden ii clusters, die samen 82% van alle innovatiegevallen 

bevatten, gekozen als innovatieklassen. 

Voor de gevormde clusters wordt bekeken welke alternatief per variabe

lenbundel het meest kenmerkend is. Daarna kunnen voor de klassen de 

variabelenbundels als beschrijvenden worden gebruikt. 

Hiermee gaat uiteraard informatie verloren. Want werd een innovatie

geval eerst gekenmerkt door een bepaald alternatief dan wordt hij nu 

gekenmerkt door het gemeenschappelijke alternatief van de bundel, 

beide alternatieven kunnen in principe verschillend zijn. 

Het resultaat van deze manipulaties is weergegeven in figuur 3.6.1.1. 

Door toepassen van de analysemethoden zijn we dan zover gekomen dat 

de 60,000 gegevens van het begin zijn teruggebracht tot elf innovatie-
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., 
Merlunaltbünde-1 lonovaüonltyp (AnMbl du lanovaUonalUt) 

6aV ll~l 
1 • • 1 • 11'•· • 11

1
11 

10 ,::, Bue1chnun, 1221 1111 •111 1111 1111 'I" 'lil 
lnnovalion1ul Ba&WnnovaUon RoullnelnnovaUon -- -·-ln1111tor f'- und 1-Btnich Produktionaberelcb _.....,.... F•Olldll-&nlcb 

Unl<'rnehmen111rd8e GroOunlenwhmen OroOwtternebmea OroDunlerMhm•n --- Kleinuntemehmen sw .............. ---Unnche Ener,ituktor En.r8'Hektor VerarlMILenda lndu,tri• ' v--- ~ v ........... ln4&altri• 

Lond Gro6bril.atuuen BR Deutac:hland Sc:hwitct.n Orolbrltann&ea -· BR 0.y&echland ----•---,- --
lif'11t;,\·rrhaltmue Öllenthchar a.,111 Prlvatbelit1 PrivallMtlll Privatbealla Prtvatbetlt1 

lnnovotmn1polll1k Abhana11 AblMln,;, Autonom Aulonom Au..._ Aw.a.,ta Au&onom 

T'-•chnolo1il'Ur1entu:run1 Aa,rrn1v KonNrvllllv KonnrvaUv -·--

Phinuna Lan11lri1t11. 1tarr t'll'Jt1bd Flex1bf-l Lanflr11h& 
-- t1ui-' s ..... K1&nf,:lltlt:, IIHibel Kunlriollf Lanart1o1i,.n,x1i..1 

Tc-l·hnolo111,chc- Konkurreni:1111&'-' Jo'uhrend Glf'tdu1l1nd Fuhrend i Olalchatand 

rn•md-Foriu:huna Ei1en-Entwic:klw,1 El&l'n-EntwK:kh.in1 E1t•n--EnlwkkJ..n, Tnmi:l~fonch-un, -rn.•mcl:ronchun1 E~.!!:~ï:~T:C~ï::. ~i1en-Forachun1 rremd-l'onchq Ell•n-Fonchun, Arl und 0.-1 von r und .: t·rt'md-F.nlw1tklun11 -- - - .. fnmd-Entwkklu"'• Einn-Entwklr.luR11 Ei•9n-Entwkklun.ll Fremd•Enlwtdllu ... El••n-Entwtcklun. 

Aufgab,mvertl'1lun1 Kon•tanl Konatanl Konatanl 
-- Nicht konalanl Konalanl Nk:ht konaLanl Konalanl 

Rollc-n,ullfulluna Kullekllv KoUekllv lndivldu•H KoUekliv KuUirkUv Koli.ktiv ----··· 

Zll'IJ(•lzun11 Kutl(•nurl4,.•nt1l'rt Marklorienlierl KottenonenUert Markloril'nUert Marlr.1orlentierl MarktoncnlMrt . - --- - -
Kuntrolle dt'r Lo1uni111uchl' Vu.-handen N1ehl vorhandt.tn Vorhanden 

Slratt•ir1t' der l.01un)l111w:he Sy1ll'm1U1ch Konuntnert Konzcnlric.-t Syah•mahach Syaletnaliach 

t:nucht>idun1af1ndun11 AYlunlar Abt;etümml Abfealimml 

Wi11t•RIWt'ilt'r1abti Weill•rpbc.- Wdh.'l"labe KeiMWderp~ W,t&.rp'- Keilw Wt-iter11ab. Kelne Weiler1abe Kelne Weil"r••~ WNtt•rgabe Kelne Weilerpl:te Weiteraabe --
i::,nnuDlaklt•rt-n dt:r t:ntache1duftf1 Markt Gl.'adlac:hti,lt Markt - Markl ti('tt-llac-han Arbell Markl 

~teili1un, J)riUt'r Kl'inl' KoupcnUun Keine Kooperalión Koope1·aUon K_,oüoa KuuprraUon KooperaUon kooperatloa 
-

fig. 3.6.1.1 (Uhlmann 1977 blz. 184) 

De 11 innovatietypen met per type de kenmerkende variabelenbundels. 

De laatste kolom laat weer het gemiddelde innovatietype zien. 



typen die met 20 verschillende variabelenbundels beschreven kunnen 

worden. 

En dit alles met een aanvaardbaar verlies aan informatie. Toch moet 

dit informatieverlies ons manen tot voorzichtigheid bij het trekken 

van conclusies. Met de nu ontstane beschrijving (typen en bundels) is 

het niet mogelijk om enig innovatiegeval (van de 218) te reconstrueren. 

Bij het trekken van conclusies doe je dat dan ook ten aanzien van 

min of meer fictieve innovaties. 
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2.6. VERGELIJKING VAN DE INNOVATIETYPEN. 

De vergelijking van de innovatietypen kan op verschillende manieren 

plaatsvinden. Zo kan er een vergelijking gemaakt worden tussen de 

verschillende typen en het gevonden gemiddelde innovatietype (blz.34), 

Het aantal afwijkingen van de variabelenbundels bij de te vergelijken 

typen kan dan geteld worden. De resultaten hiervan staan in figuur 

3.7.1. 

-.. -

Merkmalsbündel Cluster (Innovationstyp) Häufigste Merkmals-
ausprägung bei 218 

Lfd. Nr. Beuichnung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Innovationsfällen 

(Gcundtyp) 

1 Innovationsart X X X X Routineinnovation 
2 Initiator X X X X F- und E-Bereich 
3 Untemehmensgrö8e X X X X X X X GroOuntemehmen 
4 Bnnche X X X X X V erarbeitende Industrie 
5 Land X X X X a) X X BR Deutschland 
8 Besitzverhältnisae X al X al a) a) Privatbesitz 
7 Innovationspolitik X X X X Autonom 
8 Technologieorientierung X X X X X Konservativ 
9 Planung X X X X Langfristig. flexibel 

·10 Technologische Konkurrenzlage X X X X Gleichstand 

11 Art und Ort von F und E X X Eigen-Forschung 
Eil!en-FntwickJUNt 

12 Aufgabenverteilung X Konstant 
13 Rollenausfullung X Kollektiv 
14 Zielsetzung X X X X Marktorienliert 
15 Kontrolle der Lösungssuche X X Vorhanden 
18 Strategie der Lösungssuche X Systematisch 
17 Entscheidungsfindung ! Abgestimmt 
18 Wiuensweitergabe X X X X X X X Weitergabe 

19 Einllullfaktoren der Entscheidung al Markt 

20 Beteiligung Dritter X X XIX X X X Kooperation 

Anzab1 der Nicht-Übereinstimmungen 4 8 7 4 4 4 7 9 7 ,6 j 10 

fig. 3.7.1 (Uhlmann 1977 blz. 153) 

Vergelijking van de innovatietypen met de 

gemiddelde innovatie. (Een x wil zeggen geen 

overeenstemming) 

Anzahl 
der Nicht-
Überein-

stimmungen 

4 

4 
7 

5 

6 
2 
4 
5 

4 

4 

2 

1 

1 
4 

2 
1 

0 
7 

0 

7 

70 

Een conclusie die meteen getrokken kan worden is dat géén enkel 

gevonden type gelijk is aan het gemmiddelde innovatietype. 

Voor een afzonderlijk innovatiegeval zou dat eventueel wel mogelijk 

zijn, hier is dat echter niet relevant. 

Het is verder erg moeilijk om uit deze vergelijking significante din

gen te halen. 

Daarvoor moet een andere weg gevolgd worden. 

Geprobeerd kan worden de clusters onderling met elkaar te vergelijken 

en daar relesante conclusies uit af te leiden. 
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Een vergelijking tussen de verschillende innovatietypen onderling 

is te maken door het tellen van de verschillen van de karakteris

tieke variabelenbundels van telkens twee typen. 

Met karakteristiek wordt hier bedoeld een hoge factorlading. 

Deze karakteristieken werden reeds weergegeven in de tabel van 

figuur 3.6.1.1. 

Zo'n telling levert het volgende plaatje op: 

Innova- ! Innovationstyp 
tionstyp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 -
2 4 -
3 1 2 -
4 2 5 1 -
5 1 2 0 1 -
6 2 3 1 0 2 -
7 5 4 1 1 2 3 -
8 3 8 1 4 2 2 2 -
9 2 3 0 1 0 1 2 3 -

10 2 5 2 1 4 2 2 5 3 -
11 7 6 3 3 3 3 2 4 2 6 -

fig. 3.7.2 (Uhlmann 1977 blz. 188) 

De verschillen in karakteristieke variabelenbundels 

tussen telkens twee innovatietypen. 

Dan blijken er duidelijk twee tegenparen te zijn: 2 en 8, 1 en Il, 

met respectievelijk 8 en 7 verschillen. 

De verschillende typen zijn in families van tegentypen of over

eenkomstige typen te verdelen. 

Om tot de familie van tegentypen te behoren wordt als eis gesteld 

dat er minstens 4 onderlinge verschillen moeten zijn. 

Dan zijn de tegentypen in het volgende "sociogram" weer te geven: 

fig. 3.7.3 (Uhlmann 1q77 blz. 191) 

De familie tegentypen, 
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De meest in het oog springende typen zijn 2,8,10 en Il. Zij verto

nen met de andere typen het minste overeenkomst. 

Met de eis dat er ten hoogste één verschil mag zijn in de karakteris

tieke variabelenbundels wordt de familie van overeenkomstigen gecon

strueerd: 

fig. 3.7.4 (Uhlmann blz.193) 

De famiÜe overeenkomstige 

typen. 

Type 3,5 en 9 hebben geen karakteristieke verschillen. -

Wat bij deze typen bovendien opvalt is dat zij respectievelijk slechts 

1,2 en 3 afwijkingen van het basistype hebben, 

Samen bevatten deze typen 22% van alle innovatiegevallen. 

Een andere manier om de clusters te vergelijken is te kijken naar de 

verschillen in karakteristieke beschrijvenden. Als beschrijvenden 

worden dan de 74 uitgekozen variabelen beschouwd. 

Wil een variabele karakteristiek genoemd worden voor een bepaald 

cluster dan moet hij van minstens drie van de andere tien typen sig

nificant verschillen. Deze eis kan vertaald worden als: het moet voor 

99% zeker zijn dat het niet toevallig is dat een variabele verschilt 

van die van de andere typen. 

Het resultaat van deze vergelijking is weergegeven in de volgende tabel: 

41 



V ariable mit der 
gröBten Anzahl 

Quster Laufende Nummer der Variablen signifikanter 
Unterschiede 

Nr. !Anzahl 

1 1 3 4 19 I 23 25 34 35172/ 1 4, 72 i 5 

2 1 21 4 15 l 18 19 22 23 I 29 I 34 i 7 4 15, 18, 22, 74 1 6 

3 34 66 1 
1 1 34,66 3 

4 1 34 39 1 1 1 1 i 1. 34 1 4 

5 2 4 19 22 23 34 741 1 i 1 2,22 1 ·6 1 1 

6 4 15 19 41 66 74 1 i 1 

66 
1 

5 1 1 

7 4 11 19 20 23 34 41 1 66 i 70 1 1 20 1 8 

8 1 2 15 19 j 23 39 67 ! 68 [ 1 1 
67 i 10 

9 23, 25 i 39 661 1 i l 25 1 7 1 1 

10 1 2 15 19 . 23 I 31 ! 72 I i i ' 72 i 7 ' 
11 1i 21 3 4 ! 20 ! 35 1 40 1 53 i 70 : ! 1 8 

fig. 3.7.5 (Uhlmann blz. 157) 

De karakteristieke variabelen van de 

verschillende clusters. 

Wat nu in ieder geval mogelijk is, is de karakterisering van de 

verschillende innovatietypen. 

(Hiervoor is het nodig om te weten welke nummers bij welke variabelen 

horen. Dit kan teruggevonden worden in het boek van Uhlmann (1977) 

maar is verder niet essentieel ,vandaar dat het resultaat hier 

zonder verder commentaar gegeven wordt.) 

type 1 is: Een op de markt georiënteerde basisinnovatie in een grote 

onderneming. 

type 2 is: Een innovatie met als doel: kostenbeperkingen,in een onder 

invloed van de staat staande energieonderneming. 

type 3 is: Een innovatie in een niet coöperatief, technologisch vooraan

staand bedrijf. 

type 4 is: Een op de markt georiënteerde innovatie in een aan de top 

staande coöperatieve privéonderneming. 

type 5 is: Een innovatie met als doel: kostenbesparing, in een groot 

energiebedrijf zonder dat er sprake is van het doorgeven 

van wetenschap. 

type 6 is: Een innovatie die beschouwd kan worden als een vroegtijdige 

overname van een technologie uit een kleine onderneming. 

type 7 is: Een innovatie die beschouwd kan worden als een overname van 

technologieëndoor ondernemingen die energie leveren. 

type 8 is: Een routineinnovatie die door een enkeling doorgevoerd wordt. 
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type 9 is: Een innovatie die niet voortkomt uit het systematisch zoe

ken naar een oplossing. 

type 10 is: Een innovatie die beschouwd kan worden als basisinnovatie 

en die voortkomt uit een openbare opdracht. 

type 11 is: Een routineinnovatie die voortkomt op aanwijzing van 

een multinationaal concern. 

Tenslotte blijft over om na al deze vergelijkingen te proberen enkele 

zinvolle conclusies te trekken. 
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2.7. CONCLUSIES. 

Het blijkt niet mogelijk om uit de analyse van de karakteristieken 

zoals weergegeven in figuur 3.6.1.1 samenhangen tussen twee verschil

lende variabelenbundels bij meer dan één type te herkennen of te 

interpreteren. 

De onderzoekers zien dit als een bevestiging van hun stelling dat ieder 

innovatiegeval op zich beschouwd zou moeten worden en dat iedere gene

ralisering leidt tot informatieverlies, waarna nogal snel verkeerde 

interpretaties op kunnen treden. 

Het is wel mogelijk om een uitgebreide beschouwing van elke specifieke 

variabelenbundel te geven (Uhl~ann 1977 blz. 194 e.v.). 

Het aspect van zo'n variabelenbundel kan beschouwd worden als deter

minerende factor van het innovatieproces. 

Resultaat van de studie is dan het gevonden hebben van enige determi

nerende factoren van het innovatieproces. 

Het is verder mogelijk gebleken de innovatiegevallen te verdelen in 

verschillende typen. 

Als een innovatie tot een bepaald type gerekend kan worden is echter 

niet zonder meer te voorspellen wat het verloop van het innovatiepro

ces zal zijn. Bij de meeste typen blijkt zo'n voorspelbaarheid in het 

geheel niet aanwezig te zijn. 

Om de resultaten van deze studie kort samen te vatten hebben de onder

zoekers op basis van de verkregen kennis de volgende stellingen gep~

neerd: 

- Er is geen typisch innovatiegeval, er zijn slechts typen van 

innovatiegevallen. 

Innoveren is een dagelijkse bezigheid waarvoor in de onderne

mingen structuren en regels ontwikkeld zijn. 

- Die structuren en regels zijn verregaand arbitrair. Daarmee wordt 

voorspelling van de afloop van een innovatieproces vrijwel on

mogelijk. 

- De ondernemingsstructuur ( grootte, branche, bezitsverhouding, 

algemene instelling tegenover een technologie, enz.) heeft over het 

algemeen slechts een geringe invloed op het verloop van het proces. 
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Uit deze stellingen moet volgens Uhlmann het volgende geleerd worden 

waar het gaat om het innovatieonderzoek.: 

- Er is geen algemene innovatietheorie mogelijk. 

- Een technische innovatie te zien als een verstoring van het even-

wicht in een· onderneming is onjuist. 

- Door een geringe afhankelijkheid van de verschillende variabelen 

in het innovatieproces is voorspellen van het verloop van dit 

proces erg moeilijk. Het is slechts mogelijk om bepaalde tendensen 

aan te geven. 

- De ontwikkelingen binnen een innovatieproces zouden onderzocht 

moeten worden. Daarbij zouden vooral ook de vrijheid tot ontwikkeling 

en de gebondenheid aan economische en technologische factoren 

voorwerp van onderzoek moeten zijn. 

- Bivariante analyse levert resultaten op die door multivariante 

analyse als onjuist bestempeld kunnen worden. 

- De beweegreden voor het al of niet in gang zetten van een innovatie 

zijn verregaand psychologisch van aard. Onderzocht zou moeten word

en hoe deze psychologische reacties tot stand komen uit objectieve 

gegevens. 
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3. SLOTBESCHOUWING, 

Nadat de conclusie is getrokken dat bij het ontwikkelen van een 

innovatietheorie de analyse op het meso-niveau centraal moet staan, 

is gezocht naar een theorie waarmee deze analyse uitgevoerd zou kun

nen worden. 

Daarvoor zijn verschillende theorieën die uit de sociologie voortkomen 

beschouwd. De zwak differentiërende theorieën houden zich met één aspect 

bezig en zijn uitdien hoofdeonbruikbaar. Het is namelijk nodig om 

relaties tussen verschillende factoren deel uit te laten maken van 

de theorie. Bij de analyse op het meso-niveau spelen de relaties tussen 

de actoren en de innovatieve bezigheden een grote rol, 

Die theorieën uit de sociologie die een grote differentiatie kennen en 

gebruik maken van multifactorenanalyse kunnen wel goed als voorbeeld 

dienen voor de te ontwikkelen innovatietheorie. 

Het grote voordeel van bestudering van de economisch-technologische 

innovatie, ten opzichte van de sociologische innovatie, is dat veel meer 

empirische gegevens beschikbaar zijn. Bij de theorievorming moet hiervan 

dan ook gebruik worden gemaakt. 

De weg hiervoor is aangegeven door Rostow, die bepaalde invloeden, die 

een rol spelen bij de technische innovatie, onderkende. Mansfield (e.a.) 

wist deze invloeden op een kwantitatieve manier te beschrijven. 

Zaak is niet alleen om de verschillende invloeden te vinden, maar vooral 

ook om hun invloed op elkaar en de onderlinge afhankelijkheid te bepalen. 

Dit is noodzakelijk om de kwantitatieve technieken van Mansfield op een 

juiste manier te gebruiken. 

Het is verder nodig om, in tegenstelling tot wat Mansfield doet, onder

linge invloeden objectief vast te stellen. Zulke objectieve stellingen 

en randvoorwaarden kunnen volgen uit multivariante analyses. 

Veel innovatiestudies zijn toegespitst op één soort innovaties of op 

een bepaalde groep van innovaties. Dit omdat vaak innovatieonderzoek 

wordt gepleegd met als doel direct bruikbare middelen te vinden om in 

een bepaald bedrijf (of bepaalde groep bedrijven) vernieuwingen te be

vorderen. Bovendien is het vaak veel eenvoudiger om het soort innovaties 

te beperken tot één categorie, daar de gegevens dan toegankelijker zijn. 

Voor een algemene theorie is het noodzakelijk een goede doorsnede van 

alle innovaties te nemen. 

Dit brengt automatisch historisch onderzoek met zich mee. De interpre-
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tatie van het historisch materiaal zou weer moeten gebeuren met 

objectieve multivariante analysetechnieken. 

Dit stelt bepaalde voorwaarden aan de manier waarop historisch onder

zoek gedaan moet worden. Aan de hand van kennis over de omstandigheden 

waarvan men wat wil weten moet men gaan "meten in de geschiedenis". 

Als objectieve analysetechnieken worden in innovatiestudies vrijwel 

altijd de factoranalyse en de profielcluster-analyse gebruikt. 

Een studie waarin deze technieken op een zeer fundamentele manier gebruikt 

zijn is het innovatieonderzoek van het IFO-institut uit Duitsland, beschre

ven door L.Uhlmann. 

Er van uitgaande dat aan de voorwaarde voor het gebruik van deze tech

nieken is voldaan en dat de technieken juist zijn toegepast moet de con

clusie zijn dat een dergelijk onderzoek met de genoemde analysetechnieken 

zeer goed mogelijk is. 

Een groot aantal innovaties kan met behulp van de profielcluster-analyse 

in klassen ingedeeld worden. 

De grote hoeveelheid variabelen die deze innovaties beschrijven kunnen 

teruggebracht worden, middels de factoranalyse, tot een overzienbaar 

aantal beschrijvenden. 

Er blijkt een goede structurering in een zeer groot aantal gegevens moge~ 

lijk. De vragenlijst die voor dit onderzoek gebruikt is kan•aangeven hoe 

zoiets, ook voor andere onderzoeken, kan worden opgesteld. 

De conclusies uit het onderzoek van Uhlmann zijn vrij armoedig. Gevreesd 

zou kunnen worden dat bij een diverser soort innovaties het resultaat 

nog slechter zou zijn geweest. 

De vraag is of dit aan de gebruikte methode te wijten is. 

Uhlmann heeft, in zijn vaste wil om objectief te zijn en de analysetech

nieken de stellingen (conclusies) te laten leveren, vrijwel geen theorieën 

ontwikkeld om te toetsen. Daar zou wel eens het grootste gedeelte van het 

teleurstellende resultaat aan te wijten kunnen zijn. 

Bovendien had hij de techniek niet zo principieel hoeven te gebruiken. 

In een studie van het TNO(T.NO 1974?), waarin gebruik wordt gemaakt van 

vrijwel dezelfde methodes als bij Uhlmann, wordt de factoranalyse niet 

volledig uitgevoerd. De correlatiecoëfficiënten worden berekend maar er 

worden geen factoren gevormd. De variabelen worden gestructureerd in 

de groepen: sterke samenhang, goede samenh~ng, samenhang en lichte samen

hang. 

Jammer genoeg is in deze TNO-studie slechts een bivariante analyse gebruikt. 

Om heuristische redenen moet bij het innovatieonderzoek misschien ge-
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kozen worden voor vereenvoudiging van de "ideale" methode. 

Wellicht had dit in het onderzoek van Uhlmann ook meer vrucht afgeworpen. 

De in dit werk beschouwde methoden, die gebruikt kunnen worden voor 

relaties en wetmatigheden in het innovatieproces, zijn bruikbaar, 

zeker ais daar waar dit nodig blijkt genoegen genomen wordt met een 

wat simpelere vorm van analyse. 

Voor een goed resultaat van de analyses is het noodzakelijk om een 

idee te hebben welke verbanden, relaties en invloeden mogelijk zijn. 

Daarvoor is het noodzakelijk een serie goede en uitgebreide case-studies 

te doen naar een aantal gevarieerde innovaties. 
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206 5. Anhang 

IFO-INSTITUT FOR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 
1 MONCHEN 16 · POSCHINGERSTRASSE 5 · POSTFACH 860410 · TELEFON 1224•1 

Abteilung Industrie 

Erhebungsleittaden zu■ Projekt 

"Der InnovationsprozeB in westeuropäischen Industrieländern" 

Der Leitfaden besteht aus tolgenden Teilen (Fragen): 

A Unterneh■en 

A.1 Allge■eine Aagaben Uber das Unternehmen (1 bis 11) 

A.2 Angaben Uber die 0rganisation des Unterneh■ens 

(12 bis 14) 

B Technologie 
Angaben über die Technologie (15 bis 19) 

C InnovationaprozeB 
C.1 Angaben Uber die Bedeutung der Spezialtechnologie tür 

das Unterneh■en (20 bis 23) 
C.2 Angaben über den AnstoB zur Beschättigung ■it der 

Spezialtechnologie (24 bis 28) 

c.3 Aagaben Uber die Suche nach Lösungen tUr Proble■e 
der Spezialtechnologie (29 bis 38) 

C.4 Angaben Uber die Diskussion der Proble■lösungen (39 bis 44) 

c.5 Aagaben Uber die Realisierung der ausgewählten Proble■-
lösung (45 bis 48) 

D MaBnahmen zur Verbesseruag des Innovationsklimas (49) 

Sche■a zur Verdeutlichung des Zusam■enhangs der Proble■kreiae 

Te chnn 1 nai e 

AuBenvelt des 
Unterne mens 

5. Anhang 

(A.) Up\enehaea 

Die Aagabea beaiehea sioh aut -x1-1 126 Uateraehaea. 

(1.) Industriegrupp• des Unterneh■ens 

Energiewirtschatt 

Mineralölverarbeitung 
Steinkohlebergbau 

Gasversorgung 

Elektrizitätsversorgung 

Verarbeitende Industrie 

Elektrotechnische Industrie 
Maechinenbau · 

Eisen- und Stahlinduetrie 
Schittbau 

Chemische Industrie 

Sonstige Bereiche1) 

Insgesamt 

(2.) Rechtstorm 

Einzelunternehmen 

Private Kapitalgesellachatt2 ) 

öttentliche Kapitalgeaellschatt 

öttentlicher Betrieb 

Insgesa■t 

Aazahl 

45 

(22) 

(3) 
(9) 

(11) 

65 

(31) 1 
(23) 

(4) 1 
(5) 
(2) 

16 

126 

Anzahl 

3 
102 

12 

9 

126 

207 

Aateil in" 

36 

(18) H 

(2) 

(7) 
(9) 

51 

(25) 
(18) 

(3) 

(4) 

(1) 

13 

100 

Anteil in" 

2 

81 

10 

7 

100 

1) Forachungsinatitute, Vertriebegeaellechatten, aoaatige Induatriebereiche. 
2) BR Deutechland: Aktiengeaellschatten und Geeellachatten ■it beechränlcter 

Hattung · 
Gro8britannien: Li■ited Co■pany 
Schweden: 0orporatioa, Co■pany. 
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208 5. Anhang 

(3.) Griindungajahr 

Vor 1940 

1940 llia 1959 

Seit 1960 

Inegesamt 

Ea handelto aich um oine 

NeugrUndung 
:Qmgründung 

Ausgliederupg aua einem 
boatehenden Unternehmen 

Inegeeamt 

Anzahl 

88 

24 

14 

126 

Anzahl 

85 
16 

13 

12 

126 

(4.) Zahl der Beachäftigten 1972 (Jahreedurchschnitt) 

Unter 1000 

1000 bis unter 5000 

5000 und mehr 

Insgeeamt 

Anzahl 

371) 

47 
422> 

126 

1) Darunter unter 200 Beschäftigte: 13 Unternehmen. 

1 
l 

2) Darunter über 20.000 Beachäftigte: 20 Unternehmen. 

Anteil 

70 

19 
11 

100 

Anteil 

67 

13 
10 

10 

100 

Anteil 

30 

37 

33 

100 

in,: 

in,: 

in,: 

5. Anhang 209 

Anteil der Beschäftigten in Forachung und Entwicklung an der 

Gesamtzahl der Beschäftigten 1972 

Anzahl Anteil in,: 

0,: 
Unter 2,: 

2,: bis unter 5,: 
5,: bis unter 10,: 

10,: und mehr 

Inegesamt 

(5.) U■eataerlöeea) (ohlle NVSt) 19?2 in Mill. llN 

Anteil des Aualaadeuaaat••• 
(Auafuhrea) ia j 

28 

23 

28 

18 

11 

108 

Anteil de• Rohertras•••> aa der Geaa■tleiatuaga) in i 

(6.) Anteil der Löhne -d Gehälter aovie aosialen AbJabena) 

an dea U■aatserlöaen 1972 in i 

26 

21 

26 

17 

10 

100 

(7.) Anteil des Forachunga- und Entwicklungeaufwandea an den Umsatz

erlöeen 1972 in! 

Unter 2 ,: 

2,: bis unter 5,: 
5,: bia unter 10,: 

10,: und mehr 

Insgesamt 

Anzahl 

68 

27 
11 

7 

113 

Anteil in,: 

60 

24 

10 

6 

100 

a) ■ach••• aktiear■cktliokea lok•• der Gevi■a- -• Verlu■trechllug. 
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(8.) Beetehen Beteiligungen von ■indeetene 25 ~ a■ Kapital anderer 

Unternehmen? 

Wenn ja: 

I■ Inland 

I■ Aueland 

! Anzahl 

ja nein 

?31} 52 

ja nein 

65 60 

39 86 

Anteil in % 

ja nein 

58 42 

ja nein 

52 48 

31 69 

-

Vonden ?3 Unternehmen mit mindeetene einem Tochterunternehmen batten 

31. aleo 42 ;. eovohl im Inland ale auch im Ausland eine mindeetens 

25 ~ige Kapitalbeteiligung. 

Werden mindeetens 25 ~ dee Kapitale des Unternehmene von einem 

anderen Unternehmen gehalten (auch öffentlicher Beeitz)? 

Wenn ja: Von Unternehmen 

I■ Inland 

I■ Aueland 

Anzahl 

ja nein 

?82} 4? 

ja nein 

53 ?2 

29 96 

Anteil in% 

ja nein 

62 38 

ja nein 

42 58 

i 23 ?? 

In vier Fällen bestanden eovohl in- ale auch ausländieche Mutter

unternehmen. 

1) In gut der Hälfte dieeer Fälle gehörten die Tochterunternehmen der 
gleichen Branche an. 

2) In rund zwei Dritteln dieeer Fälle gehörte das Mutterunternehmen der 
gleichen Branche an. 

5. Anhang 

Der EinfluB uneerer Mutterunternehmung(en) auf die Unternehllene

politik (inebeeondere die Innovationepolitik) iet i■ allgemeinen 

gering 

beträchtlich 

dominant 

Insgeeamt 

Anzahl 

28 
18 
20 

66 

Anteil in% 

43 
2? 
30 

100 

(9.) !;!lr velche Bereiche und Zeiträume eind in der Regel schriftlich 
fixierte Pläne vorhanden? 

~ 

Iauatitionen 
i'oreohUAL_und 
gtViCkl g 
'Personal 

Keln Plan 

Anzahl 
Anten 
Id 

4 3 

3 3 

13 12 

3 3 

lla tin-
1chlh81lch 

1 Jahr 

Anzahl Antell 
In% 

18 15 

18 15 

24 21 

32 27 

liber 4 und ••hr 
1 bla 3 Jahra Jahr1 

Antell Anten Anzahl 
In% Anzahl 

In% 

; 
33 28 64 54 

24 20 74 62 

25 22 50 45 

26 22 56 48 
/ 1 

211 

l111g11a■t 

Ant, 
Anzahl 

In 

119 10C 

119 10C 

112 lOC 

117 10( 



212 5. Anhang 

(10.) Wo erfolgen Forschung und Entwicklung hauotaächlich? 

u, 
N 

Forschung Entwioklung 

Anzahl Anteil in" Anzahl Anteil in" 

Im U!!ternehmen 62 52 99 82 

Im Konzern 48 40 42 35 
In Verbandsinstituten 11 9 9 7 
In Vertragsinstituten 21 18 18 15 
Es gibt keine F bzw.E 16 13 9 : 7 

N = 120 N = 121 --
Mehrfachnennungen möglich. 

Leistet der Staat Zuschüese zu Forschung und Entwicklung? 
-·-.--

Forschung Entwicklung 

Anzahl Anteil in " Anzahl Anteil in" 

ja nein ja nein ja nein ja nein 

32 80 29 71 42 70 38 62 

Ia 29 (26 "aller interTievten) Unternehaen wurd•n beide ImaoTatioa■-
pha••• eubventioniert. 

5.Anhang 213 

(11.) Gibt ea Forschunga- und Entwicklungsbudgets? 

Anzahl lnteil in " 

ja nein ja nein 

88 26 77 23 

Wenn ja: Nach welchen Geaichtapunkten werden aie aufgestellt? 

Prozentaatz des geplanten Umeatzes 

Konkretioierung 400 mehrjährigen 
Budgets 

Forteçhreibung des mehrjährigen 
Budgets 

Nach vermutetem Aufwand für die 
Projekte 

Sonstige 

Die Gliederung des Budgets erfolgt 
nach 

Kostenstellen/Bereichen 

Kootepträgern/Projekten 

Insgesamt 

Anzahl Anteil in" 

20 22 

30 34 

29 33 

43 49 

3 3 

1 • 88 

Mehrfachnellllungen ■tiglich. 

Anzahl Anteil in" 

31 36 

56 64 

87 100 
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(12.) Uaternehmensorganisation 

Die 0rganisation der Unternehaung orientiert sich am 

Funktionalprinzip (verrichtungsorientierte 
Linien-0rganisation 

Divisional rinzi ob ektorientierte 
Sparten-0rganisation 

Hatrixprinzip (Kompetenzüberlagerung von 
Produkt- und Funktionsleitung) 

lnsgesamt 

Zahl der Entscheidungsebenen 

lnsgesamt 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Anzahl 

65 

39 

18 

122 

Anzahl 

6 

40 

36 

21 

14 

4 

121 

Anteil in~ 

53 

32 

15 

1 100 

Anteil in% 

5 

33 

30 

17 

12 

3 

100 

Die durchachJlittliche Zahl der J:ntacheicluagaatufen pro Unternebllen 

beträgt 4,1. 

5. Anhang 215 

(13.) Gibt ea i■ Unternehmen eine 0rcaniaationaeinheit 1 die aich haupteächlich 

und ayate■atisch mit der Beobachtunc der techJliachen J:ntwicklung (Lite

ratur1 tremde Patentanmelduncen 1 Konkurrenzaktivität etc.) beachäftigt? 

Anzahl Anteil in % 

ja nein ja nein 

70 52 57 43 
1 

(14.) Hangementprinzipien 

Trifft fUr 1hr Unternehmen zur Zeit im allgemeinen eher die links oder 
Zu? 

i) 
die rechts stehende langfristige Zielsetzung 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil 
in % in% 

40 37 Diversifikatiop - 69 63 

50 45 l!!Ml!!!it:r er 60 55 

69 63 fl11111nui llla 40 37 Richtechnur 

22 22 Hoher Gewinn - ll:ll;l.111: ll•itipp 79 78 bei Risiko b'i Sicherheit 

42 40 Hlï1~k!t; -~,a,,iraf~t 63 60 
•Jjeia aflne Ko-I p; i Il 

1) Die Zahl der Antworten N war bei den fUnf GegenUberatellungen unter
achiedlich1 sie betrug von oben nach unten: 109, 1101 1091 101 1 105. 
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(B.) Technologie 

Teil B des Fragebogena (Fragen 15-19) diente der Erfaaaung von Angaben 

liber die untersuchten Hillltechnologien. Im Gegenaatz zum vorangegangenen 

Teil A beziehen aich alle nachstehenden Angaben auf (maximal 218) Inno

vationsfälle und nicht mehr auf ( ■aximal 126) Unternehmen. 

(15.) Die Hülltechnologie iat auf dem hier intereasierenden 

Anwendungsgebiet in der Phase der 

gerade beginnenden Entwicklung 
schnellen, intensiven Entwicklung 

verlangsamten Entwicklung 

auagereiften Technologie, bei der keine 
grundlegenden Veränderungen mehr zu er
warten aind 

Die Technologie folgt einer atetigen 
Entwicklung 

Entwicklung iat nicht vorauszuachätzen 

Insgesamt 

Anzahl 

12 

64 

64 

45 

29 

3 

217 

Anteil 
in" 

6 

29 

29 

21 

14 

1 

100 

66.) Iat bereits vorauazuaehen, daB eine Ablösung der betreffenden 

Hülltechnologie durch eine andere erfolgen wird? 

Anzahl Anteil 
in,; 

ja 36 17 

nein 179 83 

5.Anhang 217 

~7J Wie achätzen Sie den Stand der Hillltechnologie in den folgenden 

clrei Ländern ein? Bitte Rangfolge angeben. 

Anteil in \ 

Anzahl an 1.Stellea) an 2.ste11.•> an 3.Stelleal 

Bundearepublik 
Deutachland 

GroBbritannien 

Schweden 

161 

163 

122 

a) Die 
m1.t 

59,; 

39 i 
26 ,; 

Al\gaben 11mit an ••• 
_e1.nbezogen. 

Sind weaentliche Unterachiede bekannt? 

Ja 

Rein 

Flihrt weltweit ein anderea Land? Welchea? 

Keia andere• Laad 

!!!! 
Soaatige Llia4er 

Insgesamt 

34,; ' 
7 " 

44" 17 " 
15" 59 ,; 

Stelle" wllrden jeweila 

Anzahl Anteil 
in,; 

161 76 

50 24 

Anzahl Anteil 
in,; 

99 53 
67 36 
21 11 

187 100 
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218 5. Anhang 

ft8J Woria beatehea die haaptaKchlichea Vorteile bei■ Kiaaats 

der BUlltechaol•gieT In der Reiheafolge ikrer Be4eataaga 

Welcbe kUDftigen Verbeaaeruagen werden ale yortriaglich erachtetT 

Cl9.) Mi t welchen Phasen im InnovationsprozeB bat sich das Unternehmen 

im Rahmen der für die Untersucbung ausgewählten Spezialtechnologie 

beschäftigt? 

Grundlagenforschung 

Angevandte Foracbung 

Technische Entvicklung 

Anvendungsentvicklung 

Herstell,ung 

Anvendung/Verbrauch 

Anzahl Anteil 
in i 

40 7 
82 15 

108 20 

119 22 

63 11 

1,6 25 

N = 548 

Hehrfachnennungen 
möglich. 

Eine Sonderauswertung der Frage 19 zeigte, daB sich in 

fast der Hälfte aller Fälle (N = 213) einzelne Innovationsphasen 

zeitlich überlappt haben. AuBerdem ergab sich, daB in rund drei 

Viertel aller Fälle (N = 211) mindestens eine der sechs Innova\ions

phasen im Zeitpunkt des Interviews noch andauerte. Die Errechnung 

der durchschnittlichen Zeitdauer einzelner Phasen erschien deshalb 

nicht sinnvoll. 

noch (19.) War das Resultat der Beschäftigung mit der Spezial

technologie ein 

Anzahl Anteil in ,: 

!2.21!. 
technischer Prototyp 

anwendungsreifer/■arktreifer 
Prototyp 

ja 

26 

53 

132 

nein 

1 
179 

152 

73 

ja nein 

13 87 

26 74 

64 36 

5. ~ang 219 

cc.> I-oTatieaapre■el 

Die Aagaben be■iehen aich auf -x1-1 218 IuoTationafKlle. 

(C.1) Angaben Uber die Bedeutung der Spezialtechnologie fUr das Unternehmen 

(20.) Beschäftigen sich nach Ihrer Kenntnis auch andere Unternehmen mit 

der Spezialtechnologie? 

Im Inland 

Im Ausland 

Anzahl 

ja j nein 

170 ! 48 

195 ; 23 

Anteil in,: 

ja nein 

78 22 

89 11 

Wenn ja; Wie ist die augenblickliche Position des Unternehmens 

im Vergleich zu diesen Unternehmen? 

Wir habep einen Vorsprung 

Wir sind veniger weit 

Der Stand ist etwa gleich 

Insgesamt 

Anzahl 

In-: Aus-
lan~ land 

66 54 

21 38 

Bo 88 

167 180 

Anteil in ,: 

In- Aus-
lan land 

39 30 

13 21 

48 49 

100 100 

Nur in 14 der 218 Innovationsfälle wurde angegeben, daB weder im In

land noch i■ Ausland bei der betreffenden Technologie Konkurrenz vor-. 

handen sei; in 161 Fällen(79,: der 204 Fälle mit Konkurrenz) varen 

sowohl im Inland als auch im Ausland Konkurranzunternehmen bekannt. 
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(21.) Welche Zwecke hat das Unternehmen durch die Beschäftigung mit der Spezialtechnologie hauptsächlich ver

folgt? Bitte die vier wichtigsten Zwecke durch xx 1 weitere nennenswerte Zwecke durch x bezeichnen. 

Koetensenkung 

Umeatzeteigerung 

Abrundung des Produktionsprogramms 

Füllen einer Marktlücke 

Kapazitätserweiterung 

S,ualitätsverbeseerung 

Durchführung eines von auBen kommenden Auftrages 

Auegleich einee Arbeitskräftemangels 

Verbeeeerung der Produktionebedingungen 

Anpaseung an Rechtsvorschriften oder Auflagen 

Aufholen eines technologiechen Rückstandes gegenüber 
der Xoiikurrenz 
Erzielunf eines technologiechen Vorsprungs gegenüber 
der Jog rr1nz 
Verwertun: einer aus dem Unternehmen onzern 
e aaaen e n un 
Unabhängigkeit vom Beschaffungsmarkt 

Ausbeutupg von Rohetoff-/Epergiequellen 

Beaktion auf Rohetoff-/Energieverknappung 

Sonstige Zwecke 
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Anzahl Anteil in% 

i Hauptzweck Nebenzweck Hauptzweck Nebenzweck 
! 

81 24 37 11 

\ 70 35 32 16 

40 13 18 6 

41 26 19 12 

37 25 17 11 

74 22 34 10 

21 18 10 8 

6 6 3 3 

23 16 11 7 

24 7 11 3 

22 20 10 9 
1 

77 29 35 13 

22 22 10 10 

12 3 6 1 

22 16 10 7 

15 18 7 8 

41 17 19 8 

N = 217 

~hrfachnennungen möglich. 
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222 5, Anhang 

(C.2) Angabea Uber 4ea Aa■tol sur Beechiftimg ■it 4er lpesialtechaologie 

(24.) Ia welch•• Jahr erfolgte 4•r Hauptaaetoa fUr 4•• Uateraehllea 1 eich 

■it.4•r Spesialtechaologi• su befaeeea? 

(25.) Der HauptanstoB kam 

IJl 

" 

aus dem Unternehmen selbst, und zwar aus dem 

Forschungs- und Entwicklungsbereich 

Produktionebereich 

Verkaufsbereich 

sonstigen Bereich 

von auBerhalb, und zwar 

aus dem Konzern 

von Kunden 

von Lieferanten 

von Beratern 

von sonstigen Stellen 

Anzahl Anteil in% 

90 41 

39 18 

39 18 

251). 11 

31 14 

34 16 

24 11 

6 l 3 

26 1 12 ! 

N = 218 

' i 

Mehrfachaennungea ■öglich. 

Iasgeeamt ergab sich, dal ia 89; aller Fälle der HauptaaatoB allein 

aua den Unterneh■ea oder auch aua de■ Uateraehmea eelbat kam, währead 

ia 56; 4er Fälle der Aaeto8 alleia voa aulea oder auch von au8en 
ka■• 

1) Jlaruter aeu■al ••• der Geechiftefllhrug. 

5. Anhang 

(26.) Der Anetoa ging i■ weeentlichen aua von einer 

Einzelpereon 

durch da• Unterneh■en organieierten 
druppe 
'ntcb,t dus eb, dap Upterpehmep organi
• er ea ruppe 

Inegeeamt 

Anzahl 

72 

81 

4 

15? 

223 

Anteil in ; 

46 

52 

2 

100 

(27.) Velcher der Entscheidungeebenen (vgl. Frage 12) gehOrte die Einzelpereon 

bzw. der RanghOchste aus der Gruppe zu■ Zeitpunkt des Ansto8es an? 

Anzahl Anteil in; 

1. (,. oberate) Ebene 53 33 
2. Ebene 40 25 

3. Ebene 31 19 
4. Ebene 26 16 
5. Ebene 12 1 

Inageaa■t 162 100 

Die durchachnittliche, ■it der Anzahl dor Fäll• gewichtete htechei

dungaeben• war 2.2 bei einer durchschaittliche• Zahl der Entacheidungs

ebenen je Unterneh■en von 4.1 (vgl. Frage 12). 



224 5. Anhang 

(28.) In welcher Form wurde der AnstoB weitergegeben? 

Als Weisung an eine untergeordnete Stelle, 
Proble■lösungen zu suchen 

Als Empfehlung an eine übergeordnete Stelle 

Als Empfehlung an eine gleichgeordnete 
llilli 
Die den AnstoB gebende ferson/Gruppe bat 
die Problemlösungen selbst gesucht 

Insgesamt 

.lnzahl Anteil in,: 

69 39 

56 31 

1J 7 

40 23 

178 100 

(C.3) Angaben über die Suche nach Lösungen fiir Probleme der Spezialtechnologie 

(29.) Wer bat die Suche nach Problemlösungen hauptsächlich durchgeführt? 

V1 
(X) 

Eine Einzelperson aus dem Unternehmen 

Auf Dauer eingerichtete bestehende 
Örganisationseinheit 
Für diesen Zweck auf Dauer neu eingerich
tete Örganlsatlonseinheit 
Für diesen Zweck neu ein,erichtete{ zeit
lich begrenzte Örganlsat onseinhei 

Sonstige Stelle 

Es wurde ein Forschungs-/Entwicklungs
auftrag vergeben 

Anzahl 

36 

124 

31 

23 

9 

10 

N 

Anteil in ,: 

17 

58 

15 

11 

4 

5 

= 212 

5. Anhang 225 

(30.) Wer war sonst noch in neuenswerte■ AusmaB beteiligt? 

Berater 

Unternehmen der leichen 

Konzern 

Sonstige Stelle 

Anzahl Anteil in " 

In- Aus- In- Aus-
land land land land 

29 4 14 2 

25 9 12 4 

54 14 26 7 

20 11 9 5 

16 18 8 9 

10 3 5 1 
' 

Inlands N"2:11; Ausland: N=- 21C 

Mehrtachaen■uagea ■Hglich. 

In 116 Fällen (= 55 ") war mindestens eine inländische und in 53 Fillen 

(= 25 %) mindestens eine ausländische Stelle an der Lösungssuche beteiligt. 
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i}1.) Falla Einzelperaon oder neu eingerichtete 0rganiaationaeinheit (vgl. 

Frage 29): Welche GrUnde haben daa Unterneh■en hauptaächlich bewogen, 

der voratehend genannten Einzelperaon die Löaungaauche zu Ubertragen / 

den Leiter der voratehend genannten 0rganiaationaeinheit zu beatimmen? 

Sachliche Zuatändigkeit (Aufgabenbereich) 

Fachliche Ausbildung/Berufaerfahrung 

Ertahrung mit der apeziellen Technologie 

0rganisationstalent 

Führungaeigenschaften 

Einsatzbereitachaft tür die Technolo ie 
as n erne men 

Kreativität 

Dienstrang 

Scinstige 

Anzahl Anteil in" 

42 5} 

52 65 

27 }4 

17 21 

22 28 

}7 46 

28 }5 

11 14 

4 5 

N = 80 

Nehrtachaeaa-c•• ■öglicn. 

(}2.) Wer bat die die Problemlösung suchende Person/0rganisationseinheit 

laufend sachlich kontrolliert? 

Anzahl Anteil in " Filr die sachliche Aufsicht 
Stelle im Unternehmen 

zuständige 
171 81 

Das Mutterunternehmen oder eine ande~ 
Stelle auäerhalb des Unternehmens 22 10 

Es tanden keine laufenden aachlichen 
26 Kontrollen statt 12 

N = 211 
1 

Nehrtaohaeaauge■ ■Hglick. 

5. Anhang 227 

(}}.) Gab fS detaillierte Vorgaben bezilglich Zeit/Mittel/Arbeiteinhalt? 

Wurden aie i■ veaentlichen eingehalten? 

Vorgabe 

Finanzielle Kittel 

Arbeitsinhalt (Löeungeveg~ 

Anzahl 

127 

12} 

125 

N = 

Anteil 
in" 

61 

59 

60 

208 

(}4.) Wie häufig erfolgte die Fortschrittakontrolle? 

Einhaltung 

Anzahl Anteil 
in " 

92 79 

99 : 85 

109 ' 94 l 

N .. 116 

Zeit Finanzielle Arbeihinhalt 1 Hittel 

Fallweise 

Wöchentlich 

Monatlich 

Vierteljährlich 

Jährlich 

Nach ProjektabschluB 

Sonatige Zeitperiode 

Es erfolgte keine 
Kontrolle 

Inagesa■t 

Anzah 

46 

2} 

5} 

28 

9 

7 

6 

29 

201 

Anteil Anzahl 
in" 

2} 25 

11 9 

26 45 

14 }6 

5 }5 

4 14 

} } 

14 }4 

100 201 

' 
Anteil Anzahl Anteil 
in" in" 

12 54 26 

5 20 10 

22 55 27 

18 }0 15 

17 8 4 

7 9 4 

2 6 } 

17 2} 11 

100 205 100 
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(35.) Wurde eine Vorstudie angefertigt 1 die die möglichen Grundkonzeption~n 

(Lösungeaneätze) autzeigen eollte? 

· Anzahl Anteil in " 

ja nein ja nein 

142 70 67 33 

(36.) Standen die filr die Lösungesucbe ertorderlicben Spezialkenntnisee im 

wesentlichen im Unternehmen zur Verfilgung? 

Q\ 
0 

Anzahl 

ja nein 

129 83 

Wenn nein: Wie wurden sie hauptsächlich beschattt? 

Anzahl 

Einste11u1g von eptepreçhenden 
Hitarbeitern 
Weiterbildung der yorhandenen 
Mitarbeiter 

Kauf von Patenten. Lizenznahme. 
Know how-Vertrag 

Vergabe von Forschungeaufträgen 

Hilfestellung durch Konzernunternehmen 

Sonstig• N,anah■en 

21 

38 

15 

19 

17 

15 

H 

Anteil in " 

ja nein 

61 39 

Anteil in 

10 

18 

7 

9 

8 

7 

• 212 

" 

5. Anhang 

<,1.) v.r•ea aellr•r• alteraati•• Lll•u1•• 

bewlt c••ucht/•rfor•cbt 

c•fua4ea? 

Aa■ahl 

.t• ••1• 
146 64 

88 122 

229 

.lahil ia. 
ja aeia 

70 :,o 

42 58 

Ia flint Fällea (8. TOD 64 Flllea) stellte •ich e:ln hgebai• ein, 

obvohl nicht aach Alteraati••• gea•cht vurde. Ia 63 Flllen vurdea 

zvar Alternat1Tl8aungea geaucht, aber nicht gefuaden. 

(:,8.) Wie luge dauerte die Lllagga•uche? 

(C.4) Angaben Uber die Diskussion der Problemlösungen 

(39.) Fand eine Diskussion der Lösung(en) statt? 

.laaahl .lahil ia • 

ja nein ja nein 

174 34 84 16 

Wenn ja: Nahmen an ihr auch solche Personen teil. die nicht un

mittelbar an der Löaungasuche 1 an der offiziellen Ent

acheidung oder an der Durchfilhrung der Lösung(en) betei

ligt waren? 

.la■alal .lahil ia • 

ja nein ja neia 

157 20 89 11 
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Die Loaungadiakussion fand statt auf Grund 

einer apeziellen Anordnung 

einer betriebsilblichen Praxis 

eines WuiactfD der an der Losungs
auche Be el gten 
einea Wunachea anderer 1 fleich- oder 
untergeordneter lnteress erter 

Insgesamt 

Anzahl Anteil in~ 

17 10 

130 77 

22 13 

0 0 

169 100 

40.) Welche der Entacheidungsebenen (vgl. Frage 12) hat Uber die Realiaierung 

der Losurlg(en) entschieden? 

(j\ - Anzahl Anteil in ~ 

1. <= oberste) Ebene 73 39 

2. Ebene 48 25 

3. Ebene 30 16 

4. Ebene 20 10 

5. Ebene 20 10 

Insgesamt 191 100 

Im Durchschnitt fiel die offizielle Entscheidung Uber die Realiaierung 

auf der Ebene 2,3. Bei einer durchschnittlichen Zahl von Entscheidungs

ebenen je Unternehmen von 4,1 sind damit Entscheidungsebene und AnstoB

ebene (Frage 27) gleich hoch. 

(41.) Hatte mindestens eine der an der Losungssuche unmittelbar bete~ligten 

Personen ein Hitspracherecht bei der Entscheidung? 

Anzahl Anteil in% 

ja nein ja nein 

179 24 88 12 

5. Anhang 

(42.) Wieviele Losungen vurden durch die Entacheidung zur Realisierung/ 
DurchfUhrung bestimmt? 

231 

Anzahl Anteil in% 

Hehrere 

Insgeaamt 

2 

147 

54 

203 

1 

72 

27 

100 
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3.) Aus der folgenden Liste von EinfluBfaktoren haben bei der Diskussion/Ent

scheidung bzw. bei der Realisierung der Losung die folgenden ale wenatli

cher Vorteil bzw. ale wesentlicher Nachteil gegolten. 

Diskuseion Realisierung 
Wirtschaftliche und soziale Faktoren 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil 
in,: in,: 

1. Arbeitsmarkt, Lohnniveau, Arbeitskrafte 
im Unternehmen 

30 15 29 15 

2. Einstellung von Arbeitnehmern und Gewerk-
schaften zur Technologie 

21 11 22 11 

3. Kapitalmarkt, Zinsniveau, Kapitalausstat-
tung des Unternehmens 38 19 32 16 

4. Technische, wirtschaftliche und Absatz-
aussichten 162 81 129 70 

5. Stand der Technik im Unternehmen und 130 65 107 56 auBerhalb 

6. Standort, Infrastruktur 19 10 15 8 

7. Preisniveau und Verfilgbarkeit von Vor- 56 28 38 ' 
leistungen 

20 

8. Soziale Probleme (Umschulung, Arbeits- 18 9 15 8 
schutz) ' 

9. Einstellung der Offentlichkeit zur Tech- 31 16 21 ! 11 
n:olode 

10. Wettbewerbsrecht, Steuerrecht, Patentrecht 25 13 22 ! 11 ! 

11. Ene_rgie-, Umwel tschutzpoli t ik, 
Planung 

staatliche 68 34 53 28 

12. Subvention, offentlicher Auftrag 43 22 30 16 

13. Sonstige Faktoren 18 9 18 9 

Organisatorische Faktoren des Unternehmens 

14. Unternehmensziele 119 I 61 95 51 

15. Konzernverflechtung 39 20 39 20 

16. Art der dauerhaften organisatorischen 45 23 36 19 Auf2abenverteilun2 

17. Art der Entscheidungsfindung 43 22 33 17 

18. Innerbetrieblicher Infor■ationstluB, 41 21 31 16 Vorschla,:swesen 

19. Art und Umfang der Mitbesti■mung 8 
I 

4 12 6 
20. System der Entlohnung und Leiatunga- 9 5 8 It kontrolle 
21. Zusam■enarbeit ■it Kunden, Lieteranten, 108 55 87 lt7 Beratern 

22. Sonstige Faktoren It 2 It 2 

5. Anhang 233 

(44.) Wurden formalisierte Vertahren zur Entscheidungsfindung benutzt? 

Wenn ja: Welche wurden benutzt? 

Statische Investitionsrechnung (Kosten
ver~leich1 Amortisationszeit 1 Rentabi-
iltat) 
D amische Investitionsrechnun (Ka ital
wert, interner Zinssatz, Annuitaten 

Netzplantechnik 

Technologische Vorausschau 

Okonometrische .6rfor.achung der Absatz
aussichten 

Sonstige Methode 

Anzahl Anteil in ,: 

ja nein ja nein 

105 90 54 46 

Anzahl Anteil in ,: 

ja nein ja nein 

67 128 34 66 

35 160 18 82 

25 170 13 87 

29 166 15 85 

20 175 10 90 

10 185 5 95 
I 

lf .. 195 

Kebrfachaemuaagea ■tiglicb. 
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(C.5) Angaben Uber die Realisierung der ausgewahlten Problemlosung 

(45.) Die Realisierung der Entscheidung bestand in 

Anzahl ~nteil in" 

weiterer Forschung bzw. Entwicklung 

Anwendung eines Verfahrens/Produkts 

Einstellung der weiteren Beschaftigung 
mit der Spezialtechnologie 

Sonstige Realisierung 

108 51 

169 80 

4 2 

6 3 

N = 212 

Mehrfachnennungen moglich. 

(46.) Di'e Realisierung der ausgewanlten Problemlosung war im wesentlichen 

die Aufgabe einer 

Einzelperson aus dem Unternehmen 

auf Dauer eingerichteten bestehenden 
0rgan1aat1onseinhe1t 

fUr diesen Zweck auf Dauer neu ein
richteten 0rganisationseinheit 
fUr diesen Zweck neu eingerichteten 1 zeit
lich begrenzten 0rganisationseinheit 

Anzahl Anteil in" 

35 1? 

143 68 

24 11 

14 ? 

N = 209 

Mehrfachnennungen moglich. 

In 119 Fallen(= 57 "} var mindestena eine inlandische, in 57 Fallen 

(= 27 "} mindestens eine auslandische Stelle an der Realisierung be

teiligt. 

., 

5. Anhang 235 

(4?.} Wer war sonst noch in nennenswertem AusmaB beteiligt? 

Anzahl Anteil in " 

Inland Ausland Inland Ausland 

Berater 24 10 11 5 

36 13 17 6 

Lieferanten 63 19 30 9 

Konzern 14 18 7 9 

Sonstige Stelle 5 5 2 2 

N = 210 

Mehrfachnennungen mBglich. 

(48.) Wo wurde das bei der Losungssuche angefallene Wiesen Uber die Spezial

technologie verwendet? 

Im eigenen Unternehmen 

Im Konzern 

In fremden Unternehmen 

Bei sonstigen Verwendern 

Keine Verwendung 

Wie wurde das Wissen weitergegeben? 

Anmeldung eines Schutzrechts 

Verkauf eines Schutzrechts 1 
Lizenzvertrag 1 know how-Vertrag 

Allgemein zugangliche Publikation 

Sonstige Art 

Keine Weitergabe 

Anzahl Anteil in" 

185 88 

71 34 

36 17 

15 7 

3 1 

N = 210 

Mehrfachnennungen mBglich. 

Anzahl Anteil in" 

75 36 

31 15 

84 40 

33 16 

82 39 
-- - --
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(D.) Ma.Bnahmen zur Verbeaaerung dea Innovationaklimae 

(49.) Wae konnte von aeiten der Unternehmen 1 dee Staate~ und 

aonatiger Bereiche zur Verbeeeerung dea Innovatio1\aklimae 

getan werden? Welche ataatlichen Ma.Bnahmen haben tJich 

bieher glinstig bzw. unglinetig auagewirkt? 



BIJLAGE II 

DE FACTORANALYSE. 

De factoranalyse is een methode om zonder veronderstellingen deelaspecten 

van een probleem te bestuderen. Op een geheel objectieve wijze wordt ge

probeerd een verband te leggen tussen verschillende beschrijvenden. 

Men noemt dit een multiva~iante methode. 

De variabelen van een systeem worden in hun samenhang geanalyseerd. 

Op deze wijze kunnen hypothesen getoetst worden. Hypothesen die formeel 

geen andere status hebben dan vermoedens. 

Bij een onderzoek van n waarnemingen die beschreven worden met m varia

belen kan een matrix van m bij n geconstrueerd worden. (· --1 
De factoranalyse zal die variabelen (m) te samen nemen waarvoor de 

waarden bij de verschillende waarnemingen (n) gelijk zijn. 

Er vindt groepering plaats naar overeenkomst van profielen van de varia

belen. 

In de matrix worden kolotmnen over elkaar heen gelegd en het aantal 

beschrijvenden m wordt verkleind. 

Rekentechnisch levert dit geen moeilijke maar wel ingewikkelde bewerkingen 

op. Hiervoor zijn verschillende numerieke rekenprogramma's verkrijg

baar. Het is hier niet de plaats om uitgebreid in te gaan op de mäthematische 

aspecten. 

Het is wel nuttig om enig begrip van de analysemethode te hebben. 

De rekenprogratmna's werken voornamelijk met matrixbewerkingen. 

Soms is het probleem inzichtelijker als aan de matrices een geometrische 

beschouwing gekoppeld wordt. Hier zullen beide beschouwingen gebruikt worden. 

Ter analyse liggen voorn gevallen waarin tegelijkertijd m variabelen 

geobserveerd werden. Het doel van de factoranalyse is nu om hypothetische 

grootheden, factoren, af te leiden die op een zo eenvoudig mogelijke wijze 

het te observeren geval beschrijven. 

Als de gegevens opgeslagen zijn in een matrix Y is het doel van de factor

analyse ook te omschrijven als het zoeken naar een combinatie van factoren 
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die een element Y .. van de gegevensmatrix beschrijft: 
1J 

Y •• = f. lpl .+ f Pz·+ ••• +f1·rPrJ· 1J 1 J i2 J 
waarbij f .. factorvoorwaarden of factorladingen zijn 

1J 
en p .. factoren zijn. 

1J 

In matrixvorm kan dit geschreven worden als: 

(1) Y=FP 

( N.B. Er wordt hier verondersteld dat Y genormaliseerd is.) 

Tevreden ben je als de dimensies van de factorenmatrix P kleiner zijn 

dan die van de oorspronkelijke matrix Y. 

De factoren uit de matrix P zijn dan ook hypothetische , in dit geval ge

zochte, variabelen die zorgen dat de gelijkheid Y=FP geldt. 

Er zijn verschillende vormen van factoranalyse mogelijk die op een bepaal

de manier uitgaan van de gelijkheid Y=FP. 

Het blijkt handig te zijn om te werken via de zogenaamde correlatiematrix R, 

omdat dan de matrix" weggeredeneerd" kan worden en er dan een oplos-

baar stelsel ontstaat. 

De correlatiematrix is opgebouwd uit correlatiecoëfficiënten. 

Deze coëfficënten geven weer, op welke manier twee variabelen correleren. 

Zo'n correlatie kan grafisch duidelijk gemaakt worden in een correlatie

diagram: 

V V V V 

• • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

X 

• • • • • • 
• • : · .... . .... -r:•-!: -· 

••••• ... • • • • • • • • • • • • • • 

lt 

• • • 
• • • • • •• • • • •• • • • • • •• • • • . ·- . .. • 
• . . ' • • • • • • • • • • • • 

• • • 

X 

• 
• • , . .-

.---
• 
.. . 

• 

Ie 

• .. -• . .. -. .. . 
r-. • 

. .. 
• • a r,y=O d e i;.y•+f C i;y•-f 

a. -r a . .l ei • ., ei. " Cl.~ 

X 

In de bovenstaande figuur z1Jn een aantal mogelijkheden weergegeven van de 

manier waarop de variabelen x en y met elkaar te maken hebben. 

Dit loopt van volledig niet gecorreleerd zijn ( a,l ) via de meest waar

schijnlijke toestand van in bepaalde mate gecorreleerd zijn ( a.4 en a,5) 

naar streng lineair gecorreleerd zijn ( a,2 en a.3 ). 

De correlatiecoëfficiënt is een grootheid die verband houdt met de fout 

welke gemaakt wordt als men bij het gegeven zijn van de ene variabele 

hieruit de andere wil voorspellen. 
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Algebraisch: 

(2) R= _l_ YY' 
n-1 

Deze formulering is zodanig dat bij volledige correlatie de correlatie-

coëfficiënt 1 of -1 is en bij afwezigheid van enige correlatie de 

correlatiecoëfficiënt de waarde nul aanneemt, 

De correlatiematrix kan nu in verband worden gebracht met matrix F 

( formule 1 en 2 geven:) 

R= _l - FP(FP') 
n-1 

= ~PP'F' 
n-1 

= F _l_ PP'F' 
n-1 

~l P' is per definitie weer een correlatiematrix ( zie formule 2 ), 
n-
nu tussen de gezochte factoren. 

Als men eist dat de factoren niet gecorreleerd zijn is deze correlatie

matrix gelijk aan de eenheidsmatrix en blijft er over: 

R= FF' 

- opmerking: op deze wijze is men handig de matrix P kwijt geraakt. 

Reëler is echter ook het geval van wel correlerende 

factoren te beschouwen, 

Het blijkt mogelijk om na het bepalen van F deze II truc" 

recht te zetten, ( t1berla 1968) 

Proberen we nu eerst hier een geografische voorstelling bij te mak~n. 

De gegevensmatrix kan ook beschouwd worden als een verzameling van 

punten, in een meer-dimensionale ruimte. Hier nemen we den gevallen 

als coördinatenstelsel. Den variabelen zijn dan vectoren in de ruimte. 

Voor een driediemensionaal voorbeeld is een en ander visueel gemaakt in 

de volgende figuren: 

Projectie op een vlak twee variabelen geeft weer het 

beeld van het eerder besproken correlatiediagram: 
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10 10T 

•A .... 
.!! C B 

~5 -g 5 • • ,:: .g B 
~ ~ • 

A 
C • 

5 10 5 10 
Variable 2 Variable3 

De hoeken tussen de verschillende variabelen bevatten dus de gegevens 

over de correlatiematrix R. 

De vectoren en hun hoeken bezitten alle relevante informatie. 

Deze informatie moet nu op een andere, gunstiger manier beschreven 

worden. 

Dit gebeurt door een opspanning van de vectorruimte te zoeken die een 

minimaal aantal coördinaatassen r bevat. Deze assen staan onderling lood

recht op elkaar ( vergelijk het ongecorreleerd zijn van de vectoren). 

De ruimte is op te splitsen in deelruimten naar aanleiding van de factoren 

die als assen deze ruimte opspannen. 

De totale factorruimte heeft de dimensie n en wordt opgespannen door alle 

factoren. De gemeenschappelijke factorruimte heeft de dimensie ren wordt 

gedefinieerd als de kleinste ruimte waarin alle m variabelen nog als vec

toren te beschrijven zijn. Zij wordt opgespannen door gemeenschappelijke 

factoren ( zie hieronder). 

De opspanning van deze kleinste ruimte moet gevonden worden. 

De opspitsing in verschillende ruimten levert vertaald in" matrixtaal" 

op dat de matrix Fop te splitsen is. 

De matrix F kan er als volgt uitzien: 

Faktoren 
AB c u,u,u,u,u,u.u,u6 xx- X 
XX X 
XX X 
XXX X 

XXX X 

X X X 

X X X 

X X X 

'G~ EJflZf!irnt 
1Fakforrn faktoren 

AJl91m,mPr Foldor 

Waarbij niet meer gezegd wordt dan dat bepaalde factoren bij de beschrij

ving van verschillende variabelen gebruikt worden. Een enkele factor wordt 

zelfs bij elke variabele gebruikt. Er zijn echter ook factoren die 

slechts voor de beschrijving van één variabele gebruikt kunnen worden. 

De matrix F is op te splitsen in twee deelmatrices A en U. A spant dan de 

gemeenschappelijke vectorruimte op. U spant de restruimte op. 
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R= FF'= AA' + UU' 

~t AA' 
¾ wordt de gereduceerde of communaliteitsmatrix genoemd. 

Het blijkt ( Überla 1968 , blz. 58-74) dat door over te gaan op de 

matrix A geen informatie verloren gaat. De matrix Ais een compactere 

opslag van alle data. Die matrix A moet nu gevonden worden ( vergelijk 

het zoeken naar de kleinste ruimte). 

Schematisch ziet het hele proces er als volgt uit: 

t t t t 
Kommu• Faktoren- Rotations- Scbitzung von 
aaliliten- problem problem Faktoren-
problem wenen 

Drie stappen werden reeds besproken, het maken van de correlatiematrix, 

het nodig zijn van een COIDIIUelnaliteitsmatrix en het overgaan hiervan 

naar een matrix A met factorladingen. 

Er wordt telkens slechts lén oplossing gevonden. Elke rotatie van het 

assenstelsel van factoren levert echter nog een goede oplossing: dit is 

de rotatiestap. 

Tenslotte moet èigenlijk uit de factorladingen nog een schatting voor de 

factorwaarde per gemeten geval n gemaakt worden. De matrix P moet gemaakt 

worden. 

Beide stappen zijn in onze context niet interessant omdat slechts de aard 

van de factoren belangrijk is. 

Voor een uitgebreide behandeling beschouwen men de literatuur. ( b.v. Überla 

1968 ) 

Wat er nu allemaal gebeurd is kan gesimplificeerd weergegeven worden 

in het volgende figuurtje: 

Faktoren Variablen 

Duidelijk blijkt hieruit dat factoren zijn gezocht die elk ter vervanging 

gebruikt kunnen worden van een aantal variabelen als het gaat om de 

beschrijving van het beschouwde probleem. 
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BIJLAGE III 

DE PROFIEL- CLUSTERANALYSE. 

De profiel- clusteranalyse lijkt enigszins op de eerder besproken factor

analyse. Zij heeft er mee gemeen dat getracht wordt structurering en ver

eenvoudiging aan te brengen in een groot aantal gegevens. 

Ook hier is object van analyse de datamatrix. Zowel de gevallen als de 

variabelen kunnen onderwerp van de analyse zijn. 

Hoewel in hoofdstuk 3 deze analysemethode gebruikt is om de gevallen te 

structureren zal hier bekeken worden hoe een en ander plaatsvindt bij het 

groeperen van variabelen. Dit om de analogie met de factoranalyse beter 

tot uiting te laten komen. 

De clusteranalyse wil punten groeperen waarvan de onderlinge afstand klei

ner is dan die tussen twee verschillende clusters. 
Fakfor 1 

Bij de 

j/"''"' 
f-------c,.. . Fakfor 2 

c,~l~, 
factoranalyse ging et erom de vectoren door middel van een juist 

gekozen, minimaal aantal factoren te beschrijven. 

Bij de clusteranalyse wordt dit grote aantal gegevens gestructureerd door 

in de vectorruimte vectoren die dicht bij elkaar liggen te beschrij-

ven als één cluster. 

Er wordt met een bepaald algorithme uitgemaakt of een vector tot de ene 

of andere cluster gerekend moet worden. 

Zekerheid dat die toekenning juist is heeft men echter niet. Die onzeker

heid kan weergegeven worden door aan de vector een coëfficiënt toe te 

kennen die aangeeft in welke mate hij tot een bepaald cluster hoort. 

De profiel- clusteranalyse kan in numerieke programma's op diverse, min 

of meer ingewikkelde wijze uitgevoerd worden. 

Om enig begrip te krijgen van de methode is het niet nodig om deze program

ma's proberen te begrijpen. 

Swanborn geeft op vrij simpele wijze weer wat er bij de clusteranalyse 

gebeurd ( Swanborn 1971 ). 

Uit de gegevensmatrix wordt een correlatiematrix geconstrueerd voor de te 
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onderzoeken variabelen. 

De twee hoogste correlatiecoëffiënten worden opgezocht. Zij behoren tot 

één cluster. Als in de rijen van deze variabelen nog meer hoge correlatie

coëfficiënten voorkomen worden deze aan het cluster toegevoegd. Als de 

rijen van de verschillende tot het cluster behorende variabelen geen 

nieuwe leden van het cluster opleveren is een cluster voltooid. 

Door een volgende hoge correlatie te nemen kan een tweede cluster ge

vormd worden, enz. 

Geometrisch kan dit ook aanschouwelijk gemaakt worden. 

Kijken we nog eens naar de driedimensionale voorstelling van een datamatrix: 

1 

cos 'f' =r 

5 

De cosinus van een hoek tussen twee variabelen is de correlatiecoëfficiënt 

( Überla 1968 , blz. 70 ). 

Bij een grote cosinus hoort een kleine hoek. Door een grote correlatie

coëfficiënt als startpunt te kiezen worden dus twee variabelen gekozen waar

tussen de hoek zeer klein is. 

Door verder te zoeken in de rijen wordt gekeken of er nog andere variabelen 

een kleine hoek maken met de reeds gevonden variabelen. 

Op deze manier kan dus simpel een cluster gevonden worden. 
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