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I HÄNDELSE AV DELAKTIGHET I EN OMVÄLVANDE INNOVATIONSPROCESS                  
En innovationsetnografisk berättelse om konceptet “stamcell” från en teoretisk 
och praktisk synvinkel

Detta är en avhandling inom forskarutbildningsämnet Innovation och design. Utifrån ett konstruktionistispektiv 
bygger avhandlingen på en fältnära fallstudie över utvecklingen av idén/konceptet ”stamcell” med ett övervä-
gande fokus på de embryonala stamcellerna och forskningen på Karolinska Institutet i Stockholm och Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge i perioder mellan åren 2002 och 2016.

Allt fler komplexa men även kontroversiella tekniker är under utveckling. Det är nya avancerade teknologier och 
tjänster där vi som individer blir allt mer samexisterande med maskiner och andra artefakter, inom och utom våra 
kroppar. Samspelet och förvecklingar mellan sociala och materiella ting skapar sammanhang av komplexitet. 
Det handlar om innovationsprocesser som präglas av en omvälvande karaktär.

I studien ställs frågan: Hur växer omvälvande innovation fram i komplexa sammanhang? På ett övergripande plan 
syftar avhandlingen till att vidareutveckla förståelsen av innovationsprocessen genom en fördjupad beskrivning 
av hur omvälvande innovation formas, utvecklas, implementeras och genererar effekter inom ett komplext 
samhälleligt sammanhang.

Studien ger ett teoretiskt och praktiskt bidrag till den innovationsvetenskapliga disciplinen. Genom att betrakta 
innovation utifrån ett angreppsätt med inspiration från vetenskaps- och teknikstudier (STS),och en tvärvetenskaplig 
ansats, påvisas hur översättningsperspektivet, transaktionellt meningsskapande, handlingsnät, aktörnätverk, 
tidrum, aktanter och det transnationella kollektivet kan användas för att konstruera en tolkning av innovation-
sprocesser som omvälvande

Resultaten presenteras i en modell. Komplexiteten återfinns i och omkring processerna. Detta bidrar till skapande 
av komplexa sammanhang, vilka leder till att även de omvandlas på olika sätt. Komplexitet blir därmed en viktig 
aspekt av omvälvandebegreppet. Det omvälvande kopplas både till delprocesser och till resultat av att det 
transnationella kollektivet och dess aktörer/aktanter kontinuerligt förändras på grund av sin delaktighet i idén/
konceptutvecklingen. 

Avhandlingen lämnar även ett processmetodologiskt bidrag i form av innovationsetnografi vars forskarroll som 
innovationsetnograf har praktiska implikationer för innovationsledningsforskningen. 
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Abstract 
 
Innovation is desirable and many players, both individual and organized, as 
well as society at large, want to actively contribute to its development and to 
know its results. Increasingly complex but also controversial techniques are 
under development. New advanced technologies and services where we as 
individuals become increasingly coexistent with our machines and other 
artifacts, inside and outside our bodies. The interaction and settlement be-
tween social and material things creates a context of complexity. It is about 
innovation processes characterized by a transformative character. 

This is a dissertation within the research education topic Innovation and 
Design. From a constructional perspective, the dissertation is based on a 
field-based case study on the development of the idea/concept “stem cell” 
with a major focus on the embryonic stem cells and the research at  
Karolinska Institutet in Stockholm and Karolinska University Hospital in 
Huddinge in periods between 2002 and 2016. 

The study poses the question: How does transformative innovation 
emerge and evolve in complex contexts? On an overall plan, this dissertation 
aims at further developing the understanding of the innovation process 
through an in-depth description of how transformational innovation is 
formed, developed, implemented and generates effects in a complex social 
context.  

The study provides a theoretical and practical contribution to the innova-
tion science discipline. By regarding innovation based on an approach in-
spired by science and technology studies (STS) and an interdisciplinary ap-
proach, the study demonstrates how the translation perspective, transactional 
creation of meaning, action networks, actor-networks, time-space, actants 
and the transnational collective can be used to construct an interpretation of 
innovation processes as transformative. 

The results are presented in a model. The complexity is found in and 
around the processes. This contributes to the creation of complex contexts, 
which means that they are also transformed in different ways. Complexity 
thus becomes an important aspect of the transformative concept. The trans-
formative is linked both to sub-processes and as a result of the constant 
change in the transnational collective and its actors/actants due to their in-
volvement in the idea/concept development. This dissertation also provides a 
process-methodological contribution in the form of innovation-ethnography 
whose research role as innovation-ethnographer has practical implications 
for innovation management research. 

Keywords: Transformative innovation process, ANT, transnational collec-
tive, institutionalization, stem cells, KI, innovation ethnography. 
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Prolog 

 

”Sådär ja”, säger Berit och håller upp det sista provröret. ”Odlingen gick väldigt 
smidigt idag”, konstaterar hon när hon fyller i formuläret med sitt namn, sin titel 
samt den patient som inom kort ska genomgå transplantationen. Jag ser på provröret 
med den mjölkliknande vätskan, och förundras över hur mycket kunskap och fram-
tidstro som kan inrymmas i en skör glasbehållare. Inom ett ögonblick kommer rö-
rens innehåll att föras över till en svårt sjuk människa. En person vars yttersta hopp 
ligger i dessa cellers läkande förmåga. Vi är en liten skara som lämnar laboratoriet 
för att gå upp till avdelningen. Lena bär knytet med stamcellsbehållarna i famnen 
och vaggar dem rytmiskt fram och tillbaka, alltmedan vi passerar den ena sjukhus-
korridoren efter den andra. Cellerna är känsliga. De mår inte bra av att vistas i 
rumstemperatur, och risken för att de ska klumpa ihop sig förklarar behovet av stän-
dig rörelse. Väl framme på avdelningen blir vi ombedda att vänta in ansvariga lä-
kare. En prydlig hög med sagoböcker och en hylla med videofilmer vittnar om några 
av patienternas låga ålder. På väggen vid expeditionen hänger ett fotografi av en 
strålande och livsbejakande tonåring. Under bilden står, med vacker färgglad text, 
flickans födelseår och dödsdatum. Jag sväljer hårt och tar ett steg närmare. Jag ser 
och förstår resultatet av vissa sjukdomars existens. Precis då öppnas dörren till salen 
där patienten väntar. Tillsammans med övrig personal går vi in. Rummet är ljust och 
trevligt, och inrett med tv och stereo. Patienten ligger på sängen och anhöriga står 
runt om. Stämning är god och det skämtas friskt. ”Det tycks vara vältränade celler”, 
säger en kvinna och syftar på Lenas ”motionerande” av provrören.  

Så var det då dags för själva transplantationen. En sköterska knäpper upp patient-
skjortan och tar fram det rör som redan sitter inopererat i magen. Ackompanjerade 
av Arvingarnas ”Eloise” sprutas de första mesenkymala stamcellerna in i kroppen. 
Katarina som är huvudansvarig för stamcellsprojektet övervakar proceduren med 
stor uppmärksamhet. En plansch sitter på väggen mittemot patientens bädd. ”Ge 
aldrig upp!” lyder budskapet vilket illustreras med en stor fågel som är på väg att 
strypas av den groda som den har fångat till lunch. ”Vi hoppas verkligen att cellerna 
kommer att hjälpa”, säger en av de anhöriga, och bekräftar att hon är väl medveten 
om behandlingens tidigare goda resultat. Med stor uppskattning avtackas forsknings-
teamet som nu har gjort sitt för dagen. Nu återstår bara väntan. Väntan på första 
uppföljningstillfället som i bästa fall infaller om tre veckor. 
 
                             Fältanteckningar - Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge mars 2 
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KAPITEL 1 Inledning  

Stamcellen som omvälvande innovationsprocess 
Den episod som jag återger i min prolog är hämtad från en av de dagar när 
jag i egenskap av innovationsetnograf var med om något som för mig bäst 
kan beskrivas som omvälvande. Jag fick där och då bevittna när en av lan-
dets framträdande läkare och stamcellsforskare utförde en helt ny behand-
lingsform med hjälp av sin nya teknik med egna framodlade stamceller. 

Här uppstår en situation av väntan, väntan på behandlingsresultat, som för 
patienten (och dennas anhöriga) i grunden kan förändra framtiden dem alla. 
Och forskargruppen kan ge stabilitet åt ny banbrytande kunskap och verifi-
era en kraftfull metod som över tid kan revolutionera behandlingar för andra 
praktiker i deras dagliga verksamhet, såväl på Karolinska Institutet som på 
andra platser runt om i världen. Stamcellen var i början av 2000-talet på god 
väg att skapa flera former av värden när den då började spridas.  

Att på plats få uppleva hur dessa celler, som av forskningsteamet givits 
möjlighet att kunna bota en svårt sjuk patient, väckte i mig en förståelse för 
kraften och värdet i forskarnas idé rörande stamcellerna som höll på att för-
verkligas och skulle kunna påvisa cellernas faktiska potential i praktiken. Jag 
uppfattar denna episod som att jag dragits in i ett innovationsförlopp som jag 
där och då började formulera som omvälvande på flera plan.  

Sedan millennieskiftet har stamcellsforskningen gjort ett tydligt insteg i 
samhället. Redan år 2002 skapade svenska stamcellforskare en av världens 
största tillgångar på embryonala stamcellslinjer. Sverige lyftes fram som en 
plats för ett världsledande kluster, där ett gränsöverskridande samarbete mel-
lan specialister och utländska investerare med utbyte av hög kompetens syf-
tade till att ta fram avancerade medicinska behandlingar och samtidigt nå 
kommersiell framgång.1  

Någonting döljer sig där bakom framgången. Innovation är så mycket mer 
än att skapa positiva värden. I en innovationsprocess finns alltid inslag av 
såväl vinnare som förlorare.2 Kontroverser och olika former av motstånd 
förefaller vara ”inbyggda” i en innovation. Även framgångsrik innovation 
kan behöva övervinna både förseningar och stort motstånd innan den når ut 

                                                
1 Invest in Sweden (2004). 
2 Schumpeter, J. (1934). 
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till sin marknad. Innovation kan ses som en interaktiv process. Det är många 
olika aktörer som av varierande anledningar och vid olika tidpunkter invol-
veras på vägen till en färdig innovation. Det är ett arbete som ofta tar lång 
tid. Nödvändig kompetens och innovationens legitimitet utmanar ständigt 
förutsättningen för utveckling. En innovation kan dessutom komma att få 
användningsområden som ingen under utvecklingsprocessen hade väntat sig, 
planerat för eller ens hoppats vara möjligt. Aktörernas samverkan för/emot 
innovationen skapar ett komplext sammanhang.  

Genom att följa stamcellforskarnas arbete har jag sett hur stamcellen dra-
gits in i en komplex samhällelig institutionell påverkan från många olika 
håll. 

För att ge en klarare bild fortsätter jag i nästa stycke med att zooma ut nå-
got för att kunna ge en bredare bakgrund med en kort uppdatering för att 
vidga perspektivet och få syn på de aktörer som på olika sätt verkar för att 
bidra till ökad innovation i samhället. Detta gör jag för att ge en förståelse 
för den samhälleliga ram inom vilken innovation förväntas utvecklas och tas 
i bruk. Jag kommer därefter att snäva in mer mot det område av innovation 
som beskriver bakgrunden till varför jag landat i min fallstudie över en mer 
specifik innovationsprocess – den om konceptet stamcell. 

Innovation som nyttiggörande process 
Innovation har utvecklats till ett vedertaget och spritt begrepp som ofta an-
vänds i diskussioner om entreprenörskap, företagande, ekonomisk tillväxt 
och samhällsutveckling. Begreppet tillskrivs många positiva egenskaper som 
att handla om förmåga och vilja till utveckling, förnyelse och tillväxt, och 
begreppet ingår i fenomen som innovationsföretag, innovationsstrategi och 
innovationsnätverk. Globalisering, samarbete, kunskapsutbyte, nätverk, öp-
penhet och tvärvetenskap är andra ledord som används i sammanhang där 
innovation avhandlas. Den positiva inställningen gör att såväl privata som 
offentliga företag är angelägna om att förknippas med begreppet. Innovation 
som företeelse lyfts fram av praktiker, akademiker och beslutsfattare som en 
viktig faktor för företags och nationers konkurrenskraft och tillväxt.3 Cen-
trala aktörer som politiker, politiska tjänstemän, finansiella organ, institut-
ioner, så som den offentliga forskningsstrukturen, verkar för att främja inno-
vationen.4  

Samtidigt som innovation är något eftersträvansvärt är det ett fenomen 
som både är svårt att fånga in och beskriva. Forskningen om innovation har 
utvecklats till ett brett och internationellt forskningsfält med olika perspektiv 

                                                
3 OECD (2005). 
4 Garcia, R. & Calantone, R. (2002).  



 19 

och teoribaser. Men det finns fortfarande ingen enkel förklaringsmodell eller 
tydlig definition av fenomenet. Det som ändå förenar de flesta teorierna är 
att en innovation ska uppfylla kraven på något nytt som får spridning i sam-
hället.5 Innovation kan i vidare mening ses som en form av nyttiggörande-
process eftersom begreppet även bör innefatta ett ekonomiskt värde, eller 
något annat gemensamt värde.6 Tanken om att innovationer ska vara nyttiga 
medför enligt min mening svåröverskådliga utmaningar, inte minst när det 
handlar om vem eller vilka som betalar för dess uppkomst och var och för 
vem värdet sedan uppstår. Innovationsbegreppet har med andra ord intagit en 
central roll i diskussionen om vilket framtida samhälle vi vill ha.  

Såväl företag som nationer utvecklar egna innovationsstrategier. I Sverige 
investerar både näringslivet och staten årligen stora summor pengar i syfte 
att främja det. Sverige har under en lång rad av år tillhört de länder i världen 
som avsätter mest resurser till forskning och utveckling (FoU) i förhållande 
till BNP.7  

Innovationspolitiken har till uppgift att förse näringslivet med kompetens 
och kvalificerad kunskap, främst inom det tekniska området.8 Men hur det 
går till i praktiken är inte lika tydligt. Modeller som tillämpas för att fördela 
och uppnå detta är t.ex. Triple Helix, kluster och nationella innovations-
system samt andra organisationsmodeller som ser på innovationsverksamhet 
som samspel och bygger på tanken att olika kompetenser och organisationer 
behöver kombineras i dynamiska samarbeten för att korta ner tiden från 
forskning till tillämpning.9 Staten fördelar medlen via regionala tillväxtpro-
gram och nationella myndigheter och bolag som Vinnova, Tillväxtverket 
(f.d. Nutek), Vetenskapsrådet och Almi.10 Med över 1 000 anställda har 

                                                
5 Garcia, R. & Calantone, R. (2002). 
6 Lidhard, J. & Petrusson, U. (2012). 
7 Mätt i andel av BNP har den statliga FoU-finansieringen under de senaste 30 åren varit omkring 1 
procent. Andelen näringslivsfinansierad forskning vid universitet och högskolor är liten i en internationell 
jämförelse. Merparten av den forskning som inte utförs i näringslivet sker vid universitet och högskolor. 
Under 2012 uppgick företagens utgifter för innovationsverksamhet till närmare 162 miljarder kronor. När 
det gäller den statligt finansierade forskningen var den år 2016 drygt 42 miljarder kronor (Regerings-
kansliet 2017a), (Lidhard, J. & Petrusson, U. 2012). 
8 Lidhard, J. & Petrusson, U. (2012). I den Nationella Innovationsstrategin formulerade regeringen  
följande innovationsstrategiska vision inför 2020: ”Sverige är ett nyskapande land präglat av banbrytande 
idéer och nya sätt att tänka och göra för att forma vår framtid i en global värld. Människor i alla delar av 
Sverige kan och vill bidra till att skapa värde för människor, ekonomi och miljö genom nya eller bättre 
lösningar.” 
9 Görling, S. (2010). 
10 Vetenskapsrådet som är en myndighet under Utbildningsdepartementet är den största externa finansiä-
ren för Sveriges lärosäten. Vetenskapsrådet fördelar varje år sammanlagt cirka fem miljarder kronor i stöd 
till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vetenskaps-
rådet ger också stöd till forskningsmiljöer, forskningssamverkan och forskarskolor. Sveriges innova-
tionsmyndighet, VINNOVA, tilldelas ett årligt FoU-anslag på drygt 2,7 miljarder kronor. Vinnova verkar 
under Näringsdepartementet och är den nationella kontaktmyndigheten för EU:s ramprogram för forsk-
ning och utveckling. Vinnova är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska områ-
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dessa myndigheter till uppgift att främja samarbeten genom kapitaltillskott, 
lån och rådgivning, öka konkurrenskraften och skapa bättre förutsättningar 
för utveckling och tillväxt i svenska företag och organisationer runt om i 
landet. Trots att det finns en utbredd inställning till att innovation har en 
positiv inverkan på samhällsekonomin, och på företagens produktivitet, har 
man genom befintliga innovationsstudier haft svårt att ge mer exakta förkla-
ringar till den innovativa verksamhetens bidrag till produktionsresultaten.11 
Det kan förklaras genom att även kända faktorer som leder till innovation är 
svåra att mäta och att det inte är helt lätt att observera den komplexitet av 
nätverk och processer som ligger bakom beslut och resultat när näringsliv 
och offentlig sektor deltar. Dessutom är intresset för innovation inom forsk-
arvärlden relativt ny.12 

Men investeringar har bidragit till att Sverige står sig starkt vid interna-
tionella jämförelser av länders innovationsklimat och konkurrenskraft och 
landet rankas som ledande av EU:s medlemsländer.13 Landet är inte bara 
värdnation för Nobelpriset, den främsta vetenskapliga utmärkelsen, utan har 
också lagt grunden för flera internationellt erkända företag med forsknings-
institutioner som producerar viktig kunskap och framställer produkter och 
tjänster som länge har varit avgörande för svensk export och sysselsättning. 
Två tredjedelar av den svenska ekonomiska tillväxten kommer från innovat-
ion,14 men det förefaller finnas en obalans i vad som satsas på forskning och 
utveckling och det som kommer ut i resultat i form av nya företag och nya 
produkter/tjänster.15 Under de senaste tio åren har t.ex. antalet patentansök-
ningar i Sverige halverats.16 Antal patentansökningar brukar användas som 
indikator på ett lands framtidstro eftersom patent har en möjlighet att leda till 
kommersialisering av uppfinningar. Även om forskningsvolymen vid 
svenska universitet och högskolor ligger i världstopp i relation till BNP har 
antalet vetenskapliga publikationer minskat. Samtidigt har färre artiklar pub-
licerats i de mest inflytelserika och prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna. 
Denna utveckling kan ses som en indikation på att svenska forskare börjar 
tappa mark.17 Trots att medicinsk forskning utgör det enskilt största forsk-

                                                                                                               
det med uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att 
finansiera behovsmotiverad forskning (Vinnova, 2017), (Vetenskapsrådet, 2017). 
11 Lidhard, J. & Petrusson, U. (2012). 
12 Lidhard, J. & Petrusson, U. (2012), Mannervik, U.  & Arvidsson, N. (2005). 
13 European Comission. (2017). 
14 Alsén, A. et al. (2013) 
15 Alsén, A. et al. (2013). 
16 En nedgång som till viss del kan förklaras av att patent numera ofta söks i andra länder. T.ex. har antal 
beviljade patentansökningar från svenska bolag till Europeiska patentverket (EPO) ökat kraftigt under 
2016. Under perioden 2013–2016 ökade antalet patentansökningar från bl.a. Kina och USA till EPO 
samtidigt som antalet patentansökningar från svenska företag ökade i bl.a. Kina (PRV, 2016.). 
17 En procent av världens vetenskapliga publikationer kommer från Sverige och dessutom har antalet 
citeringar minskat (OECD, 2005). 
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ningsområdet har landets ledande ställning inom medicinsk forskning för-
svagats. Sverige har under de senaste decennierna halkat ner från fjärde till 
åttonde plats inom biomedicinsk forskning.18 För att vända denna trend 
byggs en ny infrastruktur upp kring forskningen runt om i landet. Genom 
forskningsanläggningar som SciLifeLab, som är ett samarbete mellan Karo-
linska Institutet, Stockholm universitet, KTH och Uppsala universitet, vill 
akademin locka internationella forskare till Sverige och bli världsledande 
inom biovetenskaper. Ett annat exempel är satsningen på MAX IV och ESS i 
Lund som syftar till att bli ett världsledande centrum för materialforskning.19  

Ett nytt affärslandskap och nya institutioner 
De teknikbaserade svenska industriföretag som producerade och exporterade 
produkter i mitten av 1900-talet dominerar inte längre svenskt näringsliv. I 
motsats till tidigare forskning har empiriska studier visat att det är relativt 
nystartade små och medelstora företag som skapar mest tillväxt och majori-
teten av nya arbetstillfällen i Sverige och EU.20 Sverige och särskilt Stock-
holm håller på att utvecklas till ett centrum för ”startups”.21 Med stöd från 
Vinnova och med inspiration från internationella ”venture creations” satsar 
Chalmers tekniska högskola i Göteborg på att ta en världsledande position 
inom startup.22 Under de senaste åren har framför allt amerikanska företag 
förvärvat flera svenska spjutspetsföretag. Uppköpen inom tekniksektorn 
ökar, men vare sig svenska eller andra europeiska storföretag medverkar i 
någon större utsträckning i dessa förvärv.23 Storaffärerna kan inspirera till ett 
ökat entreprenörskap, men när dessa genomförs finns det också en risk att 
svensk industri förlorar idéer till utländska aktörer samtidigt som landet ris-
kerar att inte få tillgång till de spinn-off-bolag som byggs runt storföretag. 
När företag flyttar utomlands kan det också leda till färre arbetstillfällen.  

Nya globala digitala tjänsteföretag har under de senaste åren vuxit snabb-
bare i omsättning än traditionella industriföretag. Google, Facebook, Spotify 
och Baidu är några exempel på nya tjänsteföretag vars framgång är direkt 
kopplad till användarnas upplevelser. Dessa företag har fokus på värdeskap-
ande processer som uppkommer först när tjänsten/produkten tas i bruk.24 I 
Sverige finns goda förutsättningar att ta emot nya produkter/tjänster eftersom 
det finns en välutvecklad infrastruktur för digital kommunikation i stora 
delar av landet och användningen av internet och mobila enheter är utbredd. 

                                                
18 Nilsson Vindefjärd et al. (2014), Vetenskapsrådet (2017).  
19 MAX IV laboratory (2017). 
20 Holmquist, C. (red) (2009).  
21 Regeringskansliet (2017b). 
22 Chalmers tekniska högskola (2017). 
23 Alpman, M. (2014). 
24 Kristensson, P. (2009). 
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Eftersom många svenskar är tidiga användare som gärna tar del av ny teknik 
har Sverige blivit ett intressant land för företag där de kan testa sina produk-
ter/tjänster. Allt fler personer vill göra egna personliga spellistor, boka sina 
resor, se på nyheter i mobilen och ha kontroll på sin hälsa och sjukdomstill-
stånd genom smarta applikationer. Allt fler digitala valutor kommer som 
alternativ till de traditionella och det skapas nya affärsmodeller med nya 
marknadsplatser och upplevelser. Detta förefaller vara en början på en ny era 
av idéer som kommer att resultera i ännu fler digitala tjänster framöver.  

Affärslandskapet har med andra ord under de senaste årtiondena föränd-
rats i sina kulturella och teknologiska grundförutsättningar vilket gjort att 
sociala, politiska och ekonomiska verksamheter blivit mer gränsöverskri-
dande i både tanke och handling.25 Många av dessa nya innovationer har 
involverat flera organisationer som t.ex. universitet, forskningsinstitut och 
andra företag.26 Nära nio av tio innovationer uppkommer i samspel mellan 
olika aktörer.27 Många gånger är skiljelinjen mellan organisationens inre och 
yttre liv diffust. Samarbeten mellan personer med olika kompetenser över 
formella organisatoriska gränser beskrivs i innovationsteorin som en viktig 
förutsättning för att främja innovation.28 Organisationer tävlar om de hög-
presterande stjärnorna och den bästa utrustningen för att skapa tjänster och 
produkter som gör dem konkurrenskraftiga. Men ju fler aktörer som är in-
blandade, desto svårare är det att få en bild av vem som bidrar med vad och 
hur arbetet egentligen går till. Det kan i sin tur medföra oklarheter i hur man 
ska dela på de värden som skapats. Då samhällen och organisationer ställs 
inför komplexa utmaningar är det en fördel om olika erfarenheter och förstå-
elsesätt kombineras eftersom källor till kunskapsutveckling och innovation 
finns både inom och utom organisationerna.29 Men att förstå sambanden 
mellan interna och externa stödjande faktorer och innovation är en utmaning. 
Detta påkallar ett behov av fler studier som visar hur länkar och relationer 
ser ut mellan de organisationer som är involverade i innovationsprocesser, 
där dynamiken i mellanmänskliga processer undersöks närmare för att öka 
förståelsen för hur innovation utvecklas i och mellan organisationer. 30 

Innovation kan betraktas som en konstruktionsprocess där aktörer i olika 
positioner och konstellationer både formar och omformas. Det finns även 
institutionella och systematiska egenskaper i samhället som kan stödja eller 
förhindra innovation. På samma gång som en organisation kan agera och 
ställa villkor kan också omgivningen ställa krav på organisationen.31 Organi-

                                                
25 Chesbrough, H. (2003). 
26 Lundvall, B.A. & Borrás, S. (1999). 
27 Etzkowitz, H. (2005). 
28 Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2013). 
29 Von Hippel, E. (2006). 
30 Neely, A. (2001), Rogers, E. (2003). 
31 Se t.ex. Brunsson, N. (2003) och Czarniawska, B. (2005).  
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sationen är beroende av sin omgivnings acceptans samtidigt som den inte 
själv kan kontrollera omgivningens förtroende.32 Forskning och praktik visar 
t.ex. att små och nya företag i kunskapsintensiva sektorer har svårt att få 
kapital och krediter. Anledningen till det är att bolagen inte kan kvalificera 
sig för de modeller och kriterier som statliga stödmyndigheter och banker 
använder eftersom dessa är utvecklade för tillverkande storföretag.33 För att 
kunna möta dessa utmaningar och nya förutsättningar tas det fortlöpande  
politiska och privata initiativ för att organisera omvärlden, vilket i sin tur 
bidrar till en ökad institutionalisering i samhället.34 En förklaring till fram-
gången hos de länder som har lyckats bra med innovation är att de har ut-
vecklat och anpassat sina institutioner till innovationsverksamhetens behov.35 
I och med det är det även betydelsefullt att förstå hur de institutioner som 
reglerar organisationers agerande förändras, och vilken inverkan det får på 
organisationernas handlande.36  

Oklara värdeskapande innovationsprocesser  
Trots omfattande forskning vet vi mycket mer om konsekvenserna för sam-
hälle och näringsliv än om hur och varför innovation faktisk uppstår.37 
Många försök har gjorts för att tvinga fram innovation, men det har visat sig 
vara svårt att lyckas med genom att konstruera nätverk eller genom att efter-
likna redan väl fungerade innovationssystem.38 Att producera innovation är 
ett kreativt arbete och det finns många olika vägar att välja för att inleda en 
innovationsprocess. Det behövs ofta flera olika strategier innan man hamnar 
rätt.39 Att förstå innovation och innovationens förutsättningar handlar såväl 
om kunskap om hur idéer uppstår som om att förstå förväntningarna hos 
personerna som idéerna kommer ifrån. Genom att bjuda in olika aktörer, som 
t.ex. användarna, i innovationsprocessens olika delar kan innovatören an-
passa och förbättra produkterna och tjänsterna samtidigt som det ger inno-
vationen legitimitet och spridning.40  

Att fånga in och tillgodogöra sig kvalificerad extern och intern kompetens 
sker inte av sig självt och förståelsen för hur kunskap går att omvandla till 

                                                
32 Hatch, M.J. (2002). 
33 Holmquist, C. (red). (2009). 
34 Brunsson, N. (2010). 
35 Nelson, R. (2007). 
36 Görling, S. (2010). 
37 Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2013). 
38 Kargon, R. & Leslie, S. (1996), Powell, W. & Grodal, S. (2005), Mowery & Sampat (2005), Fagerberg, 
J. m.fl. (red.). (2005). 
39 Tidd, J. & Bessant, J. (2009).  
40 Chesbrough, H. (2003). 
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konkurrensmässiga fördelar är fortfarande knapphändig.41 Kunskapsmixning 
framhålls som en viktig aspekt till lyckad teknikutveckling. Det gör det be-
tydelsefullt att förstå hur växelverkan mellan olika aktörer påverkar kun-
skapsproduktionen.  

Ett vanligt förekommande sätt att förstå innovation är att se den som en 
utvecklingsprocess som börjar med en ny idé och som avslutas med en 
marknadsintroduktion.42 Detta innebär att näringslivet anses vara en avgö-
rande samverkanspartner med uppgift att bidra med kommersialisering och 
ekonomisk tillväxt. Kunskapsöverföringen blir enkelriktad när forskningsre-
sultat överförs från högskolor till näringslivet. I praktiken är denna process 
sällan linjär, men ännu bygger många av de innovationspolicyer och manua-
ler som används på ett linjärt synsätt.43 Enligt den linjära innovationsmo-
dellen gör varje aktör sin uppgift och forskning följs av utvecklingsarbete 
som leder till produktion och därefter resulterar i försäljning.44 Man skyddar 
sitt intellektuella kapital genom patent och företagshemligheter.  

Frågan hur forskningsresultaten ska komma till störst samhällsnytta är 
komplex och mångfasetterad. Trots den uttalade ambitionen att olika aktörer 
ska samverka för att dela och skapa värden tillsammans verkar det ändå råda 
en alltför snäv syn på att mer pengar till forskning kommer att leda till större 
samhällsnytta och fler innovationer.45 Avgörande genombrott inträffar inte 
nödvändigtvis vid forskningsinstitutioner eller på företags utvecklingsavdel-
ningar, utan de sker även ute i produktions- och brukarleden.46 Näringslivet 
är allt oftare med i början och i slutet av innovationsutvecklingsprocesserna 
som pågår inom högskolan. Det ekonomiska tänkandet som dominerar gör 
att forskning som snabbt kan tillämpas för att ge ekonomisk avkastning blir 
en symbol för meningsfull och samhällstillvänd vetenskap.47 Att bedriva 
forskning som någon annan är villig att betala för riskerar att premiera viss 
forskning på bekostnad av annan. Detta sätt att beskriva innovation ska ses i 
ljuset av en ökad globalisering och att svenska offentliga forskningsmedel 
ska generera forskning och utveckling samt innovation som står sig även 
internationellt.48  

                                                
41 Boisot, M.H. (1999), Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2013). 
42 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). 
43 Lavén, F. (2008). 
44 Etzkowitz, H. (2005). 
45 Vinnova (2017). 
46 Görling, S. (2010). 
47 Welin, S. (2009). 
48 Vinnova (2017). 
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Globala och lokala föreställningar om gränser för det 
(o)möjliga  
Att utveckla och sprida innovationer är ett sätt för länders ekonomier att bli 
mer kunskapsbaserade och dynamiska.49 När de tidigare så tydliga industri-
gränserna börjar suddas ut minskar konkurrensfördelarna och långsiktigt 
värdeskapande genom innovation som resulterar enbart i  produkter, före-
tagsprocesser eller helhetslösningar.50 I en omvärld av hårdare konkurrens 
och minskande marginalvinster räcker det inte längre med traditionella in-
strument som omstrukturering, outsourcing och kostnadsminskningar. I stäl-
let behövs det mer av förnyade affärsmodeller och kontinuerlig generering 
av innovation som gör att organisationer kan växa snabbare genom att de 
förbättrar sin innovationsförmåga gentemot sina konkurrenter.51 På EU-nivå 
finns det ett stort intresse för innovationsfrågor och det syftar till att stärka 
konkurrenskraften i den europeiska industrin för att denna ska kunna ge eko-
nomisk tillväxt och sysselsättning. I och med en ökad internationell konkur-
rens påverkas innovationsklimatet och därmed även den långsiktiga ekono-
miska och kunskapsmässiga utvecklingen.52 

Men att överföra kunskap i teorin är enklare än att göra det i verkligheten. 
Många kunskapsförvärvande organisationer har fått erfara att processen med 
att överföra och utnyttja ny kunskap är en ansträngande uppgift som många 
gånger inte lyckas.53 I en allt mer globaliserad värld ”reser” många nya idéer 
omkring för att finna mottagare som kan ta emot idéerna och implementera 
dem i nya kontexter.54 Vad som gör att vissa idéer får större spridning än 
andra är därför intressant att studera. Det gäller att våga ifrågasätta tradition-
ella funktioner för att se nya möjligheter. En viktig frågeställning som kan 
formuleras utifrån den teoretiska diskussionen är vad som driver själva 
spridningsprocessen.55 Innovationsforskningen har visat att spridningspro-
cessen kännetecknas av människors uppfattningsförmåga.56 Vår perception 
handlar om hur vi tolkar och kategoriserar den information vi får utifrån vår 
praktiska erfarenhet eftersom vi gärna följer det vi är vana att se och redan 
förstår. Det är först när vi känner ett behov som vi börjar samla in informat-

                                                
49 Nahnfeldt, C. (red) (2013). 
50 Prahalad, C.K. & Ramaswamy, V. (2004). 
51 Hamel, G. (2007). 
52 Bl.a. blir företag och organisationer mer och mer fokuserade på att främja innovation som även bidrar 
till långsiktigare investeringar i det framtida samhället genom konkreta arbeten som de redovisar i sina 
sociala och miljömässiga policies. Det har kallats corporate social responsibility (CSR), corporate citizen-
ship eller stakeholder theory (Smith, C. 2003). 
53 Haspeslagh, C.P. & Jemison, J. (1991). 
54 Czarniawska-Joerges, B. & Sevón, G. (1996). 
55 Latour, B. (2015), Rogers, E. (2003), Rönnqvist, S. (2008). 
56 Rogers, E. (2003). 
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ion och skaffa oss kunskap om t.ex. nya idéer.57  Men vi är också nyfikna och 
söker ständigt ny information. Vi har en tendens att ta till oss idéer som lig-
ger i linje med våra övertygelser och värderingar, och det kan medföra att vi 
missar alternativa spår. Innovation kan följaktligen betraktas som framväx-
ande av ny mening som medvetet eller omedvetet påverkas av vad vi daglig-
en ser och gör.58 Genom att betrakta innovation som en del av individers och 
organisationers vardagsliv, som inte är möjligt eller bör avskiljas från annan 
aktivitet eller från sin kontext, kan vi få en större förståelse för hur innova-
tion utvecklas. På senare år har diffusionsforskningen uppmärksammat att de 
som sprider och använder nya idéer av olika skäl ofta bidrar med att forma 
och påverka det som sprids.59 Enskilda personers övertygelser, uppfattningar 
och antaganden spelar därför en betydande roll för om en organisation lyckas 
eller misslyckas med innovation.60 På det sättet bidrar själva spridningspro-
cesserna till att innovation utvecklas och förändras genom nya impulser och 
frågeställningar.61 Uppkomsten och spridningen av nya idéer mellan männi-
skor i världen bidrar till en global strukturomvandling med nya utmaningar, 
för såväl samhället i stort som för akademi och näringsliv, men ytterst även 
för oss som enskilda individer. Att leda och hantera en sådan komplexitet 
och mångfald är en utmaning.  

Modern innovation ökar integrationen mellan 
människan och hennes artefakter 

Autonomi och välfärdsteknologi 
Det är alltså inte endast ekonomier och olika källor av kunskap som går mot 
ökad integration för att främja innovation. Allt fler komplexa, men även 
kontroversiella tekniker, håller på att utvecklas. Vi ser en allt snabbare fram-
växt av nya avancerade teknologier och tjänster där vi som individer blir allt 
mer samexisterande med våra maskiner i ett slags symbios både inom och 
utom våra kroppar. Samspelet och förvecklingar mellan sociala och materi-
ella ting kan ses som ett kontinuerligt interagerande, vilket skapar en rela-
tionsbunden komplexitet.62 

Det är komplexa samverkansformer som t.ex. utmanar våra föreställning-
ar om vad som är mänskligt och icke-mänskligt. Vi står inför möjligheten att 

                                                
57 Rogers, E. (2003). 
58 Jfr. ”Innovation of meaning” t.ex. Öberg, Å. & Verganti, R. (2014). 
59 Rönnqvist, S. (2008). 
60 Storey, J. & Salaman, G. (2005). 
61 Czarniawska-Joerges, B. & Sevón, G. (red) (1996). 
62 Callon, M. (1986), Latour, B. (2005). 
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mötas av nya avancerade forskningsgenombrott som kan förändra vår syn på 
världen och på oss själva, dels som enskilda individer och dels som en del i 
olika kollektiva kontexter. Ny teknik och nya tjänster kommer med stor san-
nolikhet i framtiden att spela en allt större roll i vårt vardagliga liv på olika 
sätt. Nya typer av maskiner som kan utföra sådant som vi människor inte vill 
eller kan göra. Industrin står på tröskeln till en fjärde industriell revolution 
med en vision om smarta fabriker där produkterna själva styr hur de ska 
produceras. Genom att knyta ihop it-flöden för produktutveckling och till-
verkning genom forskning och utveckling (FoU) sköter fabriken sig självt 
och kommunicerar med lager, maskiner och styrsystem. Men det är inte bara 
fabriker som i framtiden kommer att vara autonoma. På snabb frammarsch är 
också förarlösa fordon. År 2030 väntas användningen av självstyrande bilar 
ha ökat kraftigt.63 Men hur lär man ett fordon att hantera mänskliga priorite-
ringar för att undvika en krock? Det är möjligt att göra genom att man an-
vänder förutbestämda algoritmer som tagits fram genom prioriteringar av de 
krockar och manövrar som gett minst skada. Men denna utveckling skapar 
samtidigt ett behov av utformning av etiska riktlinjer.  

 Humanoida robotar är ett exempel på en avancerad tekniks anordning 
som är byggda för att efterlikna hela eller delar av människokroppen och 
som kan anpassa sig efter verkligheten och utföra komplicerade rörelser. 
Teknikkroppen kan kopplas närmare oss och med hjälp av tillförd artificiell 
generell intelligens (AGI) tillförs mer människolik intelligens. Hypotetiskt 
skulle de humanoida robotarna kunna utföra intellektuella uppgifter precis 
som en människa eftersom tekniken syftar till att fånga in även sådant som 
mänsklig självmedvetenhet, förnuft och andra subjektiva upplevelser. Andra 
former av nya välfärdsteknologier utvecklas för att skapa tillväxt och andra 
typer av värden. Det handlar om att använda kunskap och översätta den med 
hjälp av it till funktionella tekniker/tjänster för att främja rörlighet och höja 
livskvalité för t.ex. patienter och personer med funktionshinder inom skola, 
vård och omsorg. Det kan handla om utformning av nya e-hälsolösningar 
och it-lösningar för att skapa trygghet och rehabilitering, men också om ser-
vice, t.ex. fysiska robotmaskiner som hjälper till i hemmet med olika uppgif-
ter. Roboten blir en ”familjemedlem” och är programmerad till att läsa av 
och reagera på mänskliga känslor. Det kan också handla om att skapa ”virtu-
ella sjukhus” där personer kan ”läggas in i sitt egna hem”.64 De nya välfärds-
teknikerna väcker frågor kring sociala effekter, t.ex. om risken att förlora 
mänskliga och sociala kontakter i vardagen, säkerhet och falsk trygghet. 
Tekniken väcker också frågor om tekniska möjligheter, som att få uppkopp-

                                                
63 Gao, P. et al. (2016). 
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ling, relevant utrustning och kunskap, men även en ekonomi för att kunna 
använda den.65  

Biotekniker in vivo 
Flera av dessa nya tekniker bygger på delområden av mer flytande karaktär 
som kombinerar olika vetenskapliga områden och tekniker, t.ex. bioteknik, 
som är en sammankoppling mellan teknik och biologi. Som en del av bio-
tekniken återfinns gentekniken.  

Gentekniken möjliggör ingrepp i arvsmassan och att flytta gener mellan 
levande organismer, så att mottagaren får nya egenskaper. Genetisk modifie-
rad organism (GMO) berör således människor, djur och växter. Ett flertal 
nya tekniker har utvecklats för att modifiera arvsmassan, men det råder fort-
farande oklarheter om vissa tekniker leder till GMO och hur de eventuellt 
ska regleras i lag. Det utreds för närvarande inom bland annat EU.66 Inom 
den EU-gemensamma GMO-regleringen omfattas inte heller GMO-växter av 
patentlagstiftningen. Detta gör det möjligt att patentera gentekniskt över-
förda gener och deras funktion. Det har i sin tur medfört att transnationella 
kemi- och läkemedelsföretag har gjort betydande investeringar i produktion 
av GMO-sorter.67 Genetiken handlar följaktligen om att undersöka livets 
grundbeståndsdelar. En forskning inom det området är epigenetiken, som 
visar att de gener och arvsanlag individer föds med har en viss förprogram-
mering som kan avslöja hälsotillstånd och kommande sjukdomsförlopp. Den 
handlar också om hur vi i framtiden kan komma att ha möjlighet att ompro-
grammera människans anlag.  

En annan omdiskuterad och ifrågasatt forskning och behandling inom 
genteknik är xenotransplantation som handlar om organtransplantation mel-
lan artgränser. Det råder i dag akut brist på vävnader och organ. Köerna runt 
om i världen är många och långa för att skadade och sjuka människor ska 
kunna få genomgå en organtransplantation. Det var i början av 1990-talet 
som forskare kunde genförändra grisar så att deras celler och organ, t.ex. 
hjärtan, insulinproducerande celler och njurar, skulle kunna användas i en 
människokropp.  Ett flertal lyckade xenotransplantationer genomfördes bl.a. 
i Sverige. Men efter ett par år kom ett ordentligt bakslag när forskare fann ett 
virus i grisarnas arvsmassa som kunde föras över till mänskliga celler.68 
Smittorisken bidrog till att kliniska behandlingar och forskning på människor 
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tills vidare har stoppats. Xenotekniken är en medicinsk verksamhet som 
väcker flera komplicerade frågeställningar, inte minst vad det gäller s.k. 
”tredje mans ställning”. Vem ska få ett djurorgan eller ett människoorgan? 
Vilka/vem utöver patienten ska ge samtycke till en xenotransplantation och 
på vilket sätt kan en patients framtida livsstil behöva begränsas på grund av 
smitta från djurvirus, så att det inte förs vidare till andra människor? Det 
handlar om att tydliggöra vem/vilka som ska ta beslut, ha ansvar och ta de 
ekonomiska konsekvenserna. Men ytterst handlar det om att ställa risken för 
samhället i stort mot möjligheten att rädda och förbättra livet för en enskild 
individ.69 

Sökande efter det omvälvande i innovationsforskningen 
Trots att innovation är ett positivt laddat och väl använt begrepp präglas det 
fortfarande av oklarhet och otydlighet. Det finns som jag ser det ett glapp 
mellan teori och praktik, inte minst när det handlar om att kunna förstå det 
som en nyttiggörande process på ett bättre sätt.  

Det som kommuniceras om innovation av såväl praktiker som teoretiker 
har enligt min mening en tendens att idealisera innovation, kunskapsutveck-
ling och teknologiutveckling som möjliggörare av ekonomisk tillväxt och 
positiv samhällsutveckling. I innovationsteorin beskrivs innovation som 
ostyrbar, men den pressas i praktiken oftast in i ett mer linjärt språkbruk.70 
Det ökar risken för att bilden av innovation är alltför tillrättalagd när den 
förhandlas på olika arenor i dagens samhälle.  

Användningen av själva ordet innovation kan leda till förvirring eftersom 
det omfattar  aktiviteter, resultat och effekt. Att innovationsbegreppet är rikt 
nyanserat bidrar till att göra även innovationsprocessbegreppet mer mångfa-
setterat. Innovationsprocesser är mer komplicerade än den bild som ges i 
innovationslitteraturen.71 Många teoretiska förklaringsmodeller över innovat-
ionsprocesser fångar inte den komplexitet som man behöver förstå för att 
lyckas hantera och utveckla innovation på ett bättre sätt.72 En idealisering i 
teori och praktik riskerar, som jag ser det, att dölja att en innovationsprocess 
består av många komplexa sociala processer. När vi som individer blir allt 
mer samexisterande och interagerar med ny teknologi skapas starka känslor 
och en viss ängslighet uppkommer eftersom invanda saker och ting håller på 
att förändras. Det är en samverkan som jag menar kan bidra till att påverka 
och förändra såväl samhällen som enskilda individer över tid. I innovations-
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litteraturen finner jag inte en specifik teori som beskriver omvälvande-
begreppet.  

Innovation har gått från att uppfattas som en isolerad händelse som pågår 
i det dolda inom en organisation till en företeelse som sker i nätverk med allt 
högre grad av öppenhet. Bioteknik och samgående mellan människa och ny 
teknik sätter igång processer där sociala aspekter har stor inverkan. 

Omvälvande innovation utvecklas i sammanhang av komplexa kopplingar 
och samspel mellan människor och artefakter (här menar jag även konstruk-
tioner av annan karaktär än enbart tekniska objekt). Som jag uppfattar det 
behöver inte bara kopplingar och associationer i komplexa sammanhang 
fångas in när det rör sig om omvälvande innovation, utan det är även viktigt 
att få med aspekten av hur man lyckas skapa en fungerande praktik vid vissa 
tillfällen.73  

För att tydliggöra begreppet omvälvande innovation behövs mer kunskap 
om den inverkan som en stark samhällelig institutionaliseringsram har för 
konceptualisering och materialisering av nya utmanade idéer.  

Samtidigt förefaller dessa nya och utmanade innovationer, t.ex. när män-
niskor allt mer samexisterar med ny teknologi och nya behandlingsterapier 
inte bara skapa ett samhällsengagemang, utan också en större samhällelig 
omvandling, vilket jag också ser har en betydande inverkan på hur en om-
välvande innovationsprocess utvecklas.74 Detta ökar behovet av att förstå hur 
man kan koppla samman lokala och globala ansträngningar för att främja 
innovation.75 Att se på bioteknik utifrån ett innovationsperspektiv handlar 
om att översätta och sprida nya utmanaande idéer i form av olika värdeskap-
ande processer som ofta kan vara svåra att förstå och definiera. Värdeskap-
ande processer kan beskrivas som de värden som kunden, användaren, pati-
enten respektive medborgaren upplever när de använder erbjudandet från en 
organisation. Om man fokuserar på tekniken kan det vara lätt att glömma 
vad användarna egentligen efterfrågar.76  

Det jag beskriver ovan fångas, som jag ser det, inte in i begreppen radikal, 
disruptiv eller transformativ/systemisk innovation. Begreppen och forsk-
ningen om radikal och disruptiv innovation förefaller, trots vissa kopplings-
punkter, vara otillräckliga för att förklara och fånga den komplexitet som 
består av många olika former av förändringsprocesser som ligger bakom 
omvälvande innovation. 

Jag uppfattar radikal/disruptiv innovation mer som ett kompletterande fo-
kus i förhållande till den form av transformerande och omvälvande processer 
jag försöker förstå och beskriva.  
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Radikal och disruptiv innovation anses vara den mest krävande formen av 
innovation.77 De utvecklas bl.a. genom att ny kunskap sätts samman på nytt 
sätt vilket resulterar i något helt nytt eller åtminstone en väsentlig förbättring 
i jämförelse med befintliga lösningar. Dessa radikala/disruptiva innovationer 
anses utmana etablerade företag genom nya villkor snarare än genom kon-
kurrens.78 Detta är innovationer som utmanar grundläggande föreställningar 
och starka institutioner samtidigt som de påverkas av en redan befintlig in-
ramning av såväl samhälleliga värderingar som befintliga institutioner. Ra-
dikal/disruptiv innovation leder därmed till fundamentala förändringar i be-
teenden och aktiviteter inom en organisation och/eller bransch.79  

Två andra innovationsteorier som inrymmer en större holistisk och sam-
verkande syn på komplexa innovationsprocesser är systemisk innovation och 
den framväxande innovationsteorin om transformativ förändring.80 I min 
tolkning motsvaras det engelska ordet ”transformative” vara en tänkbar 
översättningen till ordet ”omvälvande”. Inom teorierna om systemisk inno-
vation och transformativ innovativ förändring försöker man, som jag uppfat-
tar det, fånga in komplexa system av faktorer och förutsättningar i skapandet 
av potentiella förändringar genom ömsesidigt värdeskapande i företag och 
samhället, ofta med fokus på miljön, vilket över tid ger en långsiktig uthål-
lighet. Många av de utmaningar som samhället står inför kräver direkt och 
indirekt av dess aktörer att de måste försöka finna nya sätt att tänka, agera 
och samarbeta. Som organisation/företag riskerar man att försvinna om man 
inte kan anpassa sig till nya förutsättningar, vilket kan innebära ett behov av 
att omorganisera sig på mer radikala sätt. Till följd av det uppkommer ett 
stort behov av nya intelligenta lösningar som är anpassade till dessa utma-
ningar. Detta handlar om att bättre förstå hur ny praktisk och teoretisk erfa-
renhet skapar nya former av beroende när vi dras med och formar och påver-
kar teknikutvecklingen genom gamla och nya föreställningar, övertygelser 
och ytterligare insikt om nya och gamla behov. Här avser jag inte innovat-
ionsprojekt av enklare slag som inte är utmanande från ett samhälleligt per-
spektiv. Det handlar med andra ord inte om utveckling av enkla idéer eller 
smärre inkrementella förbättringar av befintliga produkter/tjänster. Till skill-
nad från ledning av mer självständig innovation som kan ske mer avgränsat 
inom en enskild organisation, handlar det här om att förstå vad som sker vid 
innovationsledning av ett mer koordinerat innovationssystem där olika inno-
vationer hänger ihop med varandra.81 
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Denna form av transformativ innovation handlar om aktiviteter som bi-
drar till ömsesidiga fördelar, men även till nackdelar, vilket skapar vinnare 
och förlorare på olika nivåer i såväl företag som samhälle. Med andra ord 
aktiviteter som har potential att på djupet förändra värderingar, antaganden 
och beteenden hos människor, organisationer, branscher och det globala 
samhället.82 Jag bedömer det som att dessa teorier har fokus på ett mer med-
vetet sökande i ett tidigt skede i innovationsprocessen t.ex. i form av att 
klargöra vilka mål och principer som ska styra policies/riktlinjer eftersom 
innovationen ska bidra med en tydlig form av långsiktig hållbarhet, ofta med 
en stark inriktning på miljöpåverkan. Men det är svårt att från början veta 
hur en omvälvande innovationsprocess ska gestalta sig. Denna typ av krä-
vande innovation har till en början potential att utvecklas på många olika 
sätt. Jag ser det vara svårt att som innovationsledare för en sådan verksamhet 
kunna formulera egna och konkreta policies som kan vägleda till en mer 
planerad process inom vilken det ska gå att driva, styra eller administrera 
fram innovationen på ett mer mekaniskt sätt. Jag anser att innovationsfältet 
behöver en ökad förståelse för hur dessa transformativa förändringar också 
kan inrymma inkluderande aspekter på delaktighet och upplevelse som jag 
menar präglas av en mer omvälvande karaktär där aktörer, individer och 
organisationer dras in mer eller mindre omedvetet, och som på grund av det 
kommer att uppleva mer eller mindre förändringar.  

Behov av tydligare förståelse av begreppet 
innovationsprocesser  
Jag vill med denna studie komma längre och djupare än att endast diskutera 
omvälvande  innovation som resultat. Det gör jag genom att ha mer fokus på 
aktiviteter, vilket ger mig möjlighet att öka förståelsen för hur föreställningar 
växer fram och förändras.  

Ett alltför förenklat synsätt kan få oss att bortse från viktiga element som 
påverkar förståelsen för hur en innovationsprocess utvecklas. På samma 
gång som vi behöver ha förståelse för vilka krafter som kan främja innova-
tion är det viktigt att förstå vad som kan hämma den. Den här formen av 
innovation förefaller vara beroende av moraliska, etiska och politiska ställ-
ningstaganden för att kunna utvecklas eller inte. För att förstå hur utveckl-
ingen av nya radikala idéer kan leda till innovation ser jag ett behov av att 
skapa en större förståelse för konsekvenserna av hur radikala idéer kan väcka 
latenta konflikter och samtidigt skapa nya. 

                                                
82 Bright, D., Fry, R. & Cooperrider, D. (2006), Avelino, F. et al. (2014), Midgely, G. & Lindhult, E. 
(2017).  
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Innovationsforskningen är som jag ser det i behov av en mer praktiknära 
och nyanserad beskrivning av hur människor utifrån nya radikala idéer ut-
vecklar nya omvälvande produkter och tjänster. För att fånga in dessa kom-
plexa skeenden behövs fler empiriska studier som kartlägger och visar hur 
innovationsprocesser utformas i praktiken.83 Flera av dessa nya produk-
ter/tjänster, som jag berört ovan, kommer att dra in och göra många männi-
skor och organisationer delaktiga i sin tillblivelse och genom användning. 
Det handlar om att följa många olika processer i form av flöden av aktivite-
ter, information och tid.84 Få teorier och modeller av innovationsprocesser 
fångar in de tidsberoende och flytande effekterna av kollektiva och individu-
ella handlingar.85 Det skulle därför vara ett betydelsefullt tillägg till innovat-
ionsforskningen att fånga in hur nya radikala idéer påverkas av tids- och 
rumsberoende orsaker, vilket även skulle underlätta förståelsen för hur fram-
växande och föränderliga idéer uppstår.86 För att kunna förstå hur en innovat-
ion ”blev till” behöver man ta reda på ”hur den blev vad den är” och det görs 
lämpligast genom en processinriktad studie.87 Genom att närmare studera 
organisering, utveckling, implementering, skeende och process kan vi bättre 
förstå hur dessa innovationsproducerande konstellationer växer fram och 
varför de får en viss form.88 Därför ser jag även ett behov av fler studier som 
visar hur nya idéer successivt översätts i olika meningsskapande samman-
hang89 och som belyser varför olika relationer inleds och blir betydelse-
fulla.90 Jag menar att innovationsbegreppet behöver bli mer preciserat och 
tydligt, även om det kommer att förbli mångfasetterat. Mindre otydlighet 
minskar risken för att alltför varierande definitioner görs i politiken, i prakti-
ken och inom forskningen. Om bedömningar, lösningar och föreställningar 
blir alltför olika kan innovationsbegreppet riskera att förlora i styrka.  

Syfte och forskningsfråga 
Jag har mot bakgrund av inledningen här ovan velat visa att innovation som 
begrepp inte är lätt att vare sig fånga in eller beskriva på ett enkelt sätt. Uti-
från ett brett angreppsätt som jag har formulerat i fakta och några påståen-
den, har jag försökt fånga in och visa att innovation inrymmer många olika 
processer som tar tid och kräver stora resurser och påverkar såväl enskilda 

                                                
83 Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2013). 
84 Hernes, T. & Bakken, T. (2003). 
85 Aasen, T.M. & Amundsen, O.  (2013). 
86 Langley, A. (2007). 
87 Latour, B. (2015, 1987), Latour, B. & Woolgars, S. (1986). 
88 Görling, S. (2010). 
89 Hoppe, M. (2009). 
90 Alm, H. & McKelvey M. (2000). 
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individer som det samhälle den växer fram i. Implicit i detta resonemang 
ligger antagandet att innovationsprocessen är social, oförutsägbar och myck-
et komplex.  

Genom en mängd av praktiska och teoretiska iakttagelser har jag succes-
sivt kunnat ringa in och formulera en problematisering ur vilken en tydligare 
förståelse vuxit fram som bidragit till en distinktare problemformulering och 
möjliggjort att jag för studien formulerat följande forskningsfråga:  

Hur växer omvälvande innovation fram i komplexa sammanhang?  

På ett övergripande plan syftar denna avhandling till att vidareutveckla inno-
vationsprocessförståelsen genom en fördjupad beskrivning av hur omväl-
vande innovation formas, utvecklas, implementeras och genererar effekter 
inom ett komplext samhälleligt sammanhang. Många innovationsprocesser 
drivs i dag i tilltagande komplexa sammanhang där ofta politiska och moral-
etiska processer spelar en betydande roll. Som innovationsledare blir det allt 
svårare att isolera specifika processer. Därför finner jag det relevant att lyfta 
fram stamcellen, vars innovationsprocess innehåller maximalt med kom-
plexa och omvälvande komponenter. Jag ser stamcellen som ett exempel 
varifrån man kan dra lärdom för andra områden med liknande förutsättning-
ar. Genom min fallstudie över stamcellen vill jag framställa en form av in-
novation som är komplex utöver det vanliga eftersom den är beroende av 
starka institutionella ramar och många mellanmänskliga relationer. Som en 
viktig del av studien kommer jag att redogöra för en empirisk undersökning 
av ”stamcellen”.  

Genom att följa organiseringen av utvecklingen av konceptuella och prak-
tiska tillämpningar av idéerna med stamcellen till medicinska terapier får vi 
från fältet ta del av en komplex innovationsprocess, i praktiken och bland 
praktiker. Förståelsen för den här typen av innovationsprocess kommer av 
aktörernas erfarenhet och mitt eget deltagande som innovationsetnograf. Det 
här är en etnografiskt inspirerad fallstudie som tar sin avstamp i utvecklingen 
av svensk stamcellsteknologi. Den empiriska undersökningen påbörjades i 
början av 2000-talet när ”stamcellen” uppfattades som något nytt och snabbt 
blev mycket omdebatterad. Därefter har jag följt stamcellens och dess kon-
ceptuella och praktiska utveckling på distans fram till 2016 då jag bland 
annat hade en uppföljande kommunikation med forskarna som jag studerat. I 
egenskap av innovationsetnograf använder jag en tolkande metod, då denna 
typ av process inte låter sig mätas och beskrivas på något enkelt sätt. Jag 
intar ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket är relevant för en studie över 
konstruktion och framväxt av innovation. I den här studien stu-deras hur 
idéer uppkommer och sprids, hur människor agerar och hur teknik och andra 
ting har en organiserande funktion. Det handlar om att jag som innovations-
etnograf följer ett urval av relevanta  processer som sätts i rörelse. Utgångs-
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punkten för den uppgiften är att se ”hur något blir vad det är” och den röda 
tråden är de konceptuella förhandlingarna kring stamcellen. 

Centrala ord i min forskning är organisering av handling, spridning, im-
plementering, förändring, komplexitet och omvälvande. Studien har en pro-
cessbaserad inriktning på hur och varför innovationsproducerade konstellat-
ioner växer fram och antar viss form. Jag vill med studien ge en mer ingå-
ende beskrivning utifrån en processuell insikt om innovation genom att följa 
uppkomsten av en ny idé, som uppfattas ha ett inneboende löfte om att 
kunna operationaliseras i praktik, och dess konceptuella och praktiska ut-
veckling över tid, när den realiseras i form av värdeskapande, som bidrar till 
spridning och användning i form av nya produkter/tjänster.91 Det handlar om 
att fånga och belysa komplexiteten i dessa processer genom att följa och 
förstå en svåröverskådlig sammansatt helhet.  

Jag utgår ifrån att komplexiteten ligger gömd i alla interaktioner mellan 
människor, teknik, institutionella förhållanden, dvs. att den döljer sig i en 
mängd olika former, sätt och platser där samverkan uppkommer och pågår 
med avsikt att uppnå en lyckad innovationsprocess. Jag vill tränga in i den 
här komplexiteten för att se vad den består av och hur den kan hanteras. Det 
handlar om att förstå hur komplexa samspel uppkommer mellan olika aktör-
er och hur dessa påverkar deras tankesätt och handlingar över tid. Hur idéer 
sprids och får nya egenskaper när de transformeras från idé/koncept till kon-
kret produkt/tjänst under processer som präglas av stor osäkerhet. Jag vill i 
detta sammanhang utveckla och tydliggöra begreppet omvälvande innovat-
ion. För att forma en mer användbar kombination av teori och praktikförstå-
else vill jag lyfta fram ett processmetodologiskt bidrag i form av innova-
tionsetnografi vars forskarroll kan ha praktiska implikationer för innova-
tionsledningsforskningen. Slutligen vill jag även bidra med ett par praktiska 
principer som är sociologiskt inspirerade för att ge en mer mångfasetterad 
beskrivning över innovationsledning och organisering av ett komplext inno-
vationsförlopp.  

Avgränsningar  
Det är många olika parallella processer som sätts i rörelse, inryms och på 
olika sätt samverkar i det innovationssystem som i det följande ska presente-
ras som komplext och omvälvande. Därför har det varit viktigt att inte på 
förhand avgränsa studien i ett globalt eller nationellt perspektiv eller ett 

                                                
91 Med ”en idé” avser jag inte en och samma idé som oförändrad förs vidare. Utan ”en idé” utvecklas 
konstant, vilket medför att det finns möjlighet till flera tolkningar och upplevelser av den. Med innovation 
som ”resultat” avser jag, i likhet med den s.k. Oslomanualen vara produkter, tjänster, affärsmodeller m.fl. 
(OECD 2005). 



 36 

mikro- alternativt makroperspektiv. Studien är utförd mellan åren 2002 och 
2005 och under perioden 2012–2016. Genom mina beslut om val av design, 
metod och teori för att finna svar på min forskningsfråga stänger jag ute 
alternativa kombinationer av andra teorier, metoder, studieobjekt och per-
spektiv, men det är trots allt nödvändigt eftersom det inte går att göra allt. 
Studien intar ett innovationsledningsperspektiv. Jag har inspirerats av texter 
från flera discipliner och mötena med aktörerna inom stamcellsfältet har haft 
en fundamental betydelse för studiens inramning. Trots att innovation är en 
global företeelse och att en stor del av innovationslitteraturen skrivs på andra 
språk än svenska har jag valt att skriva min avhandling på svenska. Detta har 
jag gjort för att jag utifrån vald forskningsmetod och berättarform funnit min 
egen språkliga begräsning. För att kunna undersöka och slutligen uppnå en 
mer mångfasetterad förståelse av en mer omvälvande innovationsprocess har 
jag antagit en sociologisk ansats för att komma åt komplexiteten som består 
av sociala strukturer och olika former av handlingar som förekommer runt 
om i samhället. Avhandlingen intar ett tvärvetenskapligt förhållningsätt, då 
jag i mitt arbete med att söka svar på min forskningsfråga involverar flera 
olika vetenskapsgrenar. För att förstå mitt forskningsmaterial beskriver jag 
en innovationsprocess i ett vetenskapligt sammanhang genom att kombinera 
teorier som hämtats från disciplinerna innovation, företagsekonomi och so-
ciologi. Inom dessa discipliner har jag lyft fram teorier och begrepp som är 
processorienterade och som framhåller konstruktion av komplexa samver-
kansformer. Trots att det pågår stamcellsforskning på flera universitet, sjuk-
hus och företag i landet, och i flera andra länder runt om i världen, har jag i 
min fallstudie utgått från verksamma forskare på Karolinska Institutet och 
Huddinge Universitetssjukhus i Stockholm. Min forskning har dessutom haft 
övervägande fokus på de humana embryonala stamcellerna. 

Användningsområde  
Med min studie av stamcellen hoppas jag kunna underlätta förståelsen för 
komplexa och omvälvande innovationsförlopp inom områden med liknade 
förutsättningar. Med min berättelse vill jag öppna för nya inspirerande tankar 
och handlingar hos läsaren. Med hjälp av episoder från fältet vill jag belysa 
hur komplexa samverkanskonstellationer uppkommer, skapar komplexa 
sammanhang och hur dessa kan hanteras. Jag har också följt hur nya radikala 
idéer tillåtits att utvecklas och hur detta haft en omvälvande inverkat på in-
divider och samhället i stort. Det är en framväxande insikt som jag velat 
förmedla. Praktiska, faktiska och teoretiska episoder har vävts samman för 
att underlätta förståelsen och möjligheten att hantera det som jag velat fram-
ställa som omvälvande innovation. Som avhandlingens titel förkunnar: I 
händelse av delaktighet i en omvälvande innovationsprocess, riktar den sig 
till aktörer som likt mig själv och de som jag följt på fältet redan är i, har 
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varit eller kan komma att dras in i omvälvande processer och därför vill 
kunna förstå och hantera detta sammanhang bättre. Studien intar ett innova-
tionsledningsperspektiv som genom berättelsen och de praktiska principer 
som jag lyfter bör kunna tilltala personer som arbetar med ledning och ut-
veckling och som vill skapa förutsättningar för nya och utmanande idéer att 
bli till innovation i kommersiella eller ideella företag/organisationer och 
därför söker en större förståelse för innovationsförloppets komplexitet. Av-
handlingen har även en undertitel: En innovationsetnografs berättelse om 
konceptet ”stamcell” utifrån en teoretisk och praktisk synvinkel. Med den 
formuleringen vill jag introducera begreppet innovationsetnograf, för att ge 
vägledning om hur man som forskare på nära håll kan studera när och där 
konstruktioner av ett innovationsförlopp äger rum. Metoden kan vara av 
intresse för dem som inom olika discipliner forskar om innovation, inte 
minst de som söker en processmetodologisk inspiration. Genom studien vill 
jag ge en inblick i hur det kan gå till att skapa en mer radikal organisering 
som möjliggör förverkligandet av nya progressiva affärsmodeller, produkter, 
tjänster, system och metoder. Studien kan därför tilltala personer och organi-
sationer som arbetar med strategi och långsiktiga mål för att främja arbete 
med att skapa innovationsproducerande konstellationer i praktiken, t.ex. 
centrala innovationsaktörer och statliga myndigheter. Avhandlingen kan 
därmed vara av intresse för myndigheter och andra institutioner som utfor-
mar regler och ger stöd åt forskning och utveckling. Jag har även en för-
hoppning att läsningen ska intressera en större ”allmänhet”. Personer som av 
eget intresse har en önskan att fördjupa sig inom ämnet för att bättre kunna 
förstå det som händer i en samtid där nya radikala och ibland även omväl-
vande innovationer medför att teknik och människor allt mer samexisterar i 
vardagen. 

Disposition 
Jag uppmanar läsaren till att ha förståelse och tolerans för hur flera av studi-
ens centrala begrepp är svårfångade. Efter genomläsning hoppas jag att jag 
har kunnat förmedla en större förståelse för varför det behövs en sådan kom-
plexitet kring begreppet omvälvande innovation, i synnerhet för konceptet 
stamcell och dess fortsatta utveckling. Min berättelse är strukturerad i sex 
kapitel och här följer en kortfattad presentation över avhandlingens innehåll. 
För att mer fånga in känslan av att min studie bitvis sker ”här och nu” har jag 
valt att skriva stora delar av metod- och empiri-kapitlen i presens. I kapitel 1 
introduceras läsaren till studiens bakgrund. Genom en ”intrattning” av ett 
teoretiskt och empiriskt kunskapsläge presenteras forskningsfrågan, syfte 
och studiens positionering. I kapitel 2 gör jag en teorigenomgång. Jag pre-
senterar här ett tvärvetenskapligt ramverk hämtat från ämnesområdena inno-
vation, företagsekonomi och sociologi.  
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I de därpå två följande kapitlen presenteras studiens tillvägagångssätt, 
empirigenerering och analys av fallstudien. I kapitel 3 beskriver jag min 
metodologi och introducerar mitt vetenskapliga synsätt. I kapitel 4 redogör 
jag mer ingående för den tillämpade metod jag använder mig av för att fånga 
in, följa och förstå vad som händer på fältet. Val av metod och tillämpad 
metodologi innebär att jag arbetar med ett konstruktivistiskt perspektiv på 
innovationsprocessen. I kapitel 5 redogör jag för min empiri. Jag börjar med 
en översiktlig introduktion som ger en historisk bakgrund till fallstudien 
samt en presentation av de olika aktörerna där deras relationer illustreras. 
Empirin beskrivs och analyseras med en uppdelning i tre delar. Del 1 visar 
hur tre handlingsnät växer fram och därefter blir allt starkare. För att under-
stryka delaktigheten i processens tillblivelse skrivs detta avsnitt i huvudsak i 
presens. Del 2 behandlar ett flertal kontroversers uppkomst och fall. Del 3 
kretsar mellan tid och rum när den nya idén institutionaliseras. Processen 
presenteras genom tre konstruktionsfaser. Kapitlet avslutas med en summe-
ring och reflektion över de tre delarna.  

I det avslutande kapitel 6 diskuteras slutsatserna och de bidrag som 
kommit ur studien. Jag besvarar forskningsfrågan genom att presentera en ny 
modell över omvälvande innovation som en mångdimensionell process, en 
uppsummering av erfarenheter utifrån innovationsetnografi samt visar några 
principer för ledning och organisering av en omvälvande innovationsprocess. 
Kapitlet avslutas med några ingångar och förslag till fortsatt forskning. 
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KAPITEL 2 Teori 

Teoretisk plattform från flera discipliner 
Att välja ut relevanta teorier kommer att vara en central del av denna studies 
utveckling. Mitt urval styrs medvetet och omedvetet av faktorer utifrån mina 
tidigare erfarenheter och med utgångspunkt från syfte och bidrag med av-
handlingen. Min ambition är att söka teorier som kan hjälpa mig att förstå 
och analysera hur innovationsförlopp utvecklas inom mycket komplexa 
samhälleliga sammanhang. Jag har för avsikt att studera och välja ut teorier 
och perspektiv som har till uppgift att stödja och lotsa mig genom arbetet 
med studien och göra empirin mer begriplig. Teorin ska hjälpa mig att erövra 
en mer mångfasetterad förståelse för fenomenet omvälvande innovation. Jag 
kommer att studera innovationsprocessen i sitt vardagliga sammanhang, där 
fenomen som globalisering, olika typer av nätliknande samverkansformer, 
institutioner, normer, restriktioner, inneboende motstånd och andra sociala 
aspekter, konkurrerande tekniker, kunnande, arbetssätt och andra konkur-
renspåverkande resurser ska begripliggöras. I min studie vill jag fånga in 
olika former av värdeskapande processer. Jag ska studera tids- och situat-
ionsberoende orsaker i rörelse, förändringar och handlingar i de komplexa 
relationer som uppkommer mellan individer, artefakter, organisationer och 
institutioner i samhället på lokal och global nivå.  

Jag kommer att beskriva en innovationsprocess i vetenskapliga termer ge-
nom att kombinera olika teoriplattformar, eftersom förloppet inte går att 
beskrivas utifrån enbart en teori. Mitt perspektiv är att ta reda på ”hur något 
blev vad det är” genom att se innovation som en social konstruktion. Kon-
struktionism är som jag ser det intressant för innovationsteorin som ett 
epistemologiskt program, det vill säga ett sätt att utforska en innovationspro-
cess utifrån huvudfrågan: Hur konstrueras världen? Därför söker jag bland 
teorier där konstruktion är ett verktyg för att framhäva betydelsen av idéer 
och föreställningars samverkan med tillstånd (förändring, tillblivelse), hand-
lingar och människor, men även med artefakter, som t.ex. teknik, och andra 
för innovationsprocessen betydelsefulla objekt. 

Genom mina litteraturstudier har ett tvärvetenskapligt ramverk vuxit fram 
som jag bär med mig i min tolkning och skildring av en innovationsprocess 
med fokus på innovation, institution och nätverk. Det är ett teoretiskt ram-
verk som kan begripliggöra innovationen som ekonomiska och tekniska 
processer men även som sociala processer. Här ingår teorier som fångar in 
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studier av teknikutveckling och organisationsförändring. De gör det också 
lättare att förstå hur innovation påverkas av institutionella ramar och hur 
organisering hanteras för att skapa utrymme för kunskapsutveckling i in-
stitutionella sammanhang. Jag har valt teorier som kan bidra till en tanke-
värld som gör det möjligt för mig att uppnå mitt syfte med avhandlingen, 
och som stämmer överens med studiens socialkonstruktionistiska perspektiv 
och min empirinära innovationsresa. Det finns ett brett utbud av teorier om 
innovationer och organisationer, men jag ska inte ge någon fullständig redo-
görelse för dem här. Jag har i stället valt ut de teorier som kan underlätta min 
studie. Mitt teoretiska förhållningssätt leder mig in på områden som behand-
lar organisering, samverkan, relationer, skapande och spridning av idéer, 
områden som återfinns inom innovationsteorin, men också inom institutio-
nell teori, organisationsteori med betoning på den skandinaviska institutio-
nella teorin, och inom teknik- och vetenskapsstudier (STS) och den aktör-
orienterade teorin Actor-Network Theory (ANT). Teorierna är processorien-
terade och gör det möjligt för mig att studera komplexa sociala strukturer när 
de tar form. Jag ska här kortfattat introducera teoriområdena för att därefter 
ta upp hur dessa förhåller sig till begreppen innovation, institution och nät-
verk.  

Innovationsteori — ett brett fält med många perspektiv  
Innovation är i dag ett omfattande forskningsfält som inbegriper en mängd 
teorier, definitioner, modeller och begrepp. Forskningsfältet är relativt ungt 
och under de senaste tjugo åren har flera nya forskningscenter startat. Många 
av dessa är tvärvetenskapliga.92 Utifrån en teoretisk inriktning kan innovat-
ionslitteraturen delas in i följande tre kategorier:93 
 
1. Preskriptiva bidrag. Dessa omfattar praktiskt handlande och ger råd till 

personer som är engagerade i innovationsarbetet om de bästa tillväga-
gångssätten. 

2. Normativa bidrag. Innovationsforskarna i denna kategori antas ha poli-
tiska sympatier som kan vara explicita i deras politiska eller ideologiska 
agendor, t.ex. marknadsdynamikens betydelse för innovation och ram-
verk samt normativa recept som Chesbroughs teori om öppen innova-
tion.94  

                                                
92 Fagerberg, J. (2005), Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2013). 
93 Godø, H. (2009). 
94 Chesbrough, H. (2003). 
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3. Ontologiska bidrag. Dessa går ut på att förstå och förklara innovation 
som fenomen utan att nödvändigtvis ge råd om hur saker ska göras eller 
stödja bestämda ståndpunkter.95 

De tre kategorierna och inriktningarna skiljer sig åt när det gäller syfte och 
har olika utgångspunkter för kunskapsutveckling. För det ontologiska syftet 
är processtänkande en vanlig utgångspunkt.96 Det har en beröringspunkt med 
min studie där jag har för avsikt att inta en tolkande ansats genom att för-
söka förstå fenomenet innovation som process, samtidigt som jag har ambit-
ionen att presentera praktiska principer för organisering för innovation. I 
denna ingår också sociala fenomen där strukturella och omedvetna handling-
ar och företeelser fångas in.  

Innovationsfältets framväxt 
Som många andra begrepp är innovation och ordets innebörd präglat av sin 
tid. Därför är det viktigt att förstå hur konceptet har formats genom åren. 
Genom en historisk tillbakablick ska vi se hur samspelet mellan universitet, 
samhälle och näringsliv har uppkommit och utvecklats över tid och hur det 
har haft inflytande över på vilket sätt vi uppfattar begreppet innovation i dag. 
Innovation som begrepp började användas redan under 1600-talet. Det hade 
då inte dagens positiva innebörd utan betraktades som en avvikelse från det 
som ansågs vara oföränderligt och heligt. Innovation ansågs av dåtidens 
radikala vara något som stod för revolution, vilket kunde bidra till tyranni 
och orättvisor.97 En av följderna av den franska revolutionen 1789 var att 
människor förstod att revolution kunde leda till något annorlunda än det 
tidigare som tog samhället framåt.98 De första moderna modellerna för inno-
vationsprocesser kom på 1950-talet.99 Dessa linjära modeller beskrev den 
teknologifokuserade forskningen som en drivkraft för innovation.100 Innova-
tion betraktades som linjär och i hög grad som en deterministisk process. 
Genom att öka resurserna i början av processen, t.ex. genom att satsa på 
forskning, förutses processen resultera i mer användbara innovationer. I linje 
med den linjära innovationsmodellen anses var och en av aktörerna göra sin 
uppgift och i modellen följer forskningen utvecklingsarbetet som leder till 
produktion och slutligen resulterar i försäljning. Den linjära modellen spelar 
trots sina begränsningar en viktig roll för hur vi betraktar innovation i sam-
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hället och modellen utgör fortfarande en explicit och implicit bas för våra 
diskussioner inom grundforskning och tillämpad forskning. 

Det var först efter 1960-talet som innovation började formas till ett mer 
framstående forskningsområde. Från mitten av 1960-talet och fram till 1980-
talet gjordes i första hand deskriptiva studier av innovation med fokus på 
begrepps- och teoribyggande och samband mellan kontextuella faktorer och 
organisatoriska egenskaper.101 1970-talet präglades av oroligheter rörande 
tillgång och efterfrågan på olja i världen. Industrin var inriktad på riskmini-
mering och stordriftsfördelar. Fokus inom innovationsforskningen var på 
industriell organisation och struktur inspirerad av den japanska industrins 
starka utveckling, och den visade hur nätverk av företag skapade innovation. 
Inom forskningen började man använda kopplade modeller som byggde på 
nätverk och därigenom kunde innovationsprocesser beskrivas som att de tog 
nya steg i olika riktningar. Det gjorde att idén om den linjära processen bör-
jade ifrågasättas.102 På 1980-talet utvidgades innovationsteorin så att den 
också skulle ge rekommendationer om hur organisationer bör ledas och ut-
formas för att uppnå innovation. Innovationsforskningen hade också då fo-
kus på framväxten av företagskluster i form av exempelvis teknikparker med 
koppling till högskolorna. Under detta årtionde formades dessutom koncep-
tet innovationssystem.103 I slutet av 1980-talet visade Van den Ven i sin 
forskning att innovation präglas av tillfällighet och oförutsägbarhet. I kon-
trast till den linjära modellen presenterades då den mer dynamiska chain-
link-modellen, som visade hur kunskap flödade i olika riktningar på ett 
mindre förutsägbart sätt.104 Denna modell stämmer bättre överens med hur 
man empiriskt kan följa innovationers utveckling och spridning i samhället, 
men eftersom samtliga moment är länkade med varandra i ett oförutsägbart 
flöde erbjuder den lite eller ingen förutsägbarhet.105 

I slutet av 1990-talet var innovationsforskningens fokus på strategiska al-
lianser, effektivitet och kvalitet i produktionsprocesserna. Forskningen efter 
millennieskiftet präglas av ett ökat fokus och en bredare syn på olika inno-
vationsprocesser med utbyte av kunskap och värdeskapande samarbeten 
mellan aktörer över organisationsgränserna.106 Genom att beskriva innovat-
ionsfältets utveckling i korthet vill jag peka på att den avspeglar samhällsut-
vecklingen som fältets utveckling varit med och påverkat i samverkan mel-
lan akademin, statsmakten och näringsliv. Utvecklingen av innovations-
forskningen kan sammanfattas genom att dela in den i följande delvis över-
lappande tre områden: Första generationen med den linjära modellen från 
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1950-talet till slutet av 1900-talet. Andra generationen med innovationssy-
stem, kluster och nätverk från 1970-talet och en bit in på 2000-talet samt den 
tredje generationens innovationsforskning från början av 2000-talet med 
interaktiva och öppna modeller som omfattar mer än teknik.107 Jag ser att 
främst den tredje generationens innovationsforskning kan vara av intresse för 
mig, eftersom det är i det sammanhanget jag kan lämna ett bidrag med be-
greppsutvecklingen av omvälvande innovation.  

Institutionell organisationsteori 
Innovation anses vara ett av de viktigaste motiven för företag att samarbeta 
och forskningen verkar vara enig om att innovation gynnas av samarbete 
över kunskapsmässiga och organisatoriska gränser.108 Under en innovations-
process är det inte bara innovationen som utvecklas. Även organisationen 
behöver utvecklas för att klara av att ta hand om innovationen.109 Det leder in 
på området organisationsteori och studier av organisering. För att utforska 
fenomenet organisering finns det ingen given väg att gå. Komplexiteten i 
organisationsfenomenet, och det stora antalet viktiga teman inom området, 
har gjort att det finns många olika teoretiska perspektiv på organisationer 
och flera akademiska discipliner som intresserar sig för dessa. Att beskriva 
organisationsteori och den aktuella forskningen låter sig inte göras i sin hel-
het, utan det kräver förenklingar och generaliseringar. Det som utmärker den 
svenska organisationsteorin är att den är processorienterad och pragmatisk, 
att den länkar samman teori med fälterfarenhet, och vice versa, att teorin 
tillåter att man ser organisationer i ett brett socialt sammanhang och att den 
är tolkande och sökande i sin metod.110  

Organisationsteori tar upp olika sätt på vilka man kan förstå organisation-
er och vad som händer inom dem. Organisationsteori ger även ett bredare 
perspektiv på världen i allmänhet, vilket faller sig naturligt, då samhällsut-
vecklingen inverkar på organisationer. Organisationsteori är även en lära om 
hur organisationer fungerar och hur man kan förstå dem. Det är ett rikt, vari-
erat och expansivt kunskapsområde. Organisationsproblem måste hanteras 
genom att man noggrant överväger många möjligheter och olika tankesätt. 
Därför lämpar sig organisationsteori bättre för individer som är intresserade 
av det sociala sammanhanget, och har ett tänkande med inslag av fantasi och 
intuition, än för dem som föredrar mer rigorösa resonemang och analytiskt 
tänkande.111 
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Inom institutionell teori betraktas institutioner som viktiga analysobjekt. 
Czarniawska-Joerges lyfter fram tre typer av institutionell organisationsteori: 
den gamla, den nya och den skandinaviska – och det är framför allt inom den 
nya och den skandinaviska institutionella teorin som världen ses som socialt 
konstruerad.112 Inom skandinavisk institutionell teori utvecklades det äldre 
institutionella synsättet genom att man inom denna teori såg identiteter som 
resultat av handlande, och förändring behandlades som undantag, snarare än 
som regel.113 Fokus var på processens regelutveckling på väg mot institution-
alisering.114 Det nyinstitutionella perspektivet inriktar sig på att förklara hur 
och varför idéer färdas och översätts i den lokala kontext som organisationer 
befinner sig i. Jag har framförallt fastnat för perspektivet som den skandina-
viska institutionella organisationsteorin har. Den är fokuserad på att förstå 
hur identiteter formas, hur regler upprättas och bryts och hur processer av 
institutionalisering och avinstitutionalisering ser ut.115 

Actor-Network Theory(ANT) — ett perspektiv i rörelse  
Uppdelningen mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap som fokuse-
rade på samhället respektive naturen håller på att luckras upp inom veten-
skapen. Ett exempel på det kommer från sociologins skolor om teknik och 
vetenskap – Science of Technology Studies eller STS – och kallas för aktör-
nätverksteorin, Actor-Network Theory eller ANT. Inom STS har forskare 
bland annat studerat uppkomsten och spridningen av naturvetenskapliga 
idéer och hur dessa är inblandade i konstruktionen av den konkreta verklig-
heten.116 Aktör-nätverksansatsen kallas ibland också för översättningssocio-
login, sociology of translation, eftersom begreppet ”översättning” är centralt 
i teorin och beskriver hur såväl idéer som aktörer ständigt genomgår olika 
former av transformation vid inblandning av olika konstruktioner. ANT har 
kommit att betraktas och användas som både teori och metod, trots att avsik-
ten från början var att skapa en metod.117 Det finns även forskare som vill 
beskriva ANT mer som ett förhållningssätt än som en teori.118 Jag menar att 
ANT lämpar sig för att studera och förstå hur innovation konstrueras.  

ANT är särskilt inriktad och lämplig för att studera processer. Aktör-
nätverk är värdefulla utifrån vad som utförs i processen, inte vilka element 
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som har förts samman för att detta ska kunna utföras. Forskning inom ANT 
beskriver interaktioner och allianser som finns vid en given tidpunkt, men 
också förändringar och utveckling som sker med tiden.119 Enligt Bruno La-
tour, en av upphovsmännen till ANT, bör forskare leta efter performativa 
(verkställande) och inte ostensiva (demonstrativa) definitioner av organisa-
tioner. Det är performativa verklighetsdefinitioner som betraktas av sam-
hället som en pågående konstruktion, vilken realiseras genom kollektiva 
ansträngningar av heterogena element, det vill säga artefakter (icke-
människor/objekt) och människor som är associerade till varandra i aktör-
nätverk.120 Inom ANT kan även begreppet aktör bytas ut mot aktant för att på 
så sätt understryka att aktören agerar inom nätverket. Aktanter avser allt som 
utsätts för eller genomför en handling, t.ex. människor, djur, föremål och 
idéer. När aktanter kopplas samman formas en makro-aktör i egenskap av ett 
s.k. aktör-nätverk.121 I denna organiseringsprocess kan man först i efterhand 
uttala sig om vilka aktörer som konstruerats. 122 En artefakt kan därför också 
ses som en aktant om den agerar tillsammans med andra genom att vara as-
socierade i ett aktör-nätverk. Jag finner det särskilt tilltalande att teorin han-
terar icke-mänskliga objekt, dvs. artefakter och mänskliga aktörer som 
heterogena element vilka därför ska behandlas symmetriskt i organiserings-
processerna.123 

Som jag tidigare beskrivit har jag identifierat innovation, institution och 
nätverk som tre hörnstenar i mitt arbete. Jag ska nu i korthet gå igenom hur 
jag vill beskriva dessa utifrån min teoretiska plattform som tar sin utgångs-
punkt i innovationsteori, organisationsteori och institutionell teori samt ak-
tör-nätverksteori.  

Innovation — från idé till värde 
Det finns alltså ingen entydig definition av begreppet innovation och an-
vändningen av ordet kan leda till förvirring då det omfattar en aktivitet, ett 
resultat och en effekt. Forskningens bredd beror på att forskare har utgångs-
punkt i många olika vetenskapsgrenar och det finns därför flera olika sätt att 
förklara innovation.124 Miettinen använder termen transdiskursivt objekt för 
att beskriva innovation som ett begrepp som är uppdelat mellan olika diskur-
ser, vilket innebär att det även kan betraktas som ett perspektiv.125 Jag finner 
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detta resonemang givande utifrån min ansats att väva samman olika teorier 
för att förklara komplexa innovationsförlopp. För att bringa större klarhet om 
innovationsbegreppet ska jag i det följande återge några alternativa beskriv-
ningar av fenomenet. 

Ordet innovation kommer från det latinska ordet innovare som kan över-
sättas med begränsad förändring, eller förnyelse, det vill säga en kombina-
tion av diskontinuitet och kontinuitet.126 Det latinska ordet novus betyder ny 
och i verbform blir det novare, ”att göra nytt”. När verbformen används är 
fokus på processen att gå från idé till realisering och materialisering som 
även innefattar nyskapande arbetssätt.127 

I ett resonemang om följderna av innovation är det viktigt att hålla isär 
begreppen uppfinning och innovation. En uppfinning kan beskrivas som 
något nytt som utvecklas, exempelvis skapandet av en ny idé som går att 
söka patent på, medan innovationsbegreppet är vidare eftersom det även 
inrymmer såväl utvecklingsprocess som implementering av den nya idén.128 
Utifrån det perspektivet kan man beskriva innovation som en ny idé som 
förverkligas. Bessant och Tidd använder följande fyra P för att definiera 
begreppet innovation: process, produkt, position och paradigm.129 Varje P 
utgör en dimension av innovation.  Sammanfattningsvis handlar process om 
hur organisationen arbetar fram sitt värde, produkt syftar på utvecklandet av 
förbättrade eller nya produkter och tjänster, position handlar om att utveckla 
befintliga eller att hitta nya marknader och paradigm har fokus på förändring 
av de underliggande mentala modellerna som vi använder för att se på vår 
omgivning och vad vi gör där. Även om jag anser att alla P:n är använd-
ningsbara för arbetet med min studie så fokuserar jag framförallt på det 
första och sista P:et, dvs. process och paradigmskifte.  

Ett annat sätt att definiera innovation är att se det som ett resultat: Genom 
att ställa sig frågan ”Vad är det som är nytt?” kan innovation klassas i föl-
jande fyra innovationskategorier: modulär, radikal, inkrementell och arkitek-
tonisk.130 

Abernathy och Utterbacks modell för typologi för innovation bygger på 
koncept, grundkunskap och grundkoncept. Grundkonceptet anses ha stärkts 
om grundkunskapen är likadan hos andra befintliga lösningar. Om en annan 
typ av kunskap har tillförts har innovationens grundkoncept förändrats. I 
vissa fall har grundkonceptet till och med raserats. Det kan gälla både egen-
skaper i produkten/tjänsten och egenskaper i konkurrenssituationen.  
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Figur 1. Klassificering av innovation. (Efter Abernathy och Utterback 1978) 

Modulär innovation berör en vedertagen marknad och uppkommer av att 
ny grundkunskap används, men funktion, bruk och samanställning är den-
samma liksom produkten/tjänsten.  

Radikal innovation (som i denna modell påminner om Christensens defi-
nition av disruptiv innovation) är enligt Abernathy-Utterback den mest krä-
vande typen av innovation som kommer som ett resultat av att ny kunskap 
sätts samman på nytt sätt. Radikal innovation handlar om något helt nytt, 
eller en betydande förbättring, i jämförelse med existerande lösningar.   

Inkrementell innovation innebär att känd kunskap sätts samman på kända 
sätt och i jämförelse med existerande produkten/tjänsten erbjuder den liten 
förändring.  

Arkitektonisk innovation uppkommer genom att kända grundkunskaper 
kombineras på nytt sätt.  

Ett annat sätt att förstå innovation är att klassificera begreppet utifrån in-
novationens nyhetsgrad och det görs genom en uppdelning i begreppen in-
krementell respektive radikal innovation.131  Inkrementell avser förbättringar 
av befintliga lösningar medan radikal syftar på innovationer som medför 
väsentliga förändringar eller något helt nytt. En inkrementell innovation kan 
vara det som de flesta av oss tänker på när det handlar om innovation. Ett 
exempel på inkrementell är utvecklingen från tre till sex rakblad på en rak-
hyvel. Inkrementell innovation som avser förbättringar av befintliga lösning-
ar kan upplevas som tryggt och medföra mindre risk eftersom t.ex. mark-
naden redan är känd och det går att beräkna kostnader och tid för tillverkning 
och leverans till användarna. Risken med denna typ av innovation ligger i att 
bli utkonkurrerad av någon som har en bättre förståelse för användarnas 
behov och/eller kan finna en annan teknisk lösning. En radikal innovation är 
mycket svårare att komma på. Utvecklingsarbetet är förknippat med hög 
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risk. Frågeställningar som ringar in en hög osäkerhet gällande radikala inno-
vationer är till exempel: Vem vill ha den? Vad kommer tillverkningen att 
kosta? Hur ska distributionen ske? 

En i mina ögon betydande utmaning i detta sammanhang är att objektivt 
bestämma vad som menas med ny respektive befintlig kunskap. Därför fin-
ner jag det värdefullt att lägga till dimensionen för vem? Konsekvensen av 
att ta den nya innovationen i bruk kan för en individ eller organisationen 
vara radikal, men för andra uppfattas som inkrementell.132 Det finns också en 
dimension där den som använder innovationen inte har ett ”nytt” behov, men 
där den medför ett nytt beteende. Ett exempel på det är mikrovågsugnen eller 
digitalkameran. I de fallen fanns det redan sätt att tillfredsställa behovet, men 
innovationen skapade ett nytt beteende.133 Christensen m.fl. har gjort det än 
tydligare. Han har sett prestandan på produkten/tjänsten som evolutionär 
alternativt revolutionär. Evolutionär innovation innebär en förbättring av 
existerande produkter som är förväntad på marknaden. En revolutionerande 
innovation innebär däremot att det skapas nya marknader, då innovation 
leder till radikala möjligheter att lösa existerande problem.134 Jag ser även 
fördelar med genom hur man kan förstå innovation bättre genom att dela in 
nyhetsgraden i relation till hur pass ny den är för världen respektive hur ny 
den är för dem som tar den i bruk.135 

Nyare innovationsmodeller 
Innovation förknippas ofta med förväntningar om någon form av värde-
skapande och ekonomisk tillväxt. I de mer snäva definitionerna av innova-
tion inkluderas framförallt uppfinningar av en viss form, som t.ex. nya pro-
dukter och produktionsmetoder som genom kommersialisering har kommit 
till användning.136 Men innovationens kommersiella konsekvenser betonas 
inte av alla forskare, utan innovation kan beskrivas som ”en process där man 
omvandlar möjligheter till nya idéer och överför dessa till utbredd praktisk 
tillämpning”.137 Innovation är inte endast kopplat till utveckling av nya tek-
niska lösningar. 

I Nationalencyklopedin beskrivs innovation som ett förlopp genom vilket 
nya idéer, tillvägagångssätt och beteenden vinner insteg i ett samhälle och 
sedan sprids där. Trots de olika beskrivningarna förefaller kraven på något 
nytt och kravet på spridning i samhället förena de olika tolkningarna.138 Men 
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vad som betraktas som innovation har förändrats under de senaste åren. I de 
nyare modellerna har de traditionella och rationella och linjära perspektiven 
lagts åt sidan. De senare modellerna bygger mer på systemdynamiskt tän-
kande och på idéer om nätverksarbete och systemintegration. Processer och 
tjänster har på grund av kritiska forskningsperspektiv kommit att inkluderas i 
innovationsbegreppet.139 Den ökade förståelsen för att innovation utöver 
tekniska och ekonomiska processer även består av sociala processer, har 
bidragit till större fokus på processer för organisatorisk förmåga att förändra 
och lära och för relationerna mellan deltagarna.140 

I OECD:s dokument över riktlinjer för insamling och tolkning av innovat-
ion, Oslo-manualen, finns de mer tidsenliga inställningarna till innovation 
med i följande beskrivning;  

An innovation is the implementation of a new or significantly improved 
product (goods or service), or process, a new marketing method, or a new or-
ganizational method in business practices, workplace organization or external 
relations.141 

I denna definition delas innovation in i fyra kategorier: produktinnovation, 
processinnovation, organisatorisk innovation samt innovation inom mark-
nadsföring. Enligt Oslo-manualens definition kan en innovation vara allt från 
en banbrytande nyhet på den kommersiella marknaden, som är unik i hela 
världen, till en mer stegvis förändring som endast är ny för företaget.  

Utvecklingen av idéerna kring innovationsbegreppet har med tiden kom-
mit att handla allt mer om arbets- och produktionsprocesser, affärsmodeller 
och tankar om ledarskap, men det innefattar också begrepp som nätverk, 
tvärvetenskap, globalitet, öppenhet och samarbeten. Jag menar att det inte är 
så givande i dagens kontext att göra en distinkt uppdelning mellan varor och 
tjänster eftersom många nya innovationer bidrar till att fokus är på kun-
den/brukaren och värdet uppstår först när varan/tjänsten används.  

Hamrefors beskriver innovation som ”en ny idé som uppstår hos någon 
som en mental konstruktion och som via social interaktion sprids till fler och 
ombildas till en social konstruktion.”142 Jag finner Hamrefors definition samt 
Aasens och Amundsens följande beskrivning av innovation som: ”kollektiva 
processer som uppstår med utgångspunkt i en ny idé och som får sin effekt 
när resultatet av den nya idén tas i bruk, genom att förändra hur människor 
organiserar sig, vilka redskap och teknologier de utnyttjar eller hur de lever”, 
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143 stämma överens med den syn på innovation jag har med mig i arbetet med 
studien.  

Processperspektivet på innovation 
Jag söker teorier som intar ett processperspektiv på innovation som kan un-
derlätta förståelsen för ”hur något radikalt nytt blir till”. Här räknar jag in 
produkter, tjänster och sätt att göra saker, samt konsekvenser som följer med 
att personer börjar använda det nya. I likhet med andra nya sätt att definiera 
en innovationsprocess; finner jag det betydelsefullt att betrakta innovation 
som omvandling av kunskap, i samverkan mellan egen och andras kunskaps-
typer, till för de involverade parterna olika former av värdeskapande nytta.144 
Min egna framväxande syn på en innovationsprocess följer Van de Vens 
beskrivning som sträcker sig längre än till skapandet av en idé (vilket i sig 
kan definieras som skapandet av en uppfinning) som beskriver innovation 
mer omfattande och inkluderar processen att utveckla och implementera den 
nya idén. 145   

Genom att inta en processinriktad hållning till innovationsproducerande 
konstellationer kan jag studera hur organisationer utvecklas, tekniker skapas 
och hur dessa anpassas och omdefinieras över tid.146 Att begreppet innovat-
ion är mångfacetterat för med sig att även innovationsprocessbegreppet blir 
otydligt.147 Innovationsprocesser diskuteras därför i teorin utifrån ett flertal 
olika syften och innehåll men det som förenar de flesta modeller är att föl-
jande skeden ingår: idéfas, selektionsfas, utvecklingsfas, implementeringsfas 
och användningsfas, även en erfarenhetsfas brukar inkluderas för att påvisa 
att lärande återförs till processen.148 

En innovationsprocess kan, som diskuterats ovan, börja med uppkomsten 
av en ny idé som omsätts till en ny lösning och lanseras på en marknad och 
innovationen sker i flera steg.149 Innovation kan ses som kunskapsutbyte 
mellan aktörer inom och utanför en organisation. Det bidrar till att innovat-
ionsprocesser kan ses som nätverks- och kunskapsprocesser, men också som 
processer av politisk natur. Aktörerna som deltar i dessa icke isolerade inno-
vationsprocesser är med och profiterar på innovationsprocessens resultat.150 

                                                
143 Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2013). 
144 Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2013). 
145 Van de Ven, A. H. & Poole, M.S. (1995). 
146 Godø, H. (2009). 
147 Även begreppet process kan missförstås eftersom det med tiden fått flera olika innebörder (Langley, A. 
2007). 
148 Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2013). 
149 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). 
150 Powell, W.W. & Smith-Doerr, L. (1994), Chesbrough, H. (2003). 
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Enligt Van de Ven finns det tre sätt att förklara process på.151 Ett är att be-
skriva det som en förklaring av relationer, det vill säga ett förhållande mellan 
två eller flera element. Ett andra är att se process som en mätbar enhet, det 
vill säga en variabel. Det tredje är att betrakta process som ett dynamiskt 
fenomen genom att man beskriver rörelser, händelser, aktiviteter, utveckling 
och förändring.152 Om jag till det tredje förklaringssättet lägger till Bakken 
och Hernes beskrivning av process som ”ett flöde som innefattar aktiviteter, 
information och tid”, 153 stämmer denna kombination väl in på mitt sätt att 
förklara begreppet process.  

Flera processorienterade teorier 
I min jakt på flera lämpliga teorier som kan hjälpa mig att besvara min 
forskningsfråga har jag funnit ett antal processorienterade innovationsteorier 
som presenteras i det följande. Dessa är disruptiv/radikal innovation, trans-
formativ social innovation och systemisk innovation. 

Radikal och disruptiv innovation 
Hur innovation i egenskap av resultat ska definieras som radikal respektive 
disruptiv är inte uppenbart. Radikal innovation (ett resultat av många och 
oförutsägbara nya strukturer med oväntade egenskaper) handlar inte om en 
enda teori, utan kan mer ses som ett begrepp som består av en mix av olika 
intressen och kunskapsområden.154 Leifer m.fl. definierar radikal innovation 
som en produkt, process eller service med helt nya egenskaper eller kända 
egenskaper som är sammansatta på ett nytt sätt och skapar avsevärda förbätt-
ringar när det gäller prestanda eller kostnader och som förändrar existerande 
marknader eller skapar helt nya.155 Radikal innovation inkluderar också ofta 
ny teknologi som t.ex. förbättrade tekniska egenskaper eller användandet av 
nya råmaterial.156 Men med det sagt är avsevärt förbättrade, eller disruptiva, 
teknologier inte nödvändigtvis en förutsättning för radikal innovation, t.ex. 
Sony Walkman kan ses som en radikal innovation på grund av sin effekt på 
människors beteende, trots att den inte byggde på en avsevärt förbättrad tek-
nologi. Och på liknande sätt behöver inte avsevärda tekniska förbättringar 
leda till radikal innovation som när tv-industrin gick från rörteknologi till 
transistorer, vilket inte ändrade beteende eller fördelar för användarna.157 

                                                
151 Van de Ven, A.H. & Poole, M.S. (1995). 
152 Langley, A. (2007). 
153 Bakken, T. & Hernes, T. (2006). 
154 Goldstein, J. (2008), Garcia, R. & Calantone, R. (2002), Norman D. & Verganti, R. (2012),  Walsh, 
S.T. & Linton (2000). 
155 Leifer, R., O’Connor, G. & Rice, M. (2001), Sandberg, B. (2008). 
156 de Moerloose, C. (2000).  
157 Veryzer, R. (1998). 
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Radikal innovation skapar ofta sin egen marknad158 och förändrar marknads-
strukturen159 och kan ibland, som till exempel när det gäller PC och bilar, 
definiera helt nya industrier.160 En radikal innovation behöver också ofta en 
helt ny infrastruktur för att kunna utnyttjas fullt ut.161 Sådana innovationer 
beskriver Veryzer som att de avviker på ett dramatiskt sätt från existerande 
produkter eller utgör logisk utveckling av dessa, vilket gör att de ofta möter 
motstånd från närmiljö och intressenter.162 

Jag uppfattar begreppet disruptiv som en närliggande definition till radi-
kal. 163 Begreppet ”disruptive innovation” myntades av Clayton M. Christen-
sen som förklarar att ”Disruptiv innovation är ett kraftfullt sätt att bredda och 
utveckla nya marknader genom att tillhandahålla ny funktionalitet, vilket i 
sin tur kan disrupta (avbryta) existerande marknadsförhållanden.” 164 

Här följer några exempel som kan belysa innebörden av begreppet. Det 
första exemplet handlar om introduktionen av ”smartphones”, som har 
”disruptat” marknaden för PC (som kunde ses som en radikal innovation när 
den lanserades eftersom den skapade helt nya beteenden hos användarna) 
genom att vara mindre och behändigare. Ett andra exempel på en disruptiv 
innovation är plast, ett material som med tiden utvecklats till ett transparent 
och följsamt material. Det har bidragit till att plastföremål disruptade mark-
naden för tillverkning av produkter och emballage av t.ex. glas, metall och 
trä. För att förstå den disruptiva innovationsprocessen behöver man se på 
den från olika perspektiv:165 
 
1. Disruption är ett relativt fenomen. (Att det datortillverkande företaget 

Dell börjar sälja sina produkter online kan ses som mindre disruptivt än 
om Compaq och HP gör detsamma eftersom Dell redan skurit bort sitt 
återförsäljarnät genom sin telefonförsäljning.166) 

2. Disruption behöver inte alltid betyda att nya aktörer eller framväxande 
företag slår ut de som redan finns på marknaden.  

3. Disruptiv innovation är inte samma sak som destruktiv innovation. En 
teknisk innovation som är bättre än existerande produkter och har bättre 
prestanda än vad kunderna får i dagsläget kommer omedelbart att skapa 
destruktion av befintliga strukturer. En disruptiv innovation börjar med 
en enklare prestanda som på ett nytt sätt skapar nya marknader och är 
därmed inte destruktiv. 

                                                
158 Kaplan, S.M. (1999). 
159 Urban, G., Weinberg, B. & Hauser, J. (1996). 
160 Veryzer, R. (1998). 
161 Jolly, V. (1997). 
162 Veryzer, R. (1998b). 
163 Yu, D. & Hang, C.C. (2009).  
164 Christensen C.M. (1997). 
165 Yu, D. & Hang, C.C. (2009). 
166 Christensen, C.M. & Raynor, M.E. (2003). 
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Christensen, Johnston m.fl. hävdar att de viktigaste kännetecknen för en 
disruptiv innovation är att den: (1) riktar sig till kunder på nya sätt, (2) gene-
rellt innebär en sänkning av bruttomarginalerna, (3) vanligtvis inte erbjuder 
bättre prestanda än vad de vanliga kunderna förväntar sig och (4) introduce-
rar en ny utvecklingskurva av prestanda och förbättringar av andra egen-
skaper som de gamla kunderna traditionellt värdesätter.167 Den nya produkten 
(den disruptiva innovationen) har en jämförelsevis lägre kapacitet i de vik-
tigaste egenskaperna som uppskattas av kunder till den tidigare produkten. 
Men den nya produkten kan vara bättre i andra dimensioner och på så sätt 
öppna för nya marknadssegment (eller helt enkelt vara lättare att använda 
eller vara billigare). Över tid utvecklas den nya produkten och kommer 
också att uppskattas av användarna av den äldre produkten.168 

Transformativ innovation 
Två andra processorienterade innovationsteorier som jag finner användbara 
för att belysa och förstå komplexa och omvälvande innovationsprocesser är 
transformative innovation (Transformative Social Innovation Theory) och 
systemic innovation. Jag har inte hittat någon entydig svensk översättning av 
begreppet transformative eller systemic så jag har valt att här översätta dem 
till transformativ innovation respektive systemisk innovation. Båda teorierna 
fångar in komplexa system av faktorer och förutsättningar i skapandet av 
potentiella förändringar genom gemensamt/ömsesidigt värdeskapande mel-
lan företag och samhälle för att över tid skapa en långsiktig uthållighet. 169 

Företag (organisationer) engagerar sig i transformativ innovation när de 
innefattar sociala, miljömässiga, etiska eller liknande initiativ som en inte-
grerad del av deras strategiska uppdrag. Företagets handlingar går ut på att 
skapa ett positivt och fundamentalt förändrat förhållande i relationen till 
samhället och miljö.170 

En transformativ innovation utvecklar sig över tid och kan innefatta kom-
plexa system av faktorer och förutsättningar i skapandet av potentiella för-
ändringar. I teorin betonas ett behov av att koppla samman globala och lo-
kala ansträngningar.171 Kopplingar mellan olika nivåer som mikro- och mak-
rosystem är utmanande för alla teorier eftersom både ursprung och faktisk 

                                                
167 Christensen, C.M. (1997). 
168 Christensen, C.M. (1997), Christensen, C.M. Anthony, S. & Roth, E. (2004). Christensens teori om 
disruptive innovation har under senare år börjat ifrågasättas. King m.fl. framhåller bl.a. att teorin inte 
stämmer p.g.a. felaktiga antaganden. De hävdar bl.a. att det är andra saker som styr om en innovation är 
disruptiv, eller snarare att ett bolag blir disruptat, och de lyfter fram följande företeelser som exempel på 
detta: King med fleras slutsats är att Christensens teori om disruptiv innovation bör användas som en 
varningsklocka men inte som ett analysverktyg (King, A. & Baatartogokh, B. 2015). 
169 Bright, D., Fry, R. & Cooperrider, D. (2006). 
170 Bright, D., Fry, R. & Cooperrider, D. (2006). 
171 Leach, M. et al.(2012). 
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påverkan av förändringar uppstår eller upplevs på olika nivåer.172 Transfor-
mativa innovationer kan förklaras som processen där innovation bidrar till 
samhällelig omvandling. Att på det här viset beskriva transformativ innovat-
ion skiljer sig från ett mer systembundet perspektiv på social innovation.173 
Transformativ innovation kan beskrivas som att initiativ, produkt, process, 
program, projekt eller plattform utmanar och över tid bidrar till att gällande 
rutiner, resurser och rådande övertygelser i det större system vari det blivit 
introducerat har genomslag samt en omvandlande och bestående påverkan. 
174 Transformativ innovation utvecklas och visar sig över tid, vilket tyder på 
att den sker när den ömsesidiga fördelen förändras, när företag går från olika 
lägen av ömsesidiga fördelar, eller befinner sig i en positiv riktning gentemot 
den rådande normen i samhället. Transformativ innovation är aktiviteter som 
ökar ömsesidiga fördelar för företag och samhälle och miljö och med pot-
ential att på djupet förändra värderingar, antaganden och beteenden hos 
människor, organisationer, branschen och det globala samhället.  

Systemisk innovation 
Systemisk innovation är en processorienterad teori om innovation och den 
kan ses som ett ”nytt systemtänkande” som bygger på följande antaganden: 

 
1. Att allting i världen är direkt eller indirekt sammankopplat.  
2. Att systemet är så komplext att vi människor aldrig fullt kan förstå det.  
3. Att intervention (påverkan) är ofrånkomlig. Allting vi gör påverkar värl-

den (också att inte göra någonting kommer att ge återverkan).175 

Det finns ett flertal olika innebörder som kan förklara systemisk innovation 
och jag har valt följande exempel:  

 
1. Att syftet med innovationen är att ändra själva grunden för ett samhälle – 

t.ex. omställningar för att säkerställa miljömässig uthållighet (sustaina-
bility). Vad som gör det systembundet är att man erkänner att det finns 
ett system där delarna hänger ihop i en systemhierarki. Ett innovations-
system ska ses som en del av ett ekonomiskt system, som i sin tur är en 
del av ett samhälleligt system (samhället) och att alla system existerar i 
ett enda globalt ekologiskt system.  

                                                
172 Goodman, P.S. (2000), Bright, D., Fry, R. & Cooperrider, D. (2006). 
173 Avelino et al. (2014) hävdar att samhällelig omvandling skiljer sig från systeminnovation (detta är inte 
samma som systembunden innovation) på så sätt att de omfattar större omvandlingar än bara inom ett 
sub-system.  
174 Begreppet social innovation är också flytande. Det kan förklaras som innovativa tjänster, produkter, 
processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Westley et al. hävdar t.ex. att 
social innovation är systembunden per definition. Westley, F.R. et al. (2013). 
175 Midgley, G. & Lindhult, E. (2017). 
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2. Systemisk innovation visar hur människor som arbetar med innovation 

agerar och engagerar sig i processer som leder till och stöttar system-
bundna resonemang. Det är de processerna och tankarna som ses som 
systembundna snarare än innovationssystemet som man verkar i. 
 

3. Systemisk innovation är ett system som är ett resultat av fastslående 
formuleringar eller intervention av någon aktör (person eller organisat-
ion) som vill förbättra en situation med hjälp av systemtänkande. I det 
här sättet att tänka förstår aktörerna att när ett system är konstruerat är 
det inte en sak, utan en system-miljö (eller ett sammanhang), dvs. ett 
nätverk som styrs av gränsdragningar som är gjorda med ett syfte.176 

Systemisk innovation uppstår ur en process som stöttar innovatörer och de-
ras intressenter som är identifierade i processen genom användning av kon-
cept från systemidén för att förändra deras tänkande, förhållningssätt, relat-
ioner, möten och aktiviteter för att skapa nytt värde.177 Båda teorierna om 
transformativ och systemisk innovation beskriver, som jag ser det, en inno-
vationsprocess som till sin natur är komplex.  

Komplexitetsvetenskap 

Komplexitetsteorin 
Innovationsprocesser blir komplexa genom olika kopplingar och interaktion-
er mellan individer och teknologier etc. Att utveckla komplexa processer 
kräver kunskap och interaktion från olika erfarenhets- och ämnesområden.178 
Flera studier visar att innovation berör aktörer på flera nivåer179 som intera-
gerar sinsemellan och mellan olika organisationer i olika nätverk av organi-
sationer och institutioner. Innovation involverar kopplingar i nätverk mellan 
individer och teknologier från olika områden,180 interaktivitet på olika nivåer 
och på mikro- och makroplan av organisering. Innovationsprocessen är inte 
linjär, den är full av framgångar och motgångar 181 som kan leda till stor 
bredd av olika resultat.182 Begreppet komplexitet används för att beskriva 
processerna och dessas samverkansformer. Det är svårt, och t.o.m. komplice-
rat, att definiera begreppet komplexitet på ett tydligt sätt. Det är också värt 

                                                
176 Ison, R.L. (2017) 
177 Midgley, G. & Lindhult, E. (2017). 
178 Rycroft, R.W. & Kash D.E. (2004). 
179 Van de Ven, A.H. (1986). 
180 Callon, M. (1987). 
181 Van de Ven, A. H. (1986). 
182 Davis, J., Eisenhardt, K. & Bingham, C. (2009). 
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att i detta sammanhang poängtera att begreppet ”komplext” inte är synonymt 
med begreppet ”komplicerat”.183 Det har gjorts många försök att definiera 
begreppet komplexitet och att förklara skillnaden på begreppen ”komplice-
rad” och ”komplex”.184 Goldstein gör en ansats, som jag finner användbar, 
genom att bryta sönder begreppet komplex i ordets grundformer.185 ”Plex” 
går att härleda från ordet ”veckningar”, likt förvecklingar som formen på den 
mänskliga hjärnan, och ”kom” kan härledas från latinets betydelse av ordet 
”med”. Komplex kan på det sättet översättas till ”med förvecklingar”. Kom-
plext är skilt från vad som ”bara” är komplicerat. Ungefär som ett trassligt 
garnnystan är komplicerat att reda ut, men enkelt att förstå när det väl är ”ut-
trasslat”. Ett komplext system kan däremot inte bli ut-trasslat eftersom det är 
själva förvecklingarna och konsekvenserna av alla dessa veck som gör dem 
till vad de är, och även om man skulle kunna reda ut förvecklingarna, så 
skulle uniciteten i själva systemet gå förlorad.186 

Komplexitetsteorin (KT) kan användas för att förstå processer och inter-
aktioner på ett mer holistiskt sätt. I likhet med ANT framhåller KT vikten av 
att integrera naturvetenskap och samhällsvetenskap, vilket underlättar för 
mig som innovationsforskare med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt att 
röra mig mellan natur- och samhällsvetenskap.  

Från ett ontologiskt perspektiv bygger komplexitetsteorin på idén att den 
fysiska och materiella verkligheten existerar oberoende av hur vi skildrar 
eller tolkar den.187 Eftersom vi använder en begreppsapparat för att beskriva 
hur vi förstår denna verklighet uppfattar vi systemet som mer komplext.188 
Komplexitetsteorins tillvägagångsätt kan vara kvantitativt och/eller kvalita-
tivt. Historiskt sett kan teorin ses kommen ur systemteori och kaosteori, men 
till skillnad från dessa söker komplexitetsteorin mindre aktivt efter univer-
sella lagar, och den omfattar flera teoretiska infallsvinklar med sitt ursprung 
i fysik, matematik och biologi.189 
                                                
183 Midgley, G. (2008). 
184 Strum och Latour beskriver att något är komplicerat när det består av en kedja av enkla uppgifter. 
Datorer är arketypen för en komplicerad struktur där uppgifter utförs av en maskin som gör en rad enkla 
steg. Latour et al. föreslår att när något går från att vara komplext till komplicerat sker en enorm förenk-
ling av en rad olika steg. Moderna forskare som studerar komplexa levnadsmönster i t.ex. babianflockar 
ersätter en komplexitet bestående av varierande, svårtydda och pågående beteenden, relationer och inne-
börder med ett omfattande och komplicerat system av enkla, symboliska, tydliga delar och skapar på så 
sätt ett komplicerat men förutsägbart system. Enligt Latour är förmågan att göra den typen av förenkling 
avgörande för skillnader i olika typer av socialt liv. Studien över babianflocken påvisar hur sociala kopp-
lingar begränsas till sociala förmågor. Babianerna limmar ihop det sociala varje dag med ständigt mer 
komplexa sociala interaktioner. Latour menar att vi människor använder interaktioner som är mindre 
sociala och mindre komplexa men kanske mer komplicerade, då de består av flera lager (Strum, S. & 
Latour, B. 1987), (Latour, B. 2015). 
185 Goldstein J. (2008). 
186 Goldstein, J. (2008). 
187 Byrne, D. (1998). 
188 Tsoukas, H. (2005). 
189 Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2013). 
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Komplexitetsteorin är med andra ord inte en enskild teori utan innefattar 
många infallsvinklar för att förstå mänsklig interaktion i en daglig verksam-
het. Infallsvinklar som på olika sätt visar hur en särskild form av dynamik 
uppstår när interaktion bestående av icke linjära egenskaper både begränsar 
och möjliggör samspel mellan individer.190 Komplexitetsteorin ifrågasätter 
idén om att system verkligen fungerar som bäst i jämviktstillstånd (som ef-
tersträvas t.ex. inom systemteorin).191 När det handlar om komplexa system 
ifrågasätter KT om jämvikt överhuvudtaget ska eftersträvas.192 

Komplexitetsteorin erbjuder som jag uppfattar det ett något annorlunda 
tillvägagångssätt jämfört med de systembaserade förklaringarna när det gäl-
ler att förstå kunskapsprocesser och hur man kan skapa värde.  

Komplexitetsvetenskapens syfte är att fånga in komplexiteten i interakt-
ionen mellan beroende aktörer i ett system och de oförutsägbara resultaten 
av denna samverkan. Komplexitetsteorin lyfter fram processer före händel-
ser och förändring snarare än struktur,193 något som ovan också lyftes fram 
bl.a. i den skandinaviska institutionella teorin. För att ett system ska kunna 
förstås i sin helhet behöver det studeras i förhållande till andra system och 
till sig självt. Det är ett resonemang som går att känna igen även i ANT.  

Det finns i komplexitetsteorin som jag ser det vissa beröringspunkter och 
likheter med ANT, ny institutionell teori och även hos systemisk och trans-
formativ innovationsteori, bl.a. rörande enskilda aktörers potential att på-
verka samhällsmönster på ett liknande sätt som samhällsmönster påverkar 
och bidrar till att förändra den enskilda aktören. I det fallet bestämmer kopp-
lingarna och styrkan i förbindelserna mellan aktörerna dynamiken i nätver-
ken. Enligt komplexitetsteorin fokuserar man på olika nivåer. Som jag tidi-
gare framhållit ser jag fördelar med att fånga in komplexiteten i såväl det 
lokala som det globala. Att inte vilja avgränsa nätverken och förbindelserna 
mellan aktörerna till en makro- eller mikronivå talar för att kombinationen 
av komplexitetsteori med ANT kan vara användbar i min analys.  

Komplexa interaktioner går inte att spåra till endast några enstaka fak-
torer.194 Ofta används ett negativt prefix som förklaringsterminologi för att 
definiera komplexiteten, så som icke-förutsägbar, icke-reducerbar (med 
andra ord inte enkel).195   

                                                
190 Fonseca, J. (2002). 
191 Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2013). 
192 Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2013). 
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Komplexitetsteori kan beskrivas som att den utgår ifrån idéerna om: a) plöts-
liga framträdanden, b) självorganisering, c) paradoxal dynamik, d) icke-
linjär utveckling och e) påverkan av feedback-mekanismer:  

a) Plötsligt framträdande: 

En helhets egenskaper kan inte alltid förutses, men den har uppstått på en 
viss plats, vid en viss tidpunkt och egenskaperna går inte att finna i någon av 
delarna. Detta fenomen brukar kallas emergens eller ”framträdande”.196 Det 
handlar om resultat av interaktioner mellan systemet och dess miljö eller från 
interaktioner mellan olika delar i ett system. En mängd av olika faktorer på 
mikro- och makronivåer integrerar med varandra och det kan ge upphov till 
oväntade utfall. I en process där många faktorer är inblandade skapas större 
förutsättningar för oväntade och spontana framträdanden.197 

b) Självorganiserande system: 

I det här fallet anses ett komplext system vara självorganiserande då det på 
egen hand skapar egenskaper och delar som den behöver för att kunna finnas 
till.198 Komplexa systems självorganisering handlar om dynamiska processer 
som bidrar till stabilitet och skapande av ett helhetligt system.199 Tankar om 
att ordning uppstår genom självorganiserande processer återfinns bl.a. inom 
grundläggande principer för universum med energiförbrukning som förut-
sättning för att skapa och upprätthålla ordning.200 De handlar om en syn på 
att ordning växer fram spontant och tillfälligt jämfört med det mer planerade 
och avsiktliga inom ett mer klassiskt systemtänkande som antar att det går 
att tvinga fram ordning i ett system från ”utsidan”.201  

c) Paradoxal dynamik: 

Begreppet paradox används för att beskriva motstridiga eller oförenliga per-
spektiv och hanteras vanligen med s.k. dikotomier, som ger upphov till di-
lemman av typen ”antingen/eller”.202 I komplexitetssammanhang kopplas 
begreppet paradox till samtidig närvaro av motstridiga krafter och idéer, och 
kan därmed inte reduceras till motstridiga perspektiv som ”antingen/eller”, 
vilket jag ser som viktigt inlägg eftersom det ger möjlighet, eller tvingar en 

                                                
196 Goldstein, J. (2008). 
197 Knorr-Cetina, K. (1995). 
198 Berger och Luckmann (1966) lyfte fram hur individer skapar regelsystem bestående av strukturer och 
institutioner och hur dessa i sin tur påverkar individernas agerande. 
199 Stacey, R.D. (2007). 
200 Kelly, S. & Allison, M.A. (1999). 
201 Goldstein, J. (2008), Stacey, R.D. (2007). 
202 Stacey, R.D. (2007). 
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att hantera motsägelsefulla sammanhang genom att förändra eller om-
forma.203  

d) Icke-linjära system: 

Inom det komplexa systemet interagerar många aktörer direkt och indirekt 
med varandra. I ett komplext system är det i första hand processerna och inte 
strukturerna som studeras.204 Ett exempel på ett komplext system, som jag 
uppfattar inte kan eller bör befinna sig i ett jämviktstillstånd men som ändå 
är stabilt, är människokroppen. Våra celler behöver ständigt bytas ut genom 
komplexa processer, särskilt inom stamcellen, som i den fortsatta berättelsen 
kommer att spela en nyckelroll. 

e)  Positiva och negativa feedbackmekanismer: 

Feedbackmekanismer kan beskrivas som processer varifrån effekten av en 
händelse eller ett fenomen påverkar de aktörer som orsakade effekten och 
som inte gör det möjligt att fastställa det direkta orsak-verkan-förhållandet.205 
Feedbackmekanismerna kan ge mig som innovationsetnograf möjlighet att 
förstå interaktioner mellan olika system och olika faktorer. En följd av detta 
resonemang är att en aktörs lilla förändring i någon variabel kan medföra 
stora konsekvenser. Begreppet dynamisk respons beskriver hur en aktör som 
agerar på en plats vid en tidpunkt har en effekt i systemet i en annan tid och 
på en annan plats.206 Negativa feedbackmekanismer bromsar effekterna me-
dan de positiva i stället förstärker dem. 

Att fånga den teoretiska komplexiteten i praktiken 
För att belysa komplexitetsforskningen och komplexiteten i innovationspro-
cesser lyfter Garud, Van de Ven och Tuertscher fram några områden som här 
översätts till Evolutionär, Relationsbunden, Tidsbunden, Kulturell, Mani-
festbunden och Regulativ komplexitet.207 Fokus är här i första hand inte på 
hur man bör kontrollera processerna, utan mer på hur man kan fånga in 
komplexitet för att kunna hantera långsiktig och fortlöpande innovation.  
  

                                                
203 Stacey, R.D. (2007). 
204 Tre centrala riktningar inom forskning på icke-linjära system är Komplexa adaptiva system (KAS), 
matematiskt kaos och dissipativa strukturer (Aasen, T.M. & Amundsen, O. 2013). 
205 Bar-Yam, Y. (2009). 
206 Bar-Yam, Y. (2009). 
207 Garud, R., Tuertscher, P. & Van de Ven, H. (2013). 
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Evolutionär komplexitet 

Innovation kan beskrivas som en evolutionär utveckling där förändringskrav 
från t.ex. marknaden påverkar valet av utvecklingssteg. Detta leder till en 
evolutionär komplexitet där sammankopplade utvecklingssteg leder till en 
fastslagen riktning. Det är en riktning som endast kan ändra sin bana genom 
yttre påverkan.208 Evolution av innovationen beror därmed på slumpmässig 
yttre påverkan och är fastlåst av organisationers interna relationer och dessa 
är därmed inte lätta att ändra. Senare forskning har visat att det inte är fullt 
så fastlåst, vilket innebär att utvecklingssteg inte nödvändigtvis behöver vara 
slumpmässiga, utan stegen kan vara framkallade av att man styr de olika 
aktörer som påverkar innovationen.209 Det leder dock till ytterligare kom-
plexitet när fler aktörer blir inblandade i utvecklingen av innovationen och 
processen sker i många dimensioner mellan teknologi, industristrukturer och 
samhälle.  

 

Relationsbunden komplexitet 

Även om det finns många betydelser av begreppet komplexitet visar flertalet 
studier att de uppstår i samband med kombinationer av interaktion mellan 
olika aktörer, dvs. människor och artefakter i olika sociala miljöer.210 Flera 
studier av innovationsprocessen visar att idé, utveckling och implementation 
sker genom samspel mellan sociala och materiella ting, dvs. artefakter. Sam-
spelet och förvecklingarna mellan människor och artefakter ses som ett kon-
tinuerligt interagerande som skapar en relationsbunden komplexitet.211 En 
förändring i en del av innovationen förändrar en annan del på ett interaktivt 
sätt. Denna process skapar osäkerhet eftersom olika aktörers tvetydiga tolk-
ningar av artefakternas verkliga betydelse förstärks av de många olika, och 
ofta motstridiga, synpunkter som olika aktörer har. En relationell komplexi-
tet kan t.ex. förstås genom metaforen av en blandning av ingredienser till en 
gryta, där ingen ingrediens är likadan, utan själva olikheten är meningen med 
grytan.212 Denna gryta är inte producerad av en allvetande chefskock, utan 
den är beroende av interaktion på ”mikronivå” där reaktioner sker i en lokal 
miljö vilket skapar resultatet.213 Varje aktör är begränsad till lokala interakt-

                                                
208 Vergne, J. & Durand, R. (2010). 
209 Eisenhardt, K.M. & & Martin, J.A. (2000), Helfat, C.E. & Winter, S.G. (2011), Teece, D.J., Pisano, G. 
& Shuen, A. (1997). 
210 Latour, B. (Czarniawska-Joerges, B., S.al. (2005).  
211 Callon, M. (1986), Latour, B. (2005). 
212 Axelrod, R. & Cohen, D. (2000). 
213 Stacey, R.D., (2001), Weick, K.E. (1979), Drazin, R. & Sandelands, L. (1992), Tsoukas, H. (2008). 
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ioner och ser aldrig hela systemet, det är genom sådan lokal interaktion in-
novation framstår som en distribuerad process.214  
 

Tidsbunden komplexitet 

Med tidsbunden komplexitet menar forskarna att innovationsprocessen kän-
netecknas av olika tidsrytmer och erfarenheter snarare än en rak tidslinje. 
Flera olika tidsrytmer inom skilda områden i infrastrukturen, som är nöd-
vändiga för innovationen, skapar obalans inom den infrastruktur som krävs 
för att föra innovationsutvecklingen framåt. Om man inte tar hänsyn till dem 
kan det hindra, eller till och med stoppa utvecklingen.215 Termen komplexitet 
kan också användas för att beskriva den inneboende dynamiken i icke-linjära 
processer.216 Tidsbunden komplexitet kan till exempel uppstå när det som ses 
som en lösning på ett problem i dag leder till ett annat problem över tid.217 På 
motsvarande sätt kan det som verkar ointressant vid ett tillfälle visa sig vara 
lösningen på ett oväntat problem i framtiden. Den tidsbundna komplexiteten 
visar att jämvikten ständigt förskjuts och utvecklas på grund av tidsförskjut-
ningar, förseningar och olika tidsrytmer.218 Lika viktigt för aktörer som är 
inblandade i processen är överraskningar och plötsliga insikter.219 Dessa ”eu-
rekahändelser” kan varken förutspås eller tvingas fram, men de kräver insikt 
och förståelse – en paradox som Pasteur formulerade på följande sätt: ”turen 
gynnar bara den som har ett förberett medvetande”.220 
 

Kulturell komplexitet 

Innovation påverkas av kulturer. Det innebär att olika kulturella miljöer, 
kontexter av värderingar, egen praktik och sammanhang skapar olika förut-
sättningar för innovationsprocesserna och ger olika resultat.221 Nya innovat-
ioner kan inte spridas helt oförändrade, utan måste återuppfinnas i sin lokala 
kulturella miljö.222 
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Manifestbunden komplexitet 

Komplexitet visar sig också i användandet och spridningen av olika beskriv-
ningar, ändamål och etiketter. Aktörer försöker få klarhet i dessa genom att 
dela in dem i olika kategorier.223 Men eftersom dessa inte kan placeras in i 
snäva kategorisystem på något enkelt sätt, skapar de i stället komplexitet för 
aktörerna när de ska röra sig utanför sina definierade gränser.224 Detta kan 
kallas manifestbunden komplexitet.  
 

Regulativ komplexitet 

Studier i komplexitet har visat att en mångfald av beskrivningar, ändamål 
och etiketter kan skapas genom att personer använder underliggande regler 
och rutiner.225 Denna komplexitet kan kalls regulativ. Ett antal regler och 
rutiner skapar ett slags ”system” som styr hur delar kan bli kombinerade 
och/eller användas. Detta system är mer eller mindre komplext och reglerna i 
sig kan vara beroende av omgivningen eller hur de omvandlas vid använ-
dande.226 I samband med innovation blir en regulativ komplexitet synlig i de 
regler som utgör basen för utvecklingen av olika produkter och tjänster.227 

Komplexa responderade processer 
Innovationsprocesser är komplicerade och ofta mer komplicerad i verklig-
heten än den bild som återges i innovationslitteraturen.228 Kritik mot kom-
plexitetsteorierna är att den organisatoriska komplexiteten blivit alltför för-
enklad i kategorier, metaforer och begrepp.229 Perspektivet komplexa resone-
rande processer har en infallsvinkel för att förstå individers samspel och 
handlande som integrerar kunskap om det mänskliga sociala livet med resul-
tat från den naturvetenskapliga forskningen om komplexa system. 230   

Genom att se på organisationer som komplexa responderade processer ser 
man mänskliga samspel som komplext framväxande och självorganiserande. 
Kommunikationsprocesser med samtalsteman som skapas, omskapas och 
återskapas gör att individer kan förhålla sig och förstå hur idéer och händel-
                                                
223 Bowker, G. & Star, S. (1991). 
224 Hannan, M., Pólos, L. & Carrol, G. (2007), Zuckerman, E. (1999). 
225 Axelrod & Cohen (2000). 
226 Cowan, G., Pines, D. & Meltzer, D.E. (1994). 
227 Davis, J., Eisenhardt, K. & Bingham, C. (2009). Ett exempel är de många versioner av Sony Walkman 
som togs fram för olika kundsegment baserades på två regler: förbättring av ljudkvalitet och förbättring 
av bärbarhet (Sanderson, S. & Uzumeri, M. 1995). 
228 Garud, R., Tuertscher, P & Vand de Ven, A.H. (2013). 
229 Price, I (2004). 
230 Mead, G.H. (1967), Elias, N. (2000).  
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ser förändras över tid i en ständig utveckling. I varje nutid ligger potential 
till många framtida situationer och i varje nutid finns också möjligheten att 
göra nya tolkningar av det förflutna. I teorin poängteras att kopplingen mel-
lan orsak och verkan inte ska ses som sammankopplad, förutsägbar, univer-
sell eller möjlig att styra. Det komplexa handlar här om en rörelse eller en 
särskild dynamik som är både instabil och stabil, oförutsägbar och förutsäg-
bar, konfliktfylld och harmonisk, dvs. en form av paradoxal dynamik som 
uppkommer över tid. De mänskliga samspelen anses enligt teorin ske lokalt 
som kommunikation mellan ett begränsat antal individer.231 Med hjälp av 
komplexa responderande processer kan teori och språkbegrepp fångas in, 
t.ex. genom att jag som innovationsetnograf kan ha fokus på de mänskliga 
handlingsmönster som utvecklas när individer samverkar i vardagen för att 
få en djupare insikt i innovation och förändring. 

Förändringsprocesser över tid 
Innovation kan med andra ord också beskrivas som ett svar på förändring.232 
För att förklara ”hur” och ”varför” förändring sker i sociala enheter presente-
rar Van de Ven följande fyra alternativa processteorier om grundtyper som 
förklarar organisationsförändringar i deras naturliga sammanhang.233  
1. Evolutionär teori. 2. Dialektisk teori. 3. Livscykelteorin. 4. Teleologisk 
teori. Dessa fyra processteorier kan användas för att bygga specifika teorier 
kring en eller flera av dem.  

                                                
231 Aasen, T.M. (2009). 
232 Aasen, T.M. (2009). 
233 Van de Ven, A.H.  & Poole, M.S. (1995).  
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Figur 2. Förklarar utveckling och förändring i organisationer. (Efter Van de 
Ven & Poole 1995) 

1. Evolutionär teori har fokus på kumulativ (något som växer genom att 
något nytt läggs till det gamla) förändring. Teorin bygger på tanken om 
att små individuella förändringar över tid kan medföra förändringar i 
stora sammanhang. Förändringen sker ofta slumpartat i en kontinuerlig 
cykel av variation (förändring), urval (uppkomst) och bevarande (resul-
tat). Denna teoris oförutsebarhet vad gäller riktningen på förändring kan 
med hjälp av sannolikhetskalkyler förutse en mångfald av utfall och 
händelser. 
 

2. Dialektisk teori är konfliktorienterad. Förändring uppkommer när en 
opposition (antites) utmanar den gällande ordningen (tes) med syfte att 
integreras i denna på lika villkor. Det leder till en ny stabilitet (syntes). 
Trots det finns det inga garantier för att denna teori bidrar med stabilitet 
och kreativitet. 
 

3. Livscykelteorin utgår likt den evolutionära teorin från att förändring sker 
kumulativt men till skillnad från den evolutionära teorin sker det med 
utgångspunkt från premisser som är givna på förhand. Varje steg i för-
ändringen sker som en logisk följd av det föregående.  
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4. Inom teleologisk teori förklaras förändring genom en filosofisk lära. 

Målet för förändring förutses och sätts i centrum. Till skillnad från 
livscykelteorin finns ingen given väg för detta. I stället bygger den teo-
logiska teorin på mer okonventionella och tidigare oprövade vägar där 
utveckling sker genom brott mot vedertagna normer. 

 
Figuren visar en utvecklingslinje för varje teori och vilken väg förändrings-
processen tar och vilka krafter som driver förändringen. Olika analytiska 
nivåer kan kopplas till detta, så som enskilda individer, organisationer eller 
hela samhällen. Vid studier av organisationer kan man på dessa analytiska 
nivåer lägga modellens “Förändringsgrad” där “Flertalig” avser relationer 
mellan två eller fler separata enheter och “Entalig”, som handlar om intern-
utveckling av enstaka enheter. Förändringsprocessens förutsägbarhet visas i 
andra parametern “Typ av förändring” genom dels “Förbeskriven/bestämd”, 
där förändring anses ske inom ett befintligt ramverk som ger den en viss 
förutsägbarhet då det bygger på tidigare utvecklingsstadium, och dels “Kon-
struktiv/sökande” som sker genom att man bryter med och eller byter ut det 
förflutna. Efter en genomgång av dessa förändringsteorier verkar de vara 
användbara i min analys av det förändringsarbete som uppkommer när sam-
verkande aktörer ska organisera sitt arbete för att kunna hantera kontroverser 
och konflikter för fortsatt konceptutvecklingen av stamcellerna.  

Översättning — en social process  
Ett annat teoretiskt angreppssätt som för studien kan vara intressant för att 
fånga in komplexa samverkansformer och förändringsprocesser hos såväl en 
ny idé som aktörerna som är delaktiga i de komplexa innovationsprocesserna 
är ”översättningsbegreppet.” Översättning är ett annat sätt att beskriva en 
komplicerad samverkansprocess som utspelar sig över tid genom lokala in-
teraktioner mellan olika aktörer när det handlar om att sprida och utveckla 
nya idéer. Utöver att innovation tillkommer i en kollektiv process finns 
också ett behov av att det nya ska spridas och på olika sätt omsättas ute i 
samhället. Översättningsprocesser kan bäst studeras genom studier av hand-
lingar som sker i en vardaglig verksamhet.234 Det traditionella sättet att besk-
riva hur idéer sprids har till stor del varit en teknisk fråga, och det begrepp 
som traditionellt används för att beskriva spridning är diffusion. Under 1920-
talet började europeiska antropologer använda begreppet diffusion för att 
diskutera hur innovationer spreds i olika kulturer.235 Det kom att ta ett par 
                                                
234 Callon, M. (1986), Latour, B. (1987). 
235 Rogers, E. (2003). 
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decennier tills diffusionsbegreppet började användas inom ett stort antal 
discipliner, som t.ex. sociologi, teknik och företagsekonomi. Om man som 
jag är intresserad av att se hur olika föreställningar och idéer sprids inom ett 
fält, eller en organisation, kan man som andra författare inom institutionell 
organisationsteori, t.ex. Czarniawska-Joerges, Sevón, Sahlin-Andersson 
m.fl., och forskarna inom aktör-nätverksteorin, Latour och Callon, i stället 
för diffusion använda begreppet översättning för att tydliggöra att idésprid-
ning är en social process och att idéer alltid bärs av människor och tolkas 
och omtolkas av människor.236  

Institution — samhällets spelregler 
Eftersom innovation skapas interaktivt mellan människor har den sociala 
dimensioner. Med detta synsätt kan en teori om utveckling av innovations-
processer ses som en teori om förändring i ett socialt sammanhang och som 
en teori om hur olika förändringar påverkar organisationers prestationer och 
affärsmässiga resultat.237 

Att förstå hur nya idéer utvecklas i en komplex kontext handlar också om 
att förstå hur personer och organisationer är medskapare till och påverkas av 
det som inom samhällsvetenskapen kallas institutioner. Begreppet institution 
förknippas vanligen med organisationer och byggnader. Men institutioner 
kan i vidare mening även definieras som ”samhällets spelregler” och då in-
kluderar begreppet formella institutioner som t.ex. demokrati och rättssy-
stem. Men det kan också innefatta mer informella institutioner och tradition-
er och kultur, exempelvis vardagliga fenomen som sammanträden och kaffe-
raster. Institution kan alltså syfta på såväl etablerade vanor och organisat-
ionsformer som större sammanhängande teorier och meningssystem. Det 
existerar ett ömsesidigt skapande mellan oss människor och våra institution-
er.  

Institutioner är föreställningar som vi har om verkligheten som i sig själva 
är skapare av verkligheten.238 En institution kan förklaras som ett symboliskt 
system vari individer och organisationer kategoriserar sina handlingar, skap-
ar ordning i tillvaron och tillskriver verkligheten mening. Världen uppfattas i 
det fallet som socialt konstruerad på både organisatorisk och individuell 
nivå.239 Det finns flera sociala konstruktioner som präglar vår syn på organi-
sationer. Grunden för institutionell teori är sociologi. Inom den samhällsve-
tenskapliga forskningen har bland annat organisationsforskare varit med och 
                                                
236 Ett avfärdande av diffusionsperspektivets objektivism behöver inte innebära ett hemfallande åt total 
relativism (Johnson 2003). 
237 Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2013). 
238 Hamrefors, S. (2009). 
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utvecklat institutionella studier till ett stort forskningsområde.240 Mångfalden 
inom området vittnar om att man inom den samhällsvetenskapliga forsk-
ningen antar att institutioner har ett förklaringsvärde i förståelsen av institut-
ionella förändringar och aktörers agerande. Forskare inom denna inriktning 
ägnar sig åt att förklara hur de institutioner som reglerar organisationers 
agerande förändras, och vilken inverkan detta får på organisationernas age-
rande och organisationsfältet. Inom alla organisationer finns en mångfald av 
olika sätt att löpande organisera verksamheten. Det handlar om både stabila 
auktoritets- och relationsmönster och organiseringsprocesser. Enligt Al-
vesson och Svenningsson är organiseringsprocesserna den viktigaste delen 
av vad organisation handlar om. Processer bidrar till att organisationer är i 
ständig tillblivelse.241  

Den institutionella teorin kom som en reaktion på den organisationsteori 
som beskrev organisationer som resultat av ledningens rationella val och 
styrning.242 Inom institutionell teori antas organisationens utformning vara ett 
resultat av de institutioner som finns i dess omgivning och av större sam-
manhängande teorier och meningssystem.243 Att en organisation är institut-
ionaliserad är ett uttryck för omgivningens betydelse. Teorin betonar sam-
band och beroendeförhållanden mellan organisationer och omgivningen 
inom vilken en organisation är skapare och skapad av sin omgivning.244 Det 
verkar även finnas utrymme för aktörer att agera utanför det institutionella 
ramverket.245 För att bättre kunna förstå hur aktörer påverkar och påverkas är 
det viktigt att ta hänsyn till de enskilda aktörernas konkreta sociala relationer 
eftersom dessa inte alltid på något enkelt sätt inordnas inom ramen för in-
stitutionerna.246 En central frågeställning inom den institutionella teorin är 
hur omgivningen genom värderingar och normer styr och påverkar organi-
sationer.247 Detta synsätt är en högst relevant utgångspunkt för min studie.  

Organisering som system 
Då innovation alltmer kommit att ses som beroende av system av kulturella 
och institutionella sammanhang finns det i dag ett allt större intresse för den 
typ av samverkansnätverk som kan bidra till utveckling av innovationer. En 
övervägande del av innovationsforskningen har handlat om teknologiut-
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veckling, men sedan slutet av 1990-talet har betydelsen av organisationsut-
veckling blivit allt mer relevant för forskningen.248 Innovationsforskningen 
har traditionellt koncentrerat sig på olika nivåer som nationellt/regionalt, 
grupp/projekt/individ, verksamhet/organisation, sektor/industri, men den 
gemensamma uppfattningen har varit att den kunskap som produceras relate-
ras till konsekvenserna för någon eller något inom de olika nivåerna.249 Ett 
alternativt förhållningssätt är att fokusera på egenskaperna i resultatet av 
utvecklingsprocesserna, t.ex. att en uppfinning tas i bruk250 eller att innova-
tiva resultat sprids.251 

Den större förståelsen för att organisationer inte själva kan äga all nöd-
vändig kunskap har bidragit till en medvetenhet om att problemlösning, lä-
rande och innovation behöver ske också mellan organisationer, inte bara 
inom en organisation.252 Hur det kan gå till har studerats inom innovations-
forskningen och resultaten kan enligt Lam delas in i följande tre riktningar: 

253 
 
1. Organisationsdesign. En riktning som är väl integrerad i litteraturen 

kring teknologisk innovation. Den handlar om samband mellan organi-
sationers förmåga att bedriva innovation och dess strukturella former.254 
 

2. Organisationers lärande och kunskap. Organisationer utvecklar nya 
idéer för problemlösning och lärande255 och innefattar även organisato-
risk förmåga att skapa och utnyttja ny kunskap för innovation.256 

 
3. Organisatorisk förändring och anpassning till underliggande processer 

för att skapa nya organisationsformer. Inom denna riktning ses innovat-
ion som förmåga att svara på ny teknologi och möta förändringar i om-
givningen samt att forma och påverka nya lösningar som är under ut-
veckling.257 

Flera olika koncept har tagits fram för att man ska kunna förstå hur innovat-
ion går till i praktiken. De flesta innehåller termen system. Organisationer 
betraktas i dag ofta som system som består av en mängd aktiviteter som ska 
samordnas för att kunna nå vissa specifika mål. Sedan slutet av 1980-talet 
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har begreppet innovationssystem använts för att beskriva strukturella aktörs-
relationer i syfte att stötta innovationskapande och tillväxt. Tillgång till 
kompetens samt användande och spridning av kunskap är incitament för 
aktörernas medverkan i dessa system. Ett problem med litteraturen inom 
innovationssystem är att den huvudsakligen fokuserar på antagandet att relat-
ioner är viktiga för att utveckla ny kunskap, men inte specifikt på vilken typ 
av relationer som är betydelsefulla eller på vilket sätt de är viktiga.258 
Systembegreppet har en betydande roll i de dominerande teorierna om led-
ning och organisationer.259 Ett innovationssystem kan beskrivas som summan 
av alla interaktioner mellan organisationer och institutioner som behövs för 
att utveckla nya produkter och tjänster.260 Detta perspektiv har vuxit fram 
utifrån argumentet att innovation inte uppstår hos enskilda individer eller 
enskilda företag, utan att det finns systematiska egenskaper i samhället som 
stödjer eller hindrar innovation. Enligt detta synsätt ses innovation som nå-
got som uppstår när olika människor och organisationer möts och har olika 
roller. Viktiga deltagare i ett innovationssystem är politiska aktörer, institut-
ioner – t.ex. regler, lagar föreskrifter och vanor – den offentliga forsknings-
strukturen, det vill säga sådant som forskningsinstitut, universitet, finansiellt 
stöd från offentliga källor, och finansiella institutioner. Det gör att studier av 
samspelet mellan socioekonomiska, institutionella och politiska faktorer är 
värda att göra.261 Det som jag finner tilltalande med denna struktur är att 
utgångspunkten är fokuserad på hur handlingsmönster utvecklas i konkreta 
vardagshandlingar genom mänskliga interaktioner. Detta systemtänkande 
gör att vi enligt min mening kan få en djupare insikt i hur förändring och 
innovation sker, än vad som är möjligt med de andra dominerande teorierna 
inom fältet. 

Öppna innovationsprocesser  

Samverkan mellan akademi, politik och näringsliv 
Ekonomiska, politiska och sociala verksamheter har blivit mer gränsöver-
skridande i tanke och handling. Några exempel på det är sociala nätverk, 
crowdsourcing, fildelning, gemensamma standarder och innovationssystem, 
som exempelvis öppen innovation, trippel helix och nätverk.262  En liknande 
modell till innovationssystem benämns trippel helix och har på ett övergri-
pande plan vunnit framgång hos aktörer som arbetar med innovation, entre-
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prenörskap, riskkapital, tekniköverföring och högskolans tredje uppgift.263 
Trippel helix lanserades av Etzkowitz och Leydesdorff som ett alternativt 
synsätt på universitetens roll i en kunskapsekonomi i samspel mellan olika 
aktörer. 264 Denna modell fokuserar på tre specifika aktörstyper som på sam-
hällelig nivå stimulerar samverkan mellan de akademiska (via universi-
tet/högskola), politiska (via offentliga aktörer) och industriella (via närings-
livet) sfärerna och har blivit något av en normgivande modell för hur ett 
regionalstyrt innovationsstöd bör fungera. Silicon Valley utgör ett ideal för 
en sådan samverkan. Trippel helix är en samverkansmodell för innovations-
verksamhet som förskjuter fokus på innovationsverksamhet i stora företag 
till samspel och kluster. 

I trippel helix-modellen antas inte staten skapa innovation enbart genom 
sina policies, utan den är också aktiv och utvecklar nya marknader, skapar 
regelverk och bygger organisationer för att stimulera och utveckla innovat-
ioner. Det ger processer som går fram och tillbaka mellan de tre aktörerna, 
som även kan ta över varandras roller. Modellen är inriktad på social och 
ekonomisk utveckling. Utöver samverkansdimensionen är den även en platt-
form för institutionell utformning av organisatoriska former som ska stödja 
innovation, t.ex. riskkapitalbolag och forskningsparker.265 Trippel helix 
handlar mer om förändring av roller, och att påverka aktörer så att de beter 
sig annorlunda, än att forskningsprogram ska finansieras på ett specifikt sätt. 
Det verkar dock vara en utmaning att få det att hända i praktiken.266 Mowery 
och Sampat menar att trippel helix-forskningen har fokuserat på universitet 
och i alltför liten utsträckning studerat omvandlingen av stat och industri. De 
anser också att ramverket saknar tydliga kriterier för att utvärdera styrkan i 
sådana kopplingar.267 

Mot ett nätverkssynsätt  
Systemperspektivet förefaller att vara i behov av förfinande. Ett innovations-
system består i hög grad av etablerade relationer mellan personer i olika 
typer av organisationer. Systemtänkandet utgör den dominerande forskning-
en inom innovation och innovationsutveckling. Perspektivet innebär att fors-
karen inte bara studerar enskilda företag eller individer, utan ser till någon 
form av helhet där alla aktörer som är involverade i innovationsprocessen 
analyseras. Begreppet innovationssystem kritiseras för att vara alltför svagt 
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definierat och underteoretiserat.268 Ett av huvudproblemen är den inbyggda 
otydligheten kring systemets gränser. Det är inte heller alltid uppenbart vad 
som bör eller inte bör inkluderas i systemet.269 Otydligheten bidrar till att det 
kan vara svårt att veta var systemgränserna går, t.ex. när det gäller geogra-
fiskt, sektorspecifikt och utifrån specifika aktiviteter. Det försvårar förståel-
sen för hur framväxande och föränderliga idéer uppstår.270Allt detta har som 
Edquist menar lett till att själva organiserandet i vardagslivet inte fångats in, 
och att tids- och situationsberoende orsaker inte heller riktigt finns med. 271 
Eftersom jag i min studie följer en komplex innovationsprocess i dess tillbli-
velse behöver jag kunna analysera det som sker i det vardagliga arbetet, följa 
hur och varför samarbeten inleds och se på vilka sätt idéer tar form och 
sprids. Därför blir det intressant att ta in relations- och handlingsorienterade 
teorier som också kallas nätverk. 

Ett nätverk är ytterligare ett sätt att beskriva ett system på. I forsknings-
sammanhang har nätverksbegreppet använts i nära hundra år.272 Nätverksper-
spektivet återfinns i dag inom många discipliner och är urtypen för postmo-
derna organisationer. Begreppet nätverk förmedlar föreställningen om att en 
viss aktör är inbäddad i ett nät av relationer med andra som antas påverka 
aktörens beteende.273 Nätverksorganisering är ett begrepp som har utmärkts 
av mångtydiga beskrivningar, och är därför också i behov av en noggrannare 
precisering, precis som de andra begreppen som jag har valt att använda i 
denna studie. Det är sällan klart om ordet nätverk ska ses som en metafor, en 
teori eller en metod.274 Mångfalden i forskningslitteraturen talar för att nät-
verksorganisering snarare används som en metafor än som en entydig teori, 
där metaforen nätverk framkallar uppfattningar och handlingar hos männi-
skor för nya sätt att organisera.275  

Nätverksorganisering har som Hedberg framhållit vunnit popularitet 
bland annat för de möjligheter som uppkommer då verksamheten i den egna 
organisationen kan hållas liten. Det har fördelar som större flexibilitet, 
snabbare tillgång till olika sorters resurser, bättre fokus och utvecklingsmöj-
ligheter av den egna spetskompetensen.276 I ett nätverk är det inte en enskild 
organisation som tillverkar tjänsterna eller produkterna, utan snarare nätver-
ket i stort. Forskare framhöll till en början att den nya nätverkande organisat-
ionsformen skulle vara bräcklig och skapa möjligheter för starka aktörer att 
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hindra andra att nå framgång.277 Men i stället blev det ömsesidiga beroendet 
av relationer institutionaliserade och nätverksorganisering blev snabbt ett 
vedertaget begrepp och ett utvecklat forskningsfält.278 

Nätverk gynnar innovation 
Det finns enlig Tidd och Bessant fyra huvudsakliga argument för att man ska 
sträva mot en högre grad av nätverkande i arbetet med innovationsutveckl-
ing.279 
 
1. Kollektiv effektivitet. I komplicerade miljöer där det finns behov av svar 

på många olika typer av frågor är det svårt för alla, utom möjligen inom 
de största företagen, att ha samtliga kompetenser och resurser inom före-
taget. Nätverkande möjliggör tillgång till olika typer av resurser och 
kompetenser genom en gemensam utbytesprocess.  
 

2. Kollektivt lärande. Nätverkande möjliggör inte bara utbytande och ge-
mensamt utnyttjande av begränsade eller dyra resurser. Det kan också 
innefatta en gemensam lärandeprocess där parter kan utbyta erfarenheter, 
utmana modeller och tillvägagångssätt, introducera nya insikter och 
idéer och stötta gemensamma experiment. ”Lärande nätverk” har visat 
sig vara framgångsrika modeller för industriell utveckling i en rad olika 
situationer.  
 

3. Kollektivt risktagande. Bygger på idén att nätverkande möjliggör en 
högre grad av risktagande än vad den enskilda aktören är beredd att ta på 
egen hand. Det är skälet till att det bildas konsortier för gemensamma 
FoU-projekt. 

 
4. Möten av olika kompetensområden. Nätverkande möjliggör framväxan-

det av nya typer av relationer vid forskningsfronten. Exponerar de delta-
gande organisationerna för nya stimuli och erfarenheter. 

Nätverk ger nya perspektiv 
Nätverk som organiseras på ett bra sätt verkar ge verksamheten möjlighet att 
få bättre kompetens till en lägre kostnad och med högre kvalitet. Mot bak-
grund av detta behöver nätverk analyseras som en speciell organisatorisk 
lösning för att få access till specifik kunskap, läroprocesser hos andra aktörer 
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och kopplingar till innovationsprocesser. Inom nätverksorganisationerna blir 
konsten att organisera sin omvärld allt viktigare. Det innebär att skicklighet-
en att förvalta och förädla relationer och kunskap är en central uppgift.280 
Nätverksorganisering handlar inte enbart om att kunna sprida innovativa 
idéer och skapa olika typer av kopplingar till information mellan konkurre-
rande företag. Nätverk mellan och inom företag ger också möjligheter som 
kan generera ekonomisk utdelning och ge argument för exempelvis värde-
ring av företagen. Det senaste decenniets forskning visar att nätverksstruk-
turen, och positionen inom nätverket, påverkar företagets prestationer och 
tillväxt och även själva marknadsstrukturen. Nätverksperspektivet har också 
bidragit till att strategiska beslut lyfts in i den deterministiska synen inom 
institutionell teori.281 De framgångsrika nätverk som lyckas med fortlöpande 
innovation är de som hela tiden håller sig uppdaterade om sina strategiska 
tillgångar i förhållande till de hinder och möjligheter som finns i omgivning-
en. Konkurrens är snarare en fråga om att positionera sin organisation i ett 
nätverk än att attackera omgivningen.282 Genom formella och informella 
band kanaliseras resurserna mellan aktörerna. Detta kan antas leda till en 
effektivare resursanvändning. 

Att organisationer blivit mer gränsöverskridande i sina nätliknande sam-
verkansformer hänger nära ihop med att samhället blivit allt mer globali-
serat. Att bedriva internationell verksamhet är viktigt för tillväxt hos företag 
och för att få utbyte och förädling av resurser. Forskare vid Uppsala univer-
sitet och Handelshögskolan i Stockholm har spelat en betydelsefull roll för 
utvecklingen av nätverksteorin och bidragit med en ökad förståelse för före-
tagsrelationer, marknadskommunikation och internationaliseringsprocesser. 
Forskningen går under benämningen Uppsalaskolan och nätverkssynsättet.283 

Inom Uppsalaskolans nätverksteori antas företag söka kunskap om mark-
naden innan de etablerar sig på den. Det handlar om ett stegvist lärande som 
bidrar till en långsam internationaliseringsprocess där utlandsetablering sker 
gradvis och i närliggande länder. Nätverkssynsättet skiljer sig här från Upp-
salamodellen då den går ut på att skapa kunskap om marknaden i sig. I nät-
verksmodellen har man fokus på att skaffa kunskap om samarbetspartner och 
enskilda kunder och deras relationer till andra aktörer på marknader. Detta 
kan göras med hjälp av nätverk av aktörer så att företag kan dra nytta av 
kunskap och lära sig mer om utländska marknader. Nätverkssynsättet har 
bidragit till kunskap om att företag inte verkar ensamma utan ständigt agerar 
i ett samspel med informella och formella nätverk.  
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Uppsalaskolans modell är bl.a. användbar för att beskriva hur organisat-
ioner internationaliserar sin verksamhet. Uppsalaskolan utvecklades under 
1980- och 1990-talen och denna inkluderade teorier om nationalekonomi, 
sociologi och organisationsteori. Den grundades på ett klassiskt systemteore-
tiskt synsätt där centrala element är helhetsförståelse, positionering, dyna-
mik, interaktion och systemberoende.284 Uppsalaskolans syn på nätverk utgår 
från en annan syn på omgivningen än det öppna systemperspektivet. I stället 
för att se omgivningen som på förhand förbestämd och abstrakt – bestående 
exempelvis av tekniska, politiska och ekonomiska faktorer – analyseras för-
bindelser mellan företag och relevanta och identifierbara motparter som 
bygger på ömsesidigt beroende där förbindelserna beskrivs i nätverk.285 I 
nätverkssynsättet finns inga tydliga gränser, utan alla förbindelser som ett 
företag har till andra aktörer kan kopplas till nya förbindelser. Det innebär att 
ett nätverk inte kan avgränsas till någon specifik marknad, bransch eller in-
dustri. Det centrala i denna ansats är att förstå vilken roll ett visst företag har 
i nätverksstrukturen och hur dess aktiviteter kopplas ihop och påverkar andra 
aktörers aktiviteter och hur dessa i sin tur påverkar företaget. 286  Utveckling-
en av nätverk kan beskrivas som aktör, aktivitet och resurs. Aktörerna utför 
aktiviteter och kontrollerar resurserna.  

Men ny teknik har medfört att interaktioner mellan olika aktörer kan ske 
på andra sätt än tidigare. Globaliseringen har fått aktörer att skaffa sig ge-
digna internationella relationer som har ökat informations- och kunskapsflö-
dena mellan länder och gett upphov till nya förutsättningar och internation-
ellt företagande. Utvecklingen har bidragit till att forskare har kunnat studera 
en ny form av företagande, så kallade born-global-företag, som redan från 
början ser hela världen som sin hemmamarknad. 287 Exempel på sådana före-
tag är för att nämna några Skype, Spotify och Newstag som international-
iserar sin verksamhet direkt vid starten eller kort tid därefter. Den kraftfulla 
dynamik som råder i dagens nätverkande samhälle är enligt min mening svår 
att komma åt genom att använda den traditionella nätverksansatsen.  

Som jag ser det passar Uppsalaskolans modell bra för beskrivningar av 
det som sker i mer slutna nätverk, och denna nätverksansats tycks särskilt 
användbar när värden skapas genom knapphet och exklusivitet. Det gäller 
främst när relationerna är långsiktiga och när antalet aktörer är begränsade, 
t.ex. då nya aktörer etablerar verksamhet inom traditionell tillverkningsindu-
stri. Som jag tidigare har beskrivit i min genomgång av teorin antas nätverk 
vara invävt i en social kontext där institutioner har betydelse. Det företagse-
konomiska nätverkssynsättet har inte explicit intresserat sig för de institut-
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ionella regelverk som organisationer behöver ta hänsyn till, men synsättet 
har en förståelse för att såväl informella som formella institutioner har rele-
vans för både den enskilde organisationen och för nätverkens utveckling.288 

Att fånga in relevanta aktörer och deras handlingar 
Med rötter i sociologin återfinns som tidigare nämnts teorin om aktör-
nätverk (ANT) som har vissa likheter med det traditionella nätverkssynsättet 
genom att det är inriktat på deskriptiva fallstudier och studier av förbindelser 
som inte på förhand avgränsas av organisatoriska gränser utan ses som nät-
verk. Men en stor skillnad mellan ansatserna är synen på aktörerna. I ANT 
studeras hur förbindelser uppkommer, stabiliseras och upphör. Aktörerna 
kan inte bestämmas på förhand eftersom aktörer utgörs av nätverk av förbin-
delser. Aktörer kan även vara icke-mänskliga objekt. I nätverksansatsen 
bestäms aktörerna på förhand och det är först efter det som deras förbindel-
ser studeras i termer av nätverk.289 

Forskare inom ANT vill förstå hur nätverkets syften och värderingar över-
sätts, t.ex. i förhållande till en ny teknik. Med hjälp av ANT kan vi analysera 
hur strategi och identitet formas i en organisation och hur organisationen 
studeras genom dess olika nätverk. Genom att använda ANT kan vi studera 
hur ett nätverk omformas, utvecklas och ändras. Det är associationerna mel-
lan aktörer som sätts i centrum för analysen, inte vad nätverken består av, 
utan hur de håller samman aktörerna och skapar något bestående.290 Grund-
idén i ANT är att samhället är uppbyggt av nätverk som bildas av både 
mänskliga och icke-mänskliga aktörer. I ANT granskas teknik som ett resul-
tat av olika aktörers försök att bygga nätverk.291 Ett alternativt tillskott till 
mitt ramverk skulle t.ex. kunna vara Giddens och hans struktureringsteori för 
att förstå sociala strukturer och stabilitet och förändring mellan aktörer och 
strukturer.292  

Jag valde att använda ANT då teorin har fokus på nätverk och dess delta-
gare, vilket gör att jag kan studera nätverksgenererande processer som inklu-
derar samverkan mellan människor och icke-människor, som teknik och 
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andra artefakter. Begreppet ANT består av de tre metaforerna293 ”Actor”, 
”Network” och ”Theory”. Ordet ”Actor” innefattar en påminnelse om hand-
ling. Latour uttrycker detta på följande sätt: Om aktörerna inte agerar efter-
lämnar de inga spår och då finns det inte heller någon information forskaren 
kan berätta om. Metaforen ”Network” är egentligen missledande och bidrar 
till en hopblandning av objekt med metod.294 Enligt Latour kan man beskriva 
ett nätverk som t.ex. telefoner, tunnelbana och organisationsscheman utan att 
beskriva det i enlighet med ANT. I enlighet med ANT kan vi däremot besk-
riva något som inte ser ut som ett nätverk. Därför kan det vara mer rätt att 
tala om ”Work-Net” eftersom det är rörelsen och förändringar i nätverket 
som ska fångas och beskrivas. Sedan jag runt millennieskiftet kom i kontakt 
med ANT-inriktningen har den utvecklats i många olika ansatser och intres-
seinriktningar som grovt kan beskrivas som 1990-talets ANT respektive 
”efter-ANT”. 295 

Jag ser mig anta en ANT-inspirerad ansats med en övervikt av begrepp 
hämtade från den tidigare ANT och lutar  mig  främst mot dess ursprungs-
teoretiker som Latour, Callon och Law.  Den tidigare ANT-traditionen be-
nämndes även som ”sociology of translation”. Men jag ser positivt på ansat-
sens utveckling som i ”efter-ANT” intar en större pluralism som kan vägleda 
mig som forskare att studera min omvärld.296 

Den senare teorin om handlingsnät, ”efter-ANT” är en intressant utveckl-
ing av aktör-nätverksteorin som kommer från organisationsteorin och hand-
lar om handlingsnät. Czarniawska studerar komplexa organisationer och 
förordar studier av organisering med hjälp av handlingsnät och hon framhål-
ler att det saknas kunskap om hur handlingsnät byggs upp eller byggs om.297 
Idén om handlingsnätverk härstammar från ny institutionell teori.298 Ett hand-
lingsnät fångar såväl den konstruktionistiska aspekten, att inget är färdigor-
ganiserat, som dess effekt fångat i ett specifikt ögonblick. Inom traditionell 
företagsekonomi illustreras nätverk genom hierarkiska bilder och organisat-
ionsscheman som sammankopplar olika aktörer.299 Det är beskrivningar av 
nätverk som saknar information om de handlingar som tillverkade det. Det 
traditionella antagandet är att aktörer finns och att de skapar kontakter. I ett 

                                                
293 Metaforer kan öppna för ny syn på saker och ting och utgör effektiva verktyg t.ex. vid managerande av 
företag och organisationer. Generellt sett är en metafor resultatet av en uppfinningsrik språkanvändning 
och en semantisk innovation som bidrar till att språket utvecklas och växer. Genom att sammanföra två 
meningsvärldar bryter man mot språkets regler. För att denna kollision ska ge upphov till ny mening 
behövs en överskridande tolkning som kan förmedla att det nyskapande ska träda fram (Kristensson 
Uggla, B. 2002). 
294 Latour, B. (2005). 
295 Nimmo, R. (2011). 
296 Nimmo, R. (2011). 
297 Czarniawska, B. (2005). 
298 Czarniawska, B. (2005). 
299 Hedberg, B., Baumard, P. & Yakhlef, A. (2000). 
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handlingsnät däremot är antagandet att det är förbindelserna mellan olika 
handlingar som skapar aktörerna. Det innebär att aktörer och organisationer 
ses som produkter och inte som ursprungskällor.  

I ett aktör-nätverk antas också förbindelser skapa aktörer, men i ANT bör-
jar studierna först när handlingsnätet har producerat identiteter och stabilise-
ringsprocessen har börjat på allvar.300 När de olika kopplingarna och identite-
terna i ett nätverk inte längre kan urskiljas, det vill säga när nätverket utåt 
sett agerar som om det vore en aktör, då har ett aktör-nätverk uppkommit.301 
Inom institutionell teori, ANT och teorin om handlingsnät fokuserar man på 
att kollektiva handlingar upprätthåller organisering, men till skillnad från 
institutionell teori, som ser en organisation som befintlig, så bidrar de andra 
två teorierna till att kunna se hur organisering leder fram till organisation-
er.302 

Nätverk ingen patentlösning 
Empiriska studier har visat att företag och organisationer som ingår i allian-
ser erhåller en snabbare innovationsutveckling, växer sig allt större, har 
bättre överlevnadsförmåga, kan påverka det gemensamma anseendet och att 
alliansen underlättar lärande inom organisationen.303 Dessa studier under-
stryker vikten av att förstå under vilka förutsättningar organisationer är for-
made.304 Företeelsen ”nätverk och relationer” framhålls ofta som något efter-
strävansvärt och positivt. Vi forskare måste vara mer kritiska när vi reflekte-
rar kring relations- och nätverksmetaforer. Nätverk kan ses som en univer-
sallösning, t.ex. när det gäller att stimulera teknologisk utveckling och 
innovation, men de problematiska konsekvenserna som nätverksbyggen 
medför tas det sällan hänsyn till.305 

Att delta i en nätverksorganisering är ingen patentlösning. Precis som alla 
organisationsformer har nätverk sina svagheter. Inom nätverk kan t.ex. 
kommunikations- och koordinationsproblem uppkomma mellan medlem-
marna.306 Vissa deltagare kan dra fördelar av de övrigas insats. Samarbete 
förutsätter att man delar med sig av sin kompetens. Rädslan för att bli av 
med sin exklusiva kunskap och få en samarbetspartner som konkurrent är för 
många den största nackdelen med nätverksorganisering.307 Över tid kan även 
en tröghet uppkomma genom de invanda mönster som uppstår i nätverksor-
                                                
300 Czarniawska, B. (2005). 
301 Latour, B. (1998). 
302 Eriksson-Zetterquist, U. (2009). 
303 Hagedoorn, J. & Schakenraad, J. (1994), Powell W.W. et al. (2004), Stuart, T., Hoang, H. & Hybels, 
R. (1999). 
304 Stuart, T. (1998). 
305 Elg, U. (2007). 
306 Hamrefors, S. (2009).  
307 Edgren, J. & Skärvad, P-H. (2010). 
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ganisationen. Om en part i nätverket anser att samverkan leder till fler mot-
gångar än möjligheter lämnar denna part vanligen nätverket.308 Nätverk kan 
bland annat uppstå när organisationer utsätts för snabba teknologiska föränd-
ringar, vid förkortade produktlivscykler och på specialiserade marknader.309 
Forskningens fokus på nätverksorganisationer skiljer sig mot synsättet inom 
den klassiska organisationsteorin. I stället för att koncentrera sig på frågor 
om integration, stabilitet och strategisk kontroll är det mer givande att fråga 
sig hur organisationerna gör för att åstadkomma rörlighet och flexibilitet.310 
Övervägande delen av nätverksforskningen har haft ett individperspektiv, 
och den har därför missat att klarlägga betydelsen av kollektivt handlande311 
och att belysa hela nätverk.312  

När aktörerna snabbt kan byta plats får, som jag ser det, makro- och 
mikropositionsbegreppen mindre relevans. Jag menar att det finns en risk att 
vi missar att ta hänsyn till komplexiteten i innovationsnätverk och därmed 
går miste om en större förståelse för vad som händer i hela innovationspro-
cessen om vi fastnar i ett resonemang som utgår ifrån en viss nivå eller ett 
specifikt perspektiv. I min forskning vill jag få tillgång till både det lokala 
och det globala och det som sker där emellan. Därför behöver jag teorier 
som i analysen kan hjälpa mig att tänja på dessa föreställningar för att skapa 
perspektiv och rörlighet.  

Som jag ser det kan sättet att studera nätverk av aktanter lösa upp de mer 
problematiska kopplingarna mellan organisatoriska och individuella nivåer 
av innovation. Till detta bidrar ANT med ett intressant anslag: att aktörers 
storlek inte kan tillskrivas aktörens natur utan är ett direkt resultat av förbin-
delser. Inom ANT vill man komma bortom en kategoriserad uppdelning av 
världen i en mikrovärld med människor och organisationer och en makro-
värld som omfattar marknader, stater och nationer.313 Mikroaktörer kan bestå 
av en eller flera förbindelser och makroaktörer av en mängd av lokalt för-
bundna enheter. För att uppnå fullgott resultat måste alla aktörer i nätverket 
på både mikro- och makronivå analyseras symmetriskt enligt Latour.314 ANT 
har väckt debatt och blivit utsatt för kritik, bland annat för att teorin tenderar 
att bortse från de verkliga skillnaderna i makt som finns mellan makro- och 

                                                
308 Rycroft, R.W.  & Kash D.E. (2004). 
309 Hatch, M.J. (2002). 
310 Maravelias, C. (2001). 
311 Salancik, G.R. (1995). 
312 Stuart, T. (1998). 
313 Callon, M. (1986), Latour, B. (1987). 
314 Latour såg ett problem med det socialkonstruktivistiska synsättet att med olika individuella tolkningar 
och meningar om artefakterna, riskerar människor att tala förbi varandra snarare än med varandra. Latour 
intar ett mikrosociologiskt ”bottom-up-perspektiv” där händelserna, de enskilda aktörerna och process-
aspekterna, spelar en avgörande roll. Enligt Latour finns en vedertagen bild att makronivån skulle vara 
viktigare och att den har en starkare makt över mikronivån (Latour, B. 1987, 2005).  
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mikroaktörer.315 Men för mig blir innovationsutveckling och processens för-
lopp mer intressant att förstå om vi ser staten och individen som jämbördiga 
parter som över tid påverkar och formar varandra.  

Trots att ANT visar att aktörerna har olika storlekar är det för mig som 
innovationsetnograf viktigt att inte på förhand anta att mikroaktörerna är 
mindre än makroaktörerna. I min forskning behöver jag ha en öppnare in-
gång till mitt studieobjekt för att kunna fånga in dess komplexitet och för att 
uppnå en bredare förståelse av organisering och innovation. Även om mitt 
valda perspektiv tonar ner de skarpa skillnaderna mellan mikro- och makro-
nivåer, kan ändå sådana uppdelningar komma att göras som ett resultat av de 
konstruktioner som jag analyserar.  

En mer pragmatisk inställning till innovering 
I denna avhandling studerar jag hur nya idéer uppkommer och sprids, hur 
människor agerar och hur tekniken i sig har en organiserande funktion. Det 
handlar om att följa de processer som sätts i rörelse. Detta är en berättelse 
om en komplex innovationsprocess som bl.a. beskriver tillblivande av ny 
teknik, ny kunskap, nya normer och dess spridningsprocesser, om nätverks-
byggen och om förändringar i koncept, praktiska handlingar och enskilda 
individer och organisationer men också en undersökning av själva stamcel-
len. Utgångspunkten för mig har varit att se ”hur något blir vad det är”. 

Genom att tillämpa John Deweys pragmatiska perspektiv, här även kallat 
transaktionella angreppsätts, kan jag studera lärande och meningsskapande 
med fokus på både omgivningen och individers vardagliga handlingar.316  

Det transaktionella angreppsättet gör det möjligt att analysera menings-
skapande utifrån följande fyra punkter:317 

 
1. Belysa hur kontinuitets- och förändringsaspekter framträder i praktiken.  
2. Internalisering av t.ex. kunskap och etiska resonemang som inte är kopi-

ering utan transformering. 
3. Innehåll och process är meningsskapandet. 
4. Meningsskapandet sker både individuellt och ihop med sociala och kul-

turella dimensioner.  

I det transaktionella angreppsättet undersöks mening i relation till en hän-
delse. I Deweys transaktionella perspektiv görs inte en särskillnad mellan 
individens yttre och inre värld och därmed blir inte endast objektiva studier 

                                                
315 Bloor, D. (1999), Latour, B. (2015). 
316 Dewey, J. (1938/2008), Dewey. J & Bentley, A. (1949). 
317 Öhman, J. (2008). 
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av världen vetenskaplig sanning. Med andra ord så upplöser det transaktion-
ella perspektivet den dualistiska uppfattningen att det inre individuella me-
ningsskapandet föregås av ett yttre i form av socialt meningsskapande. 318 En 
central aspekt i transaktionella analyser handlar om både förändring och 
kontinuitet.  

Med begreppet transaktion avses den transformerande process som stän-
digt sker mellan individer och dess omgivning. Dewey kallade denna process 
till en början för interaktion. För att ha fokus på själva processen och inte 
leda tankarna till att det är oberoende enheter som interagerar med varandra 
ersattes interaktion med transaktion för att inrymma alla de ingående enheter  
som kontinuerligt påverkar varandra i en transformation.319  

Förändringar i praktikkonstellationer är intressant, som sätt att göra, prata 
och tänka etc. är alltid normativt producerade och reglerade som t.ex. myck-
et bra eller dåliga i olika bemärkelser av utövare och dess intressenter. De 
här praktikkonstellationerna innoveras både i utvecklingskontexter och i 
användningskontexter.320 

Genom ett transaktionellt angreppsätt blir relationen mellan handling och 
tanke en empirisk fråga. Som följd av detta kan en forskare som använder 
sig av ett transaktionellt angreppsätt endast yttra sig om det som är observer-
bart i individens handlingar.321 För mig som innovationsforskare skulle det 
medföra att mina frågeställningar inte skulle handla om vad individen innerst 
inne egentligen tänker eller vad den verkligen har lärt sig. Jag finner detta 
något begränsade även om jag i min praktik som innovationsetnograf har en 
begränsad möjlighet och kompetens för att ställa frågor och komma åt någon 
innersta tankar. Det blir främst genom iakttagelser av handlingarna och före-
kommande artefakter som jag kan upptäcka intentioner och får chans att 
ställa mer ingående frågor. 

Som innovationsforskare med en ANT-inspirerad ansats ska jag med 
hjälp av ANT och skandinavisk institutionell teori öka min förståelse för 
aktörernas inre mentala värld (genom detta sätt kan jag studera aktörernas 
handlingar i praktik och ställa frågor, sätta mig in i uppkomsten till artefakter 
och leta förklaringar och spår som de lämnar etc.) när de konstruerar sina 
teorier som de sedan testar och omsätter i praktiken. Jag utgår ifrån att denna 
utvidgning är nödvändig för att jag ska förstå den komplexitet som upp-
kommer i handlingarna på ett bättre sätt och se de olika samverkansproces-
serna som individerna/aktörerna väljer att skapa och ingå i. Nya koncept och 
praktiker har en benägenhet att efterhand bli förtingligade och institutional-
iserade och behandlas då som en del av den objektiva och för givet tagna 
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delen av vår verklighet.322 Stamcellen har i dag utvecklats till ett välkänt 
koncept och flera etablerade tekniker som vi alla mer eller mindre kan rela-
tera till. För att kunna begripliggöra denna utveckling finns det olika valide-
ringsrutiner i praktiker. Genom en konstruktiv-pragmatisk orientering blir 
det här inte en fråga om relativism, stabiliserande praktiker kan ge en tillför-
litlig koppling mellan idé/intention och effekt/förväntning.323 Då blir san-
ning/kunskap ord för att uttrycka det som har tillförlitlighet/trovärdighet som 
grund för praxis och genom att nya praktiker kan upprepas erhåller den en 
sådan status. 

En samverkande teoriplattform   
Efter teorigenomgången har jag insett att jag med fördel kan föra samman 
olika teorier för att få den teoretiska bredd som gör det möjligt att fånga in 
den komplexitet som en innovationsprocess förväntas ha. Den översikt och 
genomgång jag gjort omfattar inte alla teorier om innovation men ger en bild 
av inriktningar och enskilda ansatser inom fältet. Jag har här redogjort för de 
synsätt och perspektiv som jag funnit motsvarar mitt behov av teorier som 
kan hjälpa mig att förstå och analysera organisering av komplexa innovat-
ionsprocesser och hur omvälvande innovation över tid kan leda till institut-
ionell förändring på personliga och kollektiva plan. Som tidigare påpekats är 
centrala ord: organisering av handling, spridning, implementering, föränd-
ring, komplexitet och omvälvande.  

Jag instämmer med Johannessen och Aasen om vikten av att komplettera 
komplexitetsteorierna från naturvetenskapen med en processförståelse från 
den samhällsvetenskapliga forskningen. Detta för att fånga in mänskliga 
aspekter som känslor, fantasier etc. samt vad det innebär att individer sam-
verkar i sin vardagliga verksamhet.324 Jag har visat hur min teoriplattform 
byggts ihop av olika teorier som hämtas från innovationsteori med fokus på 
innovation som komplexa processer och omvälvande egenskaper, institut-
ionell teori med betoning på den skandinaviska organisationsteorin och soci-
ologins skolor om teknik och vetenskap om handlingar och praktiska konse-
kvenser, som tillsammans kan bidra med nya insikter om innovation, in-
stitution och nätverk. Denna studie kan ses som ett bidrag till den innovat-
ionsvetenskapliga disciplinen. Genom att betrakta innovation utifrån ett 
angreppsätt med inspiration från vetenskaps- och teknikstudier (STS), och en 
tvärvetenskaplig ansats hämtat från sociologi och företagsekonomi, vill jag 
                                                
322 Latour, B. (2005). 
323 Dewey brukar tillskrivas myntandet av begreppet ”Learning by doing”, vilket är en aktivitetspedago-
gik varigenom kunskap blir till nytta genom att man brukar den genom en verklighetsanknytning. Dewey 
själv uttryckte det som ”Learn to do by knowing and to know by doing” (Dewey, J. 1889). 
324 Johannessen, S. & Aasen, T.M. (2007). 
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påvisa hur översättningsperspektivet, transaktionellt meningsskapande, 
handlingsnät, aktör-nätverk, tidrum och aktanter kan användas för att kon-
struera en tolkning av komplexa innovationsförlopp som omvälvande.  
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KAPITEL 3 Metodologi — mitt 
vetenskapliga synsätt 

Socialkonstruktionismen 
För att kunna besvara studiens syfte att vidareutveckla innovationsprocess-
förståelsen genom en fördjupad beskrivning av hur omvälvande innovation 
formas, utvecklas, implementeras och genererar effekter inom ett komplext 
samhälleligt sammanhang, har jag behövt använda ett vetenskapligt synsätt 
som underlättar förståelsen för ”hur något blir vad det är”. Valet av synsätt 
har väglett mig när det gäller att finna en teoretisk referensram som underlät-
tat val av metod och praktiskt tillvägagångssätt för att jag ska kunna utföra 
studien och analysera den. 

Låt mig börja med två centrala frågeställningar inom forskningen. Den 
ena är vad vi kan ha kunskap om – ontologi – och den andra är hur vi får 
kunskap om detta – epistemologi.325 Men dessa frågeställningar kan ibland 
vara svåra att separera. Begreppen är inte entydiga. Olika forskare använder 
dem på olika sätt, och därför vill jag försöka ge en bild av mitt eget förhåll-
ningssätt till dessa. Det finns flera olika verklighetsuppfattningar inom de 
vetenskapliga disciplinerna.326 Men den verklighetsuppfattning som en fors-
kare bär med sig kommer att styra vilka regler hon eller han väljer att följa i 
sin forskning. I denna studie har jag utgått från den teoretiska tradition som 
kallas vetenskapssociologisk socialkonstruktionism.327 Ett ting kan här stude-
ras som en del av den s.k. sociala verkligheten. Ur ett ontologiskt perspektiv 
kan dessa ting ses som subjektiva men är epistemologiskt objektiva. Tingen 
behöver med andra ord ha människors handlade för att existera, men dess 

                                                
325 Epistemologi eller kunskapsteori: en huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om 
framför allt kunskapens natur, objekt och källor, t.ex.: Vad är kunskap? (Alvesson, M. & Sköldberg, K. 
2010). 
326 Det har under decennier vetenskapligt debatterats om synen på världen antingen är konstruktivistisk 
eller objektiv och handlar huruvida om det är kulturella och sociala influenser eller naturvetenskap och 
teknologi som producerar objektiv kunskap (Hacking, I. 2000). 
327Vetenskapssociologisk socialkonstruktionism är en inriktning som sammankopplas med personer som 
Bruno Latour, Steven Woolgar och Karin Knorr-Cetina (Alvesson, M. & Sköldberg, K. 2010, Hacking 
2000). 
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inverkan ses som allmänt erkänd. Socialkonstruktionismen328 har under de 
senaste decennierna vunnit genomslag inom många olika ämnesområden, 
t.ex. inom ekonomi, juridik, antropologi och sociologi. Intresset för det soci-
alkonstruktionistiska synsättet beror till stor del på att riktningen gör upp 
med flera traditionella synsätt, som t.ex. rationalism, realism, humanism och 
positivism, och att det utgör en kritisk kraft som inte accepterar att det ome-
delbara ska tas för givet.329 

Socialkonstruktionism inbegriper en avslöjande funktion.330 Forskare bör 
undvika att uppfatta en social handling som naturlig i den meningen att den 
inte skulle kunna vara på något annat sätt. Det som vi anser vara sunt förnuft 
och helt naturligt kan mycket väl utforskas, och därmed inte bara tas för 
givet. Socialkonstruktionismen vill svara på frågan, hur den sociala kontex-
ten påverkar vår kunskap. Konstruktionism betonar den strategiska samman-
kopplingen mellan språk och verklighet. Ord och tankar beskriver verklig-
heten teoretiskt sett, men i praktiken påverkas och formas samtidigt verklig-
heten av handlingar.331 Verkligheten är med andra ord någonting som finns 
samtidigt som den är temporär, eftersom den inte är en gång för alla given, 
utan ständigt återskapas. De sociala konstruktionerna formas kollektivt och 
kan varken ses som subjektiva eller objektiva, utan det är ett slags intersub-
jektivt meningsskapande. Dessutom är vår kunskap som uppkommer i dessa 
sammanhang formad med utgångspunkt från olika artefakter som t.ex. tek-
niska apparaters begränsningar och möjligheter. Som ett exempel på det är 
forskarnas tillgång till mikroskop vilket bidragit till skapandet av en stor del 
av den kunskap som vi idag har om stamcellens existens och funktioner. Ett 
exempel på en social konstruktion är pengar. Tillsammans har vi i det 
svenska samhället enats om ett stycke papper, en liten bit halvädelmetall och 
numera även elektroniska siffror, ska tillskrivas ett gemensamt värde, en 
kurs, som vi värderar i valutan kronor och som fungerar som betalningsme-
del i utbyte mot varor och tjänster. För att säkra det gemensamma värdet på 
våra pengar har vi konstruerat flera kontrollerande institutioner som t.ex. 
Riksbanken som har ansvar att trycka upp nya och förstöra gamla sedlar och 
mynt. Om någon annan person eller organisation ger sig på att göra detta ser 
vi det som ett allvarligt brott mot vår överenskommelse om pengar, och där-
för har vi gemensamt i lag definierat det som brottsligt och en uppgift för 
vårt rättsväsende att hantera. Tillsammans har vi konstruerat innebörden av 
pengar. Det har vi gjort utifrån den tid som vi använder dem i. Det medför 
att innebörden av pengar med tiden kan komma att ändras. I Sverige hade 
                                                
328 Mellan begreppen socialkonstruktionism och socialkonstruktivism är terminologin flytande, men den 
senare associeras vanligen till riktningar som matematik och utvecklingspsykologi (Alvesson, M. & 
Sköldberg, K. 2010). 
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valutan kunnat heta Euro, men genom ett kollektivt beslut 2003 enades vi 
om att inte överge kronan. Vi har dock sedan länge en praxis i landet att vi 
handlar med andra valutor och en del svenskar får lönen utbetalad i dollar 
eller pund. Realiteten i exemplet med pengar och sedermera Stamcellen, får 
därmed en mening genom de begrepp, kategorier och tolkningar som vi till-
sammans konstruerar i en mix av praktik, handlingar och praxis.332 Pengar 
har för oss blivit en stark institution och detta värde kommer att bestå så 
länge som vi kollektivt tillskriver dem det och väljer att upprätthålla denna 
sociala konstruktion.  

Mot nya nivåer av konstruktion 
Själva termen ”socialkonstruktionism” används inte på ett konsekvent sätt, 
utan den kan ha olika betydelser.333 De största oklarheterna bottnar i att man 
inte förklarar exakt vad det är som konstrueras, om det är den naturliga, fy-
siska, sociala eller subjektiva verkligheten, eller om det som konstrueras är 
kunskap om verkligheten eller verkligheten i sig.334 I ett försök att undanröja 
och förtydliga vad det egentligen är som är socialt konstruerat gör Hacking 
en grundläggande distinktion mellan objekt, idéer och lyftarord. Med lyftar-
ord avses ord som i den filosofiska diskussionen ”lyfter samtalsämnet till en 
ny nivå”, ting som sägs vara konstruerade, som exempelvis sanning, fakta 
och verklighet. Hacking är kritisk mot hävdandet av en universell konstrukt-
ionism och anser att forskare i konstruktionistiska resonemang bör undvika 
de relativt svårdefinierade lyftarorden.335  

Med objekt åsyftas sådant som finns i världen. Det kan vara människor, 
relationer, handlingar, djur och föremål. Idéer handlar om sådant som upp-
fattningar, teorier, begrepp, tro, attityder, sätt att kategorisera och sortera. 
Men som Hacking framhåller finns det en glidning i detta sätt att göra upp-
delningar eftersom de i realiteten ofta växelverkar. Enligt honom är det sna-
rare idéerna om objekten än själva objekten som avses med att något är soci-
alt konstruerat.336  

                                                
332 Berger, P. & Luckmann, T. (1966). Jfr. även konstruktivt-pragmatisk orientering (t.ex. utifrån Dewey 
1949) som också innefattar fysiskt konstruerande av ”objekt”. 
333 Som tidigare påpekats kan det uppstå en språkförvirring mellan begreppen Socialkonstruktivism och 
Socialkonstruktionism. Då jag inte uppfattar att det finnas någon definitiv gräns mellan begreppen har jag 
i studien valt att använda ”konstruktionism” för att vara konsekvent och för att jag ser socialkonstruktion-
ism vara mer i linje med det jag söker förstå som att individers handlingar och mentala processer är 
resultat av sociala interaktioner och överenskommelser mellan individer (och dess artefakter).  
334 Hacking, I. (2000), Barlebo Wenneberg, S. (2001). 
335 Hacking, I. (2000). 
336 Hacking, I. (2000). 
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Från naturligt till onaturligt 
Barlebo Wenneberg försöker reda ut begreppsförvirringen kring vad som 
avses med konstruktion.337 Han särskiljer fyra olika former av socialkon-
struktivism: kritiskt perspektiv (socialkonstruktivism I), sociologisk teori 
(socialkonstruktivism II), kunskapsteori (socialkonstruktivism III) och onto-
logisk ståndpunkt (socialkonstruktivism IV). 

Det första perspektivet, kritiskt perspektiv (I), handlar om att inte ta det na-
turliga för givet eftersom det faktiskt kan vara annorlunda. Den andra for-
men, sociologisk teori (II), tillämpar det kritiska perspektivet på framför allt 
sociala situationer. Eftersom vi socialiseras in i ett samhälle lär vi oss under 
processen att ta mycket av den sociala ordningen för given. Därför handlar 
socialkonstruktivism (II) om olika teoretiska förklaringar gällande konkreta 
sociala företeelser, och om hur den sociala verkligheten fungerar och är 
strukturerad.  

Om vi använder socialkonstruktivism (II) på den sociala institutionen 
kunskap blir socialkonstruktivismen en kunskapsteori (III), epistemologi. 
Vår egna subjektiva verklighet, främst då den kunskap som vi har om om-
världen, blir genom vårt språk (som är socialt eftersom det förutsätter någon 
form av kommunikation) socialt konstruerat. Enligt Barlebo Wenneberg 
uppkommer en speciell variant när vetenskaplig kunskap betraktas som soci-
alt konstruerad, vilket leder till att konstruktivismen blir en vetenskapsteori. 
Barlebo Wenneberg menar att det är den här formen av socialkonstruktivism 
som dessvärre används på ett alltför oreflekterat sätt av många inom exem-
pelvis samhällsvetenskapen. Den fjärde formen, ontologisk ståndpunkt (IV), 
uppkommer när socialkonstruktivism som kunskapsteori övergår till att 
också förstå den fysiska verkligheten, naturen, som socialt konstruerad (vil-
ket är ett antagande som inte är helt okontroversiellt).  

Barlebo Wenneberg beskriver kopplingen mellan dessa fyra olika stånd-
punkter som ett ”sluttande plan”. Det är ett något oskyldigt antagande om att 
sociala företeelser inte ska uppfattas som naturliga eller tillämpas på anta-
ganden om olika sociala institutioner. Men att se kunskapen som en social 
institution leder till en socialkonstruktivistisk kunskapsteori. Därifrån är 
steget inte långt till att påstå att all verklighet är en social konstruktion. 
Plötsligt befinner man sig i en position som inte är självklar, och det är svårt 
att stoppa rörelsen längs detta ”sluttande plan”.338 

                                                
337 Här refererar jag till begreppet socialkonstruktivism då författaren Barlebo Wenneberg (2001) valt det 
i sin bok, även om jag själv uppfattar det vara utbytbart mot socialkonstruktionism. 
338 Barlebo Wenneberg, S. (2001). 



 87 

Behovet av konstruktivare konstruktion 
Enligt Barlebo Wenneberg finns det minst tre beskrivningar av termen ”kon-
struktion”. I den första sker konstruktion genom en mental uppdelning, det 
vill säga att man med hjälp av språket formulerar olika uppdelningar och 
åtskillnader. I den andra sker konstruktion genom att man mentalt tillfogar 
något. Det innebär att den sociala verkligheten skapas då man tillskriver ett 
konkret beteende intentionella tolkningar. Den tredje beskriver konstruktion 
som någonting som skapas genom fysiskt arbete, exempelvis konstruktion av 
specifika teknologier. Barlebo Wenneberg menar att termen ”konstruktion” 
måste revideras eftersom den har använts för att beskriva även evolutionära 
processer. Han ser att samspelet mellan konstruktion och evolution, och även 
förhållandet mellan det sociala och det naturliga, som intressanta framtida 
forskningsteman inom socialkonstruktivismen.339 Men att göra en uppdelning 
mellan det sociala och naturen är inte helt oproblematiskt eftersom en sådan 
omedelbar uppdelning i empirisk mening svårligen låter sig göras.340  

När den socialkonstruktionistiska kunskapsteoretiska ståndpunkten att 
kunskapen om verkligheten är bestämd av sociala faktorer även tillämpas på 
den naturliga verkligheten uppstår vissa svårigheter. Enligt Barlebo Wenne-
berg är det viktigt att hålla isär följande två ståndpunkter:341 Den första, som 
framhåller att naturvetenskapen är en social konstruktion, och den andra, 
som innebär att den vetenskapliga kunskapen är en social konstruktion. I den 
första ståndpunkten är vetenskapen en social konstruktion som har skapats 
inom alla de sociala processer som ingår i vetenskaplig praxis. Det andra 
ställningstagandet är mer radikalt. Där framhålls att teorierna i slutändan inte 
beskriver den fysiska verkligheten. I det fallet är det forskarens bakomlig-
gande sociala faktorer som bestämmer vad hon/han hör och ser, och slutligen 
kommer fram till. Det leder till relativismproblemet.  

Relativismproblematiken — sant eller falskt? 
Relativismproblemet innebär i korthet att om kunskapen faktiskt bestäms av 
allt möjligt annat än den verklighet som den tycks handla om, då saknas en 
socialt oberoende instans som kan bedöma om kunskapen ska anses vara 
sann eller falsk.342 Det viktigaste argumentet mot relativismen handlar om en 
bristande förståelse för att det behövs ett fundament av rationella och sanna 
antaganden om vi ska kunna studera och förstå andras kultur och vår egen. 

                                                
339 Som ett exempel på detta nämner han Bruno Latours arbete med ”nätverk” och ”aktanter” (Barlebo 
Wenneberg, S. (2001). 
340 Barlebo Wenneberg, S. (2001). 
341 Barlebo Wenneberg, S. (2001). 
342 Barlebo Wenneberg, S. (2001). 
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Visst skulle vissa etnometodologiskt inspirerade socialkonstruktionister 
kunna påvisa att de inte försöker förstå den främmande kulturen som de 
observerar, utan att de endast vill beskriva den. Men som jag ser det är det 
först genom själva förståelsen som en forskare kan välja ut det som är intres-
sant att beskriva.  

Sett från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det inte objektiva fakta 
om människors upplevelser och föreställningar som återfinns i forsknings-
material. Materialet utgörs av tolkningar av människors meningar och före-
ställningar som ytterst konstruerats av forskaren. Därför lämpar sig inte de 
sanningsbegrepp som går ut på att styrka att metod och mätinstrument som 
har använts verkligen mäter det forskaren avser att mäta på ett tillförlitligt 
sätt, som om det motsvarade en yttre objektiv verklighet. Eftersom det sak-
nas allmänna och givna regler gäller det att identifiera kriterierna för validi-
tet i varje enskild studie.343 Inom socialkonstruktionismen ställs inte frågan 
om kunskapen är ”giltig” eller ”sann” utan i stället söker forskaren informat-
ion om hur kunskapen har tillkommit eller producerats.344 Som alternativ till 
sanningsbegreppet kan vetenskapen här ses som en institution vars främsta 
syfte är att skapa kunskap som människorna i det omgivande samhället kan 
lita på och använda sig av. Men det är en radikal omsvängning att ersätta 
sanning med tillämpning och tillförlitlighet som de primära begreppen för 
förståelse av vetenskapen.345 

För min egen forskning anser jag att det är acceptabelt att godta att kun-
skap i samhället är socialt konstruerad, men att vetenskaplig kunskap om 
naturen inte kan accepteras att endast vara socialt konstruerad.346 Att den 
sociala världen är beroende av vad aktörerna tänker om den betyder inte att 
även den fysiska verkligheten är det. Kunskapens status är något som ligger 
invävd och insnärjd i vår subjektivitet och socialitet. Det medför att vi inte 
kan få en objektiv eller oförmedlad tillgång till den fysiska världen och natu-
ren.  

                                                
343 Czarniawska, B. (1997)., Czarniawska, B. (2005). 
344 Barlebo Wenneberg, S. (2001).  
345 Barlebo Wenneberg, S. (2001). 
346 Jag har som jag tidigare framhållit även låtit mig influeras av John Deweys pragmatiska perspektiv för 
att fånga valideringsrutiner i praktiker. Genom en konstruktiv-pragmatisk orientering blir det inte en fråga 
om relativism, utan stabiliserande praktiker kan ge en tillförlitlig koppling mellan idé/intention och 
effekt/förväntning.  Då blir sanning/kunskap ord för att uttrycka det som har tillförlitlighet/trovärdighet 
som grund för praxis. Genom att nya praktiker kan upprepas erhåller de sådan status. 
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Teoretisk tradition — från kunskapssociologi till 
vetenskapssociologi 
Med den amerikanske sociologen Robert Merton (1910–2003) som för-
grundsgestalt växte vetenskapssociologin fram ur kunskapssociologin. Ar-
betsdelningen mellan kunskapssociologer och vetenskapssociologer hand-
lade inte bara om skillnaden mellan kunskapens form och innehåll, utan den 
bestod även av två olika forskningsmetoder.347 Inspirerad av den ameri-
kanske vetenskapshistorikern och filosofen Thomas Kuhns (1922–1996) 
tankar, som han lanserade under 1960-talet och som väckte uppmärksamhet i 
början av 1970-talet, växte socialkonstruktivismen fram. Socialkonstruktiv-
ismen tog avstånd från ”Mertonskolan”, som var den dominerande veten-
skapssociologiska skolan på 1960-talet. De nya anhängarna plockade upp 
Kuhns tankar om symmetri, och menade att både falska och sanna påståen-
den skulle förklaras av sociala faktorer.  

Grupperingen kring Latour, Woolgar och Knorr-Cetina intog i mitten på 
1970-talet en position som betecknades som konstruktivism. De framhöll att 
verkligenheten konstruerades genom sociala processer och strukturer, bland 
annat genom förhandlingar. Gruppen var inriktad på mikroorienterade stu-
dier, och ofta bestod undersökningarna av etnografiskt inriktade laboratorie-
studier. Aktör-nätverksteorin (ANT) har kommit att betraktas och användas 
både som teori och metod. Trots att avsikten från början var att skapa en 
metod348 har den utvecklats till ett framgångsrikt metodologiskt program.349 
ANT lämpar sig för studier av ett naturvetenskapligt fält genom samhällsve-
tenskapliga metoder. Det var utifrån Latour och Callons intresse för tvärve-
tenskapliga studier av samband mellan teknik och samhälle som aktör-
nätverksteorin växte fram under 1980-talet med sina undersökningar av ve-
tenskaplig kunskap. Det är främst innovationsprocesser som har varit i fokus 
för Latours studier.350 Latour gjorde tillsammans med kollegan Woolgar på 
1970-talet en kontroversiell och omtalad studie i hur kunskap konstrueras 
socialt i ett laboratorium.351 Hans arbete kan betecknas som socialkonstrukt-
ionismens andra våg, där även icke-mänskliga objekt som exempelvis tek-
niska artefakter spelar en betydelsefull roll i konstruktionen.352 Latour ut-

                                                
347 Filosoferna tillämpade mer normativ och analytisk ansats medan sociologerna i huvudsak använde 
deskriptiva och empiriska studier.  
348 Latour, B. (1998), Callon, M. & Latour, B. (1981). 
349 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2010). 
350 Läkaren Ludvig Fleck (1934) var en föregångare till deras arbete. Han undersökte hur kunskap inom 
det medicinska området konstrueras, men Flecks arbete var länge bortglömt (Alvesson, M. & Sköldberg, 
K. 2010). 
351 På senare år har Latour allt starkare kopplat ANT till Gabriel Tarde 1843–1904, en av de tidigaste 
teoretikerna när det gäller innovationens roll i ekonomin och spridning av uppfinningar, och den teori 
som han byggt utifrån Leibniz 1714 monad-koncept (Latour, B. 1979, 2001, 2005). 
352 Inspirerade av Greimas (1983) semiotiska teori om ”aktanter” (Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2010). 
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vecklade en mer provocerande bild av naturvetenskapen för att förklara vad 
som för ut vetenskapen i samhället. Latour likställde väletablerade naturve-
tenskapliga teorier med ”svarta lådor”. När teorier når ett visst stadium av 
acceptans börjar man använda dem som ”sanningar”, och då förvandlas de 
till ”svarta lådor” snarare än teorier. Dessa osynliga teorier som tas för givna 
ifrågasätts först när någon utifrån ställer frågor om dem. Latour argumente-
rar för att naturvetenskapligt objektiva fakta är socialt konstruerade av olika 
aktörers intressen och att de starkaste vinner.353 

Inom det teknologiska området har socialkonstruktivismen spelat en be-
tydelsefull roll. Att teknologi skulle vara en social konstruktion är kanske 
inte så häpnadsväckande, eftersom den trots allt är en artefakt som skapats 
av individer. Men inom den sociologiska forskningen startade ett nytt para-
digm som lade större fokus på objektet. Callon och Latour gick längst i att 
introducera objekten, icke-människorna, i sina fältobservationer. Med sin 
forskning visade de på bristerna med att göra åtskillnad mellan människor 
och icke-människor.354  

Latours arbete har väckt uppmärksamhet och rört upp starka känslor.355 
Latour och Callon vill med sin aktör-nätverksteori förena teknisk determin-
ism med social konstruktivism. De såg brister med å ena sidan den social-
konstruktivistiska synen på teknik som något som har placerats efter sociala 
tolkningar och sociala intressen och å andra sidan den tekniskt determinist-
iska alltför självständiga synen på teknik.  

Latour anser att den modernistiska uppdelningen av objekt som antingen 
sociala eller naturliga, mänskligt eller icke-mänskligt, är onaturlig och bidrar 
till att verkligheten består av blandformer.356 Latour och Callons perspektiv 
skiljer sig från den moderna epistemologin genom att de behandlar tekniken, 
liksom människan, som en aktör som kan bedriva social inverkan, och därför 
ska inkluderas i analysen av förhandlingarna om verkligheten. Genom ANT 
tas ett avsteg från socialkonstruktivismen vid studiet av ”hur sanning blir 
till” eftersom det där ses som en ontologisk fråga, dvs. en fråga om ”vad som 
verkligen är” där verkligheten blir till i interaktionen med det sociala och 
enligt Latour och Callon inte ska ses som en kunskapsteoretisk, dvs. som en 
epistemologisk, fråga.357 

Att aktörerna (mänskliga som icke-mänskliga objekt/artefakter) ska be-
handlas symmetriskt enligt ANT innebär att de ska analyseras utan någon i 

                                                
353 Latour, B. (1987). 
354 Dosse, F. (1999). 
355 Genom att använda socialkonstruktionistiska tankegångar på naturvetenskaplig verksamhet har ett 
”vetenskapskrig” blossat upp med å ena sidan franska socialkonstruktionister och postmodernister och å 
andra sidan amerikanska naturvetenskapliga realister för vilka naturlagar är absoluta, objektiva sanningar 
(Alvesson, M. & Sköldberg, K. 2010). 
356 Latour, B. (1992). 
357 Callon, M. & Latour, B. (1981). 
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förväg specifik tillhörighet av sociala förbindelser eller teknik.358 Att i veten-
skapliga studier likställa människor med det materiella som t.ex. djur och 
artefakter, gör att även det materiella i någon mån kan antas styra sociala 
handlingar och lagra det sociala. Men det medför inte, i alla fall inte som jag 
uppfattar ANT, att artefakter förutsätts ha känslor och intentioner eller att 
människor ska ses som objekt. Jag finner Latour och Callons tankegångar 
intressanta eftersom mitt studieobjekt stamcellen är svår att placera in i 
gränslandet mellan människa och icke-människa. Men som Alvesson och 
Sköldberg framhåller, kan ambitionen med att lyfta fram artefakterna skapa 
science fiction-liknande karaktärer. Latours starka betoning på artefakternas 
delaktighet gör honom också till en av de mest antiteoretiska av socialkon-
struktionisterna.359 

Socialkonstruktionism har utöver Kuhns forskning även inspirerats av den 
amerikanske sociologen Harold Garfinkels (1917–2011) etnometodologi och 
den österrikiske filosofen Ludwig Wittgensteins (1889–1951) språkfilo-
sofi.360 För socialkonstruktionisternas vilja att förstå hur teorier utformas blev 
Garfinkels metod utgångspunkten. Det innebar en extrem empirism och en 
uppfattning om att forskaren först måste beskriva de studerade personernas 
vardagliga aktiviteter innan denna påbörjar formuleringar och teoretiseringar 
över dessa företeelser.361 

Förhandlingar runt vardagskunskap 
I den för den samhällsvetenskapliga fenomenologiska362 traditionens inflytel-
serika bok The social Construction of Reality – a Treatise in the Sociology of 
Knowledge, presenteras ett försök till en helhetsteori om samhället och det 
sociala livet som utgår ifrån synsättet att den samhälleliga verkligheten i 
grunden är en social konstruktion.363 Författarna till boken, Berger och 
Luckmann, förde i sin teori vidare element från fenomenologin och kun-
skapssociologin. Berger och Luckmann kopplade samman den klassiska 
kunskapssociologin364 med en ny syn på kunskapssociologi där allt som kan 
uppfattas som kunskap i ett samhälle bör studeras. Det nya med teorin var att 
forskarna inte enbart behandlade social påverkan och hur teoretiska idéer 
                                                
358 Latour, B. (2015). 
359 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2010). 
360 I Wittgensteins tankar om språkspel och livsformer har socialkonstruktionisterna hämtat motivation för 
att förstå vad som sker när inte enbart empirin förklarar forskarens teorival eller när fokus är på irration-
ella sociala determinanter som t.ex. intressen och makt (Barlebo Wenneberg, S. 2001). 
361 Barlebo Wenneberg, S. (2001). 
362 Nationalencyklopedin. (2017). 
363 Berger, P. & Luckmann, T. (1966). 
364 Den klassiska kunskapssociologin återfinns bland annat hos Mannheim och Scheler (Barlebo Wenne-
berg, S. 2001).  
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bildades, utan att de även inkluderade den allmänna vardagskunskapen. De-
ras undersökning av vardagens verklighet influerades av Husserls livsvärlds-
filosofi om studier av den subjektiva verklighetens inre struktur och av We-
bers syn på undersökningar av de institutionaliserade och legitimerade pro-
cesserna som bär upp den objektiva verkligheten.365 

Verkligheten får mening genom de begrepp, kategorier och tolkningar 
som människan konstruerar.366 Berger och Luckmann framhöll att individer 
utifrån gemensamma erfarenheter skapar social ordning genom underför-
stådda överenskommelser och via andra typer av förhandlingar. Berger och 
Luckmann anses ofta vara relativistiska. Men Berger och Luckmann fram-
håller inte någon universell relativism och de menar inte att allt är sociala 
konstruktioner.367 Vad Berger och Luckmann vill förstå är hur den föregivna 
värld som varje människa i ett samhälle delar med andra faktiskt uppkom-
mer.368 

Socialkonstruktionism och teknik — två verkligheter 
blir en 
Att se världen som socialt konstruerad kan underlätta studier av värderingar 
och förståelsen för de meningar som tillskrivs olika fenomen, men också 
stödja ambitionen att försöka ge sociala fenomen nya betydelser.369 Eftersom 
verkligheten inte behöver vara som den tycks vara vid första påseendet, ger 
socialkonstruktionismen mig som forskare en möjlighet att studera verklig-
heten på ett öppnare sätt genom att den tillåter mig att tränga in bakom ting-
ens ”naturlighet”. 

Vid studier likt den som jag har genomfört av bl.a. ny teknik uppkommer 
en svårighet att hantera två verkligheter; den tekniska och den sociala. Den 
tekniska verkligheten består av artefakter och normer som teknikens kon-
struktion bygger på. Den sociala verkligheten utgörs av tolkningar, effekter 
och användandet av tekniken. Övervägande forskning om teknik inom orga-
nisationer har haft fokus på hur tekniken på olika sätt har förändrat organi-
sationen.370 Utgångspunkten för dessa studier har varit teknisk determinism, 
det vill säga att det är tekniken som styr individerna. Den tekniska determin-
ismen utgår ifrån att tekniken har sin egen inre riktning och logik och är 
autonom i förhållande till sociala krafter och därför blir självbestämmande. 

                                                
365 Weber, M. (1947), Kristensson Uggla, B. (2002). 
366 Berger, P. & Luckmann, T. (1966). 
367 Hacking, I. (2000). 
368 Berger, P. & Luckmann, T. (1966). 
369 Arbnor, I & Bjerke, B. (1994). 
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Det innebär att när tekniken förändras följer organisationer och samhället 
efter.371 

Praktiker och forskare bryr sig sällan om att tekniska innovationer faktiskt 
förändrar hur människor arbetar, tänker, förhåller sig till varandra och kom-
municerar. Det påverkar den dominerande kulturen i organisationen, men 
även förhållningssättet gentemot omvärlden.372 Att se teknik som en socialt 
konstruerad verklighet är ett alternativt synsätt till teknisk determinism.373 I 
själva konstruktionsprocessen spelar språket en betydande roll för skapandet 
av ordning och reda i den dynamiska och mångtydiga verkligheten. Forskare 
med detta perspektiv studerar tekniken utifrån de betydelser som individer, 
eller en grupp av människor, tillskriver den. Tekniken själv lever alltså inget 
eget liv.374 Socialkonstruktionisterna koncentrerar sig på utvecklingen av 
olika tekniker, men studerar alltför sällan de sociala konsekvenserna av 
själva tekniken, t.ex. vad nya artefakter betyder för strukturen i organisation-
er, människors identitet, demokrati och maktförhållanden.375 

En stor förtjänst med ANT är att den behandlar teknologi som en naturlig 
del av den institutionella ordningen376, att den anses vara socialt konstruerad 
och är en aktör som är med och skapar sociala relationer och samhället.377 
Som jag tidigare har poängterat anser jag att man bland annat kan förstå 
innovation som en ny idé som uppstår hos någon som en mental konstrukt-
ion och sprids till fler via social interaktion och ombildas till en social kon-
struktion. Denna komplexa institutionskonstruktion har jag genom arbetet 
med min studie velat öka kunskapen om. En grundläggande fråga är vad som 
händer när idéer utvecklas och sprids inom och mellan sektorer i samhället 
och mellan länder, och hur det går till när idéer omvandlas till fysiska tjäns-
ter och produkter. Dessa processer kan studeras på olika sätt med stöd av ett 
flertal teoretiska och ontologiska utgångspunkter. För detta ändamål har jag 
funnit ANT användbar att tillämpa som metodologi för min innovationspro-
cesssforsknig.  
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KAPITEL 4 Tillämpad metod 

Att bekanta sig med den lokala praktiken 
Mitt vetenskapliga synsätt och den teoretiska ram som jag har gått igenom 
här ovan ligger till grund för det arbete jag har utfört på fältet. I det här ka-
pitlet ska jag närmare beskriva de val jag har gjort till stöd för studiens över-
gripande angreppsätt, inriktning och metodval. Innovation är inte något som 
händer vid en viss tidpunkt, utan det är en process som involverar många 
aktiviteter och personer under en längre period. Därför går det inte att ”gå 
ut” och ”titta” på innovationens uppkomst på en gång. Det är komplext att 
leda innovation. Det kan också vara svårt att fånga enskilda personers över-
tygelser, uppfattningar och antaganden, som är viktiga om en organisation 
ska lyckas eller misslyckas med innovation.378 

Ett antagande för studien är att omvälvande innovation i verkligheten är 
mer komplex än den beskrivs i innovationsteorin. Innovationens olika ut-
vecklingsfaser sker inte nödvändigtvis stegvis, och de präglas av en konstant 
påverkan av sin omgivning, vilket bidrar till olika typer av förändring. Inno-
vationsprocessen består av flera processer som pågår samtidigt, och de kan 
både samverka och motverka varandra, framhåller Brunsson och Buijs.379 
Genomförandet av innovationen väcker många komplicerade frågeställning-
ar. Det ökar risken för att det uppstår ett starkt samhälleligt motstånd, vilket i 
sin tur utgör ett reellt hot mot hela innovationens potential.  

För att förstå och kunna förklara hur föreställningar om organisations-
principer översätts och konstruerar de aktörer som möter den lokala praktik 
som ska förändras, har institutionella studier med inriktning på översätt-
ningsprocesser bidragit med tankeväckande uppslag. Då dessa tidigare stu-
dier inte fokuserat särskilt mycket på artefakternas inverkan i översättnings-
processerna,380 och jag haft ett behov av att även studera hur artefakter kon-
strueras och konfigureras i innovationsprocessen, väljer jag metodologisk att 
använda aktör-nätverksteorin (ANT) vars grundantagande är att inte särskilja 
på mänskliga och icke-mänskliga aktörers (artefakter) inverkan på hur idéer 
och teorier sprids och på hur nya institutioner skapas.381 Att jag i denna stu-
                                                
378 Storey, J. & Salaman, G. (2005). 
379 Brunsson, N. (2002), Buijs, J. (2007). 
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die analyserar komplexiteten kring innovationsprocessen med stöd av bl.a. 
aktör-nätverksansatsen bidrar till ett bredare perspektiv på medverkan i och 
till förändringsprocesser med ett beskrivningsspråk som underlättar studier 
av artefakternas inblandning i innovationsprocesser. Jag vill betona att den 
valda aktör-nätverksansatsen innebär att studien och analysen genomförs på 
ett visst sätt, det vill säga aktör-nätverksteorin är för mig i första hand en 
metod som medför en viss kunskapssyn.382  

Min bakgrund som forskare 
I enlighet med ANT är jag som forskare inkluderad i konstruktionen av ak-
tör-nätverket. Metodmässigt används teorin för att visa den forskningspro-
cess som sker och transformationen av det som har studerats. Rent praktiskt 
går det till så att jag som forskare följer aktörerna och deras handlingar ge-
nom att kliva in i deras värld. Innovationsforskning är som jag ser det i hög 
grad ett resultat av tolkning. När människors upplevelser förenklas, generali-
seras och förtingligas är det lätt att förbise relevanta insikter. Att reflektera är 
att strukturera erfarenhet. Det gör att tolkningar av tidigare händelser varie-
rar över tid och de är dessutom beroende av vem som gör dem. Som innovat-
ionsforskare är det viktigt att man tränar upp ett medvetande mot de ledande 
tankesätt och sociala förhållanden som är neutrala, förnuftiga och naturliga, 
och att den medvetenheten även syns i texten.383 

Därför anser jag det vara viktigt att beskriva min bakgrund med olika ut-
bildningar och yrkesroller. Den har gett mig förmåga att i rollen som inno-
vationsetnograf skaffa insikt och förståelse för mitt studieobjekt. 384 Jag bör-
jade min forskarutbildning 2000 direkt efter att jag avslutat mina examina 
från jurist- och ekonomlinjen. Med mig i bagaget hade jag erfarenhet från 
näringslivet och entreprenörskap samt ett samhällsengagemang i form av 
aktivt arbete inom politiken. På grund av att min dåvarande huvudhandledare 
blev allvarligt sjuk och att mitt eget liv tog sig nya banor ledde det till att jag 
under perioden 2005–2012 lade arbetet med avhandlingen åt sidan. Under 
denna period fortbildade jag mig genom att läsa in en steg 1-utbildning inom 
psykodynamisk terapi. Den erfarenheten gav mig en ny viktig dimension 
genom att den teorin och det metodologiska förhållningssättet öppnade för 
nya perspektiv som jag kunde använda för att tolka och förhålla mig till fe-
nomen i min omvärld. Men viljan att slutföra mitt forskningsarbete bar jag 
hela tiden med mig. Under den här perioden lämnade jag det politiska arbetet 
för att arbeta heltid med att utveckla mitt företag. Det gjorde att jag därefter 
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följde det som hände inom stamcellsfältet på ett större avstånd.385 Jag åter-
vände till arbetet med min forskningsstudie på deltid från 2012 och anlade 
då en mer utpräglad inriktning på innovation. Mellan 2012 och 2017 har jag 
i arbetet med avhandlingen haft nytta av mina tidigare erfarenheter och den 
nya teoribasen. Som en följd av det har jag varit med och grundat ett företag 
som utvecklar en egen innovativ affärsmodell. I mitt forskningsarbete bär jag 
med mig praktisk kunskap som underlättar förståelsen för arbetet med att 
skapa och leda innovation, att vara entreprenör, utmaningar med att forma 
juridiska ramverk och att vara anhörig till personer vars liv märkbart skulle 
kunna förändras om stamcellsteknologin resulterade i fungerande behand-
lingsterapier. Men min forskning är inte praktiknära. När det kommer till det 
konkreta arbetet, som utfördes i laboratorierna och på de medicinska avdel-
ningarna, är den praktiska och teoretiska expertiskunskapen långt bortom 
mitt kunnande.  

Urvalsprocess  
I den empiriska delen av avhandlingen har jag undersökt innovationsproces-
sens praktiska tillämpning. Studien har sin utgångspunkt i en idégenerering 
som en förutsättning för att innovationsprocessen ska börja.386 Det är en pro-
cess som jag väljer att beskriva med metaforen en resa.387 

Det är en resa som beskriver tillkomsten av idén och idéns utveckling, 
som inkluderar en praxisutveckling i tid när det sker på fältet. Resan ger 
även en historisk beskrivning som inrymmer data både från tiden före fält-
studiens genomförande och information som är insamlad efter fältstudien. 
Detta gör jag för att fånga in alla delar i innovationsprocessen där tid och 
plats ger utrymme för att möjliggöra även fysiska tjänster och produkter. Att 
studera en komplex innovationsprocess är att följa med på en resa som både 
är riskfylld och omväxlande, men processerna behöver studeras mer ingå-
ende för att de ska kunna förstås bättre.388 Det är fortfarande få innovations-
forskare som haft möjlighet att följa innovationsprocesser genom närstudier 
och därför finns det relativt få fallstudier inom innovationsforskningen som 
bygger på deltagande observation över längre tid.389 En känd studie i denna 
anda är de så kallade Minnesota-studierna (MIRP).390 Forskarna inom MIRP 
                                                
385 Politiska uppdrag för Folkpartiet (Liberalerna) bl.a. i Sverige riksdag i perioder under 1998 och 2002. 
Grundare av media- och teknikbolaget Newstag som bl.a. erbjuder en ny omfördelningsmodell för digital 
och global nyhetsupplevelse.  
386 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). 
387 Även t.ex. Van de Ven m.fl. (1999) kallar innovation för en resa som man kan lära sig att manövrera 
men inte att helt kontrollera.  
388 Nicolini, D. (2009). 
389 Akrich, M. (2002), Aasen, T.M.B. & Amundsen, O. (2013). 
390 Van de Ven, A.H., Poole, M.S. (1995). 
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samlade in data under en längre period (1983–1987 ) genom bl.a. observat-
ioner, intervjuer, dokumentstudier och informella samtal.391 Minnesota-
studierna gav banbrytande empiriskt stöd för att innovationsprocesser utgörs 
av komplicerade processer som består av parallella, divergerande och kon-
vergerande aktivitetsflöden.392  

Som innovationsforskare är man ofta hänvisad till att skapa teorier utifrån 
processer som är avslutade eller har kommit långt i processen. Det kan till 
viss del förklaras av svårigheten att få tillträde till en organisations innovat-
ionsarbete medan det pågår. Mitt val av studieobjekt har sin utgångspunkt i 
framväxten av stamcellsforskningen i Sverige i början av 2000-talet. För mig 
fanns det till en början inte någon given ram över vilka personer eller organi-
sationer som skulle ingå i min studie. Mitt urval av studieobjekt kan mer 
beskrivas ha skett utifrån ett icke-sannolikhetsurval.393 När jag sökte en plats 
och ett studieobjekt hade jag inledningsvis med mig kriterier som handlade 
om att studera organisering och konstruktion av större nätverksbyggen för 
utveckling och överföring av avancerad kunskap. Inriktningen mot innovat-
ion växte fram allteftersom studien fortlöpte. Mitt urval har varit målinriktat 
och baserat på min önskan om att få upptäcka och få viss specifik insikt och 
förståelse.394 Det första urvalet gjorde att en bild växte fram och jag fick syn 
på de personer som jag anade skulle kunna tillföra något till det jag vill besk-
riva. Jag kände inte till stamcellen eller forskningsgrupperna som börjat växa 
upp kring den i Sverige. Det var mer av en slump som jag via tevenyheterna 
tog del av nyheten om stamcellen och det genombrott som gjorde att en fors-
kare på KI uttalade sig och beskrev den uppkomna situationen. Av tevein-
slaget framgick det att de skulle bygga en forskningsgruppering för kun-
skapsutveckling på Karolinska Institutet och Huddinge Universitetssjukhus i 
Stockholm. När jag dagen därpå tog kontakt med denna forskare och beskrev 
min tilltänkta studie blev det ingången till mitt första urval av studieobjekt i 
form av person, organisation och artefakt. Närheten till studieobjekten var av 
tidsmässiga och ekonomiska skäl viktig för mig, eftersom jag hade valt att 
genomföra en etnografiskt inspirerad observation på fältet. 

                                                
391 Metoder som stämmer överens med det jag gör som innovationsetnograf. 
392 Van de Ven, A.H. (1986). Eller som Aasen och Amundsen uttrycker  det ”svårigheten att förutsäga ett 
utfall av innovationsarbete då en organisation inför ordning i strukturerna, processerna och i ledningen” 
(Aasen, T.M.B. & Amundsen, O. 2013). 
393 Vid fallstudier kan sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval användas. Till skillnad från sannolik-
hetsurval kan man i icke-sannolikhetsurvalet inte beräkna sannolikheten för att varje enskilt element i 
populationen kan komma att inkluderas (Merriam 1998). 
394 Merriam, B. (1998). 



 98 

I denna kvalitativa studie har 
jag försökt fånga en mindre 
grupp och undersökt den mer 
djupgående. Det kan beskri-
vas som ett snöbollsurval,395 
eller som det uttrycks inom 
ANT, i form av rekommen-
dationer från de studerade 
aktanterna och genom att följa 
i spåren av associationerna 
som skapats av aktanterna.396 
Jag började med att närma 
mig en person från en känd 
grupp varifrån jag sedan fick 
kunskap om och kopplingar till ännu fler relevanta personer. Enskilda aktö-
rer valdes till en början genom förståelseurval. Det innebär att de var aktörer 
som var betydande för de framväxande forskningsgrupperingarna kring 
stamcellen på Karolinska Institutet och Huddinge Universitetssjukhus. Där-
efter tillkom andra aktörer genom rekommendationsurval. Det innebar att 
aktörer rekommenderar andra viktiga aktörer.397 Denna urvalsprocess har 
gjort att jag under perioden 2002–2005 på nära håll kunnat följa händelser 
kring tre forskare och deras vardagliga utvecklingsarbete med stamceller på 
Karolinska Institutet och Huddinge Universitetssjukhus. Att jag fick access 
till den pågående stamcellsforskningen och forskarnas vardagliga arbete kan 
troligen förklaras med den svenska traditionen av öppenhet och tolerans 
inom akademin.  

Det är lockande för en innovationsetnograf att följa en hel innovations-
process, men i praktiken är det sällan möjligt. Viljan att vara med om hela 
processen är svår att tillfredsställa, bland annat på grund av hög osäkerhet 
om hur processen ska utvecklas och på grund av tidsdimensionen. Men min 
studietid har varit relativt lång och jag har haft möjlighet att vara med på 
resan under en spännande epok. Genom arbetet med denna studie har jag 
kunnat följa en stor del av tillkomsten av det som kan benämnas framväxten 
av den svenska stamcellsforskningen.  

Studien kan ses som longitudinell, då den sträcker sig över en längre tids-
period, samtidigt som den täcker en del av innovationsprocessen. Jag vill 
beskriva min forskningsstudie som uppdelad i två faser. Den första är den 
etnografiska delen av fallstudien som varade mellan 2002 till 2005. Jag har 
även studerat stamcellen från ett historiskt perspektiv och undersökt hur 

                                                
395 Bryman, A., Bell, E. (2003). 
396 Callon, M. (1986), Latour och Woolgars (1979). 
397 Arbnor, I., Bjerke, B. (1994). 

Bild 1. Karolinska Institutet. 
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stamcellen utvecklats vidare på olika platser efter det att jag lämnade fältet. 
Den delen av studien kallar jag fas två som varade mellan 2012-2016. För att 
förstå innovationsprocessen har jag följt med i utvecklingen inom fältet och 
uppdaterat mig genom att läsa in ny litteratur och senare artiklar. Jag har 
kompletterat min fältstudie med ett urval av de genombrott och händelser 
som uppkommit kring de tre forskargrupperna och Karolinska Institutet och 
har även följt utvecklingen och viktiga händelser kring stamcellen, också 
utanför Sverige. Jag har alltså förutom fältstudien i praktiken följt stamcellen 
och dess utveckling på ett övergripande plan. På det sättet har jag studerat 
stamcellens utveckling på olika platser och vid skilda tidpunkter.  

Innovationen studeras från tre perspektiv 
Det är svårt att se vad som sker när man är mitt inne i en process och då 
kunna fånga vad som är av betydelse för innovationen. Jag har varit med 
under en stor del av processen utan att veta vad den skulle resultera i. De 
som berättade om innovationsprocessen var själva mitt inne i den och kunde 
inte förmedla svar som präglades av ett färdigt resultat. Det bidrog till att det 
kunde vara svårt att uppfatta samband som kunde kopplas ihop under inno-
vationsarbetet. Detta har jag försökt att ta hänsyn till vid min tolkning av 
data, inte minst genom att det har gått en viss tid mellan fältstudiens genom-
förande och den slutgiltiga analysen, som har utförts under de senaste åren. 
Men det är inte så lätt att beskriva pågående processer. Jag har varit med-
veten om att det uppstår ett spänningsförhållande mellan det som har obser-
verats och det som vill förmedlas, och att det vägs mot allt det som till slut 
skrivs.  

Den empiriska studien har jag valt att återberätta genom att dela upp den i 
tre delar. Detta var naturligt när jag efter fältstudien analyserade materialet 
och såg hur min grad av närvaro tillsammans med tidig och senare sekun-
därdata gav upphov till flera angreppsätt och behov av olika teoretiska infall-
svinklar.398 Den första delen handlar om organiseringen av nätverk som be-
står av anknytningar som byggs i tid och rum. I fokus är de kollektiva hand-
lingar som upprätthåller organiseringen. Den här delen präglas av en hög 
grad av primärdata, som byggde på att jag som innovationsetnograf hade en 
hög närvaro på fältet och skapade och använde mig av empirinära data för att 
komma in i och förstå vad, hur och varför händelser inträffade på fältet.399 I 
den andra delen hanteras uppkomsten av intressekonflikter mellan industri-
                                                
398 Dessa tre delar ”avlöser” inte varandra utan de intar olika perspektiv för att belysa denna omvälvande 
innovationsprocess och därav fokuserar delarna ibland på lite olika tider, platser, artefakter och aktörer. 
Det har i sin tur inneburit olika sorters arbetsinsatser för mig som innovationsforskare. 
399 Primärdata — den data jag själv samlar in och tolkar. Sekundärdata — den data som är inhämtat av 
någon annan. Mälardalens Högskola (2017). 
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ella intressen, medicinska förväntningar och människans självuppfattning, 
som kom upp till ytan då det mänskliga embryot hamnade i fokus hos en 
större krets av aktörer. I det arbetet var jag fortfarande närvarande på det 
lokala fältet, men jag var också tvungen att söka primärdata genom observat-
ion och intervjuer av fler aktörer utanför Karolinska Institutet. Behovet av att 
följa med vad som hände utanför laboratoriet medförde också ett större be-
hov av att samla in fakta från sekundärdata, så som böcker, artiklar och tid-
ningar. Den andra delens innehåll kommer ungefär lika mycket från primär 
som sekundär datainsamling. I den tredje delen är fokus på stamcellens hela 
institutionaliseringsprocess med tre konstruktionsfaser (mentaliserande, so-
cialiserande och institutionaliserande) och modeller som kan vägleda förstå-
elsen för idéns resa fram till en etablerad institution.400 Den tredje delen 
präglas av en övervägande del av sekundärdata som inhämtats och analyse-
rats. Den här delen av studien behandlar till stor del det som hänt efter att jag 
lämnat min etnografiska fältstudie, men i delar utgår den också ifrån primär-
data som jag inhämtat vid tiden för återkoppling till forskarna. 401 

Kvantitativ eller kvalitativ ansats  
Det metodiska angreppssättet kan på ett grundläggande plan delas in i icke-
experimentella och experimentella metoder. Experimentell forskning har 
som syfte att studera relationer mellan orsak och verkan och medför att fors-
karen har kontroll över stora delar av situationen,402 vilket inte stämmer 
överens med uppgiften som jag tog mig an. I stället stämmer den deskriptiva 
icke-experimentella forskningen bättre överens med min ambition att besk-
riva, förklara och studera företeelser och skeenden. Forskning brukar även 
delas upp som kvalitativ och kvantitativ (det går också att kombinera dessa 
två perspektiv).403 Kvantitativa metoder är de mest använda inom innovat-
ionsforskningen.404 De kvantitativa metoderna utmärks av sökande efter ut-
bredning och orsaker utifrån bestämda tillvägagångssätt som kan visa på 
samvariation mellan beroende och oberoende variabler.405       Forsknings-

                                                
400 Bl.a. Czarniawska-Joerges, B. (1996). 
401 De tre delarna visar alla hur tydligt invävd själva stamcellen är i de tekniska och sociala samman-
hangen. Det stärker min uppfattning att det finns skäl att det är viktigt att artefakterna betraktas och 
analyseras som delaktiga i innovationsprocessen vid studier av teknik. 
402 Merriam, B. (1998). 
403 Merriam, B. (1998). Även om jag valt att endast använda kvalitativa metoder ser jag inget hinder i att 
kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för att även kunna tillföra en analys av kvantitativt gene-
rad data likt Van den Ven och hans kollegor gjorde i sin studie (Van de Ven, A.H. 1986). 
404 En stor del av forskningen om relationer mellan industri och universitet är från en amerikansk kontext 
och fokus är ofta på teknologiöverföring i specifik, kvantitativt mätbar form med patentdatabaser som 
centralt verktyg (Mowery, D.C & Sampat, B.N. 2005). 
405 Alvesson, M.& Sköldberg, K. (2010). 
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upplägget är därför mer strikt och har sin utgångspunkt i ett bestämt teore-
tiskt perspektiv där forskaren väljer datamaterial efter fastställda kriterier.  

En kvantitativ metod gör det möjligt att undersöka fenomens spridning 
och frekvens samt samband mellan dem.406 Forskningen riktar sig mot ögon-
blicksbilder av det som kallas multiorganisatorisk nivå och data analyseras 
genom olika statistiska metoder. En kvantitativ ansats gör det möjligt att 
hantera stora datauppsättningar och är lämplig för att utveckla insikter på 
makronivå. Oftast presenteras resultaten i en normativ form som riktlinjer 
och råd. Den kvantitativa metoden finner jag mindre lämplig om man som 
forskare vill försöka fånga den komplexitet som i praktiken finns i innovat-
ionsprocesserna.  

En kvalitativ ansats som jag valt är lämpligare när målet är att få insikt i 
konkreta processer eller problemställningar som tar sin utgångspunkt i frågor 
som varför och hur.407 Denna infallsvinkel gör det möjligt att hantera kom-
plexitet eller avsaknad av specifika ramverk och teorier. Jag är nyfiken på 
förändring och konstruktion, och det gör att jag har fokus på de inblandade 
aktörerna och organisering. Kvalitativa metoder är lämpade för att ta fram 
erfarenhetsbaserade insikter som grund för ny teoriutveckling. Min studie är 
inriktad på många variabler och det gör att t.ex. enkätundersökningar skulle 
vara alltför begränsande. Min forskningsfråga och teoretiska plattform gör 
det inte möjligt att på förhand definiera alla relevanta variabler. I stället för 
hypotesprövningar har jag i min studie fokus på insikt, upptäckt och tolk-
ning. Jag behöver metoder som har egenskaper som är flexibla och utveck-
lande i stället för att de strukturerar och är förutbestämda. De resultat som 
jag har sökt efter i studien kommer inte att presenteras med hjälp av siffror 
och statistik, utan i form av text och bild. Det arbetssättet har också bidragit 
till mitt val att arbeta med en kvalitativ fallstudie.  

Kvalitativa metoder ger möjlighet att bygga en bättre förståelse för det 
studerade och ett falls komplexitet.408 Fallstudien är en metod som kan an-
vändas för att systematiskt studera en företeelse. Jag har valt att göra en fall-
studie för att den rekommenderas vid frågeställningar som, liksom i min 
studie, är inriktade på ”hur” och för att den lämpar sig för studier av fall som 
undersöks i sin naturliga kontext. Fallstudien lämpar sig också när forskaren 
undersöker en pågående förändringsprocess som är komplex och där forska-
ren har begränsat inflytande och kontroll över händelseförloppet.409 Att göra 
fördjupade studier i ett enskilt fall kan ge relevanta insikter som kan utmana 
etablerad teori och uppmuntra till vidare studier. Att använda en fallbaserad 
metod är lämplig för studier av en innovationsprocess över tid.410 En styrka 
                                                
406 Yin, R.K. (2003). 
407 Yin, R.K. (2003). 
408 Yin, R.K. (2003). 
409 Yin, R.K. (2003). 
410 Görling, S. (2010). 
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med en fallbaserad studie är att den ger förmåga att betrakta komplexa fall 
på ett nytt sätt och öppna för nytt tänkande.411 Det handlar om att följa de 
processer som sätts i rörelse. Det innebär att jag som forskare i min roll som 
innovationsetnograf har möjlighet att förstå hur idéer uppkommer i det var-
dagliga arbetet.  

I denna form av studie är jag som forskare det främsta instrumentet för att 
samla in och analysera all data.412 Utgångspunkten för min studie har varit att 
förstå ”hur något blir vad det är”. Det har varit en komplex verklighet att 
beskriva, och det har medfört en risk för stora inskränkningar av det som kan 
studeras. Men jag säger inte att jag levererar en heltäckande sanning, utan 
jag har snarare haft ambitionen att försöka förstå vad som händer. De stude-
rade aktörerna har alla sina egna kunskaper om vad som sker, och därmed 
finns det många olika möjligheter till beskrivningar av fenomenen. Därför 
har jag valt att skriva min berättelse och att återberätta historierna genom att 
skriva etnografi. 

Att följa en empirinära och explorativ metod 
En del av min forskningsprocess har handlat om att förflytta mig från en hög 
närvaro genom fältarbete till en mer distanserad roll, för att få utrymme till 
tolkning och reflektion. Min förståelse för verksamheten har vuxit fram suc-
cessivt genom tolkningar som har skett både vid skrivbordet och ute på fäl-
tet. Min avhandling är på många sätt empiridriven och explorativ och kan 
inte klassificeras som rent deduktiv eller induktiv, utan snarare som abduk-
tiv.413 Relationen mellan empiri och teori kan förklaras genom induktion, 
deduktion och abduktion. Induktion brukar enkelt uttryckt ta sin utgångs-
punkt i en empirisk observation, det deduktiva tar avstamp i en teori, medan 
det abduktiva utgår från resultatet som uppkommer när en empirisk obser-
vation relateras till en teori. Jag har i den här avhandlingen intagit ett social-
konstruktionistiskt förhållningsätt, där jag som forskare utgått från en om-
växlande process mellan empiriska observationer och teoretisk reflektion, 
som kan beskrivas som en abduktiv skrivstil. Denna studie kan sägas ha både 
en utforskande explorativ och en deskriptiv undersökningsansats där mo-
dellbygget är explorativt.  

Metoderna som jag använt är mycket empirinära. Det handlar till stor del 
om att försöka förstå verksamheten genom ett inifrånperspektiv. Ett sådant 
arbetssätt bygger på en hög grad av delaktighet för att komma nära det stude-
rade objektet. Tillvägagångssättet kan beskrivas som en etnografiskt inspire-

                                                
411 Einstein, A. & Retzlaff, J. (1989). 
412 Merriam, B. (1998). 
413 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
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rad fallstudie, där deltagande observation, intervjuer och diverse dokument 
används som tekniker för datainsamling. Det är en styrka hos fallstudie-
forskningen att man kan kombinera flera olika metoder i en triangulering för 
att samla in information och därmed bredda möjligheten att finna många 
olika insikter kring det som studeras.414 Fallstudieforskare försöker ständigt 
fånga och skildra verkligheten som den upplevs av personerna som finns i 
den. Såväl etnografi som deltagande observation tillhör den kvalitativa me-
todtraditionen415 medan fallstudier är en accepterad metod såväl inom kvali-
tativa som kvantitativa studier.416  

Ett alternativ till den empirinära och kvalitativa metod jag valt är grundad 
teori. Grundad teori har blivit en av de mest använda kvalitativa metoderna 
internationellt sett.417 Metoden är möjlig att förena med socialkontruktion-
ism.418 Grundad teori är som namnet avslöjar teorigenererande från induktivt 
utvecklad data. I början övervägde jag att använda metoden, inte minst ef-
tersom jag fann det tilltalande att metoden bygger på att forskaren är mycket 
lite insatt i forskningsfältet. Min vaga kunskap om det naturvetenskapliga 
fältet och stamcellsforskningens miljö bidrog till att jag övervägde att an-
vända grundad teori. I ett senare skede kom jag ändå fram till att min forsk-
ning kom bättre till sin rätt genom att studera innovationen från ett etnogra-
fiskt förhållningssätt. Det beslutet styrktes av att jag redan tidigare hade 
skaffat mig praktisk kunskap från egna erfarenheter som innovatör. En annan 
bidragande orsak till att jag valde bort grundad teori var att jag anade att den 
antagligen inte skulle leda till något som i hög grad var nyskapande. 

Följa aktörerna genom en innovationsetnografisk studie  
I en kvalitativ fallstudie är det jag som forskare som är det primära redskapet 
för att samla in och analysera informationen. Den typen av studier ställer 
särskilda krav på mig som forskare, krav på att jag förstår min roll och min 
påverkan genom att vara sensitiv i förhållande till kontexten, informationen 

                                                
414Triangulering är ett begrepp som innebär att man använder flera informationskällor och att flera meto-
der används för att samla in och analysera information. Eftersom förståelse är den viktigaste grunden för 
undersökningen innebär det att den kvalitativa forskningen lägger en annan innebörd i begreppen; inre 
validitet (giltigheten), extern validitet (generaliserbarheten) och reliabilitet (pålitligheten). Produktion av 
generaliserbar kunskap passar inte för en forskning som är inriktad på tolkningar. För att bedöma san-
ningshalten i forskningen måste forskaren kunna rekonstruera de studerade människornas verklighetskon-
struktioner på ett trovärdigt sätt för dem som studerats, med hjälp av lämpliga metoder. Triangulering 
stärker både reliabiliteten och den inre validiteten (Merriam, B. 1998), (Bryman, A. & Bell, E. 2003). 
415 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
416 Kvantitativa fallstudier prövar en teori, medan kvalitativa fallstudier vanligtvis skapar teori  
(Merriam, B. 1998). 
417 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
418 Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967). 
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och mina personliga värderingar. Jag behöver även kunna kommunicera och 
skapa tillit, och ha en tolerans för mångtydighet och oklarheter, för att kunna 
tolka alla data.419 Jag ville tidigt inrikta min forskning mot ett praktiskt pro-
blem. Sanningen är den att jag redan i början av min forskarutbildning be-
stämde mig för att jag ville göra en empirisk studie där jag på plats skulle få 
möjlighet att upptäcka ett ”nytt universum”. Mitt intresse för processer, sy-
stem och nätverkskonstellationer bidrog till att jag ganska omgående fas-
tande för aktör-nätverksteorin och dess flexibilitet och inkluderande hållning 
till studieobjekten. ANT-studier utgörs ofta av etnografi. Etnografi kan besk-
rivas som konsten och vetenskapen om att skildra en grupp eller kultur.420 
Vanligen innebär det en längre tids studie med vistelse i ett lokalt samhälle. 
Traditionella antropologiska studier förespråkade att undersökningen skulle 
omfatta ett år för att forskaren skulle kunna följa kulturen genom årets årsti-
der. Numera brukar även kortare nedslag i empirin betecknas som etno-
grafi.421 Etnografin representerar inte en sammanhållen och noggrant före-
skriven metodologi utan den anger mer en allmän forskningsinriktning som 
kan utformas på olika sätt.422 Etnografi tillåter metodmässigt en bred upp-
sättning av tekniker som studier av artefakter, det vill säga materia som ut-
trycker sociala och kulturella förhållanden, observationer i naturliga situat-
ioner, och olika sorters intervjuer. Den studerade empirin utgör nyckeln till 
resultat, och tolkningen är sekundär i förhållande till data.423 En etnografisk 
fallstudie är mer än en intensiv, holistisk beskrivning och analys av en före-
teelse eller social enhet. Etnografi kombinera en uppsättning metoder för att 
samla in information med en skriftlig sammanställning som består av en 
sociokulturell tolkning av det som framkommit vid användandet av de olika 
metoderna.424 Dessa studier ger vanligen upphov till ett rikt och varierat 
material och det gör att det är en fördel om forskaren använder teorier som 
kan vägleda denna genom all data. 

Definitionsmässigt kan det vara svårt att särskilja etnografi och delta-
gande observation. Etnografi kan som begrepp vara att föredra, då företeel-
sen innehåller ett bredare moment av observation och en skrivande procedur, 
eftersom deltagande observation kan associeras med endast observation.425 

Deltagande observation bygger på ett fältarbete där forskaren försöker 
smälta in i det vardagliga arbetet. Genom deltagande observation är det lät-
tare att få en uppfattning om de villkor och sammanhang som stamcellsfors-
karna arbetar i. Det kan vi se i denna studie. Med hjälp av denna teknik har 

                                                
419 Merriam, B. (1998). 
420 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
421 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
422 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
423 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
424 Merriam, B. (1998). 
425 Bryman, A. & Bell, E. (2003). 
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jag som innovationsforskare kommit nära mitt studieobjekt och haft möjlig-
het att se och analysera beteenden. Jag har också fått en uppfattning om hur 
aktörerna värderar, tolkar och upplever såväl sociala som tekniska fenomen. 
Genom fallstudier får jag som forskare möjlighet att studera den ”tysta” icke 
verbala kommunikationen. Jag har kunnat se hur t.ex. gester, tonlägen och 
handlingar, så som symbolisk handling, kroppsspråk (mimik, kroppsställ-
ningar, skratt och suckar) och påståenden lett till olika reaktioner hos de 
personer jag studerat.426 Men det har inte alltid varit lätt för mig att i en ny 
kultur (medicinska avdelningar, högteknologiska laboratorium) förstå fack-
språk och olika internationella språk. Inte heller har det varit lätt att fånga in 
och förstå den verbala eller icke-verbala kommunikationen. Som fältforskare 
bör man vara medveten om i hur hög grad ens närvaro påverkar och föränd-
rar det som ska observeras. Samtidigt bör forskaren vara vaken för att närva-
ron på fältet påverkar forskaren. I den traditionella forskningen om företag 
brukar forskaren närma sig organisationen utifrån och bära med sig sin 
”karta” som hon/han sedan låter nyckelpersoner, t.ex. genom intervjuer, 
avfärda eller bekräfta.427 Om man inte tar organiseringen för given utan är 
intresserad av hur företaget skapas kan man bege sig ut i organisationen och 
i stället se hur ”infödingar” på fältet konstruerar sin ”karta”.428 Med denna 
analogi till organisationsstudierna menar jag att det för innovationsforsk-
ningen är en givande möjlighet att skapa kunskap och ny teori genom att på 
detta sätt närmare kunna studera hur innovation skapas. 

Etnografi är som jag ser det, precis som innovation, en övning i att ordna och 
konstruera. Att utveckla en innovation är att ge sig ut på en resa utan förut-
bestämd rutt och att vara delaktig i processer som utspelar sig på olika plat-
ser, förändras och sprids. Att studera själva processen när och där idéer kon-
strueras, sprids och tas i bruk har jag valt att benämna innovationsetnografi 
och rollen som forskare på detta fält innovationsetnograf. Som innovations-
etnograf blir man involverad i konstruktioner av verkligheter. Det är en för-
del med socialkonstruktionistiska studier som ofta lyfts fram som spännande, 
överraskande och utmanande för det sunda förnuftet.429 Men en kritik som 
framförs av Bourdieu mot socialkonstruktionister är att de stannar när det 

                                                
426 Kroppsspråket har en stor betydelse eftersom majoriteten av det vi kommunicerar inte sker via ord. Av 
det som vi i samtal med en annan människa uppfattar är 10 procent ordens innebörd, 20 procent tonfall 
och betoningar och 70 procent kroppsspråk (Mead, G.H. 1934, Mehrabian, A. & Ferris, S.R. 1967).  
427 Latour & Woolgars (1979) gjorde en mycket detaljerad studie över det dagliga arbetet på ett laborato-
rium genom deltagande observation. De gjorde sin dokumentation i enlighet med socialantropologiska 
studier. Latour och Woolgars såg det som en fördel att betrakta forskarvärlden som en okänd kultur som 
kunde beskrivas på samma sätt som när antropologen närmade sig sina exotiska kulturer. Deras bok 
Laboratory Life (1979) kom att etablera en vetenskapssociologisk tradition som kommit att förknippas 
med bokens titel. I denna tradition kan även Knorr-Cetina (1995) placeras in.  
428 Salzer-Mörling, M. (1998) 
429 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
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roliga börjar genom att sådana forskare inte tillräckligt tränger in i varför 
människor konstruerar som de gör eller hur de konstruerade mönstren funge-
rar.430 

I sökandet efter kulturella sammanhang finns det en risk att man som 
forskare inte ser motsägelser, konflikter och annat som inte passar in. Därför 
bör man inte på förhand avgränsa, definiera eller rita färdigt ”kartan”. Med 
andra ord bör en kulturforskare eftersträva att vara öppen och inte överdrivet 
förstrukturerad. I stället kan forskaren med etnografins hjälp öppna sina sin-
nen, låta sig förundras och till och med själv förändras. Det gäller, som an-
tropologerna kallar det, att förstå de ”inföddas” syn, och inte påtvinga dem 
sina egna tolkningar. Jag undersöker mellanmänskliga processer. Det är ett 
mödosamt arbete att försöka fånga de dynamiska egenskaperna i dessa. 

Utförandet av en deltagande observation kan innebära konflikter för fors-
karen. Framförallt svårigheten att ”go native”, det vill säga att vara starkt 
involverad i sitt studieobjekt och samtidigt ha en kritisk distans.431 I det fallet 
handlar det om att kunna hantera det förtroende innovationsforskaren kan få 
under en längre tids observation, utan att det inverkar på tillförlitligheten i 
forskningsresultaten. Inte minst eftersom de studerade gruppmedlemmarna 
kan glömma bort att forskaren är där i egenskap av innovationsetnograf.  

Att samla data från aktörerna på fältet  
För mig var vistelsen i laboratoriemiljön en helt ny upplevelse, och stamcell-
sforskarnas värld var för mig en okänd kultur. Den praktiska stamcellsforsk-
ningen som jag först fick tillträde till bestod i huvudsak av två världar: den 
ena i laboratoriet och den andra på patientavdelningen. Både dessa världar 
var och är för de allra flesta en sluten och svårtillgänglig miljö. För att jag 
skulle kunna sätta mig in i vad som hände i dessa miljöer och samtidigt för-
söka fånga in stamcellens komplexa innovationsprocess har jag metodolo-
giskt använt de två huvudsakliga tillvägagångssätt som ANT förespråkar. 
Det ena är att följa aktörerna genom intervjuer och etnografiska studier. Det 
andra är att undersöka inskriptioner. Inskriptioner inkluderar texter, journa-
ler, artiklar, konferenspapper, patent etc. Med inskriptioner avses här ett 
format som kan stabilisera ett arbete, så att det kan transporteras över tid och 
plats och därefter kombineras med annat arbete.432  

Intervjuer och fältstudien genomfördes enligt ANT, till en början med ett 
övervägande inflytande från den skandinaviska institutionalismen med in-
riktning mot nätverkskonstruktion. Det gjorde jag eftersom jag till att börja 
med hade fokus på framväxten av s.k. handlingsnät. Det passade in eftersom 

                                                
430 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
431 Bryman, A. & Bell, E. (2003.) 
432 Latour, B. (2005). 
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jag som innovationsetnograf i praktiken kan spåra upprättandet av hand-
lingsnäten genom att intervjua personer som kan beskriva de handlingar som 
skett eller genom att studera dokument som beskriver dessa processer.433 

Jag håller med Czarniawska-Jorges om hur viktigt det är att skildra olika 
röster från fältet.434 Därför har jag valt att använda såväl tidningsartiklar som 
direkta citat från mina intervjuer och spontana samtal för att låta läsaren 
komma närmare den värld som stamcellsforskarna har att verka inom. Cita-
ten har valts för att skildra konstruktionen av en komplicerad innovations-
process, men ”rösterna” hjälper även mig som innovationsforskare att driva 
min berättelse framåt genom att kunna visa på grupperingar, inblandade 
aktörer och olika skeenden och erfarenheter. Beroende av sekretess och 
andra överenskommelser har vissa citat inte namngivits, men jag har valt ut 
dessa uttalanden eftersom jag fann dem relevanta för berättelsen. Jag har 
gjort intervjuer med företrädare för viktiga aktörer från politiken, forsknings-
institutioner, myndigheter och patienter. Då jag har följt aktanterna, som 
utför relevanta handlingar, innebär det att intervjupersonerna valdes ut allt 
eftersom studien på fältet fortlöpte. 

I en kvalitativ fallstudieundersökning aktualiseras etiska frågor i början av 
arbetet med insamling av information och vid tidpunkten för resultatens pub-
licering.  

Jag har strävat efter att vara ärlig och öppen om min studie. Etiska 
aspekter är viktiga i alla studier, men ännu viktigare när det rör kvalitativa 
undersökningar som i mitt fall har känslig medicinsk och vetenskaplig ka-
raktär. Jag tog fram ett sekretessavtal som undertecknades av mig. Enligt 
avtalet åtog jag mig att inte lämna ut uppgifter som kan röja känslig inform-
ation eller identifiera patienter etc. Jag valde att resonera med mina forsk-
ningsobjekt om information och formuleringar jag fann känsliga. Det har 
resulterat i att platser och institutioner inte anonymiserats, men vissa indivi-
der har jag valt att hålla anonyma. Jag inledde mitt fältarbete435 med att be-
rätta om mig själv, min forskning och syftet med min närvaro. Vi diskute-
rade forskarnas medverkan och deras roll i studien, som studerade grupp-
medlemmar, och vi var eniga om att studien skulle ta några år att genomföra. 
Jag fick ett accesskort till Karolinska Institutet (KI), vilket möjliggjorde att 
jag kunde komma dit oannonserad och vid inplanerade tillfällen. Jag besökte 
forskningsgrupperna som mest frekvent under 2003 och 2004, därefter blev 
besöken glesare och jag höll oftast kontakten med studiegrupperna via tele-
fon och e-post.  

                                                
433 Skillnaden mellan ANT och studier av de mer stabila aktör-nätverken kontra de mer flyktiga hand-
lingsnäten ligger i tidsaspekten där aktör-nätverken kommer föst efter att ett handlingsnät utvecklats 
(Czarniawska, B. (2005). 
434 Czarniawska-Jorges, B. & Sévon, G. (1996). 
435 Fältarbete inrymmer här både intervju och observation och till viss del även analys av olika dokument. 
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För mig har det mest användbara sättet att generera data varit olika former 
av samtal. Frågorna utformades så öppna som möjligt för att ge de intervju-
ade möjlighet att ge fylliga svar utifrån sina egna villkor. I de naturliga och 
mer oplanerade samtalen som uppstod sporadiskt i lunch- och fikarum, vid 
allmänna diskussioner, vid olika sorters möten och vid laborationer i labora-
torierna uppstod de mest spännande frågeställningarna och intressanta sva-
ren. Det var svar som många gånger tog min nyfikenhet och förståelse till ett 
mer fördjupat plan. Det var inte meningen att metoden skulle uppfattas som 
att jag kom till samtalen helt oförberedd, utan jag ville att det skulle uppfatt-
tas som olika grader av strukturerade samtalsformer. Även om denna typ av 
fältstudie kräver mod och tillit till den egna intuitionen och möjlighet att 
improvisera har varje besök krävt inläsning på ”dagens tema”. Detta har i sin 
tur genererat nya intressanta områden att samtala om. Jag fick även tips och 
rekommendationer på andra viktiga aktörer för teknikens utveckling under 
mina intervjuer och samtal på KI. Också dessa aktörer har jag kontaktat och 
haft samtal och strukturerade intervjuer med.  

Samspelet mellan intervjuare och respondent är i sig en komplex förete-
else eftersom båda parter bär på egna förutfattade meningar, fördomar och 
attityder, vilket påverkar samspelet och den information som framkommer. I 
samtalen har jag noterat metaforer, analogier, nyckelbegrepp och viktiga 
händelser, inte minst kring artefakterna (objekten/icke-människorna), som 
återberättades. Intervjuerna har kretsat kring samverkan och utvecklingen av 
tekniken och själva stamcellen. Artefakternas roller fick jag ständigt på-
minna mig om att ställa frågor om. Det här var särskilt viktigt för mig i bör-
jan av fallstudien eftersom det inte var naturligt för mig att observera och 
reflektera kring dem och se artefakternas medverkan som aktivt deltagande i 
innovationsprocessen. Men ju mer jag fick en känsla för vilken viktig roll de 
spelade i utvecklings- och spridningsprocesserna blev det mer och mer 
självklart att ge artefakterna status som ”agerande” aktörer, det vill säga som 
aktanter. Det är värt att påpeka här att jag inte haft möjlighet eller ambition 
att fånga in alla artefakter, utan huvudfokus har varit på stamcellen. Alltef-
tersom innovationsprocessen fortlöpte blev det tydligt hur mina frågor och 
observationer hade ett allt större fokus på artefakternas handlingsutrymme, 
inte minst på grund av att stamcellen i sin delaktighet till att börja med väg-
rade att låta sig styras och därför gjorde det svårare att tydligt låta sig bli 
kategoriserad. 

Jag bar alltid med mig en väska som innehöll flera anteckningsblock (ett 
per forskningsgrupp). Eftersom detta ägde rum under en tid när smarta mobi-
ler inte fanns, bar jag med mig en då mycket modern digitalkamera och en 
liten kassettbandspelare. Efter besöken skrev jag rent bandupptagningar och 
fältanteckningar. Från dessa anteckningar uppkom det oklarheter och nya 
företeelser som behövde belysas. Jag ringade in det som kom fram och det 
fick sedan ligga till grund för nästa möte. Mina fältanteckningar har tillsam-
mans med inläst teori även genererat frågor som lämpat sig bättre för mer 
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traditionella och strukturerade intervjuer, så att jag kunde fånga in de organi-
satoriska tillstånden på ett mer fördjupande sätt. De planerade intervjuerna 
har mestadels genomförts på ostörda platser, t.ex. i arbetsrummen. Intervju-
erna har varit en viktig källa för mig och jag har lärt mig mycket om stam-
cellsforskningen som de intervjuade har unika kunskaper om.  

En betydande del av min tid på fältet gick åt till observationer. Det finns 
flera skäl till varför observationer är ett bra sätt att inhämta information på. 
Som observatör kan forskaren lägga märke till sådant som har blivit rutin för 
deltagarna själva. Observationer gör det möjligt att notera beteenden i stun-
den. På samma sätt som intervjuer kan vara ostrukturerade eller välstrukture-
rade (även om mina samtal och intervjuer präglades mer av ett spann från 
mindre strukturerade till välstrukturerade), varierar även observationer uti-
från en grad av struktur. Observatören kan välja grad av delaktighet i den 
grupp som studeras, från hög grad av delaktighet till att endast agera åskå-
dare. Mitt förhållningssätt kan beskrivas som en observatör som deltar, ef-
tersom min delaktighet i gruppen är sekundär i förhållande till att samla in 
information.436 

Ett typiskt exempel på hur en dag på fältet kunde gestalta sig var att jag 
kom till intervjuplatsen oannonserad. Gruppen var medveten om att jag 
kunde komma dit vid något tillfälle under veckan och att jag fick ta det som 
det kommer. Det var skillnad om vi gjort upp att jag skulle delta på ett speci-
fikt möte eller seminarium. När jag hade lärt mig hur avdelningarnas olika 
kaffemaskiner fungerade var det ofta där dagen började. Jag kunde börja 
småprata med de som fanns i närheten. Jag kunde även vandra omkring och 
titta ”över axeln” på de som var sysselsatta med laborativa uppgifter. Jag 
förde anteckningar och när det var naturligt ställde jag följdfrågor. Efter 
några timmar kunde jag avlägsna mig. Jag var noga med att renskriva an-
teckningar och bandinspelade episoder. Ofta letade jag efter relevanta arte-
fakter. Det innebar t.ex. att jag fick namn på personer och artiklar, som jag 
sedan sökte efter i olika databaser och gick igenom uppgifterna jag hittade 
där. Medicinska artiklar var jag tvungen att läsa och ta till mig på ett över-
gripande plan, ofta innebar det att jag fick anledning att återkomma till per-
soner i gruppen för att få vissa saker förtydligade för mig så att det blev mer 
begripligt. Jag följde med vid inköp av relevant teknik och utrustning, och 
jag var också med när man lånade ut teknik mellan olika grupper. Jag obser-
verade att det fanns en effektivitet i detta, och pengar att spara, men även att 
det fanns risk för oro och irritation om det inte fungerade som önskat eller 
om saker saknades för deras planerade arbeten. Vid några tillfällen fick jag 
följa med till avdelningar och specifika rum där djurförsök utfördes. På det 
sättet fick jag ta del av hur arbetsuppgifter, som av utomstående kan uppfatt-
tas som kontroversiella, kan gå till i praktiken. Det gav mig en förståelse för 
                                                
436 Merriam, B. (1998), Bryman, A. & Bell, E. (2003). 
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ytterst noggranna rutiner och varför anonymisering av dessa miljöer var 
nödvändig, eftersom det fanns ett överhängande hot från aktörer utifrån som 
starkt motsatte sig denna verksamhet på djur. Att få följa med vid besök på 
patientavdelningar var en stark upplevelse för mig. Jag mötte personer med 
olika kön, åldrar och nationalitet. Jag gjorde inga intervjuer med de svårt 
sjuka personerna, men jag fanns med i bakgrunden och kunde diskutera och 
ställa frågor till forskarna i gruppen efteråt. Vid de tillfällena fick jag också 
en grundläggande praktisk kunskap om vikten av renlighet och de nödvän-
diga rutiner som fanns för att hålla borta bakterier och annan smuts i dessa 
känsliga miljöer. Jag fick även följa med grupperna på aktiviteter utanför 
sjukhus och laboratoriemiljöer, bland annat var jag med på seminarium som 
forskarna ansåg vara relevanta. Där fick jag möjlighet att möta intressanta 
utövare inom fältet och jag fick också namn på andra viktiga personer. 
Många av dessa möten var starka för mig på ett personligt plan, och den här 
tiden gav mig insikter om miljöer som jag utan arbetet med denna studie inte 
kunnat få praktisk tillgång till.  

Det uppstår en kluven situation när man som forskare är delaktig men 
samtidigt försöker hålla tillräcklig distans för att kunna observera och analy-
sera. I början av fältstudien förde jag endast anteckningar och det berodde på 
min egen känsla av att inte vilja störa och skapa en alltför onaturlig och be-
vakande situation i forskarnas arbete. Men allt eftersom tiden gick blev det 
påtagligt hur svårt det var att hinna med att fånga in alla tekniska finesser 
och det blev tydligt för mig att forskarna inte misstyckte att jag komplette-
rade anteckningarna med bandupptagningar. Det är svårt att enbart lita till 
sitt minne. Både som observatör och intervjuare är det viktigt att så fort som 
möjligt skriva ner eller läsa in sina egna synpunkter och reflektioner som ett 
bra komplement och särskiljande i den beskrivande redogörelsen i fältan-
teckningarna. När jag 2012 återupptog arbetet med studien behövde jag re-
flektera kritiskt över vad det innebar att min empiriska studie genomfördes 
knappt ett decennium tidigare. Det fanns en risk att jag hade tappat en del 
information och att minnet svek mig. Allt som hände på fältet hade jag näm-
ligen inte kunnat dokumentera, utan en del levde endast kvar i mitt minne. 
Samtidigt var det med delvis nya ögon som jag tog mig an materialet igen. 
Jag kunde se nya sammanhang träda fram eftersom jag hade större distans 
till mitt forskningsmaterial. 

Under samtalen angav jag syftena med dagens frågor och vi kom också 
överens om vad som skulle diskuteras under samtalets gång. De mer struktu-
rerade intervjuerna inleddes med en kort redogörelse för vad som skulle tas 
upp och hur lång tid intervjun skulle ta. Intervjuerna har beroende på fråge-
ställningarna skett i både gruppform med två till fyra deltagare och person-
ligt med en person åt gången. Alla personer som jag har träffat, trots att de 
hade fulltecknade agendor, har på ett enastående sätt varit behjälpliga med 
att finna tid för mig och mina funderingar. Jag har alltid känt mig välkom-
men till de tre forskargrupperna, och med tiden tillät de mig att komma dit 
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när helst jag hade vägarna förbi. Information som är konfidentiell har särskilt 
markerats i mina anteckningar och dessa uppgifter kan ingen annan ta del av. 
Några av de intervjuade har valt att vara anonyma och det har hanterats med 
största respekt i mitt forskningsmaterial. Känsligt material som jag lovat att 
inte publicera eller spara har jag makulerat.  

Att studera inskriptioner från aktörerna 
Konsten att hitta relevant dokumentation är i hög grad beroende av fors-

karens förmåga att kunna ställa många frågor som har med problemställ-
ningen att göra.437  

När det gäller stamcellsforskningen har det funnits en stor mängd data att 
tillgå. Dokumentation är en bred term som innefattar många olika typer av 
material. Media som teve, tidningar och fotografier är exempel på ”offent-
lig” information. Dessa källor av masskommunikation är viktiga om man 
som forskare är intresserad av ett visst samhällsperspektiv vid en viss tid-
punkt.438 Mer personliga dokument som föreläsningar, tidningsklipp, kalend-
rar och brev är tillförlitliga informationskällor när det gäller en persons åsik-
ter och attityder.  

Här nedan redogör jag för vilken sorts källor jag har valt att avgränsa mig 
till. Genom dokumentens utformning har jag kunnat följa aktanterna genom 
olika kontroverser. Det resulterade i dokument från lagstiftning, forsknings-
ansökningar, vetenskapliga artiklar och artiklar i dagspressen. Alla dessa 
dokument är i olika hög grad granskade och formaliserade i sitt institution-
ella ramverk. Dokumenten kring regleringsprocessen åskådliggör de olika 
föreställningarna om huruvida forskningen på stamceller skulle tillåtas och i 
så fall under vilka förbehåll. De dokument som jag har använt kan grovt 
delas in i offentliga utredningar, rapporter, regeringspropositioner samt pro-
tokoll, motioner och debatter i riksdagen under perioden 2000–2005. På den 
här typen av dokumentation från regering och riksdag ställs det krav på hög 
tillförlitlighet, vilket jag menar höjer det empiriska materialets sanningshalt. 
Under denna period hade jag hunnit skaffa mig en egen förståelse när det 
gäller stamceller, men jag hade även kopplingar till personer i riksdagen som 
gav mig inblick i hur regleringsprocessen rörande stamcellen fortlöpte och 
tog form. På ett sätt har denna erfarenhet bidragit till något minskad distans 
till den slutliga dokumentationen, men samtidigt var det viktigt för mig att 
försöka hålla min egen tolkning och rapportering så neutral som möjligt från 
mina egna politiska värderingar, så att de inte påverkade materialet som jag 
valde ut och använde i studien. Andra dokument, som tidningsartiklar och 
debattinlägg, har använts för att ge en bild av den debatt som fördes inom 

                                                
437 Sellitz C. et.al. (1979). 
438 Merriam, B. (1998). 
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och utanför det vetenskapliga samhället. De dokument som spelat en bety-
dande roll i översättningsprocesserna har jag behandlats som aktanter. En 
annan typ av dokument kan benämnas som fysiska lämningar.439 I fallstudier 
kan just fysiska lämningar ge en god tilläggsinformation till det som har 
framkommit i intervjuer och observationer. Jag har valt att se på dokumenten 
som kvarlevor från de diskussioner som fördes från 2002 till 2005. Senare 
artiklar som har publicerats i massmedia och i vetenskaplig litteratur under 
perioden 2006–2016 har utgjort underlag för uppdatering och förståelse för 
stamcellsforskningens utveckling i stort och forskargruppernas i synnerhet.  

Jag kunde ha valt att följa upp forskargrupperna från fallstudien genom 
intervjuer om deras arbete och hur det har utvecklats för att få en ingående 
beskrivning. Men av tidsmässiga skäl och med bedömningen att merarbetet 
inte skulle tillföra så mycket ny information att det skulle påverka mina slut-
satser har jag avstått från det.  

Sekundärdatametoden för att välja ut dokumentärt material bör i början av 
en studie vara så förutsättningslös som möjligt. Jag började därför söka efter 
dokument som var fenomenorienterade och inte ämnesorienterade, för att 
inte gå direkt till det material som ämnesområdet pekade på.440 Att som fors-
kare ge sig ut på ett fält som man egentligen kan mycket lite om är spän-
nande men också oerhört tidskrävande. En stor del av den första tiden gick åt 
att tränga in i ämnet stamcell och förstå forskningens framväxt till den aktu-
ella debatten om forskningen i dag. Ett sökande i medicinska databaser gav 
mig tillgång till en mängd artiklar. Ett antal artiklar fann jag också efter tips 
från forskare inom fältet som känner till den ledande litteraturen inom områ-
det. I mars 2003 följde jag med forskarna på en internationell konferens.441 
Studieresan var ett bra tillfälle att snabbt inhämta det aktuella forskningslä-
get, ”få ansikten” på stamcellsfältets viktigaste aktörer och samtidigt fick jag 
möjlighet att knyta kontakter med intressanta aktörer.  

På fältet har en hel del andra viktiga dokument inhämtats. Det rör sig om 
allt från ansökningshandlingar och samarbetsavtal till artiklar för publice-
ring. Till min hjälp för att inhämta studiemateriel har jag också använt mig 
av fotografering. Avsikten med bilderna var att de skulle påminna mig om 
det jag hade studerat och hjälpa mig i tolkningsprocessen av datamaterialet. 
Fotografierna har också använts i avhandlingen som förmedlare av den värld 
som jag som forskare sett, och för att inspirera och väcka läsarens fanta-
sier.442 

                                                
439 Dessa kan studeras på två sätt, dels genom erosion, dvs. förslitningar, och dels genom ackumulering, 
dvs. tillökningar (Merriam, B. 1998). 
440 Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994). 
441 Keystone symposium (2003), From Stem Cells to Therapy, i Denver, USA. 
442  Min reflektion från fältet: Mycket påtaglig är den teknikutveckling som passerat mellan studiens 
inledning till idag. Jag minns hur glad jag var för den då moderna digitala kamera jag fick för att kunna 
dokumentera på fältet. Det var då en mycket modern variant som lagrade bilder på diskett som man sedan 
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Ordna och analysera forskningsmaterialet 
Kvalitativa analysmodeller som narrationer och temaanalyser har jag använt 
för att analysera fältanteckningarna.443 Med hjälp av de begrepp som jag har 
hämtat från teorin tog jag fram viktiga företeelser ur anteckningsmaterialet. 
Processen krävde tålamod och tog mycket tid för omläsningar av olika 
textavsnitt. Den första delen av mitt arbete bestod mest av intervjuer och 
fältstudien, som i huvudsak genomfördes under perioden 2002–2005, utifrån 
ANT och det företagsekonomiska nätverkssynsättet i kombination med 
skandinavisk institutionell teori. Det var först under den andra delen av arbe-
tet med min studie, när jag återupptog arbetet 2012, som innovationsteorin 
kom in som en större del av mitt arbete. Det innovationsvetenskapliga per-
spektivet stämde väl in i mitt tvärvetenskapliga förhållningssätt och tillförde 
ytterligare dimensioner till mitt sätt att analysera materialet och bidrog till att 
vässa frågeställningen och problematiseringen. 

Det var tidskrävande att finna en lämplig ordning på presentationen av 
mina tankar. Mitt forskningsmaterial bestod av egna iakttagelser, intervjuer, 
artiklar och dokument. Materialet bestod också av en hög grad av tolkning 
av det som hänt. Eftersom det är jag själv som har varit det primära verkty-
get för insamlandet av informationen, så har den filtrerats genom mina vär-
deringar och teoretiska utgångspunkter. Det har medfört en risk att informat-
ion som strider mot mina uppfattningar uteslutits. Att förhålla sig till detta 
material ställer krav på en empatisk och inkännande förmåga. Detta arbets-
sätt ger källkritiska problem, eftersom olika personer har skilda motiv att 
uppfatta, säga och göra olika saker.444 Jag har själv blivit varse min egen roll 
och svårigheten med att jag, medvetet eller omedvetet, spelar och har spelat 
olika roller (forskare, politiker, vanlig människa) och jag har sett hur dessa 
olika perspektiv har påverkat hur jag har värderat materialet och hanterat 
mitt arbete på fältet.  

Vid tillämpningen av institutionell teori i analysen har jag funderat på hur 
aktörerna anpassat sig till sin institutionella kontext. Källorna till den in-
stitutionella påverkan har analyserats genom regler och sociala förväntning-
ar. Jag har även studerat hur beslutsprocesser formas av institutionella upp-
fattningar. Det har med andra ord pågått kontinuerliga analyser av mitt 
                                                                                                               
kunde lägga över i datorn. Nu har jag vare sig en dator som kan hantera en ”floppy disk” eller mjukvara 
som kan öppna de gamla formaten. 
443 Berättelse är ofta en mer använd svensk översättning av ordet narrativ. Det är ett sätt att samla in och 
analysera skriftliga och muntliga berättelser, t.ex. har jag bett mina intervjupersoner berätta utifrån ett 
visst tema. Det innefattar vanligt förekommande metoder som kvalitativa och kvantitativa, t.ex. observat-
ion, textanalys, intervjuer, ljud- och bild-inspelningar och transkribering (Johnsson, A. 2005).   
444 Följande fyra kriterier kan användas vid en källkritisk studie: Äkthetskriteriet: se om observationen är 
fiktiv eller äkta. Tendenskriteriet: se till forskarens möjliga bias och hur denna kan ha snedvridit hen-
nes/hans tolkningar. Samtidighetskriteriet: se hur lång tid som har förlöpt sedan händelsen inträffade. 
Beroendekritik: se om det finns inflytande från andra berättelser som kan påverka innehållet. (Alvesson, 
M. & Sköldberg, K. 1994/2010). 
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forskningsmaterial. Min förståelse har successivt byggts på medan fält-
material kommit till. Tolkningen av mitt forskningsmaterial är spännande, 
men också tidskrävande. Nya insikter kräver hela tiden en öppenhet när det 
gäller att läsa om och omtolka redan tolkat material.  

I denna process har jag haft stor nytta av att föra en dialog med de perso-
ner som har ingått i min studie. Deras kunskap har berikat min förståelse för 
hur de ser på sin tillvaro, och samtidigt stärkt mig i mina egna analyser. Det 
är svårt att inte ta med sig sina egna uppfattningar in i en avhandlingspro-
cess. Jag själv som forskare behöver hela tiden förhålla mig medvetet till 
mitt material och kritiskt fundera över det jag gör så att jag inte väljer bort 
mindre lyckade fenomen för att få utrymme för det som ger ett mer positivt 
berättande. Jag har försökt att hålla mig till en tydlig utgångspunkt i fallstu-
dierna. Det är viktigt att tänka på att inte skriva historien baklänges med facit 
i hand, vilket annars är en stor risk med studier av innovationsprocesser.445 
Jag har under inga omständigheter klarat av att fånga alla relevanta företeel-
ser i innovationsprocessen för stamcellen, ändå har jag samlat ett omfångs-
rikt material som i sin tur bidragit till det problematiska med eventuella för-
luster av viktiga företeelser som jag valt bort under mitt arbete med att skriva 
denna avhandling. Allteftersom nya insikter har utvecklats blev det trots allt 
möjligt för mig att se studien i nya perspektiv. Kunskapstillväxten kan besk-
rivas som en ömsesidigt meningsskapande utvecklingsprocess.446  

De övergripande visionerna blev mer konkretiserade ju längre studien på-
gick. Kunskapen som utvecklades blev mer individberoende eftersom den 
refererar till hur olika grupper eller aktörer handlar, upplever och tolkar in 
den verklighet som de själva är med och skapar. Detta ska inte uppfattas som 
att denna kunskap endast återger en förståelse relativt vissa speciella indivi-
der. I en vidare bemärkelse ger resultatet ett bidrag till en allmän förståelse 
för de dialektiska processerna, och de olika inbördesstrukturella samman-
hang som skapar den sociala verkligheten.447 

Konsten att skriva innovationsetnografi 
Som en av de främsta svårigheterna med att integrera teknik och samhällste-
ori är bristen på en berättande resurs.448 Tidigare har innovationsforskare 
lyckats väl med att beskriva mänskliga relationer å ena sidan och mekan-
ismer å andra sidan. Men enligt Latour saknas träning på att väva ihop de två 
resurserna till en integrerad helhet. Det mest produktiva sättet att skapa nya 
berättelser i den här riktningen har varit att följa en innovationsutveckling.449 

                                                
445 Görling, S. ( 2010). 
446 Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994). 
447 Ingeman, A. & Bjerke, B. (1994). 
448 Latour, B. (1992). 
449 Latour, B. (1992), Law, J. & Callon, M. (1992). 
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Min avsikt är att redovisa forskningsresultaten i narrativa texter som fallstu-
dier och etnografiska beskrivningar av innovationsprocesser. Ett tvärdisci-
plinärt intresse för berättelsen har sedan 1980-talet vuxit fram som berättel-
seforskning och narrativa studier. Berättelser kan ses som ett intressant me-
todologiskt perspektiv för att få kunskap om den sociala verkligheten.450 Här 
används en vid definition av berättelser som en metod att samla in och ana-
lysera muntliga och skriftliga berättelser. Metoderna är samma tekniker som 
vid andra kvalitativa och kvantitativa undersökningar som jag har använt 
mig av i min studie, som observation, intervju och textanalys, och jag skriver 
ner och dokumenterar de berättelser som jag har hört i vardagliga och infor-
mella samtal ute på stamcellsfältet. En del intervjuer har genomförts och 
analyserats utifrån ett specifikt tema och har fått sitt uttryck genom min et-
nografiskt inspirerade text där jag har velat lyfta fram vardagliga samspel 
och händelser.  

Ansatsen är en tolkande aktivitet där jag som forskare ställt mig undrande 
till vad en viss berättelse betyder och vilken mening den har för förståelsen 
av innovationsprocessen av stamcellen. Enligt Giddens är den karakteriserad 
av en dubbel hermeneutik bestående av tolkningar av andra människors 
tolkningar.451 Jag har intagit ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på berät-
telserna. Den kunskap som jag producerar ska ses som en av många version-
er av sanning. Forskningsprocessen kan ses som en reflexiv process och en 
fortlöpande social konstruktion där forskningen skapas ur berättelser och 
samtidigt är en praktik av berättande.452 Som uttolkare av de olika berättel-
serna som jag har hanterat, behöver jag konstant ställa mig frågande till hur 
berättelserna förmedlas och hur jag omvandlar tal till text och om det finns 
alternativa sätt till läsningar av min text. 

Etnografi är förvisso en empirinära metod, men resultatet går för den skull 
inte att hitta i verkligheten eftersom det skapas lika mycket i själva skrivpro-
cessen.  

En stor svårighet med den etnografiska studien, utöver vikten av att jag 
ständigt reflekterar kring mina egna personliga värderingars påverkan för 
insamlande och tolkande av informationen från fältet, var att veta när jag 
skulle avluta studien. Men på något sätt måste en etnografisk studie ta slut. 
På grund av den etnografiska metodens ostrukturerade natur saknas en tydlig 
slutpunkt för själva fältarbetet. Jag fick övertala mig själv att verkligen ”sätta 
ner foten” och bestämma mig för att kliva av studien av innovationsproces-
sen (som fortsätter efter att jag har slutat observera den) och nöja mig med 
det material jag har samlat in. Vilka intressanta genombrott som än kommer 
att ske framöver inom stamcellsfältet, så kommer jag inte att redogöra för 

                                                
450 Czarniawska, B. (1997), Johansson, A. (2005). 
451 Giddens, A. (1998). 
452 Johansson, A. (2005). 
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dessa som empiriska studier eftersom jag har lämnat min fallstudie av stam-
cellsforskarnas vardag bakom mig. Som forskare kan det dock vara klokt att 
hålla dörren öppen mot sitt forskningsfält för att kunna komma tillbaka.453 
Att ett bra avslut var viktigt visade sig inte minst när jag återupptog min 
studie och tog kontakt med forskarna igen för att kunna slutföra studien. 

Att skriva etnografi kan gå till på olika sätt. Sociologen Van Maanen har 
utvecklat en etnografisk metod som jag har funnit inspirerande.454 Även om 
Van Maanen har fokus på etnografier i allmänhet, så har han genom sitt ar-
bete bidragit till att erkänna litterär reflektion inom företagsekonomi och 
organisationsteori455 något som jag gärna vill se mer av inom innovations-
teorin framöver. Van Maanen har utvecklat förslag på tre narrativa stilar som 
han beskriver på följande sätt: 

 
1. Den impressionistiska berättarstilen, där författaren återger berättelserna 

med dramatiska inslag och starka och viktiga händelser från empirin. 
Meningen är att läsaren ska dras in i sammanhanget och riktigt kunna 
känna, höra och se det som fältarbetaren har upplevt. Helst ska per-
sonerna uttala sig med repliker.  
 

2. Den bekännande berättarstilen, där författaren blottlägger sig som tol-
kare genom att framträda som person och redogöra för de egna erfaren-
heterna som kan ha inverkat på förhållningssättet till empirin.  
 

3. Den realistiska berättarstilen, där författaren inte alls är närvarande. 
Berättelsen är helt neutral och fokus är på vad som sägs och görs i kul-
turen. Det resulterar i en anonym redogörelse med dokumentära drag.  

Jag har valt att blanda stilarna. Det är enligt Van Maanen i sin ordning. I 
mina innovationsetnografiska texter förmedlar jag vad andra anser genom att 
referera till olika teorier och att genom att låta andras röster komma till tals 
genom citat. Det innebär att i den etnografiska texten kommer mina egna 
tankar att ställas mot vad de andra har sagt. Detta kan väcka kritik som t.ex. 
att forskaren ska hålla sig neutral och endast förmedla det som hänt. Jag 
menar att forskarens egen röst alltid finns med i texten, fast den ibland döljer 
sig bakom andra auktoriteter. När vetenskapen inte kan leverera sanningen, 
och forskaren inte kan bevisa något, ökar vikten av förmågan att övertyga.456 
Som Bate framhåller är det många som vill skriva organisationsetnografi, 
men det är ett fåtal som verkligen gör det.457 Han menar att det som borde 

                                                
453 Bryman, A. & Bell, E. (2003). 
454 Van Maanen, J. (1988). 
455 Czarniawska, B. (1998). 
456 Kristensson Uggla, B. (2002). 
457 Bate, S.P. (1997). 
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vara en fyllig beskrivning tenderar att bli en snabb beskrivning. För mig 
medförde det ett bekymmersamt ”internt” och ”externt” arbete med att få till 
känslan för hur jag i detta vetenskapliga sammanhang skulle formulera min 
innovationsberättelse. 

För etnografiforskarens berättarkonst är den viktigaste tillgången att över-
tyga läsaren om sin trovärdighet. Eftersom min forskningsstudie spänner 
över flera vetenskapliga discipliner har jag velat skriva så att texten lockar 
till läsning för en bred läsekrets, utan att göra förenklingar och avsteg från 
rena sakligheter. Mitt arbete som innovationsetnograf har handlat om att 
finna ett tillvägagångssätt som gjort det möjligt att, med nyfikenheten som 
drivkraft, utifrån mina fältstudier kunna se mångfalden, fånga in händelse-
förlopp och på samma gång skildra skeenden.  

En utmaning med processperspektivet är vilken grad av generaliserbarhet 
som kan uppnås. En kvalitativ, empiridriven, fallstudie med processbaserad 
ontologisk utgångspunkt väcker frågan om vilken form av generaliserbarhet 
som kan uppnås. Meningen med denna typ av avhandling är inte att den ska 
finna och formulera universella sanningar som är oberoende av kontext, tid 
och plats. Målet är snarare att finna enskild kunskap som ifrågasätter etable-
rad teori och kan stimulera till fortsatt forskning.458 Men metoden har sina 
nackdelar. Närhet till empirin kan leda till överdrivet komplexa teorier och 
modeller. Som forskare kan man lätt fastna i sin stora empirimängd och teo-
rierna kan bli smala och avgränsande. Det försvårar i sin tur arbetet med att 
ta fram mer generella modeller.459  

Trots att de frågor som har behandlats i avhandlingen har sin bas i ett spe-
cifikt fall utgör de sannolikt också exempel på andra komplexa situationer. 
Jag beskriver processer som med viss anpassning kan ge insikter även i 
andra innovationsförlopp. Att jag intar en performativ hållning medför att 
jag beskriver hur något blir och forskningens syfte är att beskriva praktiken, 
till skillnad från en ostensiv hållning som undersöker hur någonting är och 
där forskningen syftar till att formulera praktiken.460 Kunskapsutvecklingens 
huvudsakliga poäng kan i korthet beskrivas som tolkande med en ambition 
att utveckla en allmän förståelse, som tekniskt går ut på en transformering av 
naturen till mänskliga nyttigheter eller emancipatoriskt som leder till reflekt-
ion över och ifrågasättande av aktuella förhållanden. 461 Den här studien har 
en tolkande ansats genom att vilja förstå hur innovation utvecklas, men jag 
har också haft ambitionen att utveckla en modell som innefattar sociala fe-
nomen, där även strukturella och omedvetna handlingar och företeelser 
fångas in.  

                                                
458 Stake, R. (1995). 
459 Langley, A. (1999). 
460 Latour, B. (1998). Czarniawska, B. (2005). 
461 Detta kan ses som en modifierad tolkning av filosofen Habermas begrepp om kunskapsutveckling 
(Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2007). 
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En forskares källkritik 
Att jag som forskare funderar över mitt eget forskningsarbete från ett 

källkritiskt perspektiv är relevant inte minst för att förhållningssättet och 
mina resultat i mycket bygger på tolkningar. Det finns en risk att jag blandar 
ihop mina egna roller. Med en bakgrund som politiker, forskare och entre-
prenör har jag behövt fundera över hur dessa olika filter och erfarenheter har 
påverkat mina tolkningar, det vill säga tendenskritik. På ett sätt verkar just 
det faktum att jag har erfarenhet från flera olika områden ha gjort att jag har 
lagt märke till att jag har ett eget sätt att vända och vrida på problem. Det jag 
har kommit i kontakt med har visat mig att det sällan finns några enkla svar. 
När det gäller mina deltagande observationer, där jag trots allt gör anspråk 
på att ha försökt reducera både beroende och distans462 har jag även arbetat 
med skriftlig rapportering. Men att beskriva pågående processer med ord är 
svårt. Jag har ständigt behövt fundera över det spänningsförhållande som 
uppstår mellan det jag har observerat och det jag vill förmedla mot det som 
jag till slut skriver. Mina olika roller gjorde sig påminda när jag gick igenom 
mitt sätt att tolka och beskriva empirin. Efter att ha studerat psykoterapi fick 
jag in mer av ett naturligt kritiskt tänkande. När det gäller min andra period i 
arbetet med studien så väckte den relevanta frågeställningar eftersom jag då 
även bar med mig kunskaper från emancipatorisk teori och praxis. Det var en 
viktig insikt för mig, då jag återigen gick igenom mina intervjuer och data 
som jag tidigare samlat in. 

Men jag fann att jag hade en tendens till att bli pratig och jag hade svårt 
att hålla mig kvar vid andra forskares tankar och ta dem till mig för att få 
fram det vetenskapliga samtalet mellan mig och annan pågående forskning. 
Jag kom på mig själv med att fundera över hur jag skulle kunna behålla ett 
vetenskapligt skrivande och inte ramla in i en allt för värderande och politisk 
ton och att inte bli alltför snabb med att komma fram till egna personliga 
lösningar. Det finns också en styrka i att förstå rollerna som innovation krä-
ver, som att kunna ha olika perspektiv, vara rörlig och ha förståelse för olika 
roller och komplexitet, och på det sättet förhålla sig till utmaningar och upp-
gifter. 

Forskning bör uppmuntra till emancipation och kritisk reflektion från fö-
reställningsmässiga och frysta sociala mönster och det gäller i synnerhet för 
forskaren själv, som i sin forskningsprocess behöver vara mycket självre-
flekterande.463 Goda idéer kan alltför lätt tappa sitt syfte när de institutional-
iseras. Det handlar om att träna upp en återhållsamhet när det gäller att upp-
fatta ledande tankesätt och sociala förhållanden som neutrala, förnuftiga och 

                                                
462 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
463 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
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naturliga, och det gäller att se till att en sådan medvetenhet syns i forsknings-
texten.464  

Kritisk teori uppmuntrar en mer kvalificerad och omfattande självreflekt-
ion än den som utmärker majoriteten av all samhällsvetenskap.465 Med hjälp 
av kritisk teori kan uppmärksamhet riktas mot forskningens politiska di-
mension. Utifrån den kritiska teorins perspektiv är det viktigt att uppmärk-
samma hur dominerande ideologier och institutioner tas för givna och repro-
duceras i forskning. Kritisk teori behöver inte utgå ifrån en negativ grundsyn 
på samhället, men med den menas att sociala fenomen måste studeras utifrån 
ett emancipatoriskt kunskapsintresse. Den emancipatoriska idén har kritise-
rats för att vara för teoretisk och snävt intellektuellt fokuserad och att ta för 
lite hänsyn till praktiska omständigheter och maktförhållanden. Det kan 
ställa till problem i empiristisk forskning.466 I förhållande till flertalet social-
konstruktionister är kritisk teori mer makroinriktad. Jag har valt att ta med 
mig ett förhållningsätt från den kritiska teorin som gör att jag ständigt ska 
påminna mig om kritisk reflektion genom att hänga upp denna påminnelse 
på kriterierna om källkritik. Den kritiska teorins ointresse för empiriska stu-
dier ger därför liten vägledning för hur jag som forskare rent metodmässigt 
ska gå tillväga.467 Mot bakgrund av det har jag i första hand valt det kritiska 
teoriperspektivet för att kunna höja nivån på mina tolkningar. Det har varit 
ett viktigt förhållningsätt för att förstå hur samhället och dess institutioner, 
som är socialt konstruerade, påverkar och samtidigt påverkas av individer. 

Jag har med mig ett mer utvecklat emancipatoriskt kunskapsintresse då 
jag tolkar olika empiriska fenomen för att förstå hur institutioner inrättas vid 
institutionalisering av nya idéer.  Samtidigt finner jag det svårt att leva upp 
till kritisk teoris starka ideal om den kritiske forskaren.468 Utifrån mitt sätt att 
se är det svårt att bortse från att mina olika erfarenheter och åsikter påverkar 
mig, omedvetet och medvetet. Jag har funnit att det är mer än nödvändigt att 
sträva åt det hållet, även om jag själv inte kan avgöra om det alltid går att 
uppfylla. Särskilt viktigt var det när jag undersökte och försökte förstå de 
processer och strukturer som har resulterat i mina studerade aktörers hand-
lingar och åsikter. Detta är användbart för att problematisera socialt konstru-
erade fenomen utifrån medvetenhet om att dessa även är moraliska och poli-
tiskt konstruerade.469 Jag har genom mitt metodval, som jag här benämner 
innovationsetnografi, medvetet sökt närhet till min empiri. Men den kritiska 
                                                
464 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
465 Kritisk teori har en samhällsvetenskaplig tradition som inkluderar bl.a. ”Frankfurtskolan”. Den känne-
tecknas av en tolkande ansats som kombineras med stort intresse för kritiskt ifrågasättande av den reali-
serade sociala verkligheten. Viktiga inspirationskällor är Marx, Weber, Kant och Freud (Alvesson, M. & 
Sköldberg, K. 1994/2010). 
466 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
467 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
468 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
469 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
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teorins självkritik har inspirerat mig och fått mig att stanna upp och reflek-
tera över min roll utifrån den bakgrund och det bagage jag har med mig. Jag 
har behövt fundera både en och två gånger och göra jämförelser med nyut-
kommen litteratur för att se vilken data som jag har behövt komplettera med.  

Att skapa en läsvärd och trovärdig berättelse  
Det finns å ena sidan en fördel med fallstudiens mångfacetterade beskriv-
ningar, som behövs för att lyfta fram det unika, men å andra sidan ständigt 
en risk att jag som forskare försöker omfatta alldeles för mycket.470 En viktig 
del i mitt arbete har varit återkopplingen till studieobjekten. Av naturliga 
skäl gick det lättare och skedde mer frekvent när vi hade löpande kontakt 
under den första fasen av studien. Därför var det angeläget att få en åter-
koppling från dem även efter min s.k. andra fas i studien. Jag har haft kon-
takt med forskarna eftersom vi tidigare kom överens om att de skulle få möj-
lighet att läsa igenom hur jag har tolkat och beskrivit deras arbete. Jag åter-
kopplade till de tre stamcellsforskarna i slutet av 2016 för att erbjuda dem att 
läsa igenom de avsnitt där jag beskriver deras gruppers framväxt och veten-
skapliga genombrott. Det här kan ses som en form av aktörvalidering. Jag 
fick återkoppling av professor Lars Ährlund-Richter och professor Jonas 
Frisén, som med undantag av några få tillägg och faktaändringar var tillfreds 
med hur jag tolkat och beskrivit dessa skeenden.  

I samband med återkopplingen till forskarna fick jag också möjlighet till 
en uppdatering av deras aktuella arbetssituation och över de forskningsge-
nombrott som jag har följt i media. En intressant reflektion var att forskarna 
uttryckte dels en positiv återupplevelse över tiden när mycket av förståelsen 
kring stamcellen fortfarande var i sin linda. Att tiden både går och står stilla. 
Att det trots en stark utveckling fortfarande finns mycket av samma aktörer, 
teman, samtal och projekt som dyker upp igen.  

I mitt arbete med att formulera min berättelse har jag en viktig uppgift att 
få mina läsare att finna den trovärdig bortom den ”enda vetenskapliga san-
ningen”. Världen blir begriplig genom det språk vi använder och därför är 
retoriken viktig. Det innebär att analys, tolkning och framställning av det 
empiriska materialet kan beskrivas som ett retrospektivt meningsskapande.471 
Det här är många gånger en utmaning att skapa en begriplig och ordnad be-
rättelse av händelser som många gånger har varit mer oordnade och förvir-
rande än vad den slutliga texten ger uttryck för. Jag har försökt att skriva på 

                                                
470 Merriam, B. (1998). Vetenskap är en speciell form av retorik jfr Latour (2005, 2013). Det vetenskap-
liga språket blir intersubjektivt centralt som valideringsförståelse Både Dewey (1938) och Habermas 
(1992/1996) betonar kommunikationens integrativa kraft och konstitutiva makt.  
471 Weick, K.E. (1995). 
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ett sätt som jag vill ska kunna öppna för nya inspirerande tankar hos läsaren. 
Det har jag bland annat försökt åstadkomma genom att utforma berättelsen 
med en lämplig balansgång mellan trovärdighet och läsvärdhet.472 

Min berättelse som presenteras här utformas utifrån mitt val av forsk-
ningsfråga och metodval. En ambition med framställningen har varit att 
skapa en läsvärd text men även utveckla den mångtydighet och den aspektri-
kedom och komplexitet som döljer sig bakom framväxten av en innovation. 
Den analysmodell som jag har valt är under utveckling och relativt komplex 
och för den som ännu inte kommit i kontakt med denna tradition innebär den 
många nya begrepp. Det har handlat om att ställa frågor om vad som är lo-
kalt och centralt konstruerat, vad som är en aktant, och vad översättning 
innebär i processerna. Jag har haft ambitionen att ha ett större fokus på vad 
som händer med det som översätts. ANT och översättningsperspektivet kan 
tillföra en fördjupad och något annorlunda bild för att förklara värdeskap-
ande samverkan i komplexa innovationsprocesser och min ambition i det 
följande är att successivt låta läsaren upptäcka den. 

                                                
472 Lindhult, E. (2010). 
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KAPITEL 5. Empiri 

Stamcellen — historien om en evighetsmaskin  
Genom att fånga in och beskriva praktikens logik med hjälp av retoriska 
medel har jag tagit på mig uppgiften att försöka ge en bättre förståelse för 
vad en komplex och omvälvande innovationsprocess består av och hur den 
kan te sig i praktiken. Den uppgiften kräver ett studieobjekt som kan illu-
strera hur utmaningar uppkommer i samband med att aktörer tar fram och 
förverkligar nya idéer utifrån globala och lokala aspekter och där det går att 
följa olika handlingar mellan såväl enskilda aktörer och organisationer som 
sociala institutioners utveckling över tid. Så låt mig nu introducera min em-
piri. Den handlar om stamcellen och om stamcellsteknologins framväxt och 
tar sin utgångspunkt i min studieperiod bland forskare på Karolinska institu-
tet i Stockholm i början av 2000-talet. Jag studerar nutid ”när det händer” 
och kopplar ihop den med historiska fakta och framtida visioner om potenti-
ella händelser. Det är en fallstudie över en specifik innovationsprocess som 
gäller konceptet stamcell. Jag har följt utvecklingen från “en ny idés” upp-
komst som genom flera olika processer resulterar i användbara produk-
ter/tjänster. Jag sökte och fann ett studieobjekt utifrån en extrem situation. 
Det var en händelse som inträffade i form av ett revolutionerande forsk-
ningsgenombrott. Att odla mänskliga embryonala stamceller hade sedan 
länge rent vetenskapligt ansetts vara teoretiskt och praktiskt omöjligt att 
göra, men 1998 genomfördes detta ändå i verkligheten. Det bidrog till ett 
nytt forskningsområde, ett område som för mig visade sig bygga på en lång 
historia av flera stora forskningsgenombrott och möjliggörare av ytterligare 
ett antal ”omöjliga” genombrott.  

Forskning på stamceller har väckt ett stort vetenskapligt intresse över 
stora delar av världen. Under de senaste decennierna har kunskapen om 
stamcellen ökat och fått en bred spridning och nått långt utanför forsknings-
laboratorierna. Forskningen inom stamcellsteknik har av forskare, liksom i 
media, framhållits som ett av de mest lovande biomedicinska områdena. På 
ett nästan magiskt sätt tycks stamcellen kittla människans dröm om ett möj-
ligt ”evigt liv”. Det samhälleliga intresset kommer från teknikens potential 
att reparera skadad kroppsvävnad. För inte länge sedan skulle botemedel mot 
cancer, diabetes och komplicerade hjärnskador ha låtit som ren science fict-
ion. Men redan i dag kan stamceller användas i vissa medicinska behand-
lingar. Benmärgs- och stamcellstransplantation har t.ex. utvecklats till eta-
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blerade metoder mot olika former av blodcancer och andra blodsjukdomar. 
Tekniken väcker en förhoppning om att den ska kunna användas vid behand-
ling av diabetes samt sjukdomar i nervsystemet, som exempelvis Parkinsons 
sjukdom, där celler i ett visst område i hjärnan har dött. Ett annat tänkbart 
användningsområde för framtida behandlingar är påverkan av stamcellernas 
naturliga processer. Idén är att med hjälp av läkemedel styra stamcellens 
utmognad och överlevnad i människokroppen. 

Framodlade stamceller är ett önskvärt alternativ för att råda bot på den 
brist av celler och mänskliga organ som behövs vid olika typer av transplan-
tationer. I dag vet vi att stamceller kan vara lösningen på reparation av organ 
som förstörts i samband med olyckor eller allvarliga sjukdomar. Stamceller 
används allt mer vid transplantationer av mänskliga och konstgjorda organ. 
Vid brännskador odlas ny hudvävnad fram från hudstamceller. Det är dessu-
tom tack vare stamceller som en bit av en lever kan växa ut till ett fullvärdigt 
organ. Det som också gör stamcellen intressant är att den kan tas från den 
behövande individen. Detta reducerar risken för nedsättning av immunsy-
stemets funktion samtidigt som det minskar behovet av att finna lämpliga 
utomstående donatorer. 

Stamcellskoncept har utvecklats så att forskningen i dag känner till att 
stamcellen består av flera olika typer av stamceller med olika utvecklings-
potential (potens).473 Men till en början kände forskarna och/eller läkarna inte 
till att det var specifikt ”stamceller” som de använde och att det var stamcel-
lerna som hade vissa reparerande egenskaper. Under 1950- och 1960-talet 
utfördes bl.a. transplantation av benmärg hos möss. Forskarna insåg då att 
det fanns ”celler” i benmärgen som kunde användas till att rekonstituera ett 
skadat blodsystem. Innan dess var åsikten att det rörde sig om överföring av 
antikroppar ”humoralt.” 474 

Möjligheterna att isolera stamceller ser goda ut. Om forskning och indu-
stri fortsätter att lyckas styra cellernas utveckling i önskad riktning kommer 
den nya tekniken att utgöra en betydelsefull grund för klinisk tillämpning. 
Många svåra sjukdomar kännetecknas av förlust av celler, och därför är det 
viktigt att kunna utveckla nya strategier för att stimulera tillväxten av nya. 
För att göra det behöver forskarna teoretiskt förstå hur stamcellerna fungerar 
och hur ny cellbildningen i praktiken kan regleras.  

Stamcellen är en dubbelnatur som kan kopiera sig själv och samtidigt ge 
upphov till olika specialiserade celler. Stamcellen har, till skillnad från andra 
celltyper, en betydligt längre livstid (dock inte obegränsad) eftersom den kan 
dela sig ett oändligt antal gånger genom att dela sig till dotterceller. Stamcel-
lernas naturliga uppgift förefaller vara att reparera skadad vävnad i den egna 

                                                
473 Vävnadsstamceller (stamceller som inte är pluripotenta och progenitorceller) har begränsat antal 
delningar innan de ”ger upp” (senescence), Ährlund-Richter, L. (2002–2005), (2017). (Intervju) 
474 Ford, C.E., et al. (1956), Johansson, C., et al. (1999). 
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kroppen.475 Senare forskning kommer att visa att människan under hela sin 
livstid har ett litet antal stamceller som kan aktiveras och producera nya cel-
ler. När jag i början av 2000-talet kommer i kontakt med stamcellen är den 
allmänna uppfattningen bland forskarna att det finns två sätt att skaffa cel-
lerna på. Antingen från en vuxen individ då man erhåller s.k. adulta stamcel-
ler eller från ett tidigt embryo då man erhåller s.k. embryonala stamceller. 
Såväl adulta som embryonala stamceller var runt millennieskiftet två unga 
tekniker och forskarna kunde vid den här tidpunkten inte säga vilken celltyp 
som skulle fungera bäst och till vilket ändamål. Därför undersöktes och ut-
vecklades olika tekniker från både adulta och embryonala stamceller. De 
forskare som jag följer i studien arbetar både med adulta och embryonala 
stamceller. Stamcellen har en potential att förändra sjukvården på ett sätt 
som ingen annan medicinsk upptäckt gjort tidigare.476 I början av 2000-talet 
har även förhoppningar om gigantiska kommersialiseringsmöjligheter av 
embryonala stamcellslinjer etablerat sig inom läkemedelsindustrin och den 
vetenskapliga akademin.477 De medicinska och ekonomiska visionerna är 
med andra ord stora och många. 

Att jag beger mig ut på fältet för att studera utvecklingen av stamcellerna 
innebär att jag hamnar i en komplex och på flera sätt kontroversiell naturve-
tenskaplig forskningstillvaro. Det är i sig en utmaning eftersom kontroversi-
ella ämnen sällan blir föremål för forskningsstudier.478 Stamcellsforskningen 
visade sig snabbt vara tålamodsprövande på många sätt. Den är kunskaps-
mässigt och tekniskt komplicerad, dyr och tidskrävande och vid denna tid-
punkt konceptuellt mycket otydlig.479 Utvecklingspotentialen är beroende av 
hur forskarna lyckas manipulera och förstå stamcellerna, men också av hur 
de klarar av att hantera sin omgivning, personer och organisationer som in-
kluderar samhället i stort, det vill säga stat, akademi och näringsliv. Forskar-
na behöver hålla sig uppdaterade och samtidigt vara behjälpliga med inform-
ation och kunskap om vad de vill och kan uppnå med sina visioner. Inte 
minst när det handlar om lagstiftningen som reglerar deras arbete på nation-
ell och federal nivå i en regleringsapparat som försöker möta teknikutveckl-
ingen nationellt och globalt. Spjutspetsforskare inom olika områden börjar 
blir mer och mer sammansvetsade eftersom forskningen är i behov av en 
tvärdisciplinär och mångkulturell kunskapsbas för att utvecklas.480 I forskar-
nas och läkarnas vardagliga arbete kommuniceras regelbundet en stark efter-
frågan inom vården och en önskan om snabba forskningsgenombrott som 
kan hjälpa svårt sjuka personer att få en bättre livskvalité. Trots att det fort-
                                                
475 Frisén, J. (2002–2005). (Intervju). 
476 Welin, S., (2003–2005). (Intervju). Ährlund-Richter, L. (2002–2005). (Intervju). 
477 Welin, S. (2003–2005). (Intervju). 
478 Forsman, B. (2004). 
479 Frisén, J. (2002–2005). (Intervju). 
480 Le Blanc, K. (2005). (Intervju). 
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farande finns viss kritik, och ett kunskapsunderskott, har stamcellsforskning-
en utvecklats till att vara vedertagen och accepterad. Tekniken har sedan 
mitten av 00-talet genererat flera forskningsgenombrott och stamcellerna har 
tilldelats två Nobelpris i fysiologi eller medicin, 2007 och 2012.481 När jag 
trädde in i rollen som innovationsetnograf gav jag mig ut på en upptäcktsfärd 
på delvis helt ny mark, utan hjälp av karta (för den var under konstruktion) 
eller kompass (för den snurrade åt flera olika poler). Sammantaget var det 
för mig, och för min förståelseutveckling av ett komplext innovationsför-
lopp, en mycket lärorik upplevelse. Jag vill nu ta dig med på denna resa och 
låta dig ta del av min berättelse om hur stamcellen utvecklats till vad den är i 
dag. 

Tillbaka till början – tid och plats för stamcellens introduktion 
Vid millennieskiftet är tekniken ännu i sin linda och dess utveckling långt 
ifrån självklar.  

I svenska medier framställs de svenska stamcellsforskarna som världsle-
dande inom sina områden och det kommuniceras en stor potential och fram-
tidstro på en positiv vidareutveckling av forskningen inom landet. I Sverige 
och i andra länder pågår stamcellsforskning vid olika lärosäten.482 De mest 
omfattande forskarresurserna finns vid Karolinska Institutet i Stockholm och 
vid universiteten i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala.483 Min empiriska 
studie tar avstamp i den svenska forskningen och framför allt rörande em-
bryonala, adulta och s.k. mesenkymala stamceller vid Karolinska Institutet 
och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.484 Karolinska Institutet 
(KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. Karolinska Institutet 
erbjuder det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. KI bidrar 
med drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen i landet, 
och har under många år dominerat forskningsvolymen inom den bioteknolo-
giska vetenskapen och placerat sig bland de bästa biomedicinska högsko-
lorna i världen.485 Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Insti-
                                                
481 År 2007 då Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillföll Mario R. Capecchi, Martin J. Evans och Oliver 
Smithies för deras upptäckter av ”principer för att introducera specifika förändringar av gener i möss med 
användning av embryonala stamceller”, och det andra 2012 då Nobelpriset i fysiologi eller medicin gick 
till John B. Gurdon och Shinya Yamanaka för upptäckten att mogna specialiserade stamceller kan ompro-
grammeras till omogna celler som i sin tur kan utvecklas till kroppens alla vävnader.  
(Nobelstiftelsen. 2017). 
482 Läs mer om den internationella stamcellsforskningen under stycket “Forska här men inte där”. 
483 Persson, A. & Welin, S. (2008)., Frisén, J. (2002–2005). (Intervju). 
484 Under rubriken ”stamcellsfältets framväxt” förklaras mer ingående skillnaderna på de olika stamcel-
lerna. 
485 Enligt tidskriften Times högskolebilaga ligger Karolinska Institutet som det enda icke-brittiska univer-
sitet i Europa på en 7:e plats 2004 (Nilsson 1998). Harvard ligger fortfarande i topp 2012 och tre svenska 
universitet bland topp 100 i Times Higher Education ranking ”World Reputation Rankings”, där forskar-
na själva rankar, KI på plats 51–60, Uppsala universitet plats 71–80, Lunds universitet plats 81–90.  
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tutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Att jag kan bidra 
med en svensk forskningskontext är betydelsefullt, inte minst därför att en 
stor del av forskningen om relationer och överföring av teknik mellan uni-
versitet och industri är hämtade från en amerikansk kontext.486 Eftersom 
tidigare forskning inom innovation i hög grad fokuserat på stora företag fin-
ner jag det viktigt att bidra med en studie på nära håll av flera mindre organi-
sationer. 487 

Jag ska i det följande presentera hur tre forskningsgrupper inom olika 
stamcellsområden kommer till genom att låta dig följa hur nätverk byggs upp 
och byggs om. Jag studerar, som tidigare påpekats, organiseringen av ”hur 
någonting blir vad det vid en viss tidpunkt är”. För att kunna fånga och foku-
sera på aktörernas handlingar i konstruktionen av deras nätverk utgår jag 
ifrån teorin om ”handlingsnätverk”.488 Handlingsnätet bidrar som jag ser det 
med ett intressant perspektivbyte i jämförelse med mer traditionella nät-
verksbeskrivningar genom att det betonar att det är förbindelserna mellan 
olika handlingar som skapar aktörerna. Aktörerna och organisationerna ska 
med andra ord här ses som produkter och inte som ursprungskällor. När jag 
beskriver ett handlingsnätverk kan jag välja att byta ut ordet aktör mot aktant 
för att understryka att det handlar om att det är någon/något som gör någon-
ting.489 Med en handling avses här ett uppträdande med intentioner som gör 
att kopplingarna mellan aktanterna blir nätliknande. Dewey för i detta sam-
manhang ett kompletterande resonemang som jag ser ett värde i att ta till sig. 
Han anser att begreppet interaktion är för begränsande eftersom han menar 
att det syftar på något som uppkommer ”mellan” individer och i stället för-
ordar han begreppet transaktion som han menar även inrymmer erfarenhet 
och syftar på något som ”ömsesidigt” uppkommer.490 

Genom att studera ett handlingsnät kan vi få svar på varför just dessa ak-
törer finns med i nätverket och varför just de har kopplats till varandra. I 
dessa fysiska och symboliska kopplingar inkluderas även artefakter.491 Det 
handlar här om att fånga in och beskriva såväl konkreta som virtuella hand-
lingar som förekommer i tid och rum. Med hjälp av ett handlingsnät ges, 
som jag tidigare diskuterat i teorikapitlet, möjlighet att få fram den kon-
struktionistiska aspekten att nätverket inte är färdigorganiserat utan ständigt 
omformas  samtidigt som det är möjligt att fånga in effekten av aktanternas 
handlingar vid en viss tidpunkt.492 Utifrån rumsaspekten fångas kopplingarna 
                                                
486 Mowery, D.C. & Sampat, B.N. (2006). 
487 Görling, S. (2010). 
488 Czarniawska (2005) förespråkar fler studier av organisering genom att studera organiserandet med 
hjälp av handlingsnät och hon framhåller att det saknas kunskap om hur handlingsnät byggs upp eller 
byggs om.  
489 Czarniawska, B. (2005). 
490 Dewey, J. & Bentley, A. (1949). 
491 Latour, B. (1998). 
492 Czarniawska, B. (2005). 
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mellan akanter när det gäller intresse och därför begränsas inte nätet till en 
viss specifik plats. Ett handlingsnät behöver därför studeras när organise-
ringen etableras och effekterna går att fånga in, vilket jag hade möjlighet att 
göra i början av 2000-talet. När jag kom in i forskningsgrupperna kom jag in 
mitt i konstruktionen av tre handlingsnät. Konceptet och idéerna kring stam-
cellen och dess potential var vid denna tidpunkt nytt och organiseringen för 
att utveckla tekniken var i sin uppstartsfas. 

Fast allt började för mer än 100 år sedan 
För de flesta kom kunskapen om stamceller och forskningens potential som 
en stor nyhet kring millennieskiftet. Men en form av stamcellsforskning har 
pågått ända sedan slutet av 1800-talet, då kunskapen om olika celler och dess 
funktioner blev större i takt med att de moderna mikroskopen utvecklades. 
Redan i mitten av 1800-talet upptäckte forskare att kroppens celler har en 
förmåga att producera andra celler. Insikten om att cellerna utgör grundste-
narna för livet var därmed född. Begreppet stamcell introducerades i slutet 
av 1800-talet av de tyska forskarna T. Boveri och V. Häcker och den ameri-
kanske forskaren E. B. Wilson gör stamcellsbegreppet internationellt känt 
genom att år 1896 citera dem i sin bok The Cell in Development and In-
heritance 493 Senare forskning skulle dock visa att Wilsons mf.l. ”stamcel-
ler” inte helt klassificerade sig som äkta stamceller enligt de kriterier som 
numera gäller inom forskningen.494 Men E.B. Wilson var en framsynt fors-
kare och hans drygt hundra år gamla slutsatser är än i dag relevanta: 
 

”The splendid achievements of cell-research in the past twenty years stand 
as a promise to its possibilities in the future, and we need set no limit to its 
advance ... We cannot foretell its future triumphs, nor can we doubt that the 
way has already been opened to better understanding of inheritance and de-
velopment.”495 

Det är i början av 1900-talet som europeiska forskare upptäckte att alla blod-
celler härstammar från en viss speciell cell. Läkare försökte sig då på att ge 
patienter med blodbrist och leukemi benmärg via munnen, men behandling-
en föll inte väl ut. Forskningen fortsatte och utvecklades. I laboratorium 
lyckades forskarna bota möss med sjuk benmärg genom att överföra märg 
från en frisk mus till blodomloppet hos en sjuk mus. Denna teknik väckte 
stora förhoppningar om att så småningom kunna användas även på männi-
skor. 

                                                
493 Mongardini, M. & Giofré, M. (2016). 
494 Ährlund-Richter, L. (2003–2005). (Intervju). 
495 Wilson, E. B. (1897).  
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I början av 1960-talet fann europeiska forskare att benmärgen hos vuxna 
individer innehåller minst två typer av stamceller. Denna upptäckt möjlig-
gjorde till slut utförandet av benmärgstransplantation från en människa till 
en annan.  

1962 blev den engelske forskaren John, B. Gurdon först i världen med att 
klona ett djur, i detta fall en groda.496 Hans forskning möttes först med skep-
sisism inom forskarvärlden eftersom gällande lära var att celler hade en för-
bestämd utvecklingspotential och inte kunde backa tillbaka i utvecklingen. 
Men hans forskning belönades med Nobelpris i fysiologi eller medicin 2012. 

Forskargruppen kring den ryske forskaren A. J. Friedenstein identifierade 
i mitten av 1960-talet de s.k. mesenkymala stamcellerna i benmärgen hos 
människan.497 Ungefär samtidigt påbörjade en forskargrupp vid Cambridge-
universitetet provrörsstudier av embryonala kaninceller. Cellerna erhölls från 
kaninembryots inre cellmassa. Forskarna lyckades odla en population av 
konstant självdelande celler, det vill säga cellinjer498 som visar sig vara sta-
bila och livskraftiga. I dessa cellkulturer gjorde forskarna den häpnadsväck-
ande iakttagelsen att flera olika celltyper började utvecklas till muskel-, 
blod- och nervceller. 

Drygt tjugo år senare lyckades även engelska forskare att odla embryo-
nala stamceller från musembryon och få stamcellerna att reparera skadad 
vävnad i blodsystemet hos möss.499 Martin J. Evans kom att tilldelas Nobel-
priset i fysiologi eller medicin 2007 tillsammans med Mario Capecchi och 
Oliver Smithies för deras arbete med stamceller som beskrivits som ”en sann 
revolution för medicinsk forskning”.500 Forskningsgruppen vid Cambridge-
universitetet fick i början av 1980-talet tillgång till mänskliga embryon som 
blivit över vid provrörsbefruktningar. Gruppen hade för avsikt att försöka 
odla mänskliga embryonala stamceller, men projektet lades ner på grund av 
den omfattande etiska diskussion som forskningen väckte då.501 Men idéerna 
om stamcellen och dess potential var nu väckta i en vidare krets inom aka-
demin.   

                                                
496 Gurdon, J. (1962). 
497 Friedenstein, A.J., et al. (1966). 
498 Stamcellslinjer finns inte naturligt i kroppen. En stamcellslinje är en stamcell med en bestämd genupp-
sättning som man i laboratoriet fått att dela sig och som sedan växt vidare som en serie av kopior 
(Ährlund-Richter, L. Intervju, 2002–2005). 
499 Evans, M. & Kaufman, M. (1981). 
500 Nobelstiftelsen (2017). 
501 Frisén, J. (2002–2005). (Intervju), Fishel, S.B., Edwards, R.G. & Evans C.J. (1984), Bongso A., et al. 
(1994).  
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Så här skrev Robert Edwards – den ”vetenskapliga pappan” till världens 
första provrörsbarn 1978502 – i boken A Matter of Life (1980): 

  

”Tänk att där inne i det lilla embryot finns stamceller till kroppens alla or-
gan (…) Stamceller gömmer mysterier som kan och måste lösas – hur de 
snabbt blir fler och sedan växer till olika organ. Och det mest spännande är 
att de kanske kan användas för att bota mänskliga sjukdomar (…) ” 

1968 blev den amerikanske läkaren Robert Alan Good först i världen med att 
utföra en lyckad stamcellstransplantation, en s.k. benmärgstransplantation, 
på en halvårig pojke som fick celler transplanterade från sin storasyster.  
Operationen blev starten på en internationell terapi.503 1975 genomfördes 
den första benmärgstransplantationen i Sverige av läkaren och forskaren Olle 
Ringdén m.fl. på Huddinge Universitetssjukhus.504 

Två decennier senare blev fåret Dolly känt över hela världen som värl-
dens första klonade däggdjur. Dolly föddes i Skottland 1996 men händelsen 
blev en världsnyhet när resultatet publicerades 1997. Många forskare var 
tveksamma till att detta skulle vara möjligt. Dolly var det första däggdjur 
som blivit till utan befruktning, hon var genetiskt lik sin mamma men hade 
ingen pappa. Innan Dolly hade andra djur klonats från embryonala stamcel-
ler men Dolly tillkom genom att en redan utvecklad och specialiserad cell 
som forskarna lyckades föra tillbaka till ett icke specialiserat tillstånd. Detta 
var ett genombrott vars metod haft betydelse för utveckling av s.k. inducerat 
pluripotenta stamceller (iPS).505 1999 publicerade forskargrupperna kring 
Jonas Frisén och Urban Lendahl vid Karolinska Institutet sina upptäckter av 
stamceller i den vuxna människohjärnan.506 Deras fynd väckte livlig debatt i 
forskarvärlden eftersom gällande läror vid denna tidpunkt var att hjärnan inte 
har någon reserv av dessa celler. 

Men det stora genombrottet för stamcellsforskningen och dess möjlighet 
till utveckling mot ett stort forskningsfält inträffade när den amerikanska 
forskaren James A. Thomson, vid universitetet i Wisconsin, presenterade sin 
forskning. År 1998 skrev han en artikel för den ansedda tidskriften Science 
som visade att hans team lyckats med det som ingen gjort tidigare.507 J. A. 
Thomson och hans grupp hade isolerat och odlat mänskliga embryonala 

                                                
502 Flickan Louise Brown är det första barnet i världen som blivit till genom provrörsbefruktning. Sedan 
hennes födsel har över en halv miljon människor fötts med hjälp av samma teknik. Robert Edwards 
belönas för dessa insatser 2010 med ett Nobelpris i fysiologi eller medicin (Edwards, R.G & Steptoe, P.C. 
1980). 
503 Thomas D. (1990). 
504 Hedlund, F. (2015). 
505 Emanuellson, K. (2007). Wilmut, I. (2001). 
506 Johansson, C. et al. (1999). 
507 Thomson, J. A. et al. (1998). 
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stamceller. I och med det blev de mänskliga embryonala stamcellerna för 
första gången i praktiken introducerade för världen. J. A. Thomsons forsk-
ningsgenombrott blev det verkliga startskottet för legitimering och samman-
koppling av forskningsfältet och för introduktion av konceptet stamcell till 
det omgivande samhället utanför akademin. 

Ett par år senare, år 2000, lyckas även forskare vid Karolinska Institu-
tet/Huddinge Universitetssjukhus och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs 
universitet att odla mänskliga embryonala stamceller.508 I och med dessa 
forskningsframsteg flammar 2001 en debatt upp i Sverige om teknikens pot-
ential, men debatten rör även stamcellsforskningens risker och främst är det 
de embryonala stamcellerna som väcker starka känslor.509 Det nya stamcells-
fältet väcker aktivitet i de politiska och lagstiftande församlingarna. Jag 
kommer att berätta mer om detta senare i texten men här mycket kort; Sve-
rige fick snabbt efter millennieskiftet nya riktlinjer och etiska tillstånd rö-
rande utvecklingen av stamcellen. Samtidigt beslöt amerikas president att 
2001 begränsa finansieringen av den federala embryonala stamcellsforsk-
ningen, ett beslut som den efterföljande presidenter upphävde 2009.  

År 2006 offentliggör den japanske forskaren Shinya Yamanaka och hans 
medarbetare ett stort genombrott för stamcellsforskningen som nu fick til-
gång till den s.k. iPS- cellen och en metod för att kunna omprogrammera en 
mogen cell till omogna stamceller.510 Ett forskningsgenombrott som han 
tilldelades Nobelpris i fysiologi eller medicin för år 2012. 

 utförde den Italienske läkaren och forskaren Paolo Macchiarini den 
första en i Sverige med en konstgjord som behandlats

egna 511 2011 blev ocskåforskargrupperingen 
runt Malin Parmar vid Lunds universitet först i världen med att omvandla 
hudceller direkt till hjärnceller utan att behöva passera stamcellsstadiet. 
Detta var ett genombrott som ingen tidigare trott vara möjligt att utföra. Att 
de kunnat få celler att byta livsbana inne I hjärnan är ett genombrott som 
ökar möjligheter att finna behandlingar mot sjukdomar som t.ex. Parkinsons 
sjukdom och stroke.512 

Eftersom denna avhandling handlar om innovation så blir det intressant 
att här även omnämna att flera av dessa stora forskningsgenombrott kommit 

                                                
508 Stamcellsforskarna är bland andra professor Lars Ährlund-Richter och professor Outi Hovatta vid 
Karolinska Institutet/Huddinge sjukhus och professor Peter Eriksson och professor Anders Lindahl vid 
Sahlgrenska akademin samt professor Lars Hamberger vid̊ Sahlgrenska akademien vid Göteborgs univer-
sitet. Göteborgsforskarna beskriver sin framgång som en sällsynt lyckad kombination av kunskaper som 
täcker in hela processen att framställa embryonala stamceller och att de inte väntar på statliga forsknings-
anslag utan genom att starta bolag kan de på kort tid få in riskkapital på kommersiell väg. (Eliasson, P.-O. 
2002). 
509 Welin, S. (2003–2005). (Intervju). 
510 Takahashi, K., Yamanaka, S. (2006). 
511 Dagens Medicin (2016). 
512 Torper, O., et al. (2013). 



 131 

att bidra till uppstart och investering i bioteknikföretag med inriktning på 
terapier baserade på stamceller. I slutet av 2016 väckte det nystartade ameri-
kanska bioteknikföretaget BlueRock Terapeutics, med inriktning på nya 
stamcellsterapier, internationell uppmärksamhet när de i sin första finansie-
ringsrunda lyckade erhålla en av de största investeringarna hittills på 225 
miljoner USD.513 Företaget som har samarbete med bl.a. Nobelprisbelönade 
stamcellsforskare beskriver sin vision som bl.a. ”bring transformative treat-
ments to all who would benefit.”514 
 

 
Figur 3. Urval av omvälvande händelser inom stamcellsfältet. (Dahlin-
Andersson, C. 2017) 

Del 1 —Tre handlingsnät växer fram  
Nyheten om stamcellen och dess tekniska och medicinska möjligheter träffar 
mig som en blixt från klar himmel. Det är som jag tidigare berättat ett stort 
vetenskapligt genombrott som ingen inom naturvetenskapen trodde ens var 
möjligt. Det är en källa till innovation som enligt Tidd och Bessant kan för-

                                                
513Biomedicin (2016). 
514Bluerock (2017). 
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klaras som en systemchock, det vill säga en händelse som förändrar världen 
och hur vi ser på den och därför tvingar oss att vara innovativa på ett helt 
nytt sätt.515  

Att begreppet ”humana embryonala stamceller” var nytt för många, inklu-
sive mig själv, är inte så konstigt då begreppet i praktiken inte existerade 
före 1998. J.A. Thomson och hans amerikanska forskarlags teknikgenom-
brott överraskar och utmanar därmed invanda föreställningar och beprövade 
arbetsmetoder inom hela forskarvärlden.516 De kommer på en helt ny metod 
som gör det omöjliga möjligt – nämligen att odla stamceller från mänskliga 
embryon och aborterade foster (som gruppen erhåller genom ett samarbete 
med en IVF-enhet i Israel) och detta nya fenomen kallas för humana stam-
cellslinjer. 517 
 

                                                
515 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). 
516 Ährlund-Richter, L. (2003–2005). (Intervju). Welin, S. (2003–2005). (Intervju). 
517 Thompson, J.A. (1998). 

Embryonic Stem Cell Lines Derived from 
Human Blastocysts 
James A. Thomson, * Joseph Itskovitz-Eldor, Sander S. Shapiro, 
Michelle A. Waknitz, Jennifer J. Swiergiel, Vivienne S. Mar-
shall, Jeffrey M. Jones 
 
Human blastocyst-derived, pluripotent cell lines are described that 
have normal karyotypes, express high levels of telomerase activity, and 
express cell surface markers that characterize primate embryonic stem 
cells but do not characterize other early lineages. After undifferentiated 
proliferation in vitro for 4 to 5 months, these cells still maintained the 
developmental potential to form trophoblast and derivatives of all three 
embryonic germ layers, including gut epithelium (endoderm); carti-
lage, bone, smooth muscle, and striated muscle (mesoderm); and neu-
ral epithelium, embryonic ganglia, and stratified squamous epithelium 
(ectoderm). These cell lines should be useful in human developmental 
biology, drug discovery, and transplantation medicine. 
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En stamcellslinje är enkelt förklarat en stamcell med en bestämd genuppsätt-
ning som forskarna i laboratoriet får att utvecklas som en serie kopior.518 Det 
sensationella är att dessa celler efter flera månader i laboratoriet visar tecken 
på att kunna behålla förmågan att utvecklas till vilken celltyp som helst.  

Med stor uppmärksamhet följer jag medias bevakning av de olika forsk-
ningsframstegen. Mitt intresse blir ännu starkare av att jag i min närhet har 
personer som drabbats av sjukdomar där den nya tekniken skulle kunna bli 
till stor hjälp. Hösten 2002 intervjuas professor Lars Ährlund-Richter på 
kvällsnyheterna där han redogör för den svenska satsningen och kommande 
arbete med att bygga upp ett nätverk av intressenter för att möjliggöra 
svensk stamcellsforskning. Jag ser nyhetsinslaget och finner hans berättelse 
intressant och passande för min egen forskningsproblematik. Jag beslutar 
mig för att kontakta Lars Ährlund-Richter på Karolinska Institutet och efter 
några möten och diskussioner blir det klart att jag från vintern 2002 får följa 
honom och hans forskningsgrupp i arbetet att odla humana embryonala 
stamceller. Allt eftersom studien fortskrider får jag en växande insikt i vilka 
andra aktörer/aktanter som är betydelsefulla för stamcellsfältets utveckling. 
Det är framförallt tre forskare från KI, utöver Lars Ährlund-Richter även 
Jonas Frisén och Katarina Leblanc, och det är organiseringen av deras forsk-
ningsgrupper och arbete med att förverkliga deras visioner kring stamcellen 
som studien i huvudsak behandlar. 
  

                                                
518 Svenaeus, F. (2003). 
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Grupp 1: Lars Ährlund-Richter och forskargrupperingen i 
Huddinge: Från möss till människa — Att hitta optimala 
tillväxtmiljöer för mänskliga stamceller med hänsyn till 
potentiell klinisk användning
 
Professor Lars Ährlund-Richter 
är en av pionjärerna inom svensk 
embryonal stamcellsforskning. 
Tillsammans med kollegan Outi 
Hovatta tillhör han den forskar-
gruppering som var först i Sve-
rige med att få tillstånd att bed-
riva forskning på mänskliga em-
bryon. Det var i hans laborato-
rium som de första svenska 
humana stamcellinjerna odlades 
under perioden 2000–2001.519 
Ährlund-Richter koordinerar ett samarbetsnätverk med IVF-enheterna KS 
Huddinge/Solna och Cellterapicentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset 
vars huvudsyfte är att ta fram nya mänskliga embryonala stamcellslinjer.520 
Han är född i Stockholm 1952 och disputerade 1983 vid KI på en avhandling 
om det cellulära immunförsvaret och igenkänning av tumörer. Under en 
postdok-period521 1987–1989 vid Peter Rigbys laboratorium, National Insti-
tute for Medical Research i London, väcktes hans intresse för transgentek-
nologi (handlar bl.a. om att göra avancerade genteknologiska konstruktioner) 
som är ett viktigt verktyg inom hans forskning. 

Redan 1986 startade Lars Ährlund-Richter uppbyggnaden av Sveriges 
första bank för genförändrade musembryon. Under tidigt 1990-tal etablerade 
han produktion av transgena möss, samt även s.k. knock-out möss från 
murina embryonala stamceller.522 Han blev särskilt intresserad av likheter 
mellan celler under tidig embryoutveckling och cancerceller. Här skaffade 
han erfarenheter som är viktiga för det senare arbetet med de humana em-
bryonala stamcellerna. 

År 1998 blir Ährlund-Richter chef för ”Enheten för embryologi och gene-
tik” vid Kliniskt forskningscentrum och han utnämns 2001 till professor i 

                                                
519 Etiktillstånd 1 (2000) och etiktillstånd 2 (2001),(Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju)). Forskar-
na vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg var den andra gruppen som fick etiktillstånd av den 
lokala etiska kommittén. I slutet av 2000 och under våren 2001 odlade gruppen sina första humana em-
bryonala stamcellslinjer. 
520 Swedish Research Council (2002–2005). 
521 Postdok är förkortning för postdoktoral, en tjänst som kan erhållas efter avlagd doktorsexamen 
522 Larsson, S. et al. (1994), Flodby, P. et al. (1996). 

 Bild 2. Human embryonal stamcell. 
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molekylär embryologi vid Karolinska Institutet. Embryologi är en del av 
utvecklingsbiologin och handlar om den tidiga utvecklingen från det befruk-
tade ägget till flercellig organism. Samarbetet mellan Ährlund-Richter och 
IVF-enheterna på KI/KS under 1990-talet bidrar till viktig teknikutveckling 
både i forskargruppen och på kliniken. 

Lars Ährlund-Richter träffar sin kollega Outi Hovatta hösten 1998 då hon 
utnämns till ny professor på IVF-enheten i obstetrik och gynekologi vid Ka-
rolinska Institutet. Outi Hovatta är född 1946 i Helsingfors i Finland. Hon 
tog sin medicine licentiatexamen 1970 och disputerade 1972 vid anatomiska 
institutionen, Helsingfors universitet. Under perioden 1995–1996 forskade 
hon i London vid Royal Postgraduate Medical School. Hovatta har varit 
intresserad av embryologi under lång tid. Hennes forskning handlar om or-
saker till, och behandling av, ofrivillig barnlöshet, och hon besitter en unik 
och värdefull kunskap om mänskliga äggceller genom sitt mångåriga arbete 
kring IVF.523  

Inblick i labbet med embryonal stamcellsforskning 
Att jag får tillträde till Lars Ährlund-Richters forskningsmiljö känns till en 
början ovant, till och med lite nervöst. Det är ju här som den mest kontrover-
siella delen av stamcellstekniken utövas. Att det i perioder förekommer en 
mycket kritisk attityd mot gruppens forskningsuppgifter från omvärlden 
märks inte på humöret i forskargruppen eller i den familjära anda som där 
råder. I gruppens gemensamma uppdrag ligger arbetet med att få de embryo-
nala stamcellerna att växa till sig och överleva. Nyckelfrågan för gruppens 
stamcellsforskning är att förstå vilka celler som kan nybildas och i vilken 
grad det kan ske. Forskarna vill sedan få dessa celler att dela sig för att där-
efter kunna styra dem mot önskade celltyper. När forskarna väl förstår denna 
process är det möjligt att utveckla behandlingsmetoder och nya läkemedel. 

Forskningsgrupperingen blir större allt eftersom teknikutvecklingen visar 
på behov av kompletterande kompetens. Forskargruppen, omkring tio perso-
ner, har ett aktivt utbyte med andra forskare inom KI och i Sverige, men har 
också kontakt med forskare i andra länder, t.ex. England och USA.  

                                                
523 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju), Hovatta, O. (2002–2005) (Intervju), Karolinska Institutet 
(2017). 
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Bild 3. Ährlund-Richter (i mitten) och forskargrupperingen i Huddinge. 

Genom att alliera sig med redan etablerade forskare, både inom och utom 
landet, sprids kunskapen om deras arbete snabbt i allt vidare kretsar. 
Ährlund-Richter väljer tidigt att kontakta upphovsmannen till de embryonala 
stamcellinjerna, J.A. Thomson, i USA.  

 

”Vi bestämde oss för att ta en direktkontakt med J. A. Thomsons laborato-
rium. De blev intresserade av oss då vi kunde visa att vi upprepat deras 
forskning. När vi lärt känna dem, och några andra internationella grupper 
som bedrev liknande forskning, kunde vi så småningom vara med på nya mö-
ten och vi lärde oss mycket nytt, vilket bidrog till att vår egen teknikutveckl-
ing gick fortare fram med dem som bollplank. Dessa internationella grupper 
var oerhört mycket större än vår och de hade redan sin finansiering ordnad. 
För oss var det oerhört värdefullt att de var intresserade att träffa oss även 
fast vi var en så liten grupp på fem till tio personer”, berättar Lars Ährlund-
Richter.524 

Denna internationella samverkan medför en snabbare acceptans för forsk-
ningsgruppens kompetens i större sammanhang, långt utanför Sveriges grän-
ser. När grupperingen i Huddinge publicerar sina första arbeten bygger fors-
karna snabbt upp sin identitet som goda förädlare av humana embryonala 
stamceller och som innehavare och förvaltare av en betydande andel av värl-
dens stamcellslinjer. Vid millennieskiftet beslutar FDA, dvs. den ameri-
kanska myndigheten för kontroll av mat och läkemedel, att forsknings-
material ska vara spårbart och att inget xenogent material får finnas i de hu-

                                                
524 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
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mana embryonala stamcellslinjer som är tänkta att användas för att utveckla 
medicinska terapier.525  Syftet är bland annat att förhindra att virus och andra 
smittoämnen kan föras över från djur till människor vid behandling. Detta 
medför att många av de tidiga embryonala stamcellslinjerna är ointressanta 
för terapiutveckling eftersom de tillkommer genom forskningsmaterial som 
odlingsplattor, protein, serum etc. och tagits fram genom inblandning av 
animaliska produkter.526  

Men beslutet om xenofritt material får ingen direkt negativ inverkan på 
Huddingegruppens arbete. Dels för att gruppens arbete är inriktat på odling 
och analys av embryonala stamceller och dels för att beslutet ligger i linje 
med deras arbete och metodutveckling som de redan påbörjat. Huddinge-
gruppen har tagit fram en egen odlingsmetod av embryonala stamceller på 
odlingsplattor vars material består av människohud.527 FDA:s beslut medför i 
stället att gruppens arbete och stamcellslinjer blir ännu intressantare för 
andra nationella och internationella forskningsinstitutioner. 

Denna strategi kan sägas bygga på en framtidsanalys som bäddar för nya 
möjligheter och kommande innovation.528 Handlingarna har en grundläg-
gande betydelse för att grupperingen är en viktig samarbetspartner inom KI, 
men även nationellt och inte minst internationellt, såväl för embryonala 
stamcellsforskare och för forskare inom andra områden som visar sig ha 
behov av tekniken och humana stamcellslinjer. Samarbetet kring Ährlund-
Richter och Hovatta har sedan 2001 resulterat i att en serie av mänskliga 
embryonala stamcellslinjer tagits fram vid IVF-enheten och kring gruppe-
ringen finns ett väl utvecklat nätverk som består av flera forskargrupper vars 
arbete syftar till kliniska behandlingar och cellterapier för bättre förståelse 
och bot av ett flertal allvarliga sjukdomar.  

För att jag ska få en större förståelse för stamcellsforskningen och dess 
akuta utmaningar föreslår Lars Ährlund-Richter att jag pratar med Jonas 
Frisén, som bland forskarkollegor framhålls som en av Sveriges främsta 
stamcellsforskare. Hans forskning handlar om den andra stamcellstypen, 
som benämns adulta, där cellerna hämtas från vuxna individer. Friséns ban-
brytande forskning utförs med andra ord inte på de kontroversiella embryo-
nala stamcellerna. Friséns forskning handlar om utveckling av stamceller 
som bl.a. tas från den mänskliga hjärnan. Det är ett forskningsarbete som i 

                                                
525 US Food & Drug Aministration (2017). 
526 Persson, A. & Welin, S., (2008), Rodin, S. et al. (2014) 
527 Odlingen sker på människohud som är hämtad från förhud som avlägsnats vid manlig omskärelse 
(Lars Ährlund-Richter (2002–2005) (Intervju). I senare forskning har Outi Hovatta m.fl. (2014) utvecklat 
en ny metod för xenofri miljö av s.k. mänskligt protein, laminin-521 för odling av mänskliga stamceller. 
Det innebär att med deras nya metod kan stamcellslinjer tas fram som är möjliga att använda i medicinska  
terapier (Rodin, S. et al. 2014). 
528 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). 
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sig är komplicerat eftersom cellernas naturliga miljö gör det omöjligt att 
forska på dem så länge individen är vid liv. 529 
 

Grupp 2: The Frisén Lab i Solna: En bred neurobiologisk 
forskningsstudie över den fysiologiska betydelsen för nervcellers 
utveckling och ordnande mekanismer 
 
Jonas Frisén blev 1998 en av de första i 
världen att upptäcka stamceller i männi-
skans hjärna, vilket var ett forskningsge-
nombrott som omkullkastade den då 
gällande kunskapen som menade att den 
mänskliga hjärnan saknar denna celltyp. 
Han blev snabbt internationellt erkänd 
för sin publikation om upptäckten av 
stamceller i den mänskliga hjärnan.530 I 
hans laboratorium på KI arbetar forskar-
na med att skapa kunskaper kring adulta 
stamceller. Jonas Frisén driver också i 
samarbete med sin kollega Ann Marie 
Janson, ett biomedicinskt företag som 
bland annat utvecklar läkemedel utifrån 
den nya stamcellsterapin. Frisén tilldelas 
år 2001 Sveriges första professur inom 
stamcellsforskning och två år senare 
utses han av tidningen Newsweek till en 
av de tolv mest betydelsefulla personerna för inflytande i världen.531 Jonas 
Frisén är född 1966 i Göteborg, disputerade 1993 och fick sin läkarlegitimat-
ion 1995 vid KI. Han var under perioden 1995–1997 i USA verksam som 
postdoktor vid Princeton, New Jersey. Numera tjänstgör han som forskaras-
sistent vid avdelningen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institu-
tet. 

Friséns forskargrupp studerar nybildning av celler i den vuxna människo-
kroppen med i första hand studier av hur stamceller i hjärnan och ryggmär-
gen nybildar celler. Jonas Frisén träffar i början av 1990-talet sin kollega 
Urban Lendahl, som kommit tillbaka från en tid i USA som gästforskare där 

                                                
529 Frisén, J. (2002–2005) (Intervju). 
530 Johansson, C. et al. (1999). 
531 Newsweek 2002-12-22. 
 

Bild 4. Stamcell från mänsklig 
hjärna. 
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han hade identifierat ett protein i nervsystemet. Lendahl är född 1957 i 
Stockholm. Med examen från biologlinjen vid Stockholms universitet och 
studier i molekylärbiologi vid Uppsala universitet började han sin dokto-
randutbildning vid institutionen för medicinsk cellgenetik vid Karolinska 
Institutet 1983 och disputerade där 1987. Under sina postdoktorala studier 
vid Massachusetts Institute of Technology 1987–1989 påbörjade han studi-
erna av nervsystemets utveckling och hur stamcellen i det embryonala nerv-
systemet kan identifieras.  

Lendahl återvänder till Karolinska Institutet 1989 och fortsätter sin forsk-
ning vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Han blir docent 1993 
och får 1996 en särskild forskartjänst från Medicinska Forskningsrådet i 
medicinsk utvecklingsbiologi. Lendahl utnämns i november 1997 till profes-
sor i genetik vid Karolinska Institutet. Hans fortsatta forskning inriktas mot 
stamcellens betydelse i det centrala nervsystemet hos såväl embryot som det 
vuxna nervsystemet.532 Frisén genomför i samarbete med Lendahl ett expe-
riment för att undersöka hur ett visst protein beter sig i ryggmärgen efter en 
skada. Frisén uppmärksammar då hur en liten grupp celler i den skadade 
ryggmärgen slår på höga mängder av detta protein och det ser ut som om 
dessa celler spottar ut nya celler. 
 
“Denna upptäckt gjorde att min forskningsinriktning ändrades helt från 
denna dag”, berättar Jonas Frisén. På en gång väcktes tanken att det kan 
finnas celler i den vuxna människans nervsystem som kan bilda nya celler. 
Detta inträffade under tidigt 1990-tal och ordet stamcell hade knappt figure-
rat i de vetenskapliga tidskrifterna. 

Jonas Frisén berättar: 
 

”Senare såg vi att det fanns liknande celler i hjärnan och vi gjorde massor 
av experiment för att testa. De hade hos gnagare lyckats identifiera vilka cel-
ler i hjärnan som var stamceller, detta efter att andra forskare visat att sådana 
existerar. Frågan var då om det finns likadana celler i människohjärnan, och 
vi kunde till slut visa att – ja, det finns det! Vi fick indikationen redan 1993 
men förstod att upptäckten skulle vara kontroversiell. Vi ville göra alla expe-
riment för att ha vattentäta bevis för hur det låg till.”533 

Frisén och hans kollegor kunde i samarbete med neurokirurgerna på Karo-
linska universitetssjukhuset Solna 1999 publicera sin banbrytande forskning 
som visar att det finns stamceller och utvecklas nya celler i den vuxna män-
niskohjärnan. Därmed slår deras upptäckt hål på en av biologins mest tvär-

                                                
532 Urban Lendahl är från 2007 till 2013 ledamot, senare ordförande, i KI Nobelkommitté för fysiologi 
eller medicin samt sekreterare i Nobelförsamlingen vid KI 2013–2016.  
533 Frisén, J. (2002–2005) (Intervju). 
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säkra dogmer, nämligen att människans hjärnceller inte kan förnyas efter 
spädbarnsåldern. Nyheten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell och 
blir förstasidesstoff även i icke vetenskapliga tidningar, som New York Ti-
mes och Wall Street Journal. Året därpå, år 2000, publicerar Frisén och hans 
medarbetare i Science ytterligare forskningsresultat som visar att hjärnstam-
celler inte bara kan bilda hjärnceller, utan även de flesta av de andra cellerna 
i kroppen om man manipulerar dem. 

Många aktörer visar sig vara villiga att satsa på tekniken och både nä-
ringslivet och akademin söker efter lovande forskare. Efter flera erbjudanden 
väljer Frisén att stanna i Sverige där han inser att han kan få tillgång till en 
bra forskningsmiljö och goda ekonomiska resurser. En av Tobiasstiftelsens 
största donationer går 2001 till Jonas Frisén. Frisén har vid denna tidpunkt 
redan fått ett generöst erbjudande från ett universitet i Texas. För att inte 
riskera att Frisén lämnar KI och Sverige går Tobiasstiftelsen in och garante-
rar hans professur vid Karolinska Institutet under en 15-årsperiod med en 
tjänst som är samfinansierad med KI.534 Valet att stödja Jonas Friséns stam-
cellsprofessur var enkelt enligt Marcus Storch, ordförande i Tobiasstiftelsen 
och vid denna tidpunkt även ordförande i Nobel Stiftelsen och medlem i 
Kungliga Vetenskapsakademien, eftersom Frisén står ut bland alla andra 
tänkbara kandidater vad gäller publiceringar, forskningsresultat och anse-
ende. 535 Utifrån sin nya plattform ger sig Frisén in i debatten om stamcells-
forskningens framtid. Frisén engageras ofta som föredragshållare och är en 
flitig författare. Vid flera teveframträdanden och i andra intervjuer framhål-
ler Frisén vikten av att tillåta en fortsatt forskning på både embryonala och 
adulta stamceller.  

Friséns nätverk växer med tiden. Jonas Frisén är genom sin forskning på 
adulta stamceller en mycket eftertraktad aktör. Hans personliga kunskap och 
inarbetade renommé är för många andra aktörer värt att investera i. När 
Friséns forskningsgenombrott publiceras 1999, det vill säga samma år som 
stamcellsforskningen utnämns till ”det i särklass viktigaste vetenskapliga 
genombrottet”, får han omedelbart propåer från andra forskare runt om i 
världen som vill inleda samarbete med honom. Frisén behöver inte själv leta 
efter det som Tidd och Bessant kallar för kompletterande tillgångar, t.ex. ny 
kunskap, eftersom välutbildade forskare aktivt söker sig till hans organisat-
ion.536 Han får i stället arbeta strategiskt för att välja bort aktörer som inte 

                                                
534 Tobiasstiftelsen grundades av familjen Storch till minne av Tobias, son till den svenska affärsmannen 
Marcus Storch, som drabbades av aplastisk anemi, en sjukdom där benmärgen inte producerar tillräckligt 
med blod. Stiftelsen stödjer forskning om blodsjukdomar som kan botas med hjälp av benmärgsdonation-
er och benmärgstransplantationer och driver även Tobias Registret som i dag omfattar över 40 000 möj-
liga benmärgsdonatorer. Hittills har man kunnat transplantera omkring 400 personer, varav många barn 
och ungdomar. Tobiasstiftelsen (2017).  
535 Newsweek (2002). 
536 Tidd, J., & Bessant, J. (2009). Nilsson, A. (2001). 
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behövs i hans organisation. I hans forskarmiljö finns en blandning av 
svenska och internationella forskare med olika kompetenser inom exempel-
vis biomedicin och kärnfysik. Flera av forskarna kommer från länder som 
har en restriktiv lagstiftning och återhållsam inställning till stamcellsforsk-
ning. Rekryteringen av forskare sker i nära samverkan med de övriga i grup-
pen. Gruppens storlek pendlar mellan 20 och 25 personer i antal. Gruppen 
värdesätter att välja ut trevliga personer som passar in i gänget. Det gör att 
gruppen får sin särprägel. I Friséns labb formas en miljö som är något helt 
annat än mångas föreställningar om hur ett traditionellt laboratorium ska se 
ut. I detta världsledande högteknologiska forskningscentrum ackompanjeras 
arbetet av pulsen från funk- och rockmusik. All kommunikation sker på eng-
elska. Här finns unga forskare av blandade nationaliteter som har tatueringar 
och smyckar sig med piercing, är klädda i t-shirt och har jeans och gymnas-
tikskor på sig.  

 

 
Bild 5. Jonas Friséns grupp. 

Eftersom forskargrupperingen är verksam inom kategorin adulta stamceller 
är Friséns forskning inte utsatt för den etiska kritik som främst riktas mot 
teknikutveckling kring de embryonala cellerna. Debatten om den kontrover-
siella embryonala stamcellsforskningen är i stället ett stöd och ger ett större, 
och från omvärlden ett mer välvilligt, fokus på den adulta stamcellsforsk-
ningens potential och forskarnas ämnesspecifika kunskapsutveckling. Den 
adulta stamcellen får i ett tidigt skede ett starkt samhälleligt stöd. Det är inte 
på grund av omvärldens så tydligt uttalade etiska bevekelsegrunder som 
utmaningen med att få fram gruppens forskningsmaterial ligger. Problemet 
ligger på ett annat plan som inte debatteras i någon större utsträckning utan-
för den naturvetenskapliga kretsen. Forskningen på adulta stamceller från en 
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mänsklig hjärna kan ännu av naturliga skäl inte utföras på en levande person. 
Det medför att merparten av gruppens forskning genomförs på celler från 
djur, vilket i sin tur får betydelse för relevansen i forskningsresultaten och 
dess betydelse för lindring och bot för en människa. När det gäller kun-
skapsutvecklingen kan denna process beskrivas som att Frisén lägger en 
grund till möjlighet att möta nya innovationer genom att först genomföra en 
framtidsanalys för hur han på lämpligaste väg ska kunna organisera nödvän-
dig kompetensutveckling för att förverkliga sina idéer och visioner.537 Grup-
pen har presenterat flera nya resultat som ligger till grund för möjlig utveckl-
ing till behandling av vissa komplicerade hjärnskador. Genom nätverkets 
kunskapssatsning har gruppen utvecklat goda möjligheter för att driva hela 
forskningsfronten inom stamcellstekniken framåt.538  

Jag har nu fått tillgång till forskningsmiljöer kring de embryonala och de 
adulta stamcellerna. Det är forskningsmiljöer där det dagliga arbetet främst 
handlar om att förstå och att manipulera cellerna i en så kallad preklinisk 
miljö. För att ytterligare bredda min förståelse över teknikutvecklingen blir 
jag genom Lars Ährlund-Richter och Jonas Frisén introducerad till läkaren 
Katarina Le Blanc och hennes kliniskt inriktade forskning om mesenkymala 
stamceller. Hennes forskningsområde handlar om en viss typ av adulta stam-
celler som redan börjat användas i kliniska sammanhang på mycket svårt 
sjuka patienter. Katarina Le Blancs vardag präglas av ett dagligt forsknings-
arbete som rör sig mellan laboratoriet och patientavdelningen på 
KI/Huddinge Universitetssjukhus.  
  

                                                
537 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). 
538 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). 
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Grupp 3: Katarina Le Blancs grupp på Huddinge sjukhus: 
Studier av mänskliga mesenkymala stamceller från benmärg och 
fetal lever 
 
Forskaren och läkaren Katarina Le 
Blanc var först i Sverige med att odla 
s.k. mesenkymala stamceller (MSC). 
Hon är också en av de första läkarna 
i världen som transplanterat stamcel-
lerna till en levande människa. Le 
Blanc har tillsammans med sin 
forskningsgrupp på KI utvecklat en 
egen unik metod för att odla denna 
specifika typ av stamcell. Le Blanc 
arbetar med att stamcellstransplan-
tera svårt sjuka människor som drabbats av leukemi och andra allvarliga 
sjukdomar. Parallellt med läkaryrket bedriver hon forskning på s.k. fetala539 
och mesenkymala stamceller. Arbetet i laboratoriet är inriktat på att det så 
snabbt som möjligt ska omsättas till medicinska behandlingsmetoder.  

Katarina Le Blanc är född 1963 i Stockholm. Hon tog sin läkarexamen 
vid Karolinska Institutet 1997 där hon två år senare även disputerade. Däref-
ter tillbringade hon ett par år som postdok vid Boston University Center i 
USA. År 2002 blev hon specialist i hematologi och 2004 docent i detta ämne 
vid Karolinska Institutet. Sedan 2007 är hon biträdande chef för avdelningen 
för klinisk immunologi och transfusionsmedicin och 2007 utnämndes hon till 
professor i klinisk stamcellsforskning vid Karolinska Institutet. Efter läkar-
programmet blev Le Blanc rekryterad till forskningen av professor Jan 
Palmblad. Det var också han och kollegan professor Olle Ringdén som obe-
roende av varandra föreslog att hon i sitt forskningsarbete skulle titta när-
mare på celltypen mesenkymala stamceller (bindvävsstamceller).540 Forsk-
ningen om mesenkymala stamceller är relativt ny till skillnad från forskning-
en om blodstamceller, där de första transplantationsförsöken gjordes redan 
på 1950-talet. 

 
  

                                                
539 Fetala stamceller utvinns ur aborterade foster, fostervatten och ur navelsträngsblod i samband med en 
förlossning. 
540 Odlind, C. (2009) 

Bild 6. Human mesenkymal stamcell. 
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Katarina Le Blanc berättar: 
 

”I slutet av 1990-talet var mesenkymaler ett av världens minsta fält med 
cirka 15 publikationer under de senaste 15 åren. Det gjorde det nog på ett sätt 
lite lättare eftersom så lite var gjort.” 541 

Katarina Le Blanc och Olle Ringdén återupptar sitt samarbete när Le Blanc 
kommer tillbaka till Karolinska Institutet efter sin postdok i USA. I USA har 
hon lärt sig mycket om mesenkymalerna. Det är en kunskap hon tar med sig 
tillbaka till Sverige tillsammans med många nya tankar och idéer om hur hon 
vill fortsätta att utveckla tekniken. Under hösten 2000 sätter hon och Olle 
Ringdén upp de första svenska MSC-odlingarna. Le Blancs forskning har 
visat att mesenkymala stamceller har en hämmande och reparerande funkt-
ion. Om cellerna ges tillsammans med blodstamceller minskar risken för 
frånstötning av organ vid transplantation. När Le Blanc och Ringdén vid 
millennieskiftet börjar att transplantera mesenkymala stamceller uppfattas 
det som ett udda men potentiellt mycket lovande forskningsfält. 

Redan 1998 förstod Ringdén att MSC var något att satsa på. Olle Ringdén 
är den första läkare i Sverige som transplanterade benmärg till en människa 
1975. Ringdén blev legitimerad läkare vid Karolinska Institutet 1971 och 
disputerade 1976. Efter postdok-studier i Seattle, USA, fick han en forsk-
ningsdocentur på Karolinska Institutet och utnämndes till professor där 
1989. Sedan 1999 är han chef för Centrum för allogen stamcellstransplantat-
ion vid samma sjukhus. Med ett stort antal genomförda benmärgstransplan-
tationer är Centrum för allogen stamcellstransplantation (CAST) vid Hud-
dinge sjukhus en av de största forskningsenheterna i Europa.542 Ursprunglig-
en var det den ryske forskaren Friedenstein som i mitten av 1960-talet upp-
täckte de mesenkymala stamcellerna i benmärgen hos människor.543 Hans 
upptäckt visade att det inte bara finns blodstamceller i människans benmärg 
och att de mesenkymala stamceller som bildas i benmärgen kan mogna ut till 
ett antal olika vävnadstyper. Men Friedensteins forskning väckte till en bör-
jan ingen större uppmärksamhet. 

Katarina Le Blanc berättar: 
 

”Från början var det här en forskning som var bortprioriterad och hamnade 
i dåligt rankade tidskrifter. Men nu har Friedenstein fått en ordentlig upprät-
telse, och nära nog helgonförklarats för sina genombrott.”544 

                                                
541 Le Blanc, K. (2005) (Intervju). 
542 Sandström, C. (2013). 
543 Friedenstein, A.J., et al. (1966). 
544 Le Blanc, K. (2005). (Intervju). 
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Upprättelsen av Friedensteins forskning börjar 1999 då en grupp ameri-
kanska forskare lyckas upprepa hans forskningsresultat som publiceras i 
Science, vilket bidrar till att intresset för de mesenkymala stamcellernas 
potential snabbt börjar att växa inom den internationella akademin. 545 För att 
använda Tidd och Bessant förklaringsmodell kan forskningen på de me-
senkymala stamcellerna beskrivas som ett lyckat exempel på återanvändning 
av tidigare innovation genom att Le Blanc m.fl. lyckas koppla ihop ny tek-
nik med en äldre teknik och på så sätt uppnå ett stort genombrott. 546  

När Katarina Le Blanc och Olle Ringdén startar sitt samarbete bygger de 
upp en forskningsgrupp som direkt kan påbörja teknikutvecklingen. Redan 
hösten 2000 satte vi upp de första MSC-odlingarna, berättar Katarina Le 
Blanc. ”Styrkan i vår grupp är att vi på mycket kort tid och trots lite pengar 
ändå lyckats få fram mycket data. Vår grupps framgångsfaktorer kommer ur 
kombinationen av framför allt Olles 30-åriga praktiska erfarenhet från trans-
plantation och immunologi med min aktuella kunskap om de mesenkymala 
stamcellerna. För att driva forskningen framåt behöver man vara ordentligt 
påläst och ha ett riktigt kunnande, dvs. både teoretiskt och praktiskt. Därtill 
har vi alla i gruppen en stor dos av entusiasm och är mycket otåliga, upp-
muntrande och lyhörda”, konstaterar Katarina.  

Då forskningsprojekt från början var helt laborativt rekryterades initialt 
doktorander med laborativ kompetens 
med förmåga till självständigt arbete. 

Jag sitter i laboratoriet tillsammans 
med några av gruppens doktorander. 
Katarinas personsökare har precis larmat 
och hon har givit sig av till patientavdel-
ningen. Jag studerar hur Ida suger upp en 
rödaktig vätska med en pipett ur en glas-
behållare samtidigt som hon berättar om 
sammanhållningen i gruppen som hon 
beskriver som familjär och stöttande. ”Vi 
har alla våra egna specifika roller. Vi 
konkurrerar inte med varandra utan arbe-
tar med olika saker, nämligen adulta och 
fetala mesenkymala stamceller”, 
  

                                                
545 Pittenger, J, et al. (1999) 
546 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). 

Bild 7. Katarina Le Blancs  
laboratorium. 
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förklarar hon och fortsätter:  

”Vårt arbete befinner sig i en gråzon mellan grundforskning och klinisk 
forskning. Det är oerhört tillfredsställande att hela tiden ha denna nära kopp-
ling mellan forskning och patientnytta.”  

 
En av de mer erfarna laboratorieassistenterna i forskargruppen förklarar: 
 

”Läkare mixat med molekylärbiologer är att föredra då vi jobbar så nära 
kliniken. Olle har alltid jobbat så att han sett kliniken i första hand. Han har 
sett hur oerhört dåligt patienterna mått och omedelbart gått tillbaka till labbet 
för att försöka finna sätt för att kunna hjälpa dem. Det har varit hans drivkraft 
att jobba utifrån verklighetens behov. Som grundforskare sitter man med sina 
provrör och av en händelse så kanske ens resultat kan användas. Som läkare 
kanske du inte alltid har den mest adekvata utbildningen när det kommer ner 
på cellnivå och substanser etc., men för sådana utmaningar är mikrobiologer 
och cellbiologerna otroligt välutbildade.” 

Väl tillbaka i laboratoriet berättar Katarina Le Blanc hur stark hennes driv-
kraft är att kunna hjälpa människor genom att tänka ut svåra och innovativa 
idéer för att kunna göra ordentlig skillnad. ”Men”, fortsätter hon, ”eftersom 
endast nio av tio projekt utvecklas som vi läkare och forskare hoppas på, 
riskerar många projekt att hamna i en ’byrålåda’ för att där glömmas bort.” 
Men en del av resultaten kan ändå komma till nytta längre fram. Le Blanc 
berättar hur viktigt det är att kunna prata om forskningsmotgångar med sina 
kollegor och med sina internationella kontakter som har distans till de aktu-
ella projekten. En forskare kanske inte själv ser fördelarna med att gå vidare 
med en ny idé eller ett nytt resultat. Men en positiv påverkan från en annan 
praktiker eller forskare kan vara den utlösande faktorn som triggar igång ett 
fortsatt arbetet mot klinisk tillämpning eller fördjupad forskning.547 

Katarinas Le Blancs forskargrupp gör tidigt den viktiga upptäckten att 
mesenkymalerna i benmärgen kan utvecklas till brosk, ben, och muskler, 
men också att de har en dämpande funktion på immunförsvaret. Parallellt 
med forskningen är Le Blanc kliniskt verksam och behandlar patienter med 
blodcancer genom att ge dem blodstamceller. 

Omkring hälften av de transplanterade patienterna får någon form av re-
aktion och måste få en immunhämmande behandling. En häftig inflammato-
risk reaktion kan uppstå när donatorns celler är främmande och mottagarens 
celler angriper dem, vilket är ett tillstånd med hög dödlighet. Eftersom 

                                                
547 Le Blanc, K. (2003). (Intervju) Odlind, C. (2009). 
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MSC/bindvävsstamceller har visat sig dämpa immunförsvaret kom forskarna 
och läkarna på idén att dessa kan ges tillsammans med blodstamcellerna. 548 

Växelverkan mellan den kliniska verksamheten och forskningen gynnar 
stamcellstekniken. Till forskargruppen har medvetet rekryterats forskare 
inom specialområden som är viktiga för att utveckla behandlingarna och som 
har tid att bevaka resultaten. Klinikerna har också specialkunskap inom sina 
områden, men de har inte själva tid att bevaka resultaten eftersom de är mitt 
inne i sin kliniska verksamhet med människor som är svårt sjuka. Att patien-
terna ofta avlider av sina sjukdomar är svårt att hantera för Katarina Le 
Blanc och hennes kollegor. Tiden med forskningen i laboratoriet upplevs 
som en behövlig ventil för att hämta ny kraft. Målsättningen för Le Blanc 
och Ringdén är alltid att hjälpa sina patienter. Olla Ringdén menar att det 
finns en risk med att vara rättfram i sin metodik och att ifrågasätta rådande 
behandlingsmetoder, exempelvis kan man riskera att stöta sig med stora 
läkemedelsföretag. Han framhåller att han lärde sig mycket om denna ar-
betsmetodik under tiden i USA hos Donald Thomson som gjorde kliniska 
genombrott med stamcellstransplantation redan 1978/1979.  Ringdén anser 
att det i Sverige finns en kultur av utvecklat förtroende mellan lä-
kare/forskare och patient. Han anser att det är en stor skillnad på Sverige och 
USA. Många av de svenska patienterna tycker att det är självklart att hjälpa 
läkarvetenskapen om de kan.549 Forskargruppens snabba genombrott handlar 
till stor del om att patienter med liten tid kvar att leva tillåtit stamcellstrans-
plantationer. Katarina Le Blanc berättade för mig om den blandade känsla av 
glädje och förvåning som uppkom när teorin visade sig stämma i praktiken: 
”Den första patienten som vi transplanterade var så dålig och ingen trodde 
att det överhuvudtaget skulle gå bra. Men så visade resultaten att han blev så 
mycket bättre.” 

Om avsaknaden av den vita rocken var påtaglig i Jonas Friséns labb spe-
lade den däremot en central roll i Le Blancs miljö berättar en av forsknings-
assistenterna: 

 

”Att ta på den vita rocken blir ett sätt att ikläda sig en ny identitet. Detta är 
viktigt då man i det ansvarsfulla forskningsarbetet i laboratoriet utgör en länk 
mellan allt elände och lidande på avdelningen, och därför måste kunna 
koppla bort delar av sitt privata jag och gå in i den professionella rollen”. 

För mig blir det allt tydligare att associationen till begreppet ”rening” står för 
mycket av det som händer i Le Blancs grupp. En av gruppens centrala upp-
gifter är att utföra transplantation av mesenkymala stamceller. Den grumliga 
cellvätskan tas först ur patientens kropp för att därefter rensas omsorgsfullt 
                                                
548 Le Blanc, K. (2003). 
549 Ringdén, O. (2003) (Intervju), Ringdén, O. (2009). 
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genom att använda den teknik och metod som gruppen tagit fram, tills den 
omvandlats till en klar vätska som sedan förs tillbaka in i patientens kropp. 
Katarina Le Blanc och hennes kollegor var först i världen med att behandla 
ett mänskligt foster med stamceller med sin nya teknik. Resultaten av trans-
plantationen beskrevs i en publikation 2003 och de flesta ifrågasatte den i 
början.550 Fostret som stamcellstransplanterades redan i livmodern hade fått 
diagnosen osteogenesis imperfecta. Det är en skelettsjukdom med en ovanlig 
benskörhet som medför att de som är sjukast kan få sitt skelett spräckt av en 
hostattack. Med hjälp av ultraljud förde Le Blanc över stamcellslösningen 
till fostret via en kateter som tömdes i navelsträngsvävanden. 

Katarina Le Blanc berättar:  
 

”Hokus-pokus tyckte många. Själv kände jag mig väldigt lättad när fler 
forskare rapporterade samma resultat på andra patienter. Det stärkte känslan 
av att vi var på rätt spår. I dag är effekten av behandlingen ganska vederta-
gen.”551 

I likhet med hos Lars Ährlund-Richters forskningsgrupp i Huddinge och 
Jonas Friséns grupp i Solna fanns det initialt i Katarina Le Blancs grupp 
kompetens och en grundläggande vetenskaplig teori om idéns potential samt 
viss utvecklad och beprövad teknik. Gruppen hade en vetskap om kliniskt 
behov, tillgång till forskningsmaterial men till skillnad från Huddingegrup-
pens utgångsläge hade de likt Friséns grupp ett starkt samhälleligt stöd för 
att forskningen på de mesenkymala stamcellerna skulle fortsätta. 

Till en början består Le Blancs främsta resurs av unik kärnkompetens och 
hon har kapaciteten att skapa sin organisation utifrån den. Le Blanc arbetar 
tidigt med att internalisera och komplettera sina egna tillgångar. Den etiska 
debatten som rörde embryonala stamceller gav en positiv inställning till att 
lyfta fram alternativa celler så som mesenkymalerna. Le Blanc inser tidigt 
celltypens potential och agerar snabbt. Nätverkets kunskapsutveckling är 
som Tidd och Bessant formulerar det, starkt drivet av ett tydligt behov av ny 
teknik och nya metoder.552 Le Blanc behöver praktiskt stöd för att utveckla 
tekniken och får det genom samarbetet med en forskningsorienterad läkare 
som har mycket att vinna på att utveckla tekniken i kombination med redan 
beprövade metoder inom transplantation. Här utvecklas vetenskaplig kun-
skap med ett tydligt uttalat mål att omsättas och spridas som behandling. Det 
är en innovationsprocess som är lätt att identifiera för mig som forskare. 
Källan till den här gruppens innovationsutveckling är att tidigt ha med an-

                                                
550 Westgren, L., et al.(2003).
551 Le Blanc, K. (2003-2005), (Intervju). 
552 Tidd, J., & Bessant, J. (2009). 
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vändaren, patienten, i processen.553 Denna mycket starkt forskningsinriktade 
organisation, där alla medarbetare delar en medvetenhet om hur viktig forsk-
ningen är för de svårt sjuka patienterna på avdelningarna, bidrar till en stark 
samverkan för att ta in och utveckla kunskap i samarbete med patienterna, 
stamcellerna och andra kollegor. 

Att Le Blanc tidigt finner och utvecklar en egen nisch av stamceller visar 
sig vara mycket betydelsefullt som draghjälp för att generera data och däri-
genom skapa uppmärksamhet kring gruppens arbete på KI och internation-
ellt. I samband med att massmedia visar stort intresse för forskningen och de 
nya behandlingsmetoderna börjar andra aktörer inse potentialen med att 
kombinera mesenkymala stamceller med annan terapi.554 Le Blancs grupp 
lyckas på kort tid bygga upp en stark identitet kring sin forskning och me-
todutveckling. En skicklig kommunikation av tekniken och dess förtjänster 
bidrar till att andra aktörer främst inom akademin upptäcker ”sina egna la-
tenta behov”.555 Flera aktörer förstår att de mesenkymala cellernas unika 
potential, i kombination med andra medicinska terapier, kan leda till flera 
viktiga behandlingsgenombrott. Forskargruppen på drygt tio personer med 
blandad kompetens och olika nationaliteter blir tidigt intressant som reell 
och potentiell samarbetspartner för många aktörer, framför allt inom den 
kliniskt inriktade medicinska forskningen. Med förhållandevis små ekono-
miska resurser lyckas gruppen genom en tydlig strategi för uppbyggnad av 
organisation och kompletterande resursbehov, med fokus på klinisk tillämp-
ning, bygga upp en inflytelserik plattform och bli världsledande inom sin 
unika forskningsnisch. 

Från handling till handlingskraftig 
I det föregående avsnittet har vi följt framväxten av tre så kallade hand-

lingsnät.556 Aktanterna i dessa nätverk kommer att fortsätta att koppla och 
omkoppla sig med befintliga och nya aktörer. Det innebär att dessa hand-
lingsnät inte kan reduceras till något som har tydliga gränser, utan det är upp 
till mig som observatör och innovationsetnograf att dra dessa. 557 I denna 
studie drar jag gränsen kring forskningsnätverken vid tiden för deras kon-
struktion och när de blir etablerade inom stamcellfältet vid Karolinska Insti-
tutet i Stockholm. Jag har beskrivit hur Lars Ährlund-Richter, Jonas Frisén 
och Katarina Le Blanc genom sina val av handlingar med utgångspunkt i 
intressen, kompetenser, kontakter, utbildning och andra omständigheter 
                                                
553 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). Von Hippel, E. (2006). 
554 Ringdén, O., Le Blanc, K. & Hovatta, O. (2003). 
555 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). 
556 Czarniawska, B. (2005). 
557 Porsander, L. (2000). 
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skapar sina specifika forskningsnät. Vi ser hur forskarnas enskilda  förutsätt-
ningar och personliga förhållningssätt till stamcellen resulterar i tre specifika 
stamcellstyper: embryonala, adulta och mesenkymala. Det är samverkans-
konstellationer inom vilka unik kompetens växer fram och de bidrar till ut-
veckling av tekniska genombrott för att identifiera, utvinna och hantera den 
specifika stamcellen inom KI.  Samtidigt ser vi hur denna samverkan består 
av nödvändiga kopplingar mellan personer och teknik som över tid sträcker 
sig långt utanför laboratorierna på KI.  

Gruppernas framgång med att skapa sina forskningsnätverk och komma 
vidare med sin tekniska utveckling för att realisera idéer och visioner kan 
inte enbart beskrivas och förklaras med hjälp av handlingsnät. Vi behöver 
även förstå hur gruppernas olika syften och värderingar utvecklas och för-
ändras med tiden. Utveckling och förändring kan lätt uppfattas som något 
positivt och eftersträvansvärt och denna efteråt summeras till något fram-
gångsrikt. Men att utvecklas och förändras kan även vara svåra och kännbara 
processer som behöver hanteras i både praktik och teori. I de processerna 
behöver de inblandade aktörerna kompromissa, de vill göra motstånd eller 
stöter på motstånd i såväl teori som praktik. För att bättre förstå hur aktörer-
na lyckas göra genombrott inom det inflytelserika och kraftfulla nätverket på 
KI ska jag här analysera det utifrån aktör-nätverksteorin (ANT) och över-
sättningsperspektivet. Teorierna ger mig möjlighet att undersöka hur strategi 
och identitet formas i en organisation.558 I översättningsperspektivet värderas 
inte resultatet av översättningarna. I stället riktas fokus mot processen av hur 
människor kopplar ihop handlingar och idéer och ständigt försöker göra 
dessa begripliga. ANT inrymmer en metodologi för analys av dessa proces-
ser. Som innovationsetnograf kommer även jag att ta mig vidare i nätverket 
av aktanter och studera deras handlingar och produktion av artefakter som 
driver teori och praktik framåt.559 Genom att jag rekommenderas och intro-
duceras till nya aktörer får jag en allt djupare förståelse av vad denna kom-
plexa innovationsprocess består av.  

För att genomföra den här sortens studie behöver jag förstå vilka aktörer 
som är involverade i processerna och vilka artefakter de skapar och lämnar 
efter sig, vilka det är som försöker övertyga andra om sina idéer och vilka 
det är som låter sig bli övertygade, men också vilka idéer det är som under-
stödjer alla dessa ansträngningar. Under tiden som dessa processer pågår kan 
både aktörer och objekt ändra proportioner och tyngdpunkten mellan dem 
förändras och det är då som det sker en så kallad ”översättning”.560 En över-

                                                
558 Callon, M. (1986), Latour, B. (1987). 
559 Detta arbete har för mig även nära anknytning till analys av aktörerna i enlighet med Deweys (1949) 
praktikonstellation. 
560 Callon lät sig influeras av begreppet översättning som han hämtade från den franske filosofen Michel 
Serres teorier och överförde till sociologin, (Dosse, F.1999). Callon, M. (1986) för ungefär samma reso-
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sättning handlar med andra ord om de processer som inträffar när en idé 
möter aktörer i en kontext och fokuseringen ligger på de förändringar som 
inträffar där.561 Ett nätverk bildas genom att många aktörer anser att de på 
grund av sin medverkan får igenom sina krav och önskemål att realisera 
idéerna. Ett aktör-nätverk är inte samma sak som ett handlingsnät, men de 
två utesluter inte heller varandra, utan bör snarare ses som komplement där 
det mer flytande handlingsnätet kommer före det mer stabila aktör-
nätverket.562  

Jag förstår att de är många aktörer som är sammankopplade genom olika 
tider och platser. Eftersom jag inte kan fånga in allt och alla och leverera en 
entydig bild är det som jag ser det en svår uppgift att visualisera ett aktör-
nätverk. I studien kommer vi att få se hur delar av handlingsnäten översätter 
sig själva till ett nytt mer stabiliserat aktör-nätverk kring Karolinska Institu-
tet.563  

Av det tre grupperna är det den som arbetar med mänskliga embryonala 
stamceller som har att hantera flest kontroverser och motsättningar.  För mig 
som innovationsetnograf, som utifrån aktör-nätverksteoretiskt perspektiv bör 
fokusera och följa aktörernas handlingar för att hantera olika kontroverser,564 
faller det sig naturligt att fortsätter min resa i empirin med ett större fokus på 
Huddingegruppens arbete. Det är kring den forskningsgrupperingen som det 
hettar till och blir en intensiv debatt. Gruppen hamnar i rampljuset för de 
etiska diskussionerna om forskningens framtida utveckling. Det formuleras 
ett motstånd i omvärlden utanför forskningsgruppen som vänder sig emot 
användning av embryonala stamceller. Debatten, som ofta är hätsk, handlar 
om att forskarna i stället för att använda embryon bör satsa på alternativa 
stamcellsformer, som t.ex. de från vuxna människor. Vi ska nu följa Lars 
Ährlund-Richter och Huddingegrupperingen och se hur de kopplar sitt arbete 
med andra aktörer kring Karolinska Institutet. Vi ska följa med i handlingar 
och aktiviteter som medför att gruppen förändras och utvecklas till att bli en 
allt starkare och mer betydande aktör inom forskningsfältet och därmed även 
för innovationsprocessens utveckling. Vi ska följa aktörerna och se hur 

                                                                                                               
nemang i sin berättelse om den intressediskussion som uppstått rörande det minskande musselbeståndet i 
St. Brieuc Bay. 
561 Callon, M. (1986), Latour, B. (1987), Blomqvist, C. (1996), Johansson, R. (2002),  
Czarniawska-Joerges, B. & Sevón, G. (1996). 
562 Porsander, L. (2000). 
563 Enligt Czarniawska (2005) visar Callons (1986) genom sitt exempel med pilgrimsmusslorna och det 
minskande musselbeståndet i St. Brieuc Bay att ett handlingsnät redan hade etablerats. De baserades på 
att man behövde börja odla musslorna eftersom man inte längre kunde fiska de utrotningshotade muss-
lorna fritt i havet. Det aktör-nätverk som Callon beskriver i exemplet har föregåtts av ett handlingsnätverk 
som vid tidpunkten för studien höll på att bli en aktör i form av mer stabiliserade handlingar, identiteter 
och representationsförhållanden etc. Enligt Czarniawska (2005) går det att fånga handlingsnäten när de 
formas eller förnyas, vilket kan ske t.ex. om de ifrågasätts. 
564 Latour, B. & Woolgar S. (1986), Latour, B. (1987).  
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stamcellsforskarna går till väga för att få igenom det de vill ha. Huvudtemat 
på följande avsnitt är att ”omvandla det man vill – till det man får”. 

Att introducera svenska mänskliga embryonala 
stamceller 
Mindre än två år efter J.A. Thomsons uppseendeväckande forskningsrapport 
odlas de första mänskliga embryonala stamcellerna i Sverige av Michael 
Andäng och Jose Inzunza i Lars Ährlund-Richters grupp vid Institutionen för 
Medicinsk Näringslära på KI med hjälp av blastocyster (befruktade ägg) som 
kommer från Outi Hovattas team vid in vitro fertiliseringsenheten (IVF-
enheten) på Huddinge sjukhus.565 Detta är ett historiskt ögonblick för de 
svenska stamcellsforskarna, men vägen till forskarnas genombrott var långt 
ifrån enkel. Vare sig forskarsamhället eller samhället i stort var förberedda 
på det kunskapsgenombrott som levererades från mikrobiologin 1998 genom 
introduktionen av de ”mänskliga embryonala stamcellerna”. 

Lars Ährlund-Richter berättar: 
 

”Idén att studera embryonala stamceller från människa var lockande. Precis 
som beskrevs i J. A. Thomsons arbete kunde också vi omedelbart tillämpa ti-
digare erfarenheter från djurförsök, vilket gjorde att prekliniskt/kliniskt sam-
arbete sedan snabbt kunde utvecklas vidare, och leda till odling av väl karak-
täriserade humana embryonala stamcellslinjer.”566 

Ährlund-Richter har tillsammans med andra forskarkollegor sedan flera år 
tillbaka byggt en brygga mellan preklinisk och klinisk embryoforskning med 
kvinnokliniken på Huddinge sjukhus. När Outi Hovatta kommer till Hud-
dinge som ny professor vid IVF-enheten visar det sig att hon är intresserad 
av att delta i arbetet med att etablera embryonala stamceller och hon engage-
rar sig i ett utökat samarbete med Ährlund-Richters forskningsgrupp. Till-
sammans har dem de viktiga komponenterna, som består av erfarenhet från 
liknande forskning och tillgång till mänskliga embryon, så att de kan påbörja 
forskningen.  

Men en annan väsentlig komponent saknas. År 1998 finns det i Sverige 
ingen formell laglig grund för att bedriva den här typen av forskning och det 
råder en stor osäkerhet såväl nationellt som internationellt om det överhu-
vudtaget ska vara tillåtet att forska på humana embryonala stamceller.567 Den 
svenska lagstiftningen är vid denna tidpunkt i internationell jämförelse kraf-
                                                
565 Hovatta, O., et al. (2003).  
566 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
567 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
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tigt eftersatt och de praktiserande forskarna och läkarna får utgå från en re-
glering som utformats för andra forsknings- och behandlingsmetoder.568 

Ährlund-Richter och hans grupp har kunskap och erfarenhet från odling 
på stamceller från musembryon. De har tillgång till IVF-kliniken kompetens 
och enhetens tekniska utrustning. De har också närhet till klinikens patienter 
som skulle kunna donera celler om det vore tillåtet för patienterna att skänka 
sina befruktade ägg till utveckling av denna nya teknik. För att kunna sam-
manföra alla dessa parametrar och påbörja forskningsarbetet med att över-
föra J.A. Thomsons teknik på mänskliga embryon i sitt laboratorium behöver 
Huddingegruppen först ett etiskt forskningstillstånd.569  

Under vintern 1999 lämnar Hovatta tillsammans med Ährlund-Richter 
m.fl. in en ansökan.570 Förfarandet är gängse praxis när ett nytt forsknings-
projekt ska påbörjas.571 Det visar sig att den etiska kontroversen kring forsk-
ning på embryonala stamceller är större än vad gruppen förstår vid denna 
tidpunkt.572  

Utöver avsaknaden av aktuell lagstiftning och etiskt forskningstillstånd 
visar det sig att forskningen på humana embryonala stamceller dessutom 
saknar social legitimitet, såväl i forskarsamhället som i samhället i stort.573 
Outi Hovatta och Lars Ährlund-Richter förstår omgående att ett ökat mot-
stånd mot denna stamcell kan leda till en stark etisk barriär som skulle kunna 
innebära fara för utvecklingen av hela den svenska stamcellsteknologin. 

Forskningsgruppen inser att det finns en akut pedagogisk uppgift i att för-
tydliga vad de faktiskt vill göra med stamcellen.574 Gruppen tar initiativ till 
att en intern debatt startar på Karolinska Institutet med fokus på existentiella 
frågor med anknytning till forskning om livets början genom forskarutbild-
ningskurser i vetenskapsfilosofi och etik.575 Gruppen förstår utifrån den de-
batt som pågår att de på allvar behöver söka stöd för sitt berättigande i en 
större krets, även utanför KI. Huddingegruppen behöver därför identifiera 
personer och organisationer som kan dela deras uppfattning om att hela 
forskningsfältet kring stamcellen gynnas av att den embryonala stamcellsty-
pen får utvecklas även i Sverige. Det gäller för forskarna att hitta aktörer 
som anser att tekniken har god framtidspotential och ser möjligheterna till 
klinisk behandling och ny inhemsk bioteknikindustri. 

Media är en central aktör för att påverka människors uppfattningar och 
forskningsgruppen beslutar att etablera en mer aktiv kontakt med medias 

                                                
568 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
569 Ährlund-Richter, L. 2002–2005 (Intervju). 
570 Etiktillstånd 1 (2000). 
571 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
572 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
573 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
574 Hovatta, O. & Ährlund-Richter, L. (2000). Hovatta, O. & Ährlund-Richter, L. (2001). 
575 Hovatta, O. & Ährlund-Richter, L. (2000). Hovatta, O. & Ährlund-Richter, L. (2001). 
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representanter.576 Media spelar inledningsvis en central roll för omvärldens 
möjlighet att få kunskap och uppfattningar om den nya stamcellstekniken på 
olika plan. I både nationella och internationella medier rapporteras det flitigt 
om den potential som stamcellerna ger löfte om. Enligt Ährlund-Richter är 
återspeglingen av tekniken till en början överdriven och ibland nästan som 
science fiction. Men detta sporrar gruppen att skriva allt flera artiklar i ämnet 
för att nå ut med sina idéer till både breda och smala målgrupper genom att 
publicera artiklar i populärpress och i vetenskapliga tidskrifter.  

Debatten om stamcellsforskningen blir på grund av detta intensiv. Såväl 
inom som utanför det vetenskapliga samhället, både i Sverige och i andra 
länder, har man fått upp ögonen för den nya tekniken.577 Allmänhetens in-
tresse för stamcellernas egenheter och teknikens alla tänkbara möjligheter 
(och för den delen omöjligheter) märks tydligt när intresserade personer hör 
av sig till forskarna för att få veta mer. Hoppet om att finna bot för många 
svåra sjukdomar bidrar till att olika patient- och intresseorganisationer ger 
sig in i debatten för att ge den nya tekniken sitt stöd.578 Ährlund-Richter och 
Hovatta fortsätter att lägga ner tid på att berätta om sin forskning genom att 
delta i olika opinionsskapande sammanhang. De medverkar flitigt i debatter 
som hålls inom KI:s regi och runt om i landet på andra högskolor och i fo-
rum som anordnas av patientorganisationer och andra organisationer, t.ex. 
olika politiska partier. Strategin är att upprätta aktiva och goda kontakter 
med samhället genom olika media för att möjliggöra en fortlöpande diskuss-
ion och möjlighet att ge bättre information om vad forskarnas mål med den 
embryonala stamcellen är. Syftet är att sprida och utvidga debatten till en 
större krets aktörer utanför forskarvärlden. Detta gör forskarna för att vinna 
en bredare acceptans och legitimitet för sin forskning ute i samhället.579 
Forskarnas huvudsakliga budskap är att deras arbete med humana stamceller 
handlar om en grundläggande teknik för att hantera och utveckla ett bio-
material. 

Lars Ährlund-Richter berättar: 
 

”Media var intresserade av att följa utvecklingen och vi fick både bra och 
dålig publicitet. Media har sin uppgift att sprida nyheter och sensationer, och 
debatten blev bitvis överdrivet spekulativ. I det läget hade vi verkligen stor 
nytta av våra tidigare ansträngningar att sätta oss in i etisk forskning.”580 

                                                
576 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
577 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
578 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
579 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju), Hovatta, O., 2002–2005) (Intervju), Hovatta, Welin, S. 
(2003–2005) (Intervju). 
580 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
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Spekulationerna om att läkare och forskare inom en snar framtid ska kunna 
odla och transplantera nytillverkade organ får igång röster hos journalister 
och debattörer som är hoppfulla inför dessa nya cellers förmåga. Men även 
mer skeptiska röster och motståndare till forskningen och cellernas potential 
syns och hörs i media. Bilden av cellernas kapacitet blir allt mer verklig-
hetsnära allt eftersom journalisterna får möjlighet att ta del av forskarnas 
arbete och teknikens faktiska genombrott, men i detta tidiga skede syns ru-
briker som ”Stamcellsfältet drar till sig aktörer som vill vara med och skapa 
evigt liv”, ”Egen organtillverkning”, ”Frankensteins monster kan bli verk-
lighet”, ”Snart finns flera nya cancervacciner” och ”Klonade och designade 
människor så som vi vill ha dem”. Rubrikerna återfinns i media som vänder 
sig mot en bredare krets ute i samhället.581  

Insikten om tillväxten av en etisk barriär blir tydlig i och med att det lo-
kala etiska rådet på KI väljer att skicka gruppens ansökan vidare till Karo-
linska Institutets forskningsetiska kommitté eftersom det lokala rådet inte 
anser sig kunna fatta beslut i ärendet. Men även kommittén väljer att skjuta 
ärendet vidare till det centrala Medicinska Forskningsrådets Etiknämnd. 
Inför dess ledamöter får Ährlund-Richter och hans kollegor göra en genom-
gående presentation av sitt tilltänkta forskningsprojekt.582 Först i april 2000 
fattas beslut om att godkänna gruppens studie och ge tillstånd för forskarna 
att starta arbetet med att försöka generera cellinjer från mänskliga embryon. 
Men det här tillståndet gäller enbart att odla och observera cellerna. Grup-
pen behöver därför ansöka om ytterligare ett etiskt medgivande för att kunna 
forska på stamcellerna. De får snart tillståndet och handläggningstiden för 
denna ansökan är något snabbare.583 

Intresset och därmed komplexiteten breder ut sig 
Denna handläggningsprocess åskådliggör hur komplex och komplicerad 
hanteringen av konceptet stamcell som objekt och som begreppsapparat är. 
Hanteringen av tillståndet väcker ett större intresse och vidare förståelse för 
den stamcellsforskning som börjar ta form vid olika universitetssjukhus runt 
om i landet. Min nyvunna förståelse som innovationsetnograf över stam-
cellskonceptets framväxande komplexitet är nu kännbar. Från olika miljöer, 
med redan befintliga kulturer och förställningsramar, börjar nya aktörer kon-
kurrera med forskarna om etikettering av cellerna och på det sättet börjar nya 
samverkansformer inom och utanför akademin formas. Jag kan i kommuni-
kationen, från såväl akademin som statsmakten, fånga upp röster som påkal-

                                                
581 Ährlund-Richter, L. (2002–2005)(Intervju), Welin, S. (2003–2005) (Intervju).  
582 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
583 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
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lar ett skyndsamt behov av att formulera en övergripande, tydlig och samlad 
hantering, såväl för artefakten stamcell och dess faktiska och potentiella 
kapacitet som för den enskilde individens faktiska och potentiella behov.  

I samband med att den regionala etikkommittén i Stockholm godkänner 
Huddingegruppens ansökan om att få odla humana embryonala stamceller, 
initierar det Medicinska forskningsrådet (som numera heter Vetenskapsrå-
dets enhet för medicin) ett arbete med att ta fram riktlinjer.584 Det då nybil-
dade Vetenskapsrådet var ett resultat av den arbetsgrupp som letts av utreda-
ren Hans Wigzell (KI:s rektor mellan 1995 och 2003). Wigzell har både 
läkarutbildning och doktorsexamen från KI där han sedan 1982 även innehar 
en professorstjänst. År 1999 utser regeringen Hans Wigzell till särskild råd-
givare i vetenskapliga frågor med uppgift att främja forskningens roll i sam-
hället och dess villkor.585 Wigzells arbetsgrupp ligger bakom regeringsför-
slaget, som lades fram 1999, för hur den svenska forsknings- och finansie-
ringsstrukturen ska reformeras för att kunna möta globaliseringen, som med-
för en allt hårdare konkurrens, och kunna erbjuda starkare aktörer när det 
gäller finansiering.586 Utredningen bidrar till att tre nya forskningsråd instif-
tas 2001: utöver Vetenskapsrådet även FAS (Forskningsrådet för social ve-
tenskap) och den statliga innovationsmyndigheten Vinnovetenskapsrådets 
uppdrag att skyndsamt arbeta fram riktlinjer för stamcellen, kan tolkas som 
ett resultat av att Huddingegrupperingen lyckats påvisa bristen i reglering 
och påverka myndigheten att investera i gruppens önskemål att stödja tek-
nikutvecklingen på celltypen mänskliga embryonala stamceller. En avgö-
rande förutsättning för framgången är att de snabbt lyckades identifiera den 
etiska barriär som hade börjat byggas. Stamcellsfältet är under utformning 
och ledande vetenskapliga rådgivare ser vikten av att Sverige ska vara med 
och investera i forskningen. En av de tyngsta förespråkarna för forskning på 
mänskliga stamceller är professor Harriet Wallberg-Henriksson. Hon är ut-
bildad läkare och har forskat vid KI där hon sedan 1998 verkat som profes-
sor. Wallberg-Henriksson utses i februari 2001 till högsta chef och hu-
vudsekreterare för Vetenskapsrådet587 (en tjänst som hon kommer att ha till 
och med 2003 då hon tar över rollen som rektor vid KI efter Hans Wigzell). 
588 

                                                
584 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
585 Thoresson, A. (1999). 
586 Lövtrup, M. (2006). 
587 I egenskap av KI:s rektor i samband med KI:s 200 års-jubileum 2010 delas Karolinska Institutets 
jubileumsmedalj i valören guld ut till f.d. statsminister (s) Ingvar Carlsson, professor Bengt Samuelsson, 
direktör Marcus Storch samt professor Hans Wigzell för enastående insatser för den medicinska forsk-
ningen och för Karolinska Institutet. (Karolinska institutet 2010). 
588 Pressmeddelande från Vetenskapsrådet 2001-02-12. 
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Under året fortgår arbetet med utformningen av regleringen av forskningse-
tisk prövning av human stamcellsforskning och den 4 december 2001 är 
Vetenskapsrådet klart med uppdraget och presenterar riktlinjerna som ska 
gälla för den nya stamcellsforskningen i Sverige. Vetenskapsrådets ordfö-
rande Bengt Westerberg (f.d. socialminister fp) sammanfattar arbetet på 
följande sätt: 589 

Under min tid i laboratoriet hos Lars Ährlund-Richter och hans team har jag 
kommit i kontakt med Stellan Welin som är professor i bioteknik, kultur och 
teknologi vid Linköpings universitet. Welin har bistått stamcellsforskarna 
med diskussioner och rådgivning kring etisk hantering i forskning och vid 
flera tillfällen gett sig in i diskussionen kring hanteringen av de etiska fråge-
ställningarna kring stamcellsforskningen. Dessa etiska riktlinjer är väl beva-

                                                
589 Vetenskapsrådet Pressmeddelande 2001-12-04.  

Klart med etiska regler för svensk stamcellsforskning 

Vetenskapsrådets styrelse har i ett enhälligt beslut tagit ställning till 
etiska riktlinjer för stamcellsforskning. I korthet innebär riktlinjerna 
att forskarna får ta stamceller från embryon1 som inte längre är an-
vändbara, eller ska användas, för vidare IVF-behandling. Dessutom 
bedöms att skapandet av embryon genom somatisk kärnöverföring 
(”terapeutisk kloning”) för att få tillgång till stamceller, kan vara 
etiskt försvarbart. Detta eftersom de behandlingsmässiga vinsterna 
på sikt kan vara stora. Kärnöverföring kan dock för närvarande inte 
tillåtas p.g.a. det rådande rättsläget. Vetenskapsrådets styrelse före-
slår vissa lagändringar. Ställningstagandet i Vetenskapsrådets sty-
relse bygger på en omfattande process där fakta och åsikter inhäm-
tats från expertis på frågans många olika aspekter. 

– Det har även varit viktigt att lyssna till de synpunkter som finns 
bland andra debattörer och ute hos allmänheten, säger Vetenskapsrå-
dets ordförande Bengt Westerberg. Vi har nu haft tid att sätta oss in 
ordentligt i sakfrågans många aspekter och vi har också fått en 
ganska bra bild av opinionen. Forskningen om stamceller utvecklas 
oerhört snabbt och kommer fortsatt vara en omdebatterad fråga. Ve-
tenskapsrådet kommer därför att arbeta vidare med frågan i samråd 
med både berörda i forskarsamhället och i samhället i övrigt. I det 
här sammanhanget måste även vikten av forskningens öppenhet mot 
det resterande samhället betonas. 

 
    Pressmeddelande från Vetenskapsrådet 2001-12-04 
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kade i media.590 Welin berättar om den massmediala uppståndelsen som fick 
Vetenskapsrådets beslut att framstå som att det var ett helt nytt forsknings-
område som behövde presenteras. Welin påminner om att forskning på 
mänskliga embryonala stamceller vid denna tidpunkt redan pågått, trots av-
saknad av klara policies, vilket de nya riktlinjerna skulle ändra på. Något 
som inte heller får uppmärksamhet i media är att arbetsgruppens ordförande, 
juristen Madeleine Leijonhufvud, väljer att reservera sig mot förslagen till 
dessa nya riktlinjer.591 

Internationellt samarbete för riktat forskningskapital 
Huddingegruppen befinner sig nu i ett läge där de fått ett etiskt forsknings-
tillstånd men saknar pengar för att kunna starta forskningen.592 Under en 
period överväger gruppen alternativet att bedriva sin forskning i en företags-
form likt den som stamcellsforskare i Göteborg valt att göra.593 Men gruppen 
samlar till slut ihop sig och har en gemensam uppfattning om att deras forsk-
ning behöver en godtagbar samhällelig acceptans och att det därför är viktigt 
att ha fullt stöd från både Huddinge sjukhus och Karolinska Institutet när det 
gäller den fortsatta teknikutvecklingen.594 Efter mycket intensiva diskussion-
er och fruktlösa försök att nå en godtagbar företags- och finansieringsform 
väljer gruppen att avstå från privata företagsidéer och i stället satsa fullt ut på 
den akademiska plattformen.595 Det kräver dock ett  stort engagemang i ad-
ministration och med olika ansökningsförfaranden.596 Det är ett tidskrävande 
arbete som tar tid och kompentens från gruppens möjlighet att direkt sätta i 
gång med sin nya teknikutveckling likt den som J.A. Thomson påvisat. 
Gruppen riskerar att tappa kompetens och därmed möjlighet till publicering i 
förhållande till den utveckling som samtidigt skedde i konkurrerande labora-
torium i Sverige och internationellt. 

  

                                                
590 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
591 Welin anser att det är anmärkningsvärt att inte Madeleine Leijonhufvud i samband med det väljer att 
lämna sitt ordförandeuppdrag (Persson, A. & Welin, S. 2001). 
592 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
593 Forskare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg valde i stället för att söka forskningsanslag att vända 
sig till näringslivet genom ett företag. Forskarna Christer Betsholtz, Sven Enerbäck, Peter Eriksson, Lars 
Hamberger, Anders Lindahl och Henrik Semb startade 2001 bolaget Cell Therapeutics Scandinavia och 
tog in 20 miljoner kronor i riskkapital. (Eliasson, P-O. 2002 ). 
594 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
595 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
596 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
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Lars Ährlund-Richter berättar:  

”Inom forskning räcker det som bekant inte med att presentera kul och 
spännande idéer, utan man måste kunna visa upp forskningsresultat som un-
derlag för anslagsansökningar etcetera. Vi befinner oss i en moment 22-
situation eftersom vi inte har tidigare resultat från detta nya område.” 597 

I början av september 2001 reser professor Lars Ährlund-Richter och profes-
sor Lars Hamberger vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till USA. De är 
inbjudna av den amerikanska hälsoministern för att diskutera möjliga forsk-
ningssamarbeten kring kunskap, teknologi och stamceller. Professor Hans 
Wigzell, Karolinska Institutets rektor, deltar i mötet per telefon.598 Samman-
komsten mellan de svenska stamcellforskarna och den amerikanska rege-
ringen väcker stort medialt intresse i USA och Sverige. Mot bakgrund av att 
den nyvalda amerikanske presidenten George W. Bush år 2001 hastigt beslu-
tar om kraftiga restriktioner för den federala stamcellsforskningen599 blir 
Vetenskapsrådets nyvalde huvudsekreterare i medicin, Harriet Wallberg-
Henriksson, i början av 2002 inbjuden till USA:s forskningsmyndighet Nat-
ional Institute of Health (NIH). Syftet med mötet är att påbörja utformningen 
av ett internationellt samarbete kring stamcellsforskning och att bland annat 
utarbeta en gemensam standard och gemensamma kriterier för bedömning av 
vilka celltyper som kan definieras som stamceller.600 Med anledning av det 
samarbetsavtal kring mänskliga embryonala stamceller som ingås mellan 
Sverige, Storbritannien, USA, Australien, Finland, Kanada, Israel och Sing-
apore poängterar Wallberg-Henriksson vikten av att de involverade forskar-
na talar samma fackmannamässiga språk, så att de kan jämföra sina forsk-
ningsresultat och därmed i förlängningen även säkerställa den fria forskning-
en.601 Det nya internationella samarbetet resulterar även i att Vetenskapsrådet 
under våren 2002 fattar beslut om att utlysa forskningspengar som är speci-
fikt inriktade för att stödja den svenska stamcellsforskningen.602 

                                                
597 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
598 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
599 Bush, G.W. (2001).  
600 Dagens Medicin (2003). År 2001 anser USA:s forskningsmyndighet (National Institutes of Health) 
NIH att det enligt då gällande kategoriseringssystem finns 64 stycken stamcellslinjer i världen varav 24 
stycken i Sverige (Persson, A. & Welin, S. 2008). 
601 Dagens Medicin (2003). 
602 Den samorganiserade satsningen initierades av JDRF i USA och resulterade i Swedish Research 
Council – Swedish Diabetes Association Research Foundation – JDRF,  ”joint program on Stem Cell 
Research” (2002–2005). 
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Vetenskapsrådets ekonomiska satsning603 specifikt på stamceller får Lars 
Ährlund-Richter och Outi Hovatta att omedelbart lämna in en ansökan om 
forskningsmedel. Hösten 2002, efter en internationell bedömning, står det 
klart att deras forskningsgrupp är en av de som beviljas anslag:604 

                                                
603 Pressmeddelande Vetenskapsrådet 2002-03-21. 
604 Pressmeddelande från Vetenskapsrådet 2002-10-08. 

75 miljoner kronor till svensk stamcellsforskning – omfattande 
avtal med amerikansk stiftelse  

Svensk stamcellsforskning får ett tillskott på 75 miljoner kronor un-
der fem år. En amerikansk forskningsstiftelse mot barndiabetes, Ju-
venile Diabetes Research Foundation (JDRF), går in med 50 miljo-
ner kronor. Vetenskapsrådet bidrar med 20 miljoner och Svenska 
Diabetesförbundets Forskningsfond med 5 miljoner. Pengarna ska gå 
till grundforskning om stamceller inom fyra områden:  

 
• Utveckling och karakterisering av humana embryonala stamcell-

slinjer 
 

• Skapande av optimala betingelser för att odla stamceller 
 

• Studier avseende cellers utveckling och specialisering 
 

• Etiska och juridiska aspekter på human embryonal stamcells-
forskning
 

   Pressmeddelande från Vetenskapsrådet 2002-03-21. 
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Vetenskapsrådets beslut att premiera stamcellen och dess utvecklingspot-
ential väcker genast debatt. Inom den medicinska forskarvärlden höjs röster 
från andra forskare som uttrycker att deras forskningsfält blir misskredite-
rade och för att anslagen delas ut trots att stamcellsforskarna inte publicerat 
några forskningsresultat.605 Forskningen på stamcellen är nu framme vid 
tidpunkten där det framgår på ett tydligt sätt att den engagerar många fler 
aktörer än svenska forskare och läkare.606 Denna komplexa samverkan mel-
lan forskarsamhället, media, näringsliv, reglerande organ, enskilda individer, 
teknologier och andra artefakter, t.ex. stamcellen, har resulterat i en specifik 
reglering och ekonomisk satsning på en viss teknikutveckling, trots att det 
fortfarande finns flera etiska oklarheter.  Vetenskapsrådets ordförande Bengt 
Westerberg redogör på en konferens i oktober 2002 för rådets ställningsta-
ganden.607 

 

”Det ena beslutet handlar om etiska riktlinjer för stamcellsforskningen och 
fattades i december 2001. Man beslöt då att tillåta forskning på embryonala 
stamceller – trots vissa etiska frågetecken – eftersom det finns förhoppningar 
att forskningen i framtiden kan leda till positiva resultat.” 

                                                
605 Edlund, T. et al. (2002). 
606 Westerberg, B. (2004) (Intervju). 
607 Nystrand, A. (2002), (Intervju 2004). 

Fyra belönade projekt av nio och ett omfattande nätverk av två leds 
av KI-forskare. De är med och delar på över 44 miljoner kronor i den 
första utdelningen från Vetenskapsrådet inom det nya svenska stam-
cellsprogrammet. Av knappt 50 ansökningarna har elva beviljats 
pengar. Av dessa har flera kopplingar till nervsystemet och ett par 
har anknytning till diabetesområdet. Hela stamcellsområdet befinner 
sig i början av sin utveckling.  

– Denna satsning är oerhört viktig för att föra forskningsfältet framåt 
så att vi kan bedöma var potentialen finns, säger Harriet Wallberg-
Henriksson, huvudsekreterare för ämnesrådet medicin vid Veten-
skapsrådet. 

I dag hoppas vi att stamceller på sikt ska kunna bota ett flertal sjuk-
domar, men för att kunna svara på om och i så fall när detta blir möj-
ligt behövs intensiv forskning. Ansökningarna har granskats och be-
dömts av en expertgrupp som bestått av fem internationellt framstå-
ende forskare verksamma inom stamcellsområdet. Det har varit kva-
liteten på ansökningarna som avgjort vilka som fått stöd. 

 
  Pressmeddelande från Vetenskapsrådet 2002-10-08. 
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Bengt Westerberg betonar att detta beslut inte bara togs för att stilla forska-
res nyfikenhet utan att förhoppningen om resultat vägdes in i beslutet. Det 
andra beslutet gällde en ganska blygsam satsning på svensk stamcellsforsk-
ning som ingick i ett större sammanhang. Vetenskapsrådet har under de sen-
aste åren av regeringen tilldelats 50–70 miljoner kronor avsedda för biotek-
nisk forskning. Av denna pott avsatte Vetenskapsrådet tre miljoner kronor 
till stamcellsforskning, och detta gjordes enligt Bengt Westerberg av två 
skäl.  
 

”En utvärdering av svensk stamcellsforskning av två professorer visade att 
det finns betydande löften i svensk stamcellsforskning, och man rekommen-
derade att en satsning skulle göras med nya pengar så att inte befintlig forsk-
ning trängdes ut. Det andra skälet var att svensk grundforskning genom en li-
ten egen insats, kunde tillföras 55 miljoner kronor under fem år, pengar som 
kom från en amerikansk och en svensk diabetesfond. För detta andra beslut 
hade inte förväntningar om snabba terapeutiska resultat någon större bety-
delse. Här handlar det framför allt om ”nyfikenhetsstyrd” grundforskning, 
även om man naturligtvis hoppas att den så småningom ska kunna leda till 
kliniska tillämpningar. En grundläggande fråga när stamcellsforskningen dis-
kuteras är avvägningen mellan å ena sidan möjligheten till ny kunskap och 
nya behandlingsmetoder för svåra sjukdomar och å andra sidan kravet på re-
spekt för det befruktade ägget, integritet, människovärde och mänsklig vär-
dighet.” 

Utanför Sverige har länder som USA och Storbritannien tydligt börjat for-
mulera en strategi och kommunicera en inställning till stamcellerna genom 
att släppa in dem i sina politiska rum.608 I december år 2000 meddelar Stor-
britanniens premiärminister Tony Blair att landet ska bli Europas ledande 
nation inom bioteknologisk forskning och inför en kort tid därefter en liberal 
lagstiftning till förmån för bland annat den nya stamcellsforskningen. Kon-
ceptet stamcell håller nu på att utvecklas till en internationell lagstiftnings-
fråga, vilket samtidigt bidrar till en inhemsk diskussion om behovet av en 
nationell svensk lagstiftning. Det svenska vetenskapsrådet ger sig åter in i 
debatten och betonar vikten av att Sverige behöver lagstifta om förutsätt-
ningarna och villkoren då de befintliga lagarna inte reglerar vare sig hante-
ring eller forskning på den specifika stamcellen.609 

                                                
608 Persson, A. & Welin, S. (2008). 
609 Pressrelease från Vetenskapsrådet 2001-12-04. 
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Lagstiftningsprocessen tar fart 
I Sverige har vid denna tidpunkt de ledande politiska partierna ännu inte 
deklarerat hur de ställer sig till stamcellen som ny idé, antingen med potenti-
al att skapa värde utifrån en inställning att det är ett biomaterial som kan 
tillåtas att utvecklas till tekniker och terapier eller att se stamcellen som ett 
icke-forskningsbart material. Dagens Nyheters chefredaktör Hans Berg-
ström, som själv både är journalist och vetenskapsman, visar sig ha ett starkt 
engagemang för stamcellsforskningens utveckling. I en artikel i februari 
2001 ifrågasätter han den svenska regeringens policy i forskningsfrågor. 
Bergström fortsätter under sommaren att kritisera politikerna för att ha en 
alltför negativ inställning till stamcellsforskningen. Stellan Welin, professor 
i bioteknik, kultur och teknologi, vid Linköpings universitet anser att Berg-
ströms inlägg kan ses som en uppmaning till de borgerliga partierna att de-
klarera sina ståndpunkter när det gäller stamcellerna. Hans handling resulte-
rar i att Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centern i olika artiklar 
deklarerar att de är positiva till stamcellsforskningen. Hans Bergström sum-
merar debatten i en artikel 21 augusti 2001 och konstaterar att Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och alla borgerliga partier, förutom Kristdemokra-
terna, är positiva till svensk embryonal stamcellsforskning. I denna samlade 
bild framstår det tydligt att Kristdemokraterna är ensamma i sitt motstånd.610 
Stellan Welin menar att Hans Bergström i egenskap av chefredaktör på Sve-
rige största morgontidning har en stor politisk genomslagskraft och att han 
därmed kan dirigera debatten i den riktning han vill.611 

Den mediala debatten mellan landets politiska ledare leder till att en lag-
stiftningsprocess sätts igång och det är Kristdemokraternas partiordförande 
som tar det politiska initiativet.612   

                                                
610 Bergström, H. (2001). 
611 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
612 Interpellationsdebat den 10 april 2001. Protokoll 2000/01:384. 
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Men svaret som lämnas kommer inte från socialministern utan från utbild-
ningsminister Thomas Östros (s) som framhåller att forskningsfrågorna inom 
regeringen tillhör hans ansvarsområde och han besvarar interpellationen på 
följande sätt: 613 

                                                
613 Interpellationsdebatt den 29 maj 2001. Protokoll 2000/01:116. 

I en interpellation den 10 april 2001 ställer Alf Svensson (kd) följande frå-
gor rörande Människovärdet och mänskliga rättigheter till dåvarande soci-
alminister Lars Engqvist (s): 

- Vilka etiska värden avser ministern föreslå ska vara grunden för 
forskningen som bygger på livets minsta beståndsdelar? 

- Vilka etiska och lagstiftningsmässiga gränser avser socialmi-
nistern uppställa när det gäller forskning på stamceller? 

- På vilket sätt avser ministern säkerställa att den forskning som 
bedrivs i Sverige sker på ett etiskt acceptabelt sätt? 

- Avser ministern att acceptera forskning på embryonala stamcel-
ler trots att forskning med hjälp av djurmodeller inte ägt rum? 

- Avser ministern att för riksdagen presentera förslag beträffande 
riktlinjer och lagstiftning som rör de i interpellationen aktuali-
serade frågorna? 

                      Ur interpellation (2000/01:384)

”Så vitt jag kan förstå är det inga fundamentalt nya etiska frågeställning-

ar som väcks när man vid forskning med stamceller tar enstaka celler från 
sådana befruktade ägg som har ”blivit över” vid provrörsbefruktning. Flera 
internationella organ, bl.a. Europeiska kommissionens organ European 
Group on Ethics in science and new technologies och Nordiska ministerrå-
dets kommitté för bioetik, har kommit fram till denna slutsats … Så länge 
det inte finns några nationella regler för forskning på stamceller är det 
viktigt att forskningsansökningar avseende denna forskning diskuteras på 
nationell nivå i Vetenskapsrådets nämnd för forskningsetik. Jag har erfarit 
att nämnden nyligen har uppmanat samtliga etikkommittéer att remittera 
ansökningar som gäller forskning av känslig karaktär, t.ex. forskning med 
embryon eller stamceller, till nämnden för en principiell diskussion. Jag har 
också erfarit att Vetenskapsrådet inom en nära framtid kommer att presen-
tera riktlinjer för forskning på stamceller. 

                         Ur interpellationssvar (2000/01:116) 
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Den 8 mars 2001 tillsätter den svenska regeringen, genom socialminister 
Lars Engqvist (s), en kommitté med uppgift att se över ett antal frågeställ-
ningar rörande genetisk diagnostik, genterapi och kloning. Arbetet med att 
finna en svensk lagstiftning kring stamcellen är därmed igång på allvar. 
Kommittén om genetisk integritet får genom ett regeringsbeslut den 18 april 
2002 ett tilläggsdirektiv som även inkluderar forskning på stamceller. Pro-
cessen leder fram till att lagkommittén den 29 januari 2003 överlämnar del-
betänkandet ”Rättslig reglering av stamcellsforskning”614 där frågeställningar 
om somatisk kärnöverföring, det vill säga kloning, också behandlas. Kom-
mittén menar att ”nya rättsliga och etiska frågeställningar kommer att be-
höva prövas om och när den aktuella forskningen närmar sig klinisk tillämp-
ning”. Kommitténs betänkande ligger till grund för regeringens ställningsta-
gande att genom en proposition från den 27 maj 2004 ge klartecken för fort-
satt stamcellsforskning i Sverige.615  

Den i media tidigare så hårt bevakade debatten om en eventuell reglering 
av svensk stamcellsforskning förefaller nu ha avmattats. På ett näst intill 
obemärkt sätt, såväl i media som bland politiker och hos de organisationer 
och personer som varit för eller emot stamcellsforskningen, antas lagstift-
ningen i den svenska riksdagen i februari år 2005.616 Beslutet innebär att Sve-
rige får Europas mest tillåtande lagstiftning för forskning på mänskliga em-
bryon och embryonala stamceller, där bland annat mänskliga embryon tillåts 
skapas och användas för forskningsändamål.617 Lagändringarna som tas 2005 
vidgar stamcellsforskningens utvecklingsmöjligheter. De viktigaste ändring-
arna återfinns i lagen om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med 
ägg från människa, som i den ursprungliga lagrubriken beskrevs som ”be-
fruktade ägg”.618 Lagtextändringarna innebär att följande är tillåtet för forsk-
ningsändamål (förutsatt att regler för information, samtycke och etikpröv-
ning följs): att donera ägg, att framställa befruktade ägg samt att utföra so-
matisk cellkärnöverföring. Den ursprungliga lagtexten fastställer att om ett 
befruktat ägg eller ägg/spermier som använts för befruktning, varit föremål 
för försök (experiment) får det inte föras in i en kvinnas kropp. I den ändrade 
lagtexten anges att samma förbud gäller om ägget varit föremål för somatisk 
cellkärnöverföring. Med andra ord råder det uttryckligen förbud mot försök 
till reproduktiv kloning. Den här regleringen är inte oproblematisk, inte 
minst med tanke på att den till viss del strider mot EG-rätten619 och lägger ett 
stort ansvar på etiknämnderna att fastställa praxis.620 

                                                
614 SOU 2002:119. 
615 Proposition (2003/04:148) 
616 Lag (1995:831). 
617 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
618 Lag (1991:115). 
619 SOU 2004:20. 
620 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
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För att jag ska kunna sätta mig in i vad den nya regleringen kan komma 
att innebära för konceptet stamcell på ett bättre sätt rekommenderar både 
Jonas Frisén och Bengt Westerberg att jag ska kontakta Elisabeth Rynning 
som är professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet samt sakkunnig i 
Statens medicinsk-etiska råd (SMER). Under min tid på fältet lyssnar jag på 
henne vid några tillfällen och jag läser också artiklar som hon skriver, bland 
annat stamcellsforskningens juridiska utmaningar. Elisabeth Rynning har 
medverkat i ett antal utredningar avseende lagstiftning inom medicinsk 
forskning och hälso- och sjukvård som gäller reglering och hantering av 
material i biobanker och framtagning av stamcellslinjer.621 Jag möter Ryn-
ning en solig försommardag 2005 på hennes rum på Uppsala universitet för 
att få chansen att sätta mig in i konsekvenserna av Sveriges nyvunna lag-
stiftning rörande stamcellen. Rynning förklarar att svensk lag nu medger att 
embryon framställs för forskning och att Sverige, för att vara konsekvent, 
måste reservera sig mot Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter 
och biomedicin som helt förbjuder att embryon skapas för forskning.622 Ryn-
ning anser att lagstiftaren behöver förtydliga, i både Sverige och omvärlden, 
vilka ställningstaganden som ligger bakom besluten. Hon anser att den nya 
svenska lagstiftningen måste kunna anpassa sig till förändringar i den fram-
tida forskningsutvecklingen. Den nya lagen innebär att Sverige är det andra 
europeiska landet, tillsammans med Storbritannien, som tillåter terapeutisk 
kloning av människor.623 Rynning betonar också det faktum att vi i Sverige 
har juridisk rätt att göra det som inte uttryckligen är förbjudet i lag.  

Elisabeth Rynning betonar:  
 

”Komplicerade biotekniker som stamcellen innebär att vi behöver påminna 
oss om att det inte är självklart att vi ska göra en viss sak bara för att den kan 
vara möjlig att göra.” 

Detta är ett perspektiv som direkt vänder på och samtidigt öppnar för ytterli-
gare en dimension till det tema som varit forskarnas uppgift, som jag har 
beskrivit här, nämligen att ”omvandla det man vill – till det man får”. 

                                                
621 Rynning, E. (2005) (Intervju) 
622 Rynning, E., (2005) (Intervju). 
623 Kloning aktualiserar ett flertal etiska och juridiska problem. Ingen stat har hittills ansett reproduktiv 
kloning, dvs. kloning som resulterar i bildandet av en ny individ vara acceptabel, men det finns inte någon 
möjlighet att förhindra att sådana försök utförs. Terapeutisk kloning i syfte att framställa vävnader för 
transplantation blev tillåten i Storbritannien 2002 och har genom lagändringar 2005 blivit möjlig även i 
Sverige. Flertalet andra länder har antingen förbjudit sådan forskning eller ännu inte tagit ställning  
(Nationalencyklopedin 2017). 
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Från laboratorium till allians  
Genom min berättelse har jag börjat förstå den komplexitet som uppkommer 
vid introduktionen av ”stamcellen”. En komplexitet som formas i en nätlik-
nade samverkan mellan olika aktörers växelverkan av handlingar där de för-
söker omvandla en vision till något mer konkret. Jag har här velat visa hur 
den i dag ansedda forskningen blev det den är. Det har jag gjort genom mina 
beskrivningar och tolkningar av skapandet av handlingsnät och aktör-nät, där 
fokus varit hur de olika aktörerna tillsammans med relevanta objekt och 
utifrån olika syften, medverkat i innovationsprocessen av stamcellen. Genom 
att använda teorierna om handlingsnät och aktör-nätverk har jag kunnat stu-
dera och analysera utvecklingsprocesserna i sitt sammanhang. Det leder till 
en bredare och större förståelse för det konkreta som i sin tur gör att jag 
bättre kan belysa och fånga komplexiteten bakom de nätverk som har skap-
ats och som bidragit till att göra Karolinska Institutet till en stark och le-
dande aktör för forskning och utveckling av konceptet stamcell.  

De här nätverken är som jag velat lyfta fram inte nätverk i traditionell 
mening, nätverk som kan beskrivas i organisationsscheman genom noder 
och länkar. Det är med andra ord inte vad nätverken består av som varit i 
fokus, utan hur nätverken i sig håller samman dess aktörer, så att de tillsam-
mans kan skapa innovation. Det har handlat om att fånga in hur hela nätver-
kens syfte översätts till att få igenom diverse nödvändiga förhandlingar för 
att få idén om stamcellen forskningsbar i realiteten. Avstampet för tillblivel-
sen av de tre mindre forskningsorganisationerna och sedermera det större 
nätverket kring KI startade med idén och en önskan om att kunna forska på 
mänskliga embryonala stamceller på ett för samhället accepterat sätt för att i 
förlängningen kunna utveckla celltekniken till konkreta behandlingsterapier, 
så att dessa kan bekämpa och lindra allvarliga skador och svåra sjukdomar. 
Jag har velat fånga hur strategi och identitet skapats och hur dessa hand-
lingsnätverk konstant omformas allt eftersom innovationsprocessen fortlö-
per. Det här förhållningssättet har gjort mig mer flexibel till nätverkens ra-
mar och struktur, men samtidigt har jag inte på förhand vetat om vilka aktö-
rer jag skulle följa eller intervjua. Aktörerna blev i stället tydliga allt ef-
tersom jag fick kontakt med de tre forskarna Lars Ährlund-Richter, Jonas 
Frisén och Katarina Le Blanc och genom dem fick rekommendation på olika 
personer, organisationer och fördjupning i inskriptioner som t.ex. vetenskap-
liga artiklar, konferensmaterial, teveintervjuer, utredningsarbeten och lagför-
slag samt genom att jag varit med i deras vardagliga rutiner, t.ex. på sjuk-
husavdelningar, laboratorier, externa konferenser, interna sammanträden och 
timmar i diverse lunchrum etc.  

Jag har beskrivit många olika rörelser som startat och pågått på parallella 
plan i olika forum; såväl lokalt som centralt och nationellt som internation-
ellt. Vi har kunnat se hur förbindelser över tid uppkommer mellan olika ak-
törer och artefakter och varför vissa personer kopplat ihop sig med varandra, 
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det vill säga hur de väljer eller inte väljer att stödja varandras idéer. Artefak-
ter kan färdas i tid och rum på andra sätt än fysiska människor. Här har jag 
följt vetenskapliga artiklar, lagtexter, etiska tillstånd, donerade embryon och 
tekniskt material. Ett exempel på en betydelsefull artefakt för denna innovat-
ionsprocess har visat sig vara media. Media som forum för den offentliga 
debatten är en artefakt för statsmakten där den förmedlar värderingar och 
argument för att lyfta fram sina politiska agendor. Här i studien har Dagens 
Nyheters debattsida visat sig vara en effektiv plats som i decennier gett möj-
lighet till politiker att förmedla, kritisera, vässa och formulera sina budskap. 
Journalister använder sina mediakanaler för att beskriva sin syn på olika 
aktuella händelser och kommunicera dem till sina målgrupper i form av lä-
sare/tittare. Stamcellsforskarna är också beroende av media för komma vi-
dare med sina idéer, dels karriärmässigt genom vetenskaplig publicering av 
sina forskningsresultat, och dels genom att forskarna får möjlighet att väcka 
debatt och vässa sina idéer och ställningstaganden, att nå ut och kommuni-
cera sina forskningsidéer och ta debatter med journalister och ytterst med 
allmänheten. Det är också ett sätt för forskarna att utsätta sig och sina idéer 
för yttre påverkan genom samverkan och interaktivt lärande tillsammans 
med artefakten media i syfte att skapa styrka i sina koncept. Artefakten me-
dia är ett exempel på hur aktörerna varit starka nog att tillsammans göra dem 
till en del i samhället där de skapat ett utrymme omkring sig och gjort andra 
beroende och där media översatt deras önskningar till sitt språk.624 

Jag har velat visa hur det gick till när uppfattningar för och emot forsk-
ning på stamcellen spridits som sociala processer bortom formella och geo-
grafiska begränsningar. Processerna indikerar att stamcellsforskningens ut-
veckling är en social och kollektiv process. Den här kunskaps- och teknikut-
vecklingen är helt beroende av att olika aktörer, såväl mänskliga som icke-
mänskliga, söker sig till varandra genom formaliserade samverkansformer, 
vilka även sträcker sig bortom geografiska begräsningar. Dessa processer har 
visat sig långt ifrån enkla eller linjära. Den här studien visar att en innovat-
ionsprocess kan starta, precis som Tidd och Bessant menar, från olika källor 
och att processen är beroende av de enskilda aktörernas förmåga att identifi-
era dessa och att lyckas finna lämpliga aktörer att alliera sig med för att driva 
processen vidare.625 ”Stamcellen” har som vi sett ovan en vetenskaplig histo-
ria på över 100 år i form av diverse olika genombrott som visar att innovat-
ionsprocessen försökt att komma igång vid olika tillfällen med olika aktörer 
inom olika områden på skilda geografiska platser i välden vid varierande 
tidpunkter.   

Stamcellsfältet är som vi sett komplext och det är många aktörer som av 
olika anledningar har uppfattat sig som associerade till det. Stamcellsfors-

                                                
624 Latour, B. (1998). 
625 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). 
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karna har inte själva kunnat bestämma vilka som ska vara delaktiga i denna 
innovationsprocess. Att det saknas en riktig kontroll påminner om Callons 
resonemang om vikten av att arbeta aktivt med att bli skicklig på att innes-
luta och utesluta lämpliga aktörer i konstruktionen av sina nätverk.626 Nät-
verksorganisering har, i likhet med vad Chesbrough lyft fram, varit den 
tänkbara formen för att möta de snabba teknikförändringar som skett inom 
stamcellsfältet, och aktörerna inom stamcellsfältet har byggt allianser mellan 
industri och akademi på ett sätt som inte var tänkbart för bara ett par decen-
nier sedan.627 Men i praktiken förefaller det ändå inte finnas några enkla svar 
på hur man som forskare ska gå tillväga för att organisera sin omvärld i 
egenskap av kunskapsutvecklare och innovationsledare. Utmaningen verkar 
ligga i att försöka skapa en organisatorisk miljö där processer, strukturer, 
sociala interaktioner och omvärldsrelationer tillåts att samverka. Vi kan se 
hur och varför aktörerna lyckats i sina ansträngningar att övertyga andra om 
att ställa upp på deras tolkningar och idéer. Det förefaller ytterst ändå vara 
den enskilda individens individuella värderingar som påverkat kunskapsut-
vecklingen i denna specifika kontext, snarare än utbildning, yrke eller andra 
formella tillhörigheter. Utvecklingen av konceptet ”stamcell” är en mer eller 
mindre ständigt pågående konstruktion som ännu inte blivit färdigorganise-
rad. Den stora osäkerhet som stamcellen skapar har bidragit till att utform-
ningen av organisationerna, förhållandet till forskningsmaterialet (stamcel-
len) och även lagstiftningen har formats strategiskt för att skapa utrymme för 
flexibilitet i syfte att kunna följa innovationsprocessen. 

I stället för att i första hand studera och analysera system av konkreta 
formella institutioner och aktörers officiella positioner har jag valt att göra 
min resa på fältet vilket över tid har visat på många handlingar av de inblan-
dade aktörerna i deras vardagliga ansträngningar för eller emot utvecklingen 
av idén om att forska på stamceller. Det som började som en kunskapsut-
veckling kring stamceller i Sverige har bidragit till uppkomsten av flera 
handlingsnätverk, som de vid KI, som har vuxit ihop och organiserat sig i ett 
nytt system. Med utgångspunkt i de tre forskningsgrupperna kring professo-
rerna Lars Ährlund-Richter, Jonas Frisén och Katarina Le Blanc och deras 
olika forskningsområden har vi här kunnat följa en översättningsprocess där 
handlingsnätverken utvecklats och gått in i ett större och mer stabilt och 
kraftfullt aktör-nätverk kring KI med egna kopplingar till stamcellen.  

                                                
626 Callon, M. (1986). 
627 Görling, S. (2010). 
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Att få till stånd ett tillstånd 
I praktiken har vi fått följa hur konceptet stamcell genom banbrytande veten-
skapliga genombrott spridits och etablerat ett större forskningsområde om-
kring sig. De embryonala stamcellerna har varit i fokus då de inledningsvis 
väckte många etiska och tekniska frågeställningar. Vi har sett hur upptäckten 
av mänskliga embryonala stamceller gick till och hur tekniken och be-
greppsapparaten spred sig från USA till Sverige och forskargruppen på Ka-
rolinska Institutet och hur forskarna har arbetat för att få fortsätta den kon-
ceptuella utvecklingen i landet. Den övergripande översättningsprocessen 
har i det föregående avsnittet varit att kunna få odla mänskliga embryonala 
stamcellslinjer. Med hjälp av begreppet översättning har jag kunnat beskriva 
såväl hur olika rörelser skett från en plats till en annan som när en översätt-
ning behövt göras från ett språk till ett annat. Det handlar som Callon och 
Latour påpekar om översättningar av bland annat relationer, mål, symboler 
och intressen.628 I denna översättningsprocess skapas med andra ord aktörer-
nas identiteter och möjligheter samtidigt som deras olika och gemensamma 
mål förhandlas och avgränsas. 

Under tiden som regleringsprocessen fördes framåt utvecklades också 
själva artefakten/objektet ”stamcell” och blev föremål för utvinning och 
odling till olika celltyper och det inspirerade till nya begrepp som gör stam-
cellen mer begriplig. Detta skedde i samverkan med forskargrupperna i en-
lighet med t.ex. de nytillkomna arbetsmetoderna för framställan av stamcell-
slinjer. Artefakten stamcell blev därmed även en viktig och välkänd aktör. 
För att en artefakt ska bli en del av samhället måste den byggas upp av en 
serie starka aktörer.629 En aktör kan enligt Latour definieras som vilket ele-
ment som helst som skapar ett utrymme omkring sig, som gör andra element 
beroende av sig och som kan översätta andras önskningar till sitt eget språk.  

Eftersom aktören stamcell lyckats göra andra aktörer (forskare, politiker, 
patienter, företag, tekniker m.fl.) beroende av den, visar det på det nödvän-
diga med att vi även betraktar stamcellen som en aktant, som integrerad och 
pådrivande i de olika översättningsprocesserna som pågår inom denna av-
handlings komplexa innovationsprocess. Villkoret för att en artefakt ska 
betraktas som en aktant är att den har lyckats göra andra beroende av sig, 
och att den lyckats förhandla med någon annan aktör att föra dess talan, dvs. 
att vara dess talesperson.630 

                                                
628 Callon, M. (1986), Latour, B. (2005), Law, J. & Callon, M. (1992). 
629 Latour, B. (1998). 
630 Latour, B. (1998). 
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Att få till stånd en översättning 
Låt oss här tränga in lite djupare i teorin om översättning och hur jag har 
använt den i praktiken i arbetet med studien. Callon, en av företrädarna när 
det gäller ANT, lägger i sin modell stor vikt på aktörerna. Han fokuserar på 
”översättarna” och hur de blir omtolkade vid översättningen. Callon namn-
ger de fyra faser som inträffar i hans översättningsmodell med begreppen 
problematisering, intressering, värvning och mobilisering.631 Här beskrivs 
hur olika översättare som deltar i samma översättningsprocess länkas till 
varandra och till det gemensamma problemet/uppdraget. Faserna kan i en-
kelhet beskrivas som att de inträffar när aktören som har kommit på en ny 
idé försöker finna en person som har en liknande uppfattning om idén och 
om vad som behövs göras för att kunna realisera den. När det har skett gäller 
det sedan att övertyga personen (i modellen kan aktörer vara mänskliga och 
icke-mänskliga) så att den tror på ställningstagandet så pass mycket att 
denna är villig att investera i målet och intresset som behövs för att idén ska 
kunna realiseras. Den sista fasen är när det uppnås en så stark positionering 
att den andra personen helt överger sina egna mål och intressen och till slut 
väljer att följa med. 

I den form av komplexa innovationsprocess som i denna studie exempli-
fieras med idén om stamcellen (som visat sig flexibel att uppfattas och tolkas 
i form av flera idéer) har det varit svårt för mig att identifiera och kontrollera 
alla tänkbara aktörer då det visat sig vara många som på olika sätt velat as-
sociera sig i processerna. Enligt aktör-nätverksteorin (ANT) är det trots allt 
möjligt för en stark aktör att kunna skapa en social ordning genom att få 
andra aktörer att agera ihop och att själv ta på sig rollen att vara en talesper-
son som får föra denna grupps talan.632 I konstruktionen av aktör-nätverket 
kring Karolinska Institutet var det, som jag definierar det, Lars Ährlund-
Richter i Huddingegruppen som i sitt handlingsnät, med utgångspunkt från 
sin erfarenhet från liknade studier och kunskap om och tillgång till mänsk-
liga stamceller, intog rollen som talesperson för sin forskningsgrupps idéer 
och förde den embryonala stamcellens talan. Gruppen var redan formad uti-
från en gemensam vilja att realisera idén om att forska på mänskliga embry-
onala stamceller. I den här fasen var det viktigt för forskarna att identifiera 
och entusiasmera ett tillräckligt stort antal andra aktörer så att de insåg att 
det även låg i deras intresse att stödja gruppens önskemål.633 Forskarna be-
fann sig i ett skede när de insåg att de behövde förhandla med andra aktörer 
för att göra sig så betydelsefulla att andra ville vara en del av deras hand-
lingsnät och följa med genom den passage som Callon i översättningsproces-

                                                
631 Callon, M. (1986). 
632 Callon, M. (1986). 
633 Callon, M. (1986). 
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sen benämner den obligatoriska passerpunkten (OPP). I OPP blir länknings-
effekten mellan aktörerna tydlig då den för samman olika former av ansvar, 
plikt och engagemang.634  

För Huddingegrupperingen handlade OPP vid det här tillfället om att få 
till stånd ett etiskt godkännande för att idén om att forska på embryonala 
celler skulle kunna sättas igång. Genom att definiera denna OPP fick grup-
pen möjlighet att finna och engagera aktanter som var villiga att förhandla 
för deras egna intressen och passera igenom denna punkt. Deras vilja att 
omedelbart omsätta den nya tekniken i sitt eget laboratorium ledde snabbt 
fram till en förståelse för att forskningen på embryonala stamceller var en 
mycket svårare utmaning än vad de tidigare haft att göra med i sin forskning 
på djurembryon. Inom gruppen definierade forskarna vilka gemensamma 
intressen den här forskningen skulle kunna ha för andra aktörer och man 
insåg att det var viktigt att skapa förståelse för att de nya cellerna skulle de-
finieras och hanteras som ett forskningsbart biomaterial. Förhandlingar om 
huruvida den här formen av stamcellsforskning skulle tillåtas fördes först i 
ett begränsat och slutet rum med forskare och experter knutna till Karolinska 
Institutet och de etikinstanser som också vanligen är inblandade i tillstånds-
givning av liknade forskningsprojekt. Vi har i denna problematiseringsfas 
sett hur ett system av förbindelser tar form och hur talespersonen för tekni-
ken och cellerna lyckas definiera ett gemensamt mål om att denna forskning 
skulle gynna KIs möjligheten att inta en ledande ställning inom detta nya 
forskningsfält. Hur talespersonen förde såväl gruppens som cellernas talan 
genom att formulera hur ett etiskt tillstånd skulle kunna lösa det brådskande 
behovet av en mer övergripande, tydlig och samlad hantering av ny kunskap 
och nya rutiner för forskning av en sådan känsliga karaktär. Det var två tyd-
liga mål som var möjliga att uppnå och få KI:s representanter att dela.  

Lars Ährlund-Richter i Huddingegrupperingen fortsatte i egenskap av ta-
lesperson att söka stöd för stamcellerna och teknikernas potential genom att 
vidga sin samverkan och att nå aktörer som var verksamma även utanför KI. 
Genom möten, artikelskrivande, intervjuer, inbjudan av journalister till labo-
ratoriet och seminarier försökte forskarna inspirera tillräckligt många aktörer 
att ställa sig bakom behovet av att utfärda ett etiskt tillstånd, så att de kunde 
passera genom OPP och därmed realisera sina egna mål att vara delaktiga i 
en större struktur och inta en central position inom teknikutvecklingen. I den 
här intresseringsfasen stabiliseras nätverket av de aktörer som identifierats. 
Förhållandet mellan olika aktörer beskriver Latour som ett kontrakt som 
ständigt upprättas mellan samhällets olika aktörer.635 Kontraktsskrivandet går 
till så att den som vill ha någonting utfört knyter till sig andra aktörer genom 
övertalning om att de har någonting att tjäna på att vara med på kontraktet. 
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Om motparten finner erbjudandet attraktivt väljer denna att gå med och blir 
enrollerad i kontraktet. Relationer som är värda att bevara sorteras ut och de 
andra lämnas utanför.  

Arbetet med att stabilisera nätverket kring idén leder samtidigt fram till en 
förståelse för vilka andra konkurrerande nätverk som håller på att konstrue-
ras, vilka i sin tur också försöker definiera relevanta aktörer. Dessa nätverk 
har andra talespersoner som argumenterar på andra sätt och som försöker 
skapa anhängare för att bygga ett ännu starkare nätverk. Dessa kan komma 
att underminera Ährlund-Richter och hans kollegors bygge av ett starkt ak-
tör-nätverk. När det uppkommer sådana motstridiga uppfattningar kan det 
uppstå en kamp om vilket nätverk aktanterna ska associeras till. I den fas 
som forskarna befann sig i hade andra talespersoner, som talade emot idén 
att forska på mänskliga stamceller, försökt att få aktanten stamcell att tillhöra 
deras nätverk genom att argumentera utifrån ståndpunkten att stamcell inte 
är ett forskningsmaterial utan har andra egenskaper. I det här skeendet be-
hövde forskargruppen genom talespersonen Ährlund-Richter ta sig an upp-
giften att bygga upp barriärer mot motståndarnas argumentation. Forskarna 
gjorde detta genom att söka gehör hos en bredare skara av aktörer utanför sin 
lokala hemmaplan vid Karolinska Institutet. I likhet med det som Callon och 
Latour beskriver försökte de konstruera dessa barriärer genom språk och 
handling.636 De startade kurser och vidgade sina rum genom att vara med på 
officiella seminarier och ge intervjuer i massmedia etc. Nätverket av an-
hängare för idén behövde med andra ord vidgas för att kunna stå emot det 
ökande motståndet mot idén. I ANT beskrivs två sätt för ett nätverk ska bli 
stort, det ena är att enrollera andra aktörer och det andra är att kontrollera 
andras beteenden så att deras handlingar blir förutsägbara.637 Det är i detta 
förlopp som ett kollektiv uppkommer genom ett mönster av de olika interna 
relationer som upprättas. Ährlund-Richter hade i det här skeendet enrollerat 
bl.a. Jonas Friséns och Katarina Le Blancs forskargrupper. Såväl Le Blanc 
som Frisén kommunicerade entydigt om vikten av att tillåta de olika stam-
cellsteknikerna att få möjlighet att utvecklas parallellt för att främja forsk-
ningen på ett övergripande plan.  

För att få tillgång till aktör-nätverkets kraftfullhet räcker det inte bara med 
att få aktanterna att passera OPP. För att kunna organisera sitt forskningsar-
bete räckte det inte med att Ährlund-Richter fångade in de strömningar som 
idén hade väckt i forskarsamhället utan också de som uppkommit i det civila 
samhället. Som talesperson för gruppens intentioner och stamcellernas pot-
ential behövde Ährlund-Richter förhindra att potentiella aktanter intresserade 
sig för de uppseglande alternativen till deras teknik. För att nå framgång i sitt 
nätverkande och locka nya aktanter att vilja koppla sig till deras allians be-
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hövde forskargruppen skapa mer lojalitet och förtroende. Det handlade om 
att klara av att förena olika intressen genom att identifiera och koordinera, 
och som Callon beskriver, få aktanterna att vilja definiera sina egna identite-
ter.638 Aktörerna och objekten kan på det sättet ändra proportioner och 
tyngdpunkten mellan dem kan förändras, och det är då som de olika över-
sättningarna äger rum. De förhandlingar av övertalande som forskarna såg 
till att få till, eller rent av tog sig, för att förvärva en stark auktoritet, så att de 
kunde tala och handla å andra aktörers vägnar639 bidrog till att göra nätverket 
större och kraftfullare, samtidigt som en mängd aktörer ansåg att de fick 
igenom sina krav. Det möjliggjorde i sin tur tillkomsten av ett etiskt tillstånd, 
så att konceptet stamcell kunde fortsätta att utvecklas.   

Att skapa legitimitet 
Etiktillståndet till trots dröjde det inte länge förrän det stod klart att forsk-
ningen på mänskliga embryonala stamceller även saknade berättigande i 
form av social legitimitet, såväl inom forskarsamhället som ute i samhället. 
Precis som Barbara Czarniawska beskriver det blev det för en verksamhet 
som genomgår stora förändringar viktigt för forskningsorganisationens led-
ning att skapa och behålla sin legitimitet.640 Begreppet legitimitet innefattar 
de värderingar och normer som sätts av omgivningen. Det är värderingar och 
normer som i sin tur avgör om organisationer är legitima eller inte.641 Dessu-
tom kan, som framkommit i denna studie, aktörer i organisationens omgiv-
ning ställa olika krav och ha avvikande åsikter. Detta medförde att forsk-
ningsnätverket trots sin framgång med att samla tillräckligt många aktörer i 
sin omgivning, för att få igenom det etiska tillståndet, ändå upptäckte att det 
hade problem att uppnå legitimitet hos alla intressenter. Det är en utmaning 
att åstadkomma det eftersom forskarorganisationen, i likhet med det som 
Ljungdahl beskriver som organisationers förutsättningar, vare sig kan kon-
trollera eller styra hela sin omgivnings tilltro.642 Den embryonala stamcells-
teknikens utveckling är beroende av de institutioner som reglerar den. I arbe-
tet med organiseringen har forskarna inom det embryonala stamcellsområdet 
fått genomföra många komplicerade och svåra förhandlingar. Dessa över-
sättningsprocesser ses oftast som öppna och oavslutade där idéer tolkas och 
omtolkas ständigt. Även den här studien visar att en översättningsprocess 
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inte alltid är en öppen och kreativ process, utan den kan präglas av såväl 
traditionsbundenhet som av stark social kontroll.643  

Inom sociologin delar man upp social kontroll i intern respektive extern 
social kontroll.644 Den interna kontrollen handlar om processer där individen 
internaliserar det rådande normsystemet och gör det till sitt eget beteende- 
och preferensmönster, medan den externa kontrollen styr ens beteenden ge-
nom olika former av belöningar och straffsanktioner. För nätverket kring 
Huddingegrupperingen handlade det om ta emot och agera på de signaler 
som kom från samhället när det gällde deras idé om att forska på mänskliga 
embryonala stamceller som gick emot flera djupt rådande normer och värde-
ringar i samhället. Rent juridiskt fanns det precis som juridikprofessor Elisa-
beth Rynning påpekade inget rättsligt hinder för gruppen att gå vidare med 
sin teknikutveckling eftersom det vid denna tidpunkt inte existerade någon 
lag som uttryckligen förbjöd forskning på stamceller.   

Från ett strategiskt perspektiv började forskningsnätverket fundera ut stra-
tegier för hur de skulle välja att kommunicera sitt forskningsuppdrag med sin 
omgivning. Det var viktigt att bemöta motståndarna med sina argument mot 
forskning så att de kunde delges andra fakta, så att kollegor och samhälls-
medborgare fick möjlighet att vidga sin förståelse för konceptet stamcell 
respektive teknikens möjligheter att förändra förutsättningarna för många 
människors hälsa och livssituationer framöver. Det handlade om att få till 
övertalningar om teknikens framtida potential på flera plan för att fler perso-
ner skulle kunna bli positivt inställda och därmed ge forskningen en större 
legitimitet. Men att en ledning som känner att organisationens legitimitet är 
hotad utifrån ett strategiskt perspektiv kan välja hur den ska kommunicera 
och styra sin omgivning ifrågasätts utifrån ett institutionellt perspektiv. Uti-
från ett institutionellt perspektiv ges inte ledningen en så stor makt, utan 
legitimitet ses som en institutionaliseringsprocess där organisationen följer 
rådande rationalitetsnormer och allmänt godkända strukturer.645  

Ährlund-Richter och hans kollegor försökte tidigt skapa sig en uppfatt-
ning om vilka värderingar och rationalitetsnormer som den institutionella 
omvärlden faktiskt följer.  Gruppens medlemmar överlade hur de på bästa 
sätt skulle kunna bedriva forskningen vidare och beslöt att börja enligt den 
gängse väg som de kände till, att ansöka om tillstånd från etiknämnden. Att 
en organisation på det här sättet försöker påverka omvärldens uppfattning 
om organisationen genom att ta hänsyn till externa normer och värderingar 
genom sitt sätt att organisera sig handlar, enligt Jacobsen och Thorsvik, om 
att ledningen vill signalera att den tar hänsyn till hur något bör utformas.646 

                                                
643 Sahlin-Andersson, K. (1996). 
644 Nationalencyklopedin. (2017). 
645 Brunsson, N. (2002). 
646 Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2014). 
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Det innebär att ledningen kan organisera sig efter en formell struktur för att 
få nödvändigt stöd och legitimitet men att också detta, som Jacobsen och 
Thorsvik påpekar, kan komma att sakna praktisk betydelse för arbetet som 
sedan utförs.647 Huddingegrupperingen hade kunnat välja att starta sin forsk-
ning endast med tillstånd från etiknämnden. Men gruppen ville inte riskera 
att hamna i svårigheter eftersom de fångat upp hur känsligt läget var och att 
det kunde bli en större debatt utanför sjukhusets väggar.  

Utvecklingen av samhälle och teknik sker i en nära interaktionsprocess. 
Samhället i sig avgör sällan vilken teknologi som kommer att bli framgångs-
rik, men samhället har en förmåga att påskynda eller hålla tillbaka utveckl-
ingen.648 Castells menar att detta sker då staten vill skydda en viss teknologi 
som kan vara viktig för samhällsutvecklingen.649 Den aspekten kan, som jag 
förstår det, förklara varför ny teknik inte heller alltid välkomnas av sam-
hället. Omgivningen tenderar att belöna organisationer som har anpassat sig 
till samhällets spelregler och värderingar.650 En omgivning som ställer tek-
niska krav belönar de effektiva organisationer som förser omgivningen med 
tjänster och produkter. Vetenskapsrådets ekonomiska satsning på de embry-
onala stamcellsforskarna i Stockholm och Göteborg kan påvisa en koppling 
mellan forskarnas anpassning och samhällets belöning genom det specifikt 
riktade forskningsanslaget till embryonal stamcellsforskning. Arbetet med 
att förhandla och skapa legitimitet gjorde det möjligt för Huddingegruppe-
ringen att dra gränserna för sitt eget handlingsnät genom att vara tvungna att 
definiera sig själva. Informationen att deras forskning inte skulle vara vinst-
drivande var viktig för omvärlden. Om gruppen inte hade agerat på det sättet 
hade risken varit stor att handlingsnätet fortsatt att utvecklas men att aktör-
nätverket inte hade kunnat konfigureras.  

I det allt starkare nätverket kring KI med forskagrupperna och deras allie-
rade uppstod insikten att ett etiskt tillstånd inte var tillräckligt. För att säker-
ställa att de svenska forskarna skulle kunna fortsätta forska på embryonala 
stamceller insåg nätverket att en lagstiftning behövdes för att skapa stabilitet 
för teknikutvecklingen och ge denna innovationsutveckling en formell legi-
timitet. Behovet av att få till stånd en lagstiftning utgjorde identifieringen av 
ytterligare en obligatorisk passerpunkt (OPP). I de här förhandlingarna be-
hövdes ännu fler aktörer bli enrollerade. Och två nya talespersoner trädde nu 
fram i översättningsprocessen att få etikstillståndet transformerat till lag. Det 
var Karolinska Institutets rektor och rådgivare åt regeringen, professor Hans 
Wigzell, och huvudsekreteraren vid Vetenskapsrådets medicinska avdelning 
(som sedermera kom att bli nya rektor för KI), Harriet Wallberg-Henriksson. 

                                                
647 Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2014). 
648 Castells, M. (2000). 
649 Castells, M. (2000). 
650 Powell. W. & DiMaggio, P. (1991). 
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Dessa personer hade genom sina yrkesroller och specifika uppdrag tillgång 
till nya forum som var relevanta för legaliseringsprocessens utveckling. De 
fick i och med sina positioner och relevanta kunskap uppdrag som talesmän 
och ökade spridningen av idéns framtida förtjänster genom att hjälpa till att 
formulera och definiera idén.  

Den konceptuella utvecklingen av stamcellen visade sig i dessa förhand-
lingar ha skakats om ordentligt och aktualiserat föreställningar kring ett av 
våra mest grundläggande begrepp: människovärdet. De två nya talesperso-
nerna för aktanten stamcell kunde med formuleringar som att embryonala 
stamceller ska ses som en bioteknik väl värd att stödja få med sig en tillräck-
ligt stor grupp av nya aktanter som såg förtjänsten med att stödja idéns ut-
veckling mot framtida viktiga terapier genom att formellt bidra till att legali-
sera svensk stamcellsforskning.  

Spridning för större mångfald  
Nu hade stamcellsforskarna i sitt stora nätverk kring KI kommit till ett skede 
när tiden var inne för en tydlig strategi som kunde klargöra att stamceller var 
något mycket mer än en diskussion om livets början. Diskussionen och de-
batten om stamcellerna behövdes breddas. Forskarna och anhängare till 
forskningens utveckling attraherade nya aktörer och nya debatter fördes även 
utanför laboratorielokalerna och de stängda etiknämndsdörrarna. Diskuss-
ionen om stamcellen spreds i samhället genom förhandlingar som hade initi-
erats av forskarna. Det gällde att förstå vad stamcellen var, hur den skulle 
benämnas och till vad forskningen skulle kunna leda. I detta rörde sig hand-
lingarna om att skapa översättningsprocesser om hur stamcellen skulle 
kunna göras begreppsmässigt tydlig och hur det skulle kunna förklaras. Att 
formulera benämningar och förklaringar sattes igång på flera plan. Och i 
debatten var man både för och emot forskningen. 

De svenska stamcellsforskarna hade själva formulerat vilka problem som 
stamcellstekniken kunde bidra till att lösa och presenterade på ett tydligt sätt 
möjligheterna med stamceller. Samtidigt förklarade de hur teknikutveckling-
en skulle kunna ske. Genom förhandlingar skapade forskargrupperna en 
gemensam värdegrund som låg till grund för definitionen och synen på 
stamcellen och dess potential. De olika forskningsgrupperna hade en gemen-
sam historia som lagt en ram för utvecklingen av ett mer gemensamt värde-
ringssystem. Företrädarna för de olika forskningsgrupperna hade dessutom 
erfarenhet av att länge ha verkat inom sfären för KI och den gemensamma 
erfarenheten var viktig för formandet av forskarnas professionella identitet. 
Forskarna har en gemensam bakgrund, de hade utbildats på KI och skaffat 
sig praktisk erfarenhet i omvärlden. Det gjorde de i slutet av 1980-talet och i 
början av1990-talet under den tid då utvecklingen av stamcellstekniken bör-
jade ta form inom akademin. Forskargrupperna har tagit med sig erfarenhet 
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och kontaktnät in på Karolinska Institutet. Deras samlade internationella 
erfarenhet och nätverk gjorde det lättare att på kort tid koppla ihop och 
bygga nätverken. Forskarna har konstruerat en organiseringsform som skap-
ar utrymme för flexibelt agerande och möjliggör en medvetet sökande stra-
tegi för utveckling av en oprövad teknik, vars framtida användningsområde 
långt ifrån är förutspådd. Forskargrupperna har byggt upp ett mindre, men 
samtidigt stabilt nätverk, som i sin tur ingår i flera parallella nätverk med 
olika forskningssyften. 

De tre forskargruppernas kopplingar till varandra och andra aktörer skap-
ar globala nätverk. Det möjliggör att idéerna sprider sig snabbt och på ett 
naturligt sätt och att nätverken växer fort. Mänskliga faktiska relationer har 
funnits med från början i nätverksbyggandet. På det sättet har forskargrup-
perna kunnat påverka sina kontexter lokalt, nationellt och internationellt 
parallellt. Genom deras lokala kopplingar till varandra har nätverket kopplats 
till andra nätverk. Det har vidgat rummet för deras verksamhet långt bortom 
Solna och Huddinge.  

Nätverka för att uppnå större makt 
Handlingarna och besluten som ligger bakom att forskning på mänskliga 
stamceller har tillåtits har visat att frågan om människans värde, som i grun-
den är mycket personlig, i praktiken har hanterats kollektivt på både nation-
ell och global nivå. Diskussioner om hur man skulle förhålla sig till stamcel-
lerna spred sig bortom laboratoriet, KI, etiknämnder, Stockholms vetenskap-
liga råd, Sveriges riksdag, vetenskapliga tidskrifter, massmedia och ut i värl-
den. Forskarna förespråkade sina egna föreställningar och teorier om 
konceptet stamcell som till stor del byggde på tidigare praktik och forskning 
inom andra närliggande områden, och forskarna lyckades på det sättet över-
tyga andra om riktigheten i sina tolkningar. Det avgörande argumentet var 
för politikerna och etikexperterna till slut ”nyttan”, det vill säga det potenti-
ella hoppet om att kunna bota och minska mänskligt lidande. På ett plan 
pågick förhandlingar om synen på den fortsatta utvecklingen av stamcells-
tekniken som pendlade mellan etiska, juridiska, medicinska och ekonomiska 
aspekter. Utifrån dessa diskussioner intog forskarna till slut en gemensam 
ståndpunkt som man hade kommit fram till efter val och rangordning av 
betydelsefulla argument. I ett samspel med sin omgivning skapade sig fors-
karna en uppfattning om vilka kriterier och handlingar som kunde anses vara 
godtagbara. Argumentet om att forskningen behövdes för att bota mycket 
allvarliga sjukdomar valdes till slut som huvudargument. Detta argument 
samlade en majoritet av den inhemska forskarvärlden och det svenska sam-
hället i stort. De alternativa aktörerna i sina nätverk fanns kvar, men deras 
kraft var inte stark nog för att förhindra stamcellskonceptets utveckling. Där-
efter fortsatte diskussionerna och utvecklades till mindre stridigheter om 
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huruvida viss form av forskning inom stamcellsforskningen skulle främjas 
eller motverkas. 

Stamcellsforskarna lyckades mobilisera stort inflytande och fick bety-
dande makt under lagstiftningsprocessen. Makt kan definierats på olika sätt. 
Men vad avses här egentligen med makt? Makt anses ofta utgöra en egen-
dom som tillhör någon person eller grupp.651 Ett vanligt sätt att organisera 
makt är när den delegeras till befattningshavare på olika nivåer inom organi-
sationen. Vad är det man delegerar eller äger? Enligt Latour är makt en pa-
radox.652 Enligt hans uppfattning händer inget av sig självt för den som har 
makt, utan denna person är egentligen maktlös. Och när någon utövar makt 
är det andra som utför handlingen. I och med det är det inte möjligt att samla 
makt på hög. Att makt inte kan innehas och ägas menar även Michel 
Foucault. Foucault menar att makt är dynamisk och skapas i interaktioner 
mellan människor, och makten kan ständigt omformas och förändras.653  

Inom samhällsvetenskapen brukar makt beskrivas antingen som en hand-
ling i form av maktutövning eller som en förmåga, något som brukar be-
nämnas som maktresurser. Handlingsansatsen kan behöva kompletteras med 
en maktresursansats.654 För att en part ska kunna utöva makt behövs det  
förutsättningar för maktutövningen, så kallade maktresurser. 655 

Maktresurser kan även investeras i samhällets lagar och institutioner, som 
t.ex. i värderingar och normer och får på det sättet en indirekt effekt på män-
niskors handlande.656 Stamcellsforskarna i aktör-nätverket kring KI och deras 
betydande inflytande där kan förklaras utifrån att de hade förmåga att an-
vända alla de ovan nämnda maktresurserna.  

Ett alternativt sätt till att definiera makt som en form av innehav är med 
andra ord att beskriva den som ett nätverk av associationer.657 I ett nätverk 
kan ingen person agera ensam. Ju större nätverket är, desto större makt får 
hela nätverket. Nätverksaktörens storlek är en effekt av alla de handlingar av 
förbindelser som ständigt pågår. I detta nätverk är inte det intressanta att 
undersöka vem som förfogar över makt, utan att makten här ses som en kon-
sekvens av och inte någon orsak till det kollektiva handlandet. Stamcells-
forskarna deltar på viktiga konferenser, ingår i utredningar, ger intervjuer 
och skriver vetenskapliga artiklar. Några forskare bär vit rock, andra inte. 
Forskarna undervisar utifrån unik kompetens, utför avancerade behandlingar 
och lånar ut viktig teknik. Allt detta är exempel på hur forskarna i sitt var-
                                                
651 Nationalencyklopedin. (2017). 
652 Latour, B. (1998). 
653 Nationalencyklopedin. (2017). 
654 Nationalencyklopedin. (2017). 
655 På Wikipedia (2017) listas maktresurser som tillgång till kunskap, status och prestige, retorisk för-
måga, närhet till makthavare som också lyssnar på en, kontroll över opinionsbildning och kontroll över 
produktionsmedel. 
656 Nationalencyklopedin. (2017). 
657 Callon, M. (1986). 
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dagliga arbete kan uppnå makt. Vetenskaps- och tekniksociologerna Karin 
Knorr-Cetina och Bruno Latour anser att de viktigaste förbindelserna, de 
som faktiskt skapar makt, är människornas förbindelser med artefakter (icke-
människor/objekt) och att det är artefakterna som gör att de redan sköra för-
bindelserna blir mer varaktiga mellan människor. Genom handlingar och 
ansträngningar för att realisera sin idé, har stamcellsforskarna byggt starka 
nätverk för sin verksamhet. Detta sätt att beskriva makt kan förklara hur 
forskarna tillsammans med stamcellerna fick så stort inflytande över den 
övergripande översättningsprocessen och de små förhandlingarna i synner-
het.  

Aktör-nätverk både stabilt och rörligt 
När tillräckligt många aktörer enrollerats till aktör-nätverket efter att ha pas-
serat den obligatoriska passerpunkten (OPP) uppstår, åtminstone temporärt, 
en stabil situation som genom sin styrka kan medföra förändring. Vid denna 
tidpunkt blir aktör-nätverkets sammansättning stabil nog att beskrivas. Vid 
nya översättningsprocesser kan aktör-nätverket konfigureras om. Det skedde 
t.ex. när flera aktörer än de inom KI behövde övertygas om att forskningens 
utveckling var nödvändig. 

I studien har det visat sig att en god medvetenhet om de egna tillgångarna, 
som kompetens, tillgång till forskningsmaterialet stamceller, viktiga kontak-
ter och förmågan att tidigt i processen identifiera behovet av kompletterande 
aktörer (som även innefattar stamcellerna själva) har varit avgörande för att 
forskargrupperna kommit igång med sin teknikutveckling så snabbt. Det var 
främst genom informella nätverk som personer rekryterades till nätverksalli-
anserna. Kontakterna mellan personer är värda att hålla fast vid även när 
forskare har lämnat gruppen. Idéer och forskningsresultat lever också vidare 
i form av immateriella rättigheter långt efter att de personliga samarbetena 
har upphört. 

De formella nätverken aktualiseras framförallt för att de ska få tillgång till 
forskningsmaterialet, det vill säga stamcellerna, och samarbeten kring forsk-
ningsmaterialet aktualiserar de formella kontakterna och kontrakten. Till-
gången till råmaterialet är således i hög grad en fråga om att skapa formella 
nätverk. Embryon, mesenkymala och neurala hjärnceller erhålls av donato-
rer, patienter, anhöriga till avlidna personer och från andra forskargrupper i 
Sverige och utomlands. 

I en process av det här slaget förefaller det viktigt att det efterlämnas tyd-
liga ”spår”, det vill säga att överenskommelserna är formaliserade och do-
kumenterade, som ett bevis på vad som har avtalas och vilka aktörer som 
ingår i avtalen. Dessa inskriptioner utgör ett betydelsefullt material vid 
granskning från omvärlden över vad som pågår eller vad som har hänt. De 
formella avtalen utgör också en värdefull bekräftelse av parternas delaktig-
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het, så att dessa i framtiden eventuellt har möjlighet att få ta del av immateri-
ella rättigheter.  

Stamcellsfältet, som i sin karaktär har utvecklats till att vara global och 
därför har ett komplext medberoende med många institutioner, har hittills 
bara hunnit bli delvis strukturerat, vilket innebär goda förutsättningar för 
innovation och nyskapande.658 Det finns olika grader av strukturering av 
organisationsfält. Störst sannolikhet att finna likformiga organisationer är 
inom starkt strukturerade organisationsfält eftersom de även ofta har hunnit 
utveckla starka normer. Framväxten av normer och regleringar driver på en 
institutionalisering som Powell och DiMaggio kallar normativ isomorfism.659 
En normativ isomorfism styrs av moraliska och etiska frågeställningar och 
kan leda till att organisationer utvecklas till att bli lika varandra. Powell och 
DiMaggio talar också om tvingande isomorfism som kan uppkomma genom 
exempelvis en lagstiftning som tvingar fram att organisationer blir mer 
likriktade. Stamcellsfältets nya reglering är till stor del en öppen reglering 
där praxis om vilka normativa värden som gäller håller på att utvecklas.660  

Organisering kan som vi här fått följa genom exemplet med utvecklingen 
av stamcellen, ses som ett sätt att få grepp om hur människor och artefakter 
kopplas till varandra i olika konstellationer. Organisationer förändras under 
innovationsprocessen, dvs. att det inte bara är innovationen som måste ut-
vecklas, utan organisationen behöver också utvecklas för att klara av att ta 
hand om innovationen.661 Organisationsförändringar förklaras som resultat av 
alla de beslut och handlingar som människor fattar varje dag. Förändringar 
handlar här om att förstå innebörden av planerade förändringsförsök, poli-
tiska processer, motstånd, förhandlingar, tvetydigheter, omgivningens mång-
tydighet och missförstånd i kommunikationen. Dessa processer kan pågå 
parallellt på flera organisatoriska nivåer.662 Det är viktigt att betrakta föränd-
ringar som framväxande processer. Det innebär, till skillnad från rationalist-
iska planeringsmodeller, att organisationer befinner sig i ständig föränd-
ring.663 Det är inte bara ledningsinitierade förändringsarbeten som är av in-
tresse här, utan förändring är resultat av de handlingar och beslut som män-
niskor i organisationen dagligen fattar och utför utifrån sina erfarenheter, 
förtroenden och kontakter.  

Den som jobbar med och i organisationer måste tänka självständigt och 
vara medveten om lokala (organisations- och situationsspecifika) förhållan-

                                                
658 Czarniawska, B. (2005). 
659 Powell, W. & DiMaggio, P. (1991). 
660 Det finns mycket litteratur som visar hur normer påverkar företag, t.ex. institutionell isomorfism (att 
vara identisk), (DiMaggio, P & Powell, W., 1983), eller ”the bandwagon effect” där Fiol & O’Connor 
visar att det är svårt att gå utanför normen. Fiol, M. & O’Connor, E. (2003). 
661 March, J.G. (1991) Hernes, T. (2008). 
662 Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2007). 
663 Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2007). 
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den och de processer som sätts igång.664 Organiseringsprocesser kan handla 
om att skapa, återskapa, modifiera eller tydliggöra struktur. Genom att redo-
göra för dessa framkommer organisationers dynamik och komplexitet samti-
digt som även kulturella och politiska aspekter kan lyftas fram.665 Att forsk-
ningsorganisationerna till viss del ändå är lika beror på den mimetiska iso-
morfismen som uppkommer av att forskningsgrupperna har ett behov av att 
imitera varandra för att kunna handskas med den osäkerhet som finns i till-
varon och i relation till omgivningen.666 Även om stamcellsforskningen är 
ny, och det inte finns tidigare organisationer som förebild för denna teknik-
specifika forskning, är det väsentligt för forskarna att skapa egna unika 
grupper, och att organiseringen präglas av forskarnas tidigare erfarenheter 
från andra forskarsammanhang. 

Men ett aktör-nätverk har som tidigare visats inte en stabilitet som gäller 
för alltid. När den stabila situationen av någon anledning börjar ifrågasättas 
inleds en ny översättningsprocess. Det är därför inte konstigt att nya stridig-
heter uppkommer och att stabila aktörs-nätverk börjar omstruktureras. Cal-
lon beskriver det som att situationsmodellen börjar läcka.667 När verkligheten 
börjar förverkligas ändras förutsättningarna för det man tidigare problemati-
serat och ramat in. För forskargrupperna och aktör-nätverket kring KI kan 
det exempelvis handla om att nya faktorer, som tidigare inte har varit kända, 
kommer in i bilden och att aktörer som knutits till aktör-nätverket fått influ-
enser från andra håll utanför deras inarbetade ramar. 

Gränsöverskridande övertygelse 
Den inhemska lagstiftningsprocessen är nu över och därmed har det svenska 
forskarsamhället fått en stabil och formell manifestering att kunna utveckla 
stamcellsteknologin utifrån. Det var tydligt att lagregleringsprocesserna 
kring embryonal stamcellsforskning i huvudsak kom att handla om tekniskt 
och juridisk terminologi.668 Den formella beslutsprocessen tog mer än tre år, 
men regeringen gav snabba och lugnade svar till forskarna så att de kunde 
fortsätta sitt forskningsarbete. Det är en diskrepans som i det här fallet visar 
på skillnaden mellan formellt och reellt beslutsfattande.669 Den svenska re-
gleringen av embryonala stamceller ger inte bara en formell grund för Lars 
Ährlund-Richter och hans kollegor på Huddinge att embryonala stamceller 
bedöms vara ett forskningsbart material, den ger även en större tydlighet för 
                                                
664 Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2007). 
665 Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2007). 
666 DiMaggio, P. & Powell, W. (1983). 
667 Callon, M. (1998).  
668 Hedlund, M. (2007). 
669 Hedlund, M. (2007). 
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forskning på andra klassificeringar av stamcellen och därmed vägledning 
och grund för Jonas Friséns och Katharina Le Blancs och deras forsknings-
gruppers teoretiska och praktiska utvecklingsarbete.  

Det är intressant att konstatera att den svenska lagstiftningsprocessen rö-
rande mänskliga embryonala stamceller snabbt blev betydelsefull även i en 
internationell lagstiftningsprocess. Stamcellsregleringen har inte bara handlat 
om en inhemsk lagstiftningsprocedur, utan forskarna har också behövt fånga 
in och vara beredda att agera för utvecklingen av forskningens legitimitet 
utanför Sverige. Forskningen fortskred och lagstiftningen följde inte med. 
Det resulterade i att lagstiftningen börjar utformas för att även reglera tek-
nikframsteg som ännu inte har infriats. Forskarna segrade över motståndarna 
till legalisering av forskningen trots att de egentligen inte hade någon vet-
skap om ”sanningen”. Stamcellforskarna hade kopplat ihop ett stort nätverk 
kring sig och som även inbegrep stamcellerna.670 

Min studie kring organiseringen av utvecklingen av konceptet stamcell 
visar i likhet med tidigare studier att innovation inte är något som äger rum 
på en och samma fysiska plats.671 Stamceller är ett objekt som i laboratorie-
experimenten kan tillskrivas nya egenskaper och faktiskt agera som en viktig 
aktant. Genom att studera forskarna i deras arbete går det att förstå att labo-
rationerna hela tiden påverkas av re-konfiguration av såväl de naturliga som 
de sociala ordningarna. Från ett sociologiskt perspektiv är det möjligt att 
definiera detta som en kollektiv läroprocess.672 Vi har här observerat unga 
forskningsorganisationer. Jag har velat visa vilka aktörer som varit involve-
rade i konstruktionen av forskningsnätverken, och vilka idéer som understött 
förhandlingarna där olika aktörer övertygat, respektive låtit sig övertygas, till 
att stödja teknikutvecklingen av stamcellen. Det har skett genom handlings-
nätverk och förhandlingar som givit upphov till ett starkt aktör-nätverk kring 
Karolinska Institutet och därmed lagt en grund för den fortsatta innovations-
processen kring stamceller. Vi har kunnat se hur forskare, politiker, patienter 
och journalister kunnat förhandla och debattera och att det därmed skapats 
legitimitet för embryonal stamcellsforskning och gjort att de svenska regle-
ringarna kring denna typ av forskning är bland de mest tillåtande i världen. 
Vi har kunnat se hur nätverken kopplades närmare Karolinska Institutet och 
hur det möjliggjorde för KI att utvecklas till en av de främsta aktörerna när 
det gäller tekniken att forska på embryonala stamceller, inte bara i Sverige 
utan också i världen.  

                                                
670 Latour, B. (1993): I likhet med Latours beskrivning av Pasteur. 
671 Latour, B. (1987)., Knorr-Cetina, K. (1995). 
672 Knorr-Cetina, K. (1995). 
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Del 2 — Kontroversers uppkomst och fall  

Stamcell — nytt koncept möter motstånd 
Under det att jag följt samverkansprocesserna mellan forskarna för att möj-
liggöra att få igenom nödvändiga förutsättningar för påbörjandet och en fort-
satt utveckling av konceptet stamcell framträdde flera kraftfulla förhand-
lingsprocesser mellan aktörer (såväl mänskliga som icke-mänskliga), främst 
rörande retoriken att definiera och förklara konceptet ”stamcell” och därmed 
forskningens berättigande.  

I del 1 har vi sett hur idén om odling av mänskliga embryonala stamceller 
drog igång starka intresseyttringar. Men vi har även sett hur detta i sin tur 
satte igång nätverk av aktörer som i motstånd till forskarna ville definiera 
cellerna på ett helt annat sätt. Representanter för de olika uppfattningarna 
och  ståndpunkterna formulerade och kommunicerade systematiskt sina de-
finitioner av stamcellen, för att tjäna sina egna syften att samverka eller mot-
verka dess potential till utveckling. Själva spridningen av konceptet stamcell 
i form av ny kunskap, ny teknik och nya föreställningar vill jag beskriva som 
explosionsartad. Konceptet har spritt sig på grund av att många aktörer på 
olika plan och från olika samhälleliga områden har varit villiga att acceptera 
och anamma idéerna och ta in dem i sina organisationer där de översatts i 
praktisk handling. Jag har i denna studie valt att använda ANT och översätt-
ningsperspektivet och har därmed även haft möjlighet att analysera artefakter 
som kraftfulla aktanter. För mig leder det till intressanta insikter om stamcel-
lens och dess roller i samverkansprocesserna. 

Den svenska regleringsprocessen av forskning kring stamcellen är nu över 
och riksdagen har stiftat ett generöst lagverk som en juridisk plattform för 
dess utvecklingspotential. Men vägen dit var långt ifrån enkel och många 
komplicerade motsättningar och stridigheter har uppkommit på vägen som 
på olika sätt har behövt hanteras. Att kontroverser spelar en betydande roll i 
dynamiken om vetenskap och teknik beskrev Latour ingående i boken Sci-
ence in Action.673 Kontroverser utgörs i ANT av de manifestationer som 
kommer av att talespersonerna för idén blir ifrågasatta eller avvisade. För att 
kunna förstå vad som sker i dessa processer på ett bättre sätt är det nu rele-
vant för mig som innovationsetnograf att studera och analysera mitt forsk-
ningsmaterial för att se varför och under vilka tillstånd som de här kontro-
verserna uppkommer och hur aktörerna gör då de försöker få dem att upp-
höra. Som innovationsetnograf har jag utifrån ANT:s metodik kunnat upp-
täcka ett flertal kontroverser genom att följa aktanterna och deras urval av 

                                                
673 Latour, B. (1987). 
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aktörer samt genom att studera de inskriptioner som dessa aktanter lämnat 
efter sig i sitt arbete. Så här långt in i studien har jag beskrivit de tre profes-
sorerna Lars Ährlund-Richter, Harriet Wallberg-Henriksson och Hans Wig-
zell som s.k. talespersoner och pådrivande aktanter i utvecklingen av kon-
ceptet stamcell.  

Men att i praktiken arbeta aktivt med att försöka omsätta dessa nya idéer 
(i synnerhet när de gäller de mänskliga embryonala stamcellerna) har kantats 
av många etiska, politiska och vetenskapliga oenigheter allt sedan 1998 då 
de första humana stamcellslinjerna skapades i USA av forskningsgruppe-
ringen kring J.A. Thomson.674 De kontroverser som jag uppmärksammat har 
med andra ord visat sig vara kopplade till en större översättningsprocess än 
enbart den att skapa förutsättningar ”att utveckla svensk stamcellsforskning”.  

Triangeldramat och de tre kontroverserna 
För att gå vidare och ringa in och analysera kontroverserna har jag valt att 
utgå ifrån den modell som jag kom i kontakt med via ett möte med Fredrik 
Svenaeus, professor i filosofi, som studerat stamcellsforskningens problema-
tik. Med introduktionen av konceptet ”stamcell” och viljan att forska på 
dessa celler utvunna ur ett mänskligt embryon, uppstod en radikalt ny situat-
ion som Svenaeus beskriver som ett ”triangeldrama”.675 Genom att flytta 
fokus till det mänskliga embryot kan vi fånga en mycket komplex och kom-
plicerad konflikt som handlar om att människans självuppfattning krockar 
med önskan om att bota lidande och sjukdom, och därmed bli beroende av 
industriella intressen som lovar att omhänderta denna önskan på sitt sätt.676 
 

                                                
674 Thomson, J.A., et al. (1998). 
675 Svenaeus, F. (2003). 
676 Svenaeus, F. (2003).  
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Figur 4. ”Triangeldramat” och de tre kontroverserna.677 

Kontrovers 1: Uppfattning om människovärdet — är stamcellen 
material eller människa? 
Den första kontroversen handlar om vår uppfattning om människovärdet. 
Det mänskliga livet har ett högt värde och ”människovärdet” är ett av etikens 
fundament. Det existerar i dag en bred splittring kring tolkningen av begrep-
pet ”människa”. När det mänskliga embryot är i centrum i teknikutveckling-
en av stamceller utmanas grundläggande värderingssystem om människan 
och dess värde. Frågan är om den humana embryonala stamcellen ska be-
traktas som ett mänskligt biomaterial eller en fullvärdig person. Den grund-
läggande kontroversen kring forskningen på stamceller börjar i oenigheten 
om när livet bedöms börja. Om det anses vara motiverat att forska på hu-
mana stamceller beror på vilken etisk, religiös eller filosofisk tradition ens 
åsikt vilar på. Hur man som person bestämmer sig för att definiera stamcell 
får konsekvenser för hur man ser på forskarnas arbete. Hanterar de vid ut-
vinningen av stamceller en människa eller ett material? Är det ett avsiktligt 
dödande eller plockas endast celler ur ett biomaterial?  

Inom svensk embryonal stamcellsforskning används celler som hämtats 
från mänskliga embryon som blivit över vid provrörsbefruktningar. I ett 
mänskligt embryo som är 5–7 dagar finns omkring 30–40 stamceller. Dessa 
stamceller får enligt svensk lag678 användas i forskning till dess att embryot 
är 14 dagar, därefter måste det förstöras. Men vad är egentligen ett mänskligt 
embryo? Svaret är inte entydigt och skiftar mellan att vara en cellklump till 

                                                
677 Svenaues, F. (2003): Bilden ”triangeldrama” som jag skapat utifrån Svenaeus resonemang kan upple-
vas provocerande eftersom ingen forskning är tillåten på ett så här långt gånget mänskligt embryo.  
678 Lag (2006:351). 
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att beskrivas som ett liv med samma rätt som det födda barnet. Om man 
forskar på embryonala stamceller, experimenterar man då med levande män-
niskor? Motståndare till embryonal stamcellsforskning anser att mänskligt 
liv börjar i samma ögonblick som ett ägg befruktas, och därmed likställs ett 
mänskligt embryo med en människa. 

Enligt etikprofessor Stellan Welin är det svårt att urskilja den officiella 
ståndpunkten i Sverige när det gäller frågan om embryot, fostret och livets 
värde.679 Synen på livets början har i svenska lagar uttryckts i form av en 
gräns på fjorton dagar. Det innebär att det inte är tillåtet att forska på em-
bryon som är äldre än så. Welin menar att man kan tolka den svenska håll-
ningen som att människovärdet växer i takt med fostrets utveckling under 
graviditeten. Skyddet ökar i takt med att det befruktade ägget blir mer män-
niskolikt, och vid en viss tidpunkt har ett fullt människovärde inträtt som 
upphör i och med döden.680 I svensk rätt beskrivs det som att det går igenom 
genom olika faser. Den första fasen kallas blastem- eller groddperioden, 
vilken inleds med själva befruktningsögonblicket och varar i två dagar. Den 
andra fasen är sex veckor och kallas för embryoperioden, och den återstå-
ende tiden till förlossningen benämns som fetal eller fosterperioden.681 Enligt 
den svenska statens medicinetiska råd får en individ fullt människovärde 
först när den kan leva utanför livmodern.682 

Religion ger viss vägledning 
I sökandet efter en förståelse för människovärdet kan religion ge viss väg-
ledning. Inom kristendomens protestantiska inriktning anses livet komma 
successivt medan de ortodoxa och katolska riktningarna har satt en absolut 
gräns för att människovärdet uppkommer vid befruktningen.683 Embryot 
anses enligt de senare redan från befruktningsögonblicket ha en aktiv pot-
ential att utvecklas till en individ och ska därför ses som en människa med 
fulla mänskliga rättigheter. Denna princip om människolivets okränkbarhet 
tillämpas från befruktningen och utesluter därmed abort och att embryo får 
används för att framställa stamceller. Även inom hinduism och buddism är 
man generellt emot forskning på embryonala stamceller eftersom religioner-
na anser att livet börjar redan då det skapas. Inom judendomen anses ett em-
bryo bli fullvärdig människa först efter födseln. Den synen på embryot gör 
det möjligt att använda embryon i forskning och även att framställa embryon 
i forskningssyfte. Den medicinsk-etiska diskussionen inom islam liknar den 
som förs i judiska och kristna sammanhang såtillvida att viljan och påbudet 
                                                
679 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
680 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
681 SOU 2002:119. Första gången den fasindelade definitionen görs är i SOU 1984:88. 
682 SMER (2008). 
683 Svenaeus, F. (2003). 



 188 

att bota sjukdom kommer i konflikt med andra bud, som exempelvis embry-
ots status och värde.  

Inom islam är en bärande tanke att naturvetenskapen är förenlig med Ko-
ranen och denna skrift förespråkar kunskapssökande som gagnar människan. 
Man kan t.ex. utan att ta hänsyn till utvecklingsläran acceptera delarna av 
modern biologi som tjänar människan.684 Forskning på embryonala stamcel-
ler anses legitim. Enligt en tolkning av Koranen blir ett embryo till en män-
niska först när den får en själ. Det inträffar enligt muslimsk tradition 40–120 
dagar efter befruktningen, det vill säga vid cirka 19:e veckan.685 

Stamcellen — människa eller cell? 
Att klassificera stamcellerna som material/objekt eller liv/subjekt är inte en 
enkel uppgift. I utredningen rättslig reglering av stamcellsforskningen besk-
rivs t.ex. stamcellerna både som ett passivt material, dvs. att de är framtagna 
ur könsceller och samtidigt i samma utredning beskrivs cellerna ”ha liv”, 
dvs.. att de är aktiva i form av att de har förmågan att utvecklas.686 Stamcells-
forskningen och etiketteringen av stamcellen aktualiserar frågor om den 
moraliska inställningen till embryot hos såväl samhället i stort, som hos den 
enskilda individen. För att förstå vad det innebär bättre tog jag återigen kon-
takt med professor Stellan Welin. Welin är en av Sveriges mest framträ-
dande röster när det gäller etik och medicinetiska frågeställningar vid Linkö-
pings universitet. Under studiens gång kom våra vägar vid åtskilliga tillfällen 
att korsas, men vårt första möte skedde våren 2003 på Welins arbetsrum på 
Linköpings universitet. I samband med mötet fick jag också möjlighet att 
träffa hans kollegor, bl.a. filosofiprofessor Fredrik Svenaeus som även han 
har ägnat stor del av sin forskning åt medicinetiska frågeställningar. Vi kom 
även senare att få tillfälle att fortsätta prata vidare om etiska och moraliska 
dilemman då jag blev inbjuden av deras institution att prata om min forsk-
ning och syn på stamcellsteknikens utveckling. Det var ett komplicerat om-
råde av etisk diskussion som öppnade sig inför mina ögon och som jag bara 
hade anat fanns. Besöken öppnade ytterligare dimensioner för mig kring 
vilka grundläggande mänskliga frågor den nya stamcellstekniken väcker och 
som behöver tas upp på dagordningen. Welin är noga med att understryka att 
stamceller inte är detsamma som embryon som kan transplanteras. De är 
celler som utvunnits ur embryon. Han påpekar också att det i Sverige aldrig 
blev någon debatt rörande IVF och dess roll i sammanhanget, trots att det är 
en förutsättning för tillgång till de embryonala stamcellerna. Detta förklarar 

                                                
684 Andrén, C-G. & Görman, U. (2004). 
685 Wertz. D.C. (2002). 
686 SOU 2002:119. 
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Welin bero på att IVF utvecklats till en alltför etablerad teknologi.687 I sitt 
resonemang rörande människovärdet resonerar Welin att det tidiga mänsk-
liga embryot är skyddsvärt och tar upp det som han kallar soptunneargumen-
tet.688 Argumentet bygger på uppfattningen att det är moraliskt rätt att ut-
nyttja en dålig situation för att göra något gott. Welin anser att detta argu-
ment används i det svenska politiska spelet om stamcellerna. Det förefaller 
ha skapats en idé om att embryon kan och bör återvinnas. Soptunneargumen-
tet ger därför klartecken till forskning på embryon som blivit över vid prov-
rörsbefruktning, då dessa ändå skulle kasseras. Argumentet uttrycks t.ex. i 
utredningen rättslig reglering av stamcellsforskningen689 genom formulering-
en att ”överblivna embryon” kan användas för att bota sjuka människor. 
Argumentationen går även att känna igen i George W. Bushs retorik för att 
införa ett förbud mot att utveckla nya stamcellslinjer med federala medel 
men att redan framtagna också i fortsättningen får användas i USA. Welin 
efterlyser en mer nyanserad diskussion kring detta och menar att den avgö-
rande skillnaden ligger i om det onda redan har skett eller om man medvetet 
upprepar det.690 I enlighet med Mary Douglas språkbruk kan detta tolkas 
som att spillet i sig kan utgöra ett hot mot den rådande ordningen och därför 
behöva hanteras med hjälp av normaliserande praktiker.691 

Fredrik Svenaeus, som i offentliga debatter har diskuterat de etiska 
aspekterna med embryonal stamcellsforskning, spetsar till frågeställningen 
genom att i en artikel ställa frågan ”om de embryon som framställs i provrör 
är en blivande människa eller en produkt av medicinsk teknologi som kan, 
om man så önskar, användas till flera olika ändamål, dvs. göra barn eller 
göra stamceller”.692 Svenaeus poängterar att den medicinska kunskapsut-
vecklingen och den nya teknologin går så fort att den moraliska intuitionen 
inte riktigt hinner hänga med.  

Inom ett sådant komplicerat område som stamcellsforskningen visat sig 
vara behöver enligt Vetenskapsrådet (VR) 2001 man uttrycka sig i generella 
riktlinjer om vad som ska vara godtagbart i samhället. Där ska enlig Veten-
skapsrådet ”mångfalden av etiska uppfattningar underordna sig och koordi-

                                                
687 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
688 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
689 SOU 2002:119. 
690 Forskning på embryon väcker andra etiska frågor än vid abort. Den abortetiska frågan skiljer sig från 
stamcellsforskningen för att fostret befinner sig i kvinnans kropp och i det fallet handlar det om hennes 
självbestämmande över sin kropp som väger tyngre än fostrets värde. Framställning av stamceller är en 
bieffekt av aborten och inte dess mål. I Sverige har kvinnan rätt till självbestämmande över sin kropp och 
kan själv besluta om abort. En abort kan utföras efter fosterdiagnostik s.k. selektiva aborter när vissa 
genetiska defekter och sjukdomar diagnostiserats. Men en bortsortering av ett embryo i en in vitro-
situation, som kan göras utan diagnostik på fostret, eller lidande för kvinnan, skulle innebära ett större hot 
mot vår respekt för det mänskliga livets värde (Welin, S. (2003–2005) (Intervju). 
691 Douglas, M. (1966), Holmberg, T. & Ideland, M. (2013).  
692 Svenaeus, F. (2003). 
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neras med en offentlig norm”. Etik kan i grund och botten ses som en per-
sonlig hållning om vad man som person anser vara rätt och fel.693 Enligt ve-
tenskapsrådet bör man skilja på en etisk bedömning av att stamcellsforsk-
ning överhuvudtaget bedrivs och mer specifika problem, t.ex. hur forskare 
anskaffar stamceller för forskning. Vetenskapsrådet uttrycker i de riktlinjer 
som det presenterar 2001 att ”det ligger i det allmännas intresse att forskning 
får främjas för allas bästa och att embryots värde är en fråga om värderingar 
som är svårt att fastställa rent objektivt. Därför lutar sig Vetenskapsrådet mot 
de beskrivningar som forskarna gör. Som jag tidigare lyft fram var de tre 
forskningsgrupperingarna vid Huddinge och Solna aktiva i detta samman-
hang och debatterade och informerade om sina ställningstaganden och prak-
tiska erfarenheter.  

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) framhåller att embryonal stamcells-
forskning är att se som etiskt godtagbart inom vissa ramar.694 Rådet menar att 
embryonal stamcellsforskning intar en särställning och att det finns överty-
gande vetenskapliga argument för att forskningen behövs för att utveckling 
av kunskapsområdet i sin helhet ska kunna ske. SMER förordar att forskning 
fortsätter att utvecklas på bred front med flera olika typer av stamceller.  

Rådet beskriver hur det inhämtat sin kunskap om utveckling av tekniken 
på följande sätt: 695 

  

                                                
693 Svenaeus, F. (2003). 
694 SMER (2002). 
695 SMER (2002). 

Sedan oktober 1999 har rådet vid flera sammanträden bjudit in 
framstående experter inom området, såsom professorerna Urban 
Lendahl, Outi Hovatta och Lars Ährlund-Richter samt företrä-
dare för medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik. 
Flera av rådets sakkunniga har fortlöpande följt den internation-
ella utvecklingen på området, såväl den vetenskapliga som den 
etiska och juridiska. (...) Enskilda rådsmedlemmar och sekreta-
riatet har därtill haft kontakter med ytterligare experter på 
adulta, fetala och embryonala stamceller. 

                      SMER (2002). 
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Lars Ährlund-Richter berättar: 

 

”Inte att förglömma är det speciella språkbruk som används för att disku-
tera olika etiska frågeställningar. Diskussionerna som fördes gav oss en vär-
defull grund att stå på. Det tog nära tio år för mig att bli säker i min syn på 
hur embryonal utveckling förhåller sig till människovärde och existentiella 
frågor. Idag känner jag mig helt trygg i åtskillnaden mellan att en cell är en 
cell, och en människa är en människa och att stamceller hör bäst hemma i 
cellbiologin.”696 

I etikprövningslagen (2003:460) uttrycker lagstiftarna att forskning på män-
niskor och humanbiologiskt material endast kan tillåtas om det kan utföras 
med respekt för människovärdet. Risker ska avvägas mot det vetenskapliga 
värdet. Att föredra stamceller som utvinns utan risk för mänskligt lidande 
och utan att potentiellt liv förstörs talar för en satsning på adulta stamceller 
(vuxna stamceller), då dessa inte är föremål för den etiska debatten om em-
bryots rättigheter. Detta har gjort att forskningen på adulta stamceller har 
ställts mot forskningen på embryonala stamceller. Viss forskning pekar på 
att de adulta cellerna har ny potential, men de båda stamcellsformerna har 
olika biologiska potentialer. I dag går det inte att på vetenskapliga och medi-
cinska grunder förorda den ena eller den andra celltypen. Stamcellsforskarna 
understryker att det är alldeles för tidigt att sluta forska på embryonala stam-
celler och att det i forskningssammanhang snarare handlade mer om både 
och än antingen eller.697 

Jag har genom åren varit politiskt aktiv och bland annat deltagit i riks-
dagsarbetet för Folkpartiet liberalerna och kunnat följa hur utredningsarbetet 
kring stamceller förlöpte under perioden 2000–2005. Genom det arbetet fick 
jag kontakt med flera riksdagsmän som har engagerat sig i lagstiftningsar-
betet för stamceller. Jag fick bland annat möjlighet att prata med represen-
tanter för Kristdemokraterna, det parti i riksdagen som hade visat störst mot-
stånd till att tillåta forskning på embryonala stamceller. Per Landgren, riks-
dagsman och ansvarig för etikfrågorna inom Kristdemokraterna, är en av de 
aktiva rösterna mot embryonal stamcellsforskning. Landgren argumenterade 
i offentliga sammanhang och i debattartiklar i bland annat Dagens Nyheter 
(DN) om att det finns goda skäl för att låta bli att släcka mänskligt liv. Han 
lyfter fram alternativ forskning och betonar vikten av att utveckla den adulta 
stamcellsterapin. Landgren var en av de sju riksdagsledamöter som ingick i 
statens offentliga utredning om reglering av stamcellsforskningen. I sin re-

                                                
696 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
697 Le Blanc, K. (2002–2005) (Intervju), Frisén, J. (2002–2005) (Intervju), Ährlund-Richter, L. (2002–
2005) (Intervju). 
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servation till lagförslaget utvecklar han sin syn på det mänskliga embryots 
behov av starkare skydd.698 I boken ”Kloning och människovärde” riktar han 
stark kritik mot Vetenskapsrådets förhållningssätt till att snabba på framta-
gandet av forskningsriktlinjerna.699 Han hävdar att viljan att ”hänga med” i 
teknikutvecklingen hade stått över de etiska invändningarna mot forskning-
en. Landgren anser att embryo är den rätta benämningen från första dagen. 
Han ser problem med att stamcellen innehåller människans DNA och att 
embryot enligt mångas uppfattning har ett människovärde. Landgren efterly-
ser en etisk debatt i forskarvärlden om huruvida omprogrammering av ett 
mänskligt embryo mot endast en viss celltyp i stället för att utvecklas till ett 
barn verkligen är försvarbart.  

Under år 2002 började media rapportera om att klonade mänskliga barn 
inom en snar framtid var på väg att födas. Detta väckte återigen debatten om 
huruvida vi människor har rätt att ta den ”gudomliga rollen” att använda 
mänskliga embryon för att utvinna stamcellslinjer och försöka skapa ”evigt 
liv” genom att manipulera våra ursprungsceller. Detta var en debatt som 
likande den som enlig Lars Ährlund-Richter startat redan under 1970-talet 
rörande genforskningen och dess framtida potential. Den svenska regeringen 
hade i oktober 1997 tillsatt en kommitté, där även Per Landgren (kd) var en 
av ledamöterna, för att utreda genteknikens möjligheter och risker.700 Krist-
demokraterna fortsatte att vara pådrivande i det politiska arbetet med att 
formulera och lyfta fram argument kring partiets syn på hantering och regle-
ring av stamcellerna. Partiet var noggrant med att lyfta fram sin ståndpunkt 
att det stödjer den del av stamcellsforskningen som inte använder mänskligt 
liv som medel för att finna lindring och bot. Men under 2002 börjar Krist-
demokraterna att kommunicera en mer teknikvänlig linje. I en debattartikel 
2002 beskriver partiets dåvarande ledare, Alf Svensson, en cellöverföring 
som en ”individspecifik reparatör” i stället för ett embryo. Även i förarbetet 
till ”Rättslig reglering av stamcellsforskning” uttrycker utredarna hur språket 
kan utöva viss makt över tanken, och därför bör termen ”embryo” användas 
med viss försiktighet.701 Det här resonemanget har bidragit till att i nu gäl-
lande svensk rättslig terminologi från januari 2005, används begreppet ”be-
fruktat ägg” i stället för ”embryo”.702 
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Kontrovers 2: Önskan om att bota allvarliga sjukdomar och 
vem ska få bli botad? 

Den andra stora kontroversen i triangeldramat kring stamcellsforskningen 
handlar om människans önskan om bot av allvarliga sjukdomar. Att forsk-
ningen på stamceller kan leda till helt nya sätt att bota allvarliga sjukdomar 
är en lovande utveckling, men är det verkligen rätt att i forskningssyfte för-
störa mänskliga embryon? Hjälper det att målsättningen med forskningen är 
eftersträvansvärd ur etisk synvinkel? 

Forskning handlar ofta om att visa hur de teoretiska idéerna fungerar och 
hur de kan användas i praktiken. En grundläggande frågeställning kring fort-
satt forskning på stamcellen är varför den egentligen behövs. Människor 
lever allt längre vilket ökar behovet av behandlingar som motverkar och 
lindrar svåra och resurskrävande sjukdomar. I världen finns ett ständigt ökat 
behov av tillgång till och transplantation av mänskliga organ, och stamceller 
skulle kunna fungera som en universell donatorcell. Forskningsidén är att ta 
en mänsklig stamcell och göra om den till en oändlig vävnadsresurs som på 
olika sätt skulle kunna användas i behandling av kroppsskador och svåra 
sjukdomar. Forskarna behöver först förstå hur stamcellen fungerar i cellens 
grundläggande mekanism. Efter det kan de försöka förstå hur vissa sjukdo-
mar faktiskt uppkommer. Först därefter möjliggörs utvecklingen av konkreta 
terapibehandlingar.   

Utbildningsminister Thomas Östros (s) och socialminister Lars Engqvist 
(s) bekräftade i ett uttalande i Dagens Nyheter redan 2002 att Sverige skulle 
få en lagstiftning som var öppen för utveckling av stamcellsforskningen då 
den framgångsrikt skulle kunna öka möjligheten att bota svåra sjukdomar.703 
Det var ett argument om ett löfte att nå bot som vid denna tidpunkt vilade på 
tidig forskning med få reella resultat. Professor Outi Hovatta uttryckte tidigt 
vikten av att visa stor ödmjukhet inför att göra något som är så viktigt som 
deras forskning som ytterst går ut på att bota allvarliga sjukdomar och att 
det, som hon uttryckte det, ändå är deras plikt att forska i full fart.704 Stam-
cellsforskningens kommande möjligheter att förlänga liv och minska lidande 
måste enlig Svenaeus ställas mot riskerna som den medför. Svenaeus betonar 
att om forskningen ska styras med politiska medel är det viktigt att kunna 
föreställa sig hur stamcellsforskningen kan komma att förändra vår framtida 
livsform .705 
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Cellerna ges ansikten 
Stellan Welin anser att såväl motståndare som förespråkare för human 

embryonal stamcellsforskning vädjar till djupt rotade värden och medvetet 
spelar på känslor hos den opinion man vill nå. Ett kraftfullt retoriskt grepp 
för att åskådliggöra den komplexa och abstrakta stamcellstekniken var att 
lyfta fram verkliga människor. Det handlade om människor som stamcells-
forskningen är viktig för och som sätter stort hopp till att finna verknings-
fulla terapier. Forskaren Jonas Frisén fick stort utrymme i svenska och inter-
nationella media att förklara vad tekniken innebär och kan medföra. I USA 
blev president Bush och kongressen uppvaktade av kända personer som skå-
despelaren Christopher Reeves, som efter en olycka hade skadat ryggmärgen 
så svårt att han blivit förlamad.706 Två andra välkända personer som gav sig 
in i debatten för stamcellsforskningen var skådespelaren Michael J. Fox, som 
hade drabbats av Parkinsons sjukdom, och USA:s förre president, Ronald 
Reagan, som insjuknat i Alzheimers sjukdom. Ronald Reagans hustru Nancy 
Reagan hade i media kritiserat den nye presidenten George W. Bush för att 
medvetet försvåra utvecklingen av viktiga behandlingsmetoder genom att 
inte stödja den statliga embryonala stamcellsforskningen tillräckligt.707  

I Sverige kunde allmänheten läsa om barn som fått god hjälp av behand-
lingar av stamceller.708 Welin betonar att det är en retoriskt effektiv metod att 
sätta barn i fokus, barn som på grund av tekniken aldrig får en chans att fin-
nas till eller sjuka barn som kan ha stor nytta av cellerna. Dagens Nyheters 
dåvarande ledarskribent Hanne Kjöller frågar sig i en artikel om människor 
är mer än ett ägg? 709 Hon menar att stamcellen ställer filosofin mot verklig-
heten. Och att tekniken ställer ett befruktat ägg, som hade kunnat utvecklas 
till ett friskt barn, mot ett sjukt barn, som kämpar mot tiden för sin överlev-
nad. Kjöller menar att valet för henne är att välja den lätta vägen, och det är 
att säga ”ja” till stamcellsforskningen som enligt henne är en väg där alla har 
att vinna. 

På motståndarsidan i debatten till att låta embryon utgöra material för att 
bota svåra sjukdomar gavs berättelser från personer som hade genomgått 
lyckade provrörsbefruktningar. Även risken för utveckling av mänsklig klo-
ning och därmed risken för att främja skapandet av tekniker som liknades 
vid Frankensteins monster lyftes fram.710 Per Landgren, Kristdemokraternas 
talesperson i stamcellsfrågan, väckte starka reaktioner när han i en artikel i 
Dagens Nyheter valde att jämföra dagens embryonala stamcellsforskning 
med det som läkarna i Nazityskland gjorde när de sade sig offra människor 
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för den goda sakens skull.711 Utbildningsminister Thomas Östros (s) reage-
rade genast mycket starkt mot Landgrens uttalande.712 Även Stellan Welin 
reagerar på Landgrens retorik och menar att hans anspelning på nazisternas 
brott är att betrakta som ett gränsöverskridande när det gäller argument som 
kan anses vara legitim samtalsordning i den här frågan.713  

Forska här men inte där 
Forskningen på embryonala stamceller har gett upphov till dilemman 

långt utanför forskningslaboratorierna. Många länder blev snart engagerade i 
debatten kring stamcellerna.  

Embryonala stamceller är en intressant företeelse som visar hur en ny 
komplex teknik kan få länder att reagera kraftigt olika, från att främja till att 
hämma utvecklingen. Lagstiftningen om embryonal stamcellsforskning skil-
jer sig mellan EU:s medlemsländer. I Tyskland är forskning på embryon inte 
tillåten och odling inom landet är förbjuden. Däremot tillåts import av stam-
cellslinjer. Även Norge, Frankrike, Italien och Irland är exempel på länder 
som lagstiftat mot forskning på befruktade ägg (embryon). I Danmark, Fin-
land, Nederländerna och Island är forskning på befruktade ägg tillåten, men 
det är förbjudet att framställa embryon för enbart forskningsändamål.  

Sverige, Schweiz och Storbritannien har den mest teknikvänliga inställ-
ningen till stamceller och sedan 2003 är det även tillåtet att efter samtycke 
från donatorer framställa befruktade ägg för forskning i Sverige.714 Men Sve-
rige har sedan tidigare skrivit på Europarådets konvention om mänskliga 
rättigheter och biomedicin där vi förbundit oss att inte tillåta äggdonation till 
forskningsändamål. I EU-parlamentet röstade 2003 en majoritet av med-
lemsstaterna nej till att tillåta framtagande av embryon enbart för forsk-
ningsändamål.   

Även utanför Europa är ländernas inställning olika när det gäller att tillåta 
forskning på stamceller. Israel är ett av de ledande forskningsländerna och 
var bland de första i världen där embryonala stamceller odlades. Australien 
tillåter forskning på embryon som blivit över vid provrörsbefruktning.715 

Saudiarabien tillåter forskning på embryonala stamceller. Singapore, Indien, 
Kina och Japan är andra nationer som ger stamcellsforskningen stora frihet-
er. USA är den ledande nationen inom stamcellsforskning, men forskningens 
utveckling debatteras ständigt i landet. Trots att det var i USA som de em-
bryonala stamcellerna upptäcktes 1998 har landet sedan 2001 haft restrikt-
ioner mot federal forskning på embryonala stamceller. Det var i ett direkt-
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sänt tevetal den 9 augusti 2001 som den då nyvalde amerikanska presidenten 
George W. Bush redogjorde för landets nya stamcellspolicy.716 Bush beto-
nade i sitt tal (ett tal som snabbt spred sig i internationella medier) hur mora-
liskt fel det var att använda skattebetalarnas pengar för att förstöra mänskliga 
embryon, men lyfte samtidigt fram vikten av att finna nya terapier som 
kunde lindra och bota allvarliga sjukdomar. Policyn tillät forskning på redan 
etablerade mänskliga embryonala stamcellslinjer men förbjöd att nya em-
bryon fick förstöras i forskningen. De nya reglerna skulle endast omfatta 
stamcellsforskning som finansierades med statliga pengar. Att framställa 
mänskliga embryonala stamceller kunde fortsätta om forskningen finansiera-
des med privata pengar.  Svenaeus kallar Bushs ideologiska ställningsta-
gande som ”ynkligt” och menar att han gjorde en politisk kompromiss för att 
tillfredsställa såväl de konservativa abortmotståndarna som de vetenskaps-
vänliga och nyliberala krafterna i sitt parti.717 

Men förespråkarna för den embryonala stamcellsforskningen lät sig inte 
tystas av Bushadministrationen. Amerikanska vetenskapsmän, varav flera 
Nobelpristagare, samlade sig och gjorde flera offentliga upprop och skrev 
artiklar under 2004 där de i hårda ordval uttryckte sitt missnöje över George 
W. Bushs hantering av forskningen på embryonala stamceller. Forskarna 
varnade för Bushs antivetenskapliga inställning och lyfte fram flera exempel 
på andra ärenden som de menade visade hur presidenten åsidosatt vetenskap-
liga rön till förmån för ideologiskt anpassade dekret.718 I den amerikanska 
valrörelsen 2004 framhöll presidentkandidaten John Kerry sig själv som en 
kraftfull försvarare av innovation och vetenskaplig forskning, och han be-
skrev utmanaren Bush som motståndare till vetenskaplig utveckling. Kerrys 
utspel, och en stark folkopinion, bidrog till att Bush-administrationen tog 
nya initiativ för att stödja den embryonala stamcellsforskningen, bland annat 
genom att antalet stamcellslinjer tilläts öka och att det inrättades en ny cen-
tral stamcellsbank för medicinsk forskning.719 

Forskningsfältet har även fått draghjälp av delstatliga initiativ. Genom 
önskemål om att uppnå nya tillväxtstrategier har några delstatsregeringar 
tagit saken i egna händer och instiftat lagar som tillåter forskning på embry-
onala stamceller.720 I november 2004 gjordes en av de största vetenskapliga 
satsningarna någonsin då den republikanske guvernören och f.d. skådespela-
ren Arnold Schwarzenegger valde att stödja den embryonala och adulta 
stamcellsforskningen i Kalifornien. Avsikt var att bygga upp ett nytt ”Silicon 
Valley” kring stamcellsforskningen och Stanford-universitetet.721 När Barak 
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Obama tillträdde som USA:s president 2009 ändrade han Bushadministrat-
ionens regler så att federala pengar skulle kunna tilldelas forskning på redan 
etablerade embryonala stamcellslinjer. I Dagens Nyheter 2004 skriver veten-
skapsredaktionens chef Karin Bojs att politiker som motarbetar vetenskap 
och sanning är motbjudande. Hon menar också att forskares uppgift är att 
söka bästa möjliga kunskap och att politikers uppgift är att använda den kun-
skapen som underlag för sina beslut.722 Svenaeus menar att om man ska 
kunna styra den vetenskapliga utvecklingen med politiska medel är det vik-
tigt att man inte ligger efter, utan kan föreställa sig hur stamcellsforskningen 
kan förändra vår livsform redan innan den har gjort det.723 

Vem ska ha nyttan? 
Att länders regelverk i praktiken ser olika ut när det gäller denna kontro-

versiella forskning har medfört en rörlighet bland stamcellsforskarna att 
finna nya samarbeten och/eller flytta dit där det är möjligt att utföra sitt ar-
bete. Denna utveckling har bidragit till att flera röster höjts för att det ska tas 
fram ett internationellt regelverk för viss typ av biomedicinsk forskning.724 
Under 2003 försökte ett antal länder få igenom ett universellt förbud i FN 
mot verksamhet med stamceller. Men efter ett massivt motstånd från 125 
intresse- och vetenskapsorganisationer röstade Generalförsamlingen i mars 
2005 igenom en icke bindande deklaration där stamcellsforskning inte ut-
tryckligen förbjöds.725 Genom att följa den globala spridningen av den nya 
stamcellstekniken över välden har jag fått en större förståelse för den kom-
plexa dynamik som uppkommer i teori och praktik i utvecklingsprocesserna 
av stamcellskonceptet. Inom EU har länderna genom tidigare överenskom-
melser ingått avtal att främja kunskapsutbyte och bygga samarbeten för att 
göra EU konkurrenskraftigt i världen.726 Det är betydelsefullt att följa vilken 
inverkan de olika ländernas och unionens regleringar får på enskilda forska-
res möjlighet att utveckla teknik, det vill sägas hur regleringarna påverkar 
den grundläggande inställningen till forskningens frihet. Det är en frihet som 
bl.a. Finland valt att skydda i sin grundlag. Även i Norge, Danmark och Sve-
rige är forskningens frihet lagstadgad. 
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I den svenska högskolelagen uttrycks det på följande sätt:727  
 

Men i och med att länder väljer olika vägar för att reglera för eller emot 
forskning på stamceller, eller att lagligt forska på vissa typer av embryon 
leder det till ytterligare försvårande konsekvenser för den vetenskapliga kun-
skapsutvecklingen och för innovationsprocessen. Varför skulle det vara ac-
ceptabelt att forska på engelska embryon, men inte på tyska, bara för att 
nationer inte tillåter att forskare använder dem? Vad innebär det i ett globalt 
perspektiv och ett humant perspektiv om det genom forskning på embryo-
nala stamceller kommer fram nya terapier och botemedel – vart och till vilka 
ska dessa innovationer spridas? Ska det drabba patienter negativt i länder 
som har varit emot forskningen genom att deras medborgare inte ska få rätt 
till behandlingen och medicineringen? Ett praktiskt exempel från 2005 är då 
forskningsgruppen på KI fick erbjudandet att ta emot mänskliga befruktade 
ägg från ett annat land.728 Outi Hovatta berättar att det handlar om nedfrysta 
embryon som finns kvar på italienska IVF-kliniker sedan landet hade infört 
en lagstiftning som förbjuder mänskliga befruktade ägg för assisterad be-
fruktning, och för forskning. Hovatta menar att dessa ägg har högre kvalitet 
än de kasserade embryon som svenska forskare har haft tillgång till. De itali-
enska donatorerna hade särskilt önskat att deras embryon skulle användas i 
stamcellsforskning i Sverige. I ett brev till Hovatta beskriver patienterna att 
det är en viktig symbolhandling för att demonstrera det absurda med att itali-
enska lagar hindrar användning av embryon för forskningsändamål i Ita-
lien.729 

Lord May of Oxford, ordförande i Storbritanniens nationella vetenskaps-
akademi, uttalar sig kritiskt till det etiskt försvarbara att medborgare drar 
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6 § För forskningen skall som allmänna principer gälla att: 

1. forskningsproblem får fritt väljas,  

2. forskningsmetoder får fritt utvecklas, 

3. forskningsresultat får fritt publiceras. 
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nytta av ny teknik som kommer av forskning som de själva olagligförkla-
rat.730 ”Dubbelmoral” anser Statens medicinsk-etiska råd (SMER) när det 
gällde viljan att använda resultat av forskning från andra länder, men att inte 
tillåta den i Sverige. Rådet menar också att om landet inte tillåter forskning 
på stamceller så är det en risk att forskare i Sverige flyr utomlands.  

Forskarens roll 
Eftersom stamcellsforskningen förutsätter att den utvecklas på bred front och 
nya genombrott publiceras kontinuerligt vet ingen enskild person, grupp 
eller organisation vad tekniken i framtiden kommer att bidra med. Kunskap 
är ett begrepp som generellt har en positiv värdeladdning. Vad begreppet 
kunskap egentligen består av är vid en närmare granskning problematiskt, 
vilket gör det fruktlöst att leta efter en exakt definition.731 Stamcellsteknolo-
gins kontroversiella utveckling väcker dock insikten om att forskningen kan 
leverera ny kunskap som vi vill ha och välkomnar, men att den också kan 
bidra till kunskap som vi inte vill ha (med ”vi” inkluderar jag utöver forskar-
samhället samhället i stort). Stamcellens introduktion i världen sätter igång 
diskussioner som rör bl.a. forskarrollen, rådande moral och vetenskap på ett 
övergripande plan. De här tre koncepten har i vårt samhälle utvecklats till 
starka institutioner.   

I kontroverserna kring stamcellforskarnas roll utrycks det en oro i debat-
ten om vad de egentligen ska använda sin vetenskap till. Det är dags att på 
allvar inse att kunskap i orätta händer kan vara farligt, påpekar Stellan 
Welin. Welin berättar om alkemisterna, föregångare till dagens kemister, 
som ansåg att deras kunskap var farlig om den hamnade i fel händer. Alke-
misterna förordade redan för ett par hundra år sedan en moralprövning av de 
som ville lära sig alkemi. Syftet med prövningen var att hindra de som inte 
hade uppnått en viss moralisk mognad att förkovra sig i vetenskapen.732 

Att forskningens självständighet allt mer utsätts för tryck från olika sam-
hällsintressen har här visat sig på ett tydligt sätt när massmedia och tongi-
vande politiker engagerar sig i dess utveckling. Forskarsamhällets ”självre-
glerande mekanismer” och egna granskningsprocedurer, som under lång tid 
varit en rådande norm, hamnar i rampljuset och blir föremål för granskning 
även av utomstående aktörer.733 Det finns en utbredd mening att forskare är 
hederliga och sanningssökande. Att läkare och forskare verkligen har upp-
nått de resultat som de påstår sig ha utfört i sina behandlingar och forskning 
är betydelsefullt för att samhället i stort ska kunna upprätthålla sin tillit till 
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forskarsamhället.734 Den arbetsmoralen är också väsentlig för den interna 
forskarkollegiala tilltron till att kunna arbeta och bygga vidare på kollegors 
forskningsframsteg och därmed skydda kunskapens kvalitet och patienters 
säkerhet.735 Att stamcellsteknologin trots allt fortsätter att utvecklas visar 
enligt medicinreporter Inger Atterstam på en styrka i det internationella 
forskningsnätverket som har lyckats hantera skandalerna utan att kritiska 
röster utifrån fått möjlighet att stoppa forskningen.736  

Kontrovers 3: Varifrån kommer pengarna — ekonomiskt 
(o)beroende? 
Den tredje kontroversen handlar om beroendet av industriella intressen – hur 
ska stamcellsteknologin finansieras och vad har det i sin tur för påverkan på 
innovationsprocessen? Förverkligandet av idén om stamcellen är kostsamt. I 
studien har vi kunnat se att utvecklingen kräver resurser, t.ex. tillgång till 
specifik kunskap, avancerad teknologi, villiga donatorer, legitimitet i såväl 
lagstiftning som i ett samhälleligt och individuellt moraliskt stöd samt i tid 
och pengar. När det handlar om den embryonala stamcellen är den svårtill-
gänglig, svårstyrd och dyr att utvinna, vilket gör att priset för att framställa 
en stamcellslinje beräknas kosta drygt en miljon kronor.737 Sverige har ut-
vecklat ett av de mest avancerade stamcellsprogrammen i världen. Som vi 
redan tagit del av vet vi hur det gick till när talespersonerna för stamcellen 
argumenterade och handlade i nätverken runt KI så att staten genom Veten-
skapsrådet avsatte forskningsmedel direkt riktade till stamcellsforskningen. 
Till följd av den svenska statens satsning på stamcellsforskning ägnar sig de 
stora universiteten i Sverige åt stamcellsforskning som lett till att Sverige 
äger mer än 30 procent av världens stamcellslinjer.738 

Den tredje övergripande kontroversen handlar med andra ord om koncep-
tet stamcell och dess utvecklingspotential om den finansieras av privat och 
industriellt kapital. Trycket på att kommersialisera vetenskaplig kunskap har 
under de senaste decennierna blivit allt större.739 De klassiska dygderna inom 
medicinsk vetenskap, som nyfikenhet och viljan att hjälpa, börjar därför allt 
mer att förenas med den globala ekonomin. Med kommersialisering av stam-
celler följer etiska förvecklingar. Forskarna uttrycker en rädsla för oetisk 
kommersialisering av humanmaterial och att vissa biotekniska industrier 
genom ny praxis och olika nationella regleringar kan leda till olika ekono-

                                                
734 Welin, S. (2003–2005) (Intervju). 
735 Persson, A. (2007). 
736 Atterstam, I. (2002). 
737 Boman, D. (2006). 
738 Kulawik, T. (2012). 
739 Welin, S. (2003–2005) (Intervju). 
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miska förutsättningar inom forskningsfältet.740 Den viktiga uppgiften är en-
ligt Vetenskapsrådet att klargöra var gränsen går mellan det som betraktas 
som mänsklig vävnad och det som ska anses vara en bioteknisk innovat-
ion.741 Och såväl allmän- som vetenskapsjournalister lyfter i media fram 
vikten av att samhället och forskarvärlden sätter tydliga gränser mot kom-
mersialisering av människans arvsmassa och gener.742   

Förbud mot kommersiell hantering av humanbiologiskt material 
Den svenska regeringen lämnar i maj 2004 ett förslag som går ut på att god-
känna köp och försäljning av avidentifierade stamcellslinjer. I sista stund 
lyfter dock regeringen ut förslaget, och framhåller i stället att det inte ska gå 
att göra affärer med mänskliga stamceller. Kritiken blev för stark efter ett 
utslag i EU-domstolen som uttryckligen förbjuder patentering av mänskliga 
embryonala stamceller eftersom de anses vara för nära embryot och man kan 
inte få patent på en människa. De juridiska oklarheterna är fortfarande 
många.743 

För den spirande stamcellsindustrin är detta beslut ett rejält bakslag.744 
Mot bakgrund av det starka internationella intresset för svenska embryonala 
stamceller, betonar i stället Vetenskapsrådet vikten av att straffbelägga all 
kommersiell hantering av stamceller.745 Tills vidare får forskarna inte ta be-
talt för sina stamcellslinjer.746 Enligt transplantationslagen från 1991 är det 
förbjudet att i vinningssyfte handla med biologiskt material och sedan 2005 
finns där ett tillägg för att inkludera även celler och cellinjer. Denna helom-
vändning visar som jag ser det hur svårt fältet är att reglera, men också vilka 
starka intressen som agerar inom det. 

Behov av kapital 
Det tar tid att bygga upp en marknad kring nya metoder och produkter och 
det finns inga garantier för ekonomisk framgång. Förutom kvalificerad kun-

                                                
740 Ährling-Ricchter, L. & LeBlanc, K. (2002-2005)(Intervju). 
741 Vetenskapsrådet (2003). 
742 Klein, H. (2001).  
743 Direktiv 98/44/EG om skydd för biotekniska uppfinningar och dess praxis visar på en viss oklarhet om 
var gränserna för patenterbarhet går. Enligt proposition 2003/04:55 gäller förbudet bland annat embryon, 
foster och könsceller. Jfr dom från EU-domstolen rörande patent från 1997 (Dom 
(ECLI:EU:C:2011:699). (Se även avsnitt nedan ”patent i praktiken”). 
744 Se t.ex. ”DN-debatt” i mars 2004 med Lars Engqvist och Thomas Östros och Jfr proposition. 
2003/04:148.  
745 SOU 2002:119. 
746 Samtidigt som den svenska lagstiftningen uttryckligen förbjuder handel med mänsklig vävnad i vin-
ningssyfte utvecklas inom ”life science industry” en övergång från att köpa och sälja till licensiering och 
leasing. Yakhlef, A. (2002).  
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skap och råmaterial, behövs ett omfattande kapital. Stamcellsforskningens 
framtida löften om att generera stora värden, har bidragit till ökade satsning-
ar runt om i världen. Såväl på Karolinska Institutet som på flera håll ute i 
världen pågår arbetet i laboratorium med att knäcka stamcellernas kod. I 
kölvattnet av de nya forskningsgenombrotten utvecklas kontinuerligt nya 
idéer och tänkbara användningsområden. En industri kring stamcellstekniken 
har vuxit fram i privata och offentliga organisationer. Inom industrin räknar 
man med att kunna producera och sälja tjänster och produkter. För ekonomin 
svarar alla de aktörer som kan förvandla tekniken till affärer. Då är det in-
tressant att förstå fördelar och nackdelar med att industrin blir engagerad, 
hur forskningen finansieras och hur, eller på vilket sätt, patienter ska vara 
med och stå för kostnaden. 

Aktörerna kring universitet får nya roller 
Organisatoriska och ekonomiska förutsättningar har radikalt ändrat villkoren 
för att bedriva akademisk forskning. För att skaffa ny teknologisk och veten-
skaplig kunskap har utvecklingen av stamcellen, precis som Breschi och 
Malerba i sin forskning påpekar, visat att aktörerna måste klara att systema-
tiskt söka igenom, identifiera och absorbera kunskap från hela världen.747 Det 
är nödvändigt att förstå konkurrens om status, position och världsbild när det 
gäller att ta tillvara kunskap hos dem som arbetar i ett projekt.748 Det handlar 
om att kunna generera nya idéer, produkter och praktiker snabbare än kon-
kurrenterna, och att göra saker som andra företag inte kan kopiera på ett 
enkelt sätt. Konkurrensen bidrar till att forskare både söker samarbete och 
samtidigt rivaliserar med varandra. Detta ställer krav på att de som deltar i 
nätverket kan vårda relationer och avveckla relationer på ett sätt som gör att 
de kan återkomma till varandra i framtiden.749 Forskare inom fältet konkurre-
rar med att finna nya och egna metoder, vilket i sig kan bidra till nya förut-
sättningar. Utvecklingen av ny stamcellsteknologi och produkter konkurrerar 
dessutom med gamla och väl inarbetade metoder, vilket innebär att forskarna 
måste förmå andra aktörer att byta arbetssätt till nya och mindre beprövade 
metoder. Genom inträdet av den nya tekniken förändras spelreglerna, och 
befintliga aktörer kan uppleva att deras kompetens inte längre är konkur-
renskraftig. 

                                                
747 Breschi, S. & Malerba, F. (1997). 
748 Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2007). 
749 Holmgren Caicedo, M. (2005). 
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Offentlig och privat finansiering 
Innovation och forskning har betydelse för den framtida välfärdsutveckling-
en och i Sverige går en betydande del av BNP till FoU.750 Det råder enighet 
om att forskning, utveckling (FoU) och innovation har en positiv inverkan på 
företagens produktivitet och samhällsekonomins tillväxt.751 Sverige har under 
en lång rad av år tillhört de länder i världen som avsätter mest resurser till 
FoU i förhållande till BNP.752 Den svenska politiska ambitionen är att göra 
ekonomin kunskapsbaserad. Staten satsar pengar på forskning och har höga 
förväntningar på att högskolan ska leverera resultat som är samhällsnyttiga. 
Nyttiggörandeansvaret ska vara en integrerad del av högskolans samlade 
uppgift gällande utbildning och forskning. Nyttan ska uppstå i näringslivet 
och i samhället i stort och det kan ske genom att resultat vidareförädlas, 
kommersialiseras, avyttras eller får praktisk tillämpning på annat sätt. Värdet 
av ett utökat samarbete mellan akademisk forskning och industrin betonas i 
såväl innovationsteorin som av statsmakter. Forskargrupper från industrin 
förutsätts agera som professionella samarbetspartner på internationella are-
nor för utbildning, forskning och innovation, men de har samtidigt inte nå-
gon skyldighet att verka för ett nyttogörande av forskningsresultaten på 
samma sätt som högskolan har. 753  

Högskolor sysslar allt mer med tekniköverföring och företagsbildande 
och de utökar sin undervisning till att utöver individer även omfatta företag. 
Högskolans viktigaste bidrag till innovation var tidigare att utbilda och ge 
kunskap till personer som sedan skulle arbeta i andra institutioner, men nu-
mera skapar även högskolan affärsverksamheter för att främja innovation. 
Näringslivets roll för innovation har varit att producera nya produkter men 
nu producerar företag även ny kunskap, utbildar och tar samhällsansvar. 
Statens och dess myndigheter har haft rollen att tillhandahålla stabila spel-
regler för affärsverksamhet, men nu intar den även en ny roll som riskkapita-
list och det handlar också om att offentliga investeringar i högskolan ska 
leverera konkret och mätbar avkastning.754 Offentliga forskningsanslag räck-
er inte enskilt till att täcka kapitalbehovet för den akademiska forskningen, 

                                                
750 ESO (2012). 
751 Vinnova (2017). 
752 SCB (2006). 
753 Sedan 2009 ska den svenska högskolan samverka med det omgivande samhället, informera om verk-
samheten och verka för att forskningsresultaten från högskolan kommer till nytta. Under perioden 2008–
2016 genomförs en nära 30 procents höjning av forskningsanslagen från 25 till 34 miljarder kronor per år. 
På EU-nivå finns det ett stort intresse för innovationsfrågor med intresse att stärka konkurrenskraften i 
den europeiska industrin för att nå ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Horizon 2020 heter rampro-
grammet som europeiska kommissionen lanserade 2011 i vilket man sammanför alla pågående finansie-
ringsprogram för innovation och forskning med olika forskningsaktiviteter. Modellen som EU har initie-
rat kallas för Kunskapstriangeln forskning-utbildning-innovation och har många parallella och komplexa 
processer.  
754 Nahnfeldt, C. & Lindberg M. (red)(2013). 
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utan den företagsfinansierade forskningen dominerar i Sverige.755 Även 
stamcellsforskningen behöver stöd av riskkapital, och företag med forskare 
har startat t.ex. vid Karolinska Institutet och Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set.756  

Dåvarande utbildningsminister Thomas Östros (s) anklagas i en debattar-
tikel i Dagens Nyheter i februari 2004 för att sprida dubbla budskap genom 
att berömma den fria grundforskningen och samtidigt efterfråga ett större 
intresse för att utveckla kommersiella tillämpningar av forskarnas upptäckter 
i syfte att förbättra välfärden och stärka den ekonomiska tillväxten.757 I en 
debattartikel (mars 2004) uttrycker professor Johan Thyberg en fara för upp-
komsten av jävsituationer och otydliga bindningar mellan industrin och uni-
versiteten. Han menar också att regeringens kommersialiseringsiver av uni-
versitet och högskolors kunskap kommit från deras vetenskapliga rådgivare 
professor Hans Wigzell och rektor vid KI.758  

Värdefull kunskap får prislapp  
Offentliga forskningsorganisationer som universitet, det vill säga icke-
vinstdrivande institutioner, levererar avancerad vetenskap som omedelbart 
blir värdefull för industrin. Näringslivets kontakter med universitet har länge 
varit viktiga, om inte annat för att få tillgång till utbildad arbetskraft.  Men 
det kan vara svårt att samarbeta med universitet eftersom dessa anses arbeta 
med andra tidsperspektiv. Det har lett till att företag motvilligt ger dem kri-
tiska uppdrag.759 Å andra sidan kan universiteten uppfattas som lågkostnads-
konsulter som är påhejade av statliga program för teknologiöverföring.760 

Rädslan för att tappa sin exklusiva kunskap och få sina samarbetspartner 
som konkurrenter betraktas av många som den största nackdelen med nät-
verksorganisering.761 Nya former av nätverksliknade samarbeten håller på att 
utvecklas mellan industrin och akademin som ofta tar sig form i kluster som 
bygger på geografisk närhet. Det har exempelvis skett kring Karolinska In-
stitutet och dess verksamhet, inte minst i form av utbyggnaden av sjukhus-

                                                
755 Enerbäck, L., Lindsten, J. & Olivecrona, T. (2003). 
756 T.ex. Cell Therapeutics Scandinavia i Göteborg samt Neuronova i Stockholm. Att forskarna kan 
finansiera sin forskning på detta sätt möjliggörs av det s.k. lärarundantaget som är en lag som tillkom på 
1940-talet.756 Lagen ger forskare/lärare vid svenska universitet och högskolor (eller andra inrättningar 
som tillhör undervisningsväsendet) rätt till sina egna upptäckter och forskningsresultat och även rätt t.ex. 
att patentera dem. Lärarundantaget är ett undantag (1 § 2 st LAU) från  Lagen (1949:345) om rätten till 
arbetstagares uppfinningar (LAU) som stipulerar att företaget äger rätten till det som dess anställda 
uppfinner eller tar fram som produkter som har verkshöjd.  
757 Östros, T. (2004). 
758 Thyberg, J. (2004). 
759 Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K. (2005).  
760 Görling, S. (2010). 
761 Hedberg, B., Dahlgren, G. et.al. (1994). 
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områdena i Solna och Huddinge. Bara på Karolinska Institutet finns det ett 
hundratal forskargrupper som arbetar som mindre företag.762 De vinstdri-
vande företagen utsätts för en större press att tillmötesgå marknadsförvänt-
ningar. Självklart finns förhoppningar om att forskningen ska kunna ge eko-
nomisk avkastning i framtiden. Teknikens forskningspotentialer väcker 
kommersiella krafter både inom akademin och i näringslivet. Forskare upp-
muntras att ta patent763 och kommersialisera sina resultat, för att på det sättet 
finansiera sin forskningsverksamhet.764 Om en forskargrupp vill starta ett 
företag måste alla forskare skriva på en överenskommelse om att alla even-
tuella patent ska tillhöra företaget. Ett godkännande från etiknämnden inne-
bär enligt Stellan Welin således ett monopolistiskt skydd där såväl forskar-
gruppen, universitetet och indirekt företaget har kontroll över det värdefulla 
embryot.765 

Inom studier av bioteknik framhålls det att produktionen av immateriella 
rättigheter är viktiga strategiskt mål med nätverkssamarbete.766 Att som fors-
kare välja att kommersialisera sina vetenskapliga resultat och skapa ekono-
miska värden kan vara långt ifrån oproblematiskt. Det finns risk för intresse-
konflikter när forskare blir ägare och ledare av bioteknikföretag, och det kan 
medföra fara för forskningens sociala legitimitet och dessutom skada fors-
kargruppens identitet.767 Att kunskap får tydliga prislappar kan även bidra 
negativt till delningen av kunskap internt inom organisationen. Kunskap 
riskerar nämligen att bli undanhållen tills det är dags för de rätta ekonomiska 
initiativen att tas.768 De interna kunskapsprocesserna äventyras när kunskap 
hemlighålls och inte delas mellan kollegor. Öppenhet och tillit inom forskar-
gruppen riskerar då att inte utvecklas som önskat. 769 

Omskakande skandaler 
En stor skandal uppdagas när en av stamcellsfältets stora stjärnor Hwang 
Woo-Suk vid Seoul National University Korea under vintern 2005–2006 
avslöjas ha förfalskat de forskningsresultat som publicerats i tidningen Sci-
ence. Hwang Woo-Suks forskning hade bemötts med stor entusiasm inom 
forskarvärlden, då den gav löften om att kunna behandla svåra sjukdomar 

                                                
762 Nilsson, A. (2001). 
763 Patenträtten är en i lag reglerad ensamrätt som beviljats på viss tid för att exploatera en uppfinning. 
Utvecklingen av patenträtten inom biotekniken skiljer sig från tidigare struktur då grundläggande mänsk-
liga strukturer nu kan patenteras. Och biopatenten har visat sig gå in i ett tidigt teknikstudium som vi inte 
är vana vid för patent rörande annan teknik (Olsson, H. 1999). 
764 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
765 Welin, S. (2002-2005)(Intervju). 
766 Nilsson, A. (2001). 
767 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
768 Holmgren Caicedo, M. (2005). 
769 Hedberg, B., Dahlgren, G. et al. (1994). 
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med stamceller som kunde få patientens unika genetiska profil. Att som 
Woo-Suk bli publicerad i vetenskapliga tidskrifter med högt renommé är 
betydelsefullt för meritering, för att bli känd och för att få inbjudningar till 
samarbeten och föreläsningar runt om i världen, men även för att kunna at-
trahera kapital till sin verksamhet. Den koreanska regeringen hade varit 
snabb med att ge ekonomiskt stöd till Woo-Suks forskning. Flera andra in-
flytelserika stamcellsforskare i världen hade planerat att inleda samarbete 
med Hwang Woo-Suk. Avslöjandet görs av ett tevebolag som fått tipset av 
en kollega till Hwang Woo-Suk.770  

Ett annat fall som har bidragit till att den japanska regeringen 2014 satte 
igång ett åtgärdsprogram för att avskräcka forskningsfusk och visa att etik 
och ansvar ska prioriteras. Åtgärden hade upprinnelsen i en artikel från tid-
skriften Nature som visade sig ha blivit återkallad. Artikeln kom från fors-
kargruppen bakom Haruko Obokata vid det statliga Japanska forskningsin-
stitutet Riken. Den handlade om gruppens exceptionella genombrott att göra 
det möjligt att backa mogna celler tillbaka till stamceller. Men gruppens 
forskning visade sig senare vara omöjlig att upprepa. Den här skandalen 
kantades av ytterligare en sorglig omständighet när forskningsgruppens an-
svarige ledare tog sitt liv i arbetsrummet på institutionen.771 En svensk forsk-
ningsskandal där stamceller var inblandade uppdagades 2016. 

I den s.k. Macchiarini-skandalen är huvudpersonen den internationellt er-
kände forskaren och läkaren Paolo Macchiarini som anställdes som gästpro-
fessor på Karolinska Institutet 2010 och som överläkare på KS fram till 
2016. Kirurgen Macchiarini utför tre ingrepp med benmärgsceller som klätt 
en syntetisk strupe (operationer med konstgjorda luftstrupar av plast som 
behandlats med patientens egna stamceller). Macchiarini är först i världen 
med att utföra denna typ av operation. Resultaten av operationen publiceras 
bl.a. i tidningen Lancet 2011 där metoden och utfallet presenteras, och det 
sägs i artikeln att operationen medfört ett positivt utfall för patienten. Machi-
arini publicerar vidare ett flertal vetenskapliga artiklar allt eftersom forsk-
ningen och behandlingarna fortlöper och ytterligare två patienter opereras 
med samma metod. Men resultaten faller inte väl ut, utan leder till att två av 
patienterna avlider och den tredje blir allvarligt skadad. Macchiarini miss-
tänks i samband med sitt arbete som läkare och forskare för forskningsfusk 
på grund av bristfällig evidens och för att på ett oansvarsfullt sätt ha prakti-
serat de nya behandlingsmetoderna utan fullgod riskanalys. Läkemedelsver-
ket anmäler Macchiarini i april 2015 för att inte ha inhämtat tillstånd för 
klinisk prövning före operationerna. Han delges misstanke om brott i juni 
2016 för vållande till annans död och till kroppsskada i samband med de tre 
operationerna. Macchiarini avskedas från sina åtaganden på KI och KS och 

                                                
770 Persson, A. (2007). 
771 Rasko, J. & Power, C. (2015). 
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två oberoende utredningar tillsätts för att se över de inblandades roller och 
ansvarsförhållanden. 

Forskaren som affärsman  
Synen på att forskare har större drivkrafter än att tjäna pengar, det vill säga 
att de drivs av nyfikenhet och viljan att göra gott och ytterst få vetenskapligt 
erkännande, är fortfarande stark.772 Att akademin öppnar sina dörrar mot 
omvärlden ligger i tiden. Att forskare generellt kan anses vara handlingskraf-
tiga, effektiva och riskvilliga att skapa nya möjligheter stämmer in på det 
som ryms inom begreppet entreprenörskap. Att vara forskare och entrepre-
nör kan vara förenligt, men det måste inte vara det eftersom det handlar om 
olika fallenheter och arbetssituationer. Det finns politisk vilja att stödja, ut-
veckla och stärka nya former för att ta forskningsresultat vidare mot tillämp-
ningar och innovation, men det innebär inte att varje enskild forskare måste 
eller kan bli innovatör.  

Att kunna omsätta nya tankar och kunskaper till åtkomlig praktik och till-
lämpningar i form av innovationer är en specifik kompetens.773 Innovation 
kan förklaras med att det kommer av att tankar och begrepp kombineras till 
nya tankar och begrepp medan entreprenörskap handlar om att kombinera 
resurser på ett nytt sätt.774 En innovation behöver efterföljas av entreprenör-
skap, men entreprenörskap behöver inte föregås av innovation.775 Men det 
privata kapitalet har tagit plats i den akademiska forskningen. De kommersi-
ella intressena är kopplade till att läkemedel och terapier ska ge tillbaka av-
kastning på investerat kapital. På Karolinska institutet försöker man numera 
entusiasmera forskarna att tänka i patent och ger dem ekonomiskt stöd och 
hjälp med andra praktiska problem om de börjar rekrytera juridisk och pati-
entadministrativ kompetens.776 

Karolinska Institutets ledning fattade redan 2001 beslut om att öka ande-
len av den kommersiella finansieringen.777 2010 tilldelades KI:s tidigare rek-
tor Hans Wigzell (f.d. vetenskaplig rådgivare åt regeringen och tidigare i 
studien även lyfts fram som en av talesmännen för stamcellen) det svenska 
innovationspriset för att han under sin karriär verkat för att främja nyttiggö-
rande av idéer från universitetet.778 Att utveckla stamcellsforskning genom 
                                                
772 Le Blanc, K., Frisén, J., Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
773 Nahnfeldt, C. & Lindberg M. (red), (2013). 
774 Hamrefors, S. (2009). 
775 Hamrefors, S. (2009). 
776 Frisén, J. (2002–2005) (Intervju). 
777 Stone, R., & Frank, L. (2001). 
778 Hans Wigzell har bl.a. varit engagerad i entreprenörskapsprogrammet Stockholm School of Entrepre-
neurship SSES och investmentbolaget Karolinska Development KD. Inom SSES har över 4 500 studenter 
utexaminerats sedan starten 1998 och Karolinska Development KD innehar 40 bolag varav åtta med 
substanser i klinisk fas 2010. (SSES 2017). 
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traditionella forskningsanslag tar ofta längre tid än när man använder privat 
kapital. Professor Jonas Frisén startade tidigt, redan före millennieskiftet, 
företag med affärsidé att kommersialisera sin forskning ihop med kollegan 
Anna Marie Janson för att snabbare få in privat kapital till sin forskning. Att 
som svensk medicinforskare i slutet av 1990-talet starta företag och paten-
tera för att kommersialisera sin forskning var ovanligt. Det fanns då ingen 
riktigt utvecklad företagskultur bland svenska medicinare enligt Anna Marie 
Janson. Enligt Janson kommer upptäckterna snabbare till godo för patienter-
na om forskningen finansieras med riskvilligt kapital eftersom det inte går att 
få tillräckligt med resurser genom de offentliga forskningsanslagen. Hon 
påpekar att det är svårt att få läkemedelsbolagen att investera i utvecklingen 
om inte patenträttigheterna är säkrade. Hon beskriver även utifrån sin egen 
erfarenhet att många upptäckter annars riskerar att aldrig kunna utvecklas.779 

Men i vilken grad ska och kan kunskap egentligen vara fri? Idén om att 
alla ska ha tillgång till kunskap är modern. År 1942 framhöll Robert Merton 
vikten av att kunskap ska delas och spridas gratis.780 Merton ansåg att kost-
nadsfri publicering av vetenskapliga resultat utgjorde en garanti för att ut-
vecklingen av välkänd kunskap och forskarsamhället i stort skulle främjas.781 
Utifrån det resonemanget får forskarna sin belöning genom erkännandet som 
följer med att vara först att publicera viktig kunskap och därmed vara delakt-
ig i en större vetenskaplig utveckling. Men när marknadslogiken tar sig in i 
forskarsamhället utmanas tankarna om den kostnadsfria kunskapsdistribut-
ionen. Förespråkarna för kommersialisering av kunskap ser en positiv för-
djupad samverkan mellan akademi, stat och marknad782 medan kritikerna 
menar att det är ett allvarligt hot mot akademins frihet.783 

Internationellt kapital 
I mitt arbete på fältet har jag sett hur forskningsanslag blivit allt mer inter-
nationellt rörligt. Ett exempel är den amerikanska statens restriktioner till 
embryonal stamcellsforskning som bidrog till transferering av kapital till 
svenska forskarlag via samarbeten mellan länderna. Och att George W. 
Bush, trots sina överstatliga restriktioner, inte kunde hindra den stora forsk-
ningssatsningen i Kalifornien som var ett delstatligt initiativ. Genom argu-
mentet att stamcellsforskningen utöver möjligheten till bot av allvarliga 
sjukdomar även kommer att ”leda till ekonomisk tillväxt” samlades företrä-
dare från näringsliv, forskning och universitetsvärlden 2005 och fick stöd 
genom majoriteten av Kaliforniens befolkning i en folkomröstning att för-
                                                
779 Frisén, J. (2002–2005) (Intervju). 
780 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
781 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
782 Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). 
783 Krimsky, S. (2003). 
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dela över 20 miljarder kronor till stamcellsforskningen under en 10 års-
period.784 

Även inom EU uppstod motstridiga handlingar för att ge och att inte ge 
pengar till stamcellsforskning. EU:s forskningsministrar fattade ett beslut 
2006 att EU inte ska ge forskningsmedel till framtagning av stamcellslinjer 
från humana embryon. Efter diskussioner mellan EU:s forskningsministrar 
stod det klart att en grupp, som främst bestod av katolska länder ledda av 
Tyskland, motsatte sig stamcellsforskning. En kompromiss togs fram. När 
det gällde EU:s forskningsmedel och fördelningen av dessa under perioden 
2007–2013 ska bidrag endast ges till forskning på stamceller som forskarna 
redan hade tillgång till, inte till framtagandet av nya stamceller. Men den 
dåvarande svenska forskningsministern Leif Pagrotsky (s) sade till TT att 
kompromissen inte skulle kunna hålla tillbaka den så viktiga uppgiften att 
bekämpa flera kroniska sjukdomar i Europa. Inför diskussionen om EUs 
forskningsprogram 2014–2020 poängterar dåvarande utbildningsminister Jan 
Björklund (fp) att Sverige kommer att arbeta för att våra forskare ska kunna 
upptäcka nya behandlingsmetoder. Han var även tydlig med att EU:s forsk-
ningsmedel bör få användas på embryonala stamceller så att Sverige och EU 
på det sättet skulle kunna bidra till att rädda liv.  

Avsaknaden av entydiga regler kring finansieringen av stamcellsforsk-
ningen innebär en avsaknad av kontroll över vad som sker inom de privata 
laboratorierna. Svenaeus menar att beslutet av George W. Bushs administrat-
ion om en politisk kompromiss bidrar till att forskarna i högre grad hamnar i 
det privata näringslivets händer vilket gör att ny kunskap kopplas till hem-
lighetsmakeri och patentering.785 

Patent och framtidstro  
Mowery och Sampat visar med sin forskning att motiv och normer skiljer sig 
åt mellan universitet och företag.786 För den akademiska forskaren är det 
viktigt att vara först med att tillkännage och publicera sina forskningsresul-
tat. Men det går inte att patentera en medicinsk upptäckt om den har publice-
rats. Industriella innovationer blir därför beroende av att vissa forskningsre-
sultat hemlighålls. Det kan utgöra en konflikt vid samarbeten. I Sverige är 
det forskaren som ska lämna in sin patentansökan och denna äger själv sina 
uppfinningar. I USA äger universiteten patenten och det ligger i universite-
tets intresse att följa upp forskarnas patentmöjligheter. Patent spelar en viktig 
roll i forskning och utveckling av biotekniska uppfinningar. Enligt många 

                                                
784 Bergkvist, L.G. (2005). 
785 Svenaeus, F. (2003). 
786 Mowery, D.C. & Sampat, B.N. (2005). 
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rapporter har flera befintliga embryonala stamcellslinjer patenterats i USA.787 
En sådan utveckling kan leda till att andra forskningsaktörer, såväl privata 
som offentliga, hamnar i beroendeställning för att få åtkomst till forsknings-
material och relevant kunskap. 

Traditionellt har forskning och utveckling (FoU) tillsammans med patent 
varit de främsta observationerna för att mäta innovationsverksamhet. Det har 
präglat de klassiska definitionerna av begrepp som teknisk utveckling, inno-
vation och imitation.788 Antalet patentansökningar har setts som en tempera-
turmätare på framtidstron i Sverige. Ju fler patent som söks, desto fler är det 
som har tagit steget mot att kommersialisera sina uppfinningar. Men statisti-
ken visar att antalet ansökningar har halverats på drygt tio år. Det beror dock 
inte på att svenska företag har blivit mindre innovativa. Det är i första hand 
globaliseringen som fått företagen att vända sig till andra länders patentverk 
i stället för till det svenska för att skydda sina innovationer.789 

Patent i praktiken  
I Sverige regleras patentförfarandet genom patentlagen och genom bland 
annat bioteknik-direktivet från EU-parlamentet.790 År 2004 infördes en sär-
skild bestämmelse om patent på människokroppen i 1§ Patentlagen där män-
niskokroppen uttryckligen inte går att patentera. Enligt propositionen gäller 
förbudet bland annat embryon, foster och könsceller, men tekniskt fram-
ställda beståndsdelar och isolerade beståndsdelar av människokroppen kan 
vara möjligt att patentera.791  

I ett internationellt mål i EU-domstolen behandlades frågan om patent på 
stamceller. Den tyske stamcellsforskaren Oliver Brüstle erhöll 1997 ett pa-
tent på ett förfaringssätt att framställa embryonala stamceller. Organisation-
en Greenpeace överklagade år 2005 patentet eftersom organisationen ansåg 
att detta stred mot förbudet att patentera och kommersialisera mänskligt liv. 
Efter ytterligare sex år prövade EU-domstolen om begreppet ”mänskliga 
embryon” i bioteknikdirektivet ska vara enhetligt och europeiskt och om 
embryonala stamceller ska få användas i kommersiella och industriella än-
damål och därmed vara möjliga att patentera.792 EU-domstolen fattade 2011 
utifrån en rättslig tolkning (med andra ord inte utifrån en medicinsk eller 
                                                
787 Welin, S. (2003–2005). (Intervju). 
788 Lööf, H. (2012). 
789 Alpman, M. (2013). 
790 De allmänna förutsättningarna för att kunna erhålla patent enligt patentlagen är krav på nyhet, uppfin-
ningshöjd och industriell användbarhet och samtliga dessa krav måste vara uppfyllda. Uppfinningen ska 
vara absolut ny och inte vara något som redan är allmänt känt. Den ska särskilja sig från tidigare kända 
uppfinningar. Den ska ha en teknisk karaktär, teknisk effekt och vara reproducerbar. Det innebär att en 
upptäckt av t.ex. ett biologiskt material inte kan patenteras (PRV 2017). 
791 Proposition 2003/04:55. 
792 Dom (ECLI:EU:C:2011:699). 
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etisk frågeställning) i korthet beslutet att mänskligt embryo ska harmoniseras 
och ses som en ”äggcell som har förmågan att utvecklas till en människa”. 793  
EU-domstolen menar att det ankommer på den nationella domstolen att, med 
beaktande av den vetenskapliga utvecklingen, avgöra om en stamcell som 
har utvunnits ur mänskliga embryon i blastocyststadiet är ett mänskligt em-
bryo i den mening som avses i artikel 6.2c i direktiv 98/44, samt bedöma om 
tillvägagångssätt där embryon förstörts ska anses strida mot människovärdet 
och därmed inte får patenteras. 

Hanteringen av stamcellspatent visar på en klyfta mellan de olika patent-
domstolar som finns i Europa. Europeiska patentverket (EPO) har tidigare 
tolkat embryonala stamceller på ett något annorlunda sätt än EU-domstolen, 
men EPO har nu gett ut riktlinjer i linje med EU-domstolens beslut. EPO 
stödjer sina beslut på en mellanstatlig konvention med fler länder än de som 
lyder under europeisk lag. Domstolar måste efter detta beslut börja jämka 
ihop sig, samtidigt som forskare och företag är i en gråzon när det gäller vad 
som egentligen är patenterbart. EPO:s beslut kan komma att störa den euro-
peiska stamcellsforskningen och direktivets grundläggande motiv att skydda 
och stödja europeisk innovation kan påverkas och ge konkurrensproblematik 
mellan stamcellsteknologi och annan biomedicinsk industriell verksamhet. 
Forskarna är rädda att förbuden mot patentering och kommersialisering av 
stamceller kommer att minska intresset hos investerarna eftersom det då 
uppstår osäkerhet om hur forskare ska kunna skydda sina upptäckter.794 EU-
direktivets yttersta syfte är att undanröja hinder för utveckling av biotek-
nologi, men avvägningen mot andra grundläggande principer inom EU, som 
i det här fallet människovärdet, kommer att bli problematisk att hantera i 
praktiken.795 Frågan om stamcellspatent visar på sprickor mellan Europas 
olika patentinsatser och påvisar samtidigt ytterligare en gråzon som upp-
kommer i patentinstitutionens transformationsprocess i en allt mer globali-
serad tillvaro med hög internationell konkurrens. För även om EU-

                                                
793 1. Artikel 6.2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt 
skydd för biotekniska uppfinningar ska ha följande tolkning: Begreppet mänskligt embryo avser varje 
mänsklig äggcell från det att den befruktas, varje obefruktad mänsklig äggcell i vilken en cellkärna från 
en mogen mänsklig cell har transplanterats och varje obefruktad mänsklig äggcell som har stimulerats till 
delning och vidareutveckling genom partenogenes.  
2. Bestämmelsen i artikel 6.2 c i direktiv 98/44 om uteslutning från patenterbarhet vad avser användning 
av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål gäller även användning av mänskliga 
embryon för vetenskaplig forskning. Endast sådan användning med terapeutiskt eller diagnostiskt syfte 
som är tillämplig på och till nytta för mänskliga embryon kan bli föremål för patent. 
3. Artikel 6.2 c i direktiv 98/44 innebär att en uppfinning inte är patenterbar när den tekniska lösning som 
är föremål för patentansökan fordrar att mänskliga embryon först förstörs eller att de används som ut-
gångsmaterial, oberoende av i vilket skede de används och även när användningen av mänskliga embryon 
inte nämns i beskrivningen av den tekniska lösningen i patentkraven. 
794 Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intevju). 
795 Rynning, E. (2005) (Intervju), Welin, S. (2002–2005) (Intervju). 
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domstolen säger nej till patentering av embryonala stamceller går det ändå 
att söka patent för dem i andra delar av världen som t.ex. USA och Japan.796   

Patentet — en svårnavigerad process  
Patent bör enligt Powell m.fl. betraktas som en input till innovationsproces-
sen snarare än ett resultat.797 Att utvecklingen av patentinstitutionen tenderar 
att bli allt smalare medför enligt Stellan Welin även en risk för att de i fram-
tiden blir lättare att kringgå.798 Patent är för många industrier, undantaget 
läkemedel och bioteknologi, av mindre värde i jämförelse med andra former 
av kunskapsutbyte som konferenser, publikationer, informella kontakter och 
konsultverksamhet.799 Patentinstitutionen som tillkom under 1800-talet kan, 
som jag ser det, få svårare att i dagens samhälle möta såväl komplexa inno-
vationsprocesser som globala och disruptiva innovationer. Patent ger otill-
räckligt skydd på en global marknad. Det tar lång tid att erhålla dem samti-
digt som processen är en svårnavigerad och kostsam procedur. Allt fler läm-
nar patentförfarandet samtidigt som det börjar bli en allt vanligare företeelse 
att de som redan har patent delar med sig av dem. 800 Kristian Tryggvason, vd 
för bioteknikbolaget BioLamina som bland annat bygger vidare på en stam-
cellsteknik, som utvecklats av professor Outti Hovatta vid KI, uttalar sig om 
patentens roll för stamcellsteknikens framtida utveckling och framhåller att 
om stamcellen visar sig fungera kliniskt kommer det att leda till nya affärs-
modeller även utan patent. Tryggvason menar också att de bolag som kom-
mer att göra terapierna kommer att vara andra bolag än de traditionella lä-
kemedelsbolagen.801  

Jonas Frisén som genom sin verksamhet erhållit patent i bl.a. USA för sin 
metod att isolera stamceller från människans hjärna anser att patent är viktigt 
för vissa aspekter som t.ex. konkreta läkemedel som påverkar stamceller, 
men mindre viktiga för t.ex. behandlingsprocedurer som ofta evolverar och 
därför är svåra att täcka med patent.802 Eftersom stamceller handlar mycket 
om tillverkningsprocesser blir patent inte lika viktiga att söka och inneha. 
Patentfrågan som rör embryonala stamceller behöver därmed inte vara avgö-
rande för teknikens utveckling.  

                                                
796 Brohult, L. (2011). 
797 Powell, W. & Grodal, S. (2005). 
798 Welin, S. (2002–2005) (Intervju). 
799 Mowery, D.C. & Sampat, B.N. (2005).  
800 SOU 2006:80. 
801 Heath, 1. (2012). 
802 Frisén. J. (2002–2005), (2017) (Intervju). 
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Att vända motsättningar till förutsättningar — Mot 
upplösning av kontroverserna  
Stamcellens introduktion, först för forskarna och därefter för omvärlden, har 
fört med sig många praktiska och nya teoretiska utmaningar. Med utgångs-
punkt i cellens ursprung och dess potential till värdeskapande i form av 
”bot” och ”kapital” har vi kunnat se uppkomsten av ett flertal komplicerade 
konflikter, bland annat hur talesmännen för stamcellerna och teknikens ut-
veckling blivit ifrågasatta av olika aktörer. Stamcellsforskningen har aktive-
rat komplexa samverkansformer och därinom komplicerade frågeställningar 
kring syftet med forskningen, varifrån stamcellerna kan och får hämtas, vem 
som ska få ta del av forskningskunskaperna och på vilket sätt den är kom-
mersiellt intressant. Varför och under vilka tillstånd som de här oenigheterna 
har uppkommit har vi kunnat följa med hjälp av ”triangeldramat” och den 
övergripande frågeställningen som ”vad som händer med människans själv-
uppfattning då den kolliderar med önskan om att kunna bota sjukdomar och 
svårt lidande och därför även bli beroende av kommersiella och industriella 
intressen?”803 Nu ska vi följa upp resonemangen och se hur de olika aktörer-
na har hanterat kontroverserna.  

Kontroverserna har jag återigen valt att tolka och förstå genom att under-
söka översättningsprocesserna som uppkommer när de oförenliga målen som 
skapat konflikterna, som därmed även riskerar att inte vara möjliga att 
uppnå, hanteras av aktörerna i aktör-nätverket runt KI samt i konkurrerande 
handlingsnätverk utanför. Både Latour och Callon betonar att en översätt-
ningsprocess inte kan ha ett uppenbart mål eller tydligt avslut eftersom den 
ständigt pågår. Översättningen är inte en egenskap eller ett resultat utan en 
handling. Som tidigare nämnts fokuserar Callon i sin översättningsmodell 
mer på översättarna och hur de blir omtolkade, hur de länkas till varandra 
och det gemensamma problemet under översättningsprocessen. Latour har i 
översättningsprocessen mer fokus på översättandet i sig, och själva omtolk-
ningen blir det viktigaste.804  Konflikterna kan här förstås som motsättningar 
mellan oförenliga institutionella roller, ordningar och värden. Det är mot-
sättningar som består av motstridiga krafter, alternativa idéer och spänningar 
som till att börja med kan verka omöjliga att lösa, men som under innovat-
ionsprocessens utveckling visar sig vara möjliga att förändra eller omforma. 
Vissa former av oklarhet kan vara produktiva och skapa kreativitet och hand-
lingsutrymme. Med start i Callons problematiseringsfas där skäl för olika 
slags aktörer (mänskliga som icke-mänskliga) formuleras för att finna lös-
ningar på problemen och sedan skapa allianser och strategier för att inordna 
aktörerna i olika roller, kommer vi här att få följa med i ett flertal kreativa 

                                                
803 Svenaeus, F. (2003). 
804 Latour, B. (1986). 
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handlingar och, som Callon lyfter fram, även få se att vissa översättnings-
processer kommer att misslyckas. 

Upplösning kontrovers 1: På vad ska det forskas?  
Den första kontroversen har sitt avstamp i den komplicerade frågan om det 
är rätt att förstöra mänskliga embryon i forskningssyfte. Ett ställningsta-
gande för eller emot detta är att hantera en konflikt som bottnar i synen på 
huruvida cellen är att definiera som ett forskningsbart material eller en män-
niska. Det jag här finner extra tänkvärt är artefakten ”stamcell” som inte har 
låtit sig hanteras passivt och följt efter i olika aktörers beskrivning av den. I 
stället har stamcellen lyckats göra de andra aktörerna beroende av den. När 
Latour och Callon började argumentera för att jämställa artefakter med män-
niskor i översättningsmodellen för att förstå hur verkligheten konstrueras 
existerade inte kontroversen med artefakten stamcell. Latour och Callon av-
såg inte att tillskriva saker och mekanismer samma intentionella handlande 
som människor. Men faktum är att vi nu befinner oss i en tid där nya typer 
av artefakter, dvs. ny avancerad teknik som t.ex. stamcellen, också bidrar 
med nya förutsättningar. Stamcellen har visat att en artefakt kan bli en aktiv 
aktant. Därför har förståelsen och inställningen till den en avgörande inne-
börd för konstruktionen av den fortsatta innovationsprocessen.  

Utifrån befintliga värdesystem och gällande regelverk har stamcellens bi-
ologiska natur och konceptuella och begreppsmässiga tillskrivelser försvårat 
klassificeringen av den, inte minst i uppdelningen som varande mänsklig 
eller inte mänsklig.  Utvecklingsprocessen handlar på ett övergripande plan 
om att väga möjligheten att få fram ny kunskap och nya behandlingsme-
toder, samt forskningens frihet, mot människors integritet och lika värde. 
Stamcellen är på det sättet en ”konfliktunge” som avkräver tydligare ställ-
ningstaganden kring olika värden, vilket medför att inblandade aktörer ute i 
samhället och bland forskarna har fått grepp om värdesystemet och hur de 
konkurrerar med varandra. Därmed blev det även tydligt att ”rätten till liv” 
inte är det enda värdet att ta hänsyn till. Dessa sätt att uttala sig om framtiden 
kan ses som performativa. Här skapas en framtid genom att den placeras i 
nutid.805Detta gjordes genom formuleringar av löften/visioner som forskarna 
ville uppnå. De gav omvärlden förväntningar om här och nu och om framti-
den. Potentiella utfall som i nuet kunde uppfattas som positiva (bot, medici-
ner, nya terapier) eller negativa (risker, biverkningar, misslyckanden) och ge 
omvärldens aktörer möjlighet att i nuet påverka stamcellsforskningens fram-
tid. Dessa uttalade förväntningar blev både orsak till och konsekvens av en 
vetenskapsteknologisk kunskapsproduktion.806 

                                                
805 Brown, N. & Michael, M. (2003).  
806 Borup, M. et al. (2006).  
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Samhället och forskarnas hantering av utvecklingsprocessen visar att det 
nu finns situationer då människovärdet har rätt till skydd, men att det inte 
alltid finns en obetingad rätt till liv.807  

I den svenska lagstiftningen löste man denna frågeställning genom att ena 
sig om att definiera stamcell som en teknik. Det kunde göras först efter att 
man förhandlat med forskarsamhället och den folkvalda politiska försam-
lingen om en gränsdragning i tid av cellens olika utvecklingsstadier och 
därmed skapade de tillsammans ett uttryckligt förtydligande av när cellen 
enligt svensk rätt övergår från biomaterial till människa. Förhandlingarna 
mellan statsmakten och aktör-nätverket runt KI bidrog till en överenskom-
melse om när och var ett människovärde ska anses inträffa enligt svensk 
reglering och där gränsdragningen hör ihop med om det ”befruktade ägget” 
är placerat i en mänsklig livmoder, är nedfryst i en biobank eller är placerat i 
ett provrör i ett laboratorium. En av frågeställningarna bakom kontroversen, 
om det är etisk försvarbart att förstöra ett mänskligt embryo i forsknings-
syfte, löstes i och med att lagstiftningen på ett övergripande plan värderar 
stamcellen som teknik/material. Teknikutvecklingen rörande stamcellslinjer 
har medfört att samma cellkonstellation (mötet mellan äggcell och sä-
descell), som före 1998 och upptäckten av embryonala stamcellslinjer karak-
teriserades som ett ”mänskligt embryo”, översattes till ett ”befruktat ägg”, 
med andra ord ett biomaterial (förutsatt att det inte placeras i ett forum som 
omvandlar det begreppsmässigt till ett ”mänskligt embryo” med ”människo-
värde”, det vill säga i en mänsklig livmoder).  

Genom att omformulera och transformera ett embryo, från ett subjekt till 
ett objekt/ett instrument/material inom ramen för den kultur som råder i ett 
laboratorium fjärmas embryot från ”liv” så länge det är i laboratoriet.808 Em-
bryot kategoriseras som ”liv” när det är placerat i en livmoder. Embryots 
konceptuella innebörd är med andra ord bundet till en viss tidpunkt och en 
viss plats.  

Sedan 1 januari 2005 tillåts i Sverige, som ett av få länder i världen, att 
mänskliga ägg befruktas i forskningssyfte .809 I detta gränsdragningsområde 
aktualiserades den etiska frågeställningen (då menar jag bortom den juri-
diska hanteringen) hos den enskilde individens personliga inställning till 
människans värde och vad man anser vara ”rätt” och ”fel” i bedömningen av 
när ett mänskligt liv har sin början och sitt slut. Respekten för livet är en 
stark institution. I samma stund som man fattar sitt beslut framträder direkt 
en motståndarsida, som i debatten om stamcellen gavs utryck i grupperingar 
om vilken sida som ansågs var ”ond” eller ”god”. Genom att konstruera en 

                                                
807 Eftersom vi i lag redan tagit ställning till att abort är tillåten i Sverige är det tidiga fostret inte ”heligt”, 
vilket medför att inte heller det tidiga embryot är det. Welin, S. (2003–2005) (Intervju). 
808 Knorr-Cetina, K. (2003). 
809 Proposition (2003/04:148). 



 216 

glidande skala finns det utrymme för varje enskild individ att förr eller se-
nare hamna på den ena eller andra sidan som ”ond eller god” i förhållande 
till vad som är ett människovärde, eftersom forskning på en levande männi-
ska medför att den människan has ihjäl, vilket ytterst inte accepteras av nå-
gon aktör.  

En annan framgångsrik översättning uppstod i forskarnas initiativ och ar-
betet med att formulera alternativa stamcellstyper till de embryonala. Det här 
var en översättningsprocess som skapades i samverkan mellan forskare i 
Sverige och andra internationella grupper. Genom att de tillsammans klarade 
av att konstruera kriterier och ett gemensamt internationellt språk för att dela 
upp stamcellen i flera kategoriseringar än embryonala, t.ex. adulta, fetala och 
mesenkymala, medförde det att forskarna kunde erhålla en större skara an-
hängare som då kunde välja att sympatisera med den ena eller andra gruppen 
och i och med det behövde man inte längre vara för eller emot ”hela” den 
stamcellsteknologiska utvecklingsprocessen. Allt medan forskarna började 
finna lösningar på kontroverserna fick forskningen starkare fäste.  

I början av diskussionerna om stamcellsforskningens framtid var den cen-
trala frågeställningen i svenska medier: ”Ska vi nu tillåtas att leka Gud?” 
Men den frågeställningen försvann snart från agendan och det går att konsta-
tera att denna fundamentalt viktiga fråga var aktuell under en kort tidsperiod. 
Att det blev så har, som jag ser det, sin förklaring i att Sverige genom fors-
karna och de politiska makthavarna tidigt tog ställning till att stamcellen inte 
handlar om forskning på människor. På grund av detta ställningstagande 
gavs det vetenskapliga perspektivet företräde framför det religiösa. 

 Genom att formulera argumentet att söka finna ”lindring och bot av 
mycket svåra sjukdomar” kommunicerades tydligt att forskarnas uppgift var 
att försöka ”råda bot” och inte att ”leka Gud”. Att de lyckades formulera och 
nå ut med detta starka ställningstagande gav ett stort moraliskt stöd för fors-
karnas teknikutveckling och yrkesauktoritet 

Att kontroversen kunde lösas så snabbt kan förklaras med att synen på 
stamcellsteknologi i Sverige även fick, som Tidd och Bessant beskriver det, 
draghjälp av en annan teknik och dess tidigare framsteg.810 Stamcellstekniken 
hade nytta av den diskussion om genteknik som redan var igång i sam-
hället.811 Den forskningen handlar om att förstå DNA-segment och att mani-
pulera det som naturen har skapat – människor och djur och växter – genom 
att överföra och modifiera gener (arvsmassa). I den statliga utredningen ”Att 
spränga gränser – Bioteknikens möjligheter och risker” har jag plockat ut 

                                                
810 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). 
811 Tex HUGO-projektet var ett projekt under 1990-talet där arvsmassan hos människa sekvensbestämdes, 
det vill säga varje bokstav i DNA:t avlästes. HUGO är en engelsk förkortning och står för human genome 
organisation. Projektet slutfördes 2003 (Gentekniknämnden 2017b). 
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följande citat som visar på förutsättningarna och hanteringen av framväxten 
av denna komplexa teknik.812 

 

Diskussionen om gentekniken medförde en acceptans, såväl i Sverige som i 
omvärlden, och den har uttryckts bidra till uppkomsten av en teknikbaserad 
lagstiftning som kan följa med utvecklingen.813 Kontroversen om definition-
en av stamcellen löstes genom en översättningsprocess där stamcellen kom 
att formuleras som en ny teknik som en följd av en process vi i Sverige hade 
påbörjat långt tidigare, nämligen att kunna påverka våra arvsanlag.814 Det är 
intressant att det vid en jämförelse mellan de två lagstiftningsprocesserna för 
de två komplexa teknikerna går att se att de etiska aspekterna har fått en 
större dignitet och ett helt annat skydd i lagrummet rörande tekniken stam-
cell. Så här formulerade lagstiftaren de etiska värderingarna rörande biotek-

                                                
812 SOU 2000:103. 
813 Detta framhölls av juridikprofessor Elisabeth Rynning som varit delaktig med sin sakkompetens i SOU 
2000:103 och SOU 2004:20. 
814 HUGO projektet samt erfarenhet som skapats genom lagstiftning och etiska diskussioner om abort, 
organdonation och transplantationer samt xenotransplantationer. Welin, S. (2002–2005) (Intervju). 

”Biotekniken betraktas internationellt som ett framtidsområde 
med en enorm potential. I alla utvecklade länder – och i åtskil-
liga utvecklingsländer – satsas stort på forskning och utveckling 
inom bioteknikområdet ... I framtiden kommer bland annat nya 
och bättre läkemedel, vaccin och utsäden att utvecklas ... I de-
batten om biotekniken, och då särskilt gentekniken, intar exper-
ter och allmänhet ofta olika ståndpunkter. Grovt förenklat fram-
håller experterna möjligheterna och allmänheten riskerna. I 
praktiken ser förhållandena dock lite annorlunda ut. ... Utmär-
kande för biotekniken är att forskning och teknisk utveckling 
ligger flera steg före den etiska reflektionen. I ett sådant läge 
kan etiken tvingas in i en situation där dess uppgift blir att finna 
motiv för användning av en redan utvecklad teknik och därmed 
legitimera dess moraliska halt ... Den etiska diskussionen måste 
vara en naturlig del i verksamheten redan på forsknings- och ut-
vecklingsstadiet. Ytterligare en viktig faktor är demokratia-
spekten. Många av bioteknikens tillämpningar berör många 
människor och också kommande generationer. Det är därför 
nödvändigt att involvera så många människor som möjligt i den 
etiska diskussionen. Bioetiken måste bli en angelägenhet för 
alla.” 

 
                    SOU 2000:103 
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nik några år innan den embryonala stamcellen blev allmänt känd för värl-
den:815  

Men som vi sett när det gäller kontroversen och dess upplösning i hantering-
en av den nya embryonala stamcellstekniken har den bidragit till en helom-
vändning hos såväl lagstiftaren som hos forskarna när det gäller synen på de 
etiska värderingarna. Med stöd av det här beslutet går innovationsprocessen 
vidare för att finna nya sätt att påverka ursprungscellerna för att bota allvar-
liga sjukdomar. Den snabba hanteringen av kontroversen bidrog till att stam-
cellsforskarna tidigt kom igång med sin teknikutveckling, vilket har medfört 
att Sverige och forskarna på KI är bland de världsledande forskarna inom 
stamcellsteknologi.816 

Upplösning kontrovers 2: Varför, och i så fall var, ska det 
forskas? 
I den andra kontroversen kom själva ifrågasättandet av syftet med forskning-
en i fokus. Forskarna formulerade budskapet och talesmännen förde det vi-
dare med meningen att forskningen på stamcellen ytterst handlade om att 
kunna utveckla nya kliniskt användbara terapier. Stamcellen stod för en löf-
tesrik utveckling, men frågorna som detta väckte var om det verkligen räcker 
med att målet med forskningen är eftertraktat för att tillåta den ur en etisk 
synvinkel? 

Som vi kunnat följa i studien blev det tydligt att det avgörande argumen-
tet från forskargrupperna för att stödja stamcellen i lagstiftningsprocessen 
var att cellen föreföll ha en märkbar möjlighet att utveckla sig till alla former 
                                                
815 SOU 2000:103. 
816  International Stem Cell Forum (2008). 

” Frågan om det behövs en särskild etik för biotekniken, har 
ibland besvarats jakande. Det kan bero på att biotekniken ofta är 
en gränsöverskridande verksamhet med livets grundläggande 
beståndsdelar som både medel och mål. Här blir slutsatsen dock 
den motsatta. De etiska värderingar som bör ligga till grund för 
ställningstaganden till biotekniska tillämpningar, de värderings-
konflikter som kan uppstå vid sådana ställningstaganden och 
den etiska analys som bör föregå dessa skiljer sig inte från vad 
som gäller andra handlingar ...”  

 
                    SOU 2000:103 
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av andra celler. Det samlande övergripande argumentet var att stamcellen 
kan komma att ge upphov till lindring och bot på allvarliga sjukdomar och 
kroppsskador. Genom att tidigt finna ett sådant tydligt och starkt argument är 
mycket vunnet. Det blir svårt för någon av aktörerna att gå emot viljan att 
försöka uppnå detta syfte. Diskussionen kring stamcellen kom därmed att 
handla om nyttan med forskningen och vilken nytta den enskilda människan 
och samhället i stort skulle kunna ha av den. Med andra ord så var det nytto-
aspekten med forskningen som till slut avgjorde och gjorde att andra aktörer 
omkring forskarna tog ställning, från lagstiftaren och andra berörda myndig-
heter till patientorganisationer i samverkande nätverk, som dessutom sträckte 
sig in i forum även utanför Sverige. Det var aktörer som valde att ställa sig 
bakom önskemålet att tillåta utveckling av konceptet stamcell på bred front. 

Att forskarna i ett tidigt skede kunde definiera och få gehör för sitt upp-
drag var på många sätt avgörande för att innovationsprocessen skulle kunna 
fortsätta. Stamcellen och dess framtida möjligheter kommunicerades med 
löften om att kunna påverka människans livskvalitet och överlevnad utan att 
kunna bevisa hur. Kombinationen av det kittlande i att forskarna hade hittat 
en (embryonal) stamcell, och att det också gick att laborera med den, gav 
förhoppningar om att viktiga forskningsgenombrott skulle kunna ske. Å 
andra sidan fanns det kritik och rädsla för att tekniken skulle kunna bidra till 
att skapa artificiella människor eller Frankensteinliknande kloner.  

Kampen som pågick mellan ”för” eller ”emot” stamcellen gick ut på att få 
den ena att framstå som verkande för forskningsframsteg och den andra som 
en vetenskaplig bakåtsträvare. Som Alvesson och Sveningsson framhåller 
medför identifikation en del subjektiv orientering så att tankar, värderingar, 
åsikter beteenden etc. styr en individ mot den kategori som idén själv ser sig 
vilja tillhöra.817 Forskningen på stamcellen visar på svårigheten att kategori-
sera nya komplexa innovationer enligt gamla normer. Enligt min mening 
visar den här formen av komplexa teknikutvecklingar hur svårt det är att dra 
upp skarpa gränser och t.ex. skilja på vad som är grundforskning respektive 
tillämpad forskning. Innovation som företeelse går att argumentera för och 
emot inte bara utifrån forskningspolitik, utan även utifrån näringslivspolitik. 
Det pågick en kamp om vem som skulle styra dagordningen. Under lagstift-
ningsprocessen blev det tydligt att det fanns en politisk vilja att få frågan på 
sitt bord, med andra ord en kamp om vilket departement och vilken minister 
som skulle uttala sig i frågan, och vem som skulle ansvara för regleringens 
utformning. Stamcellen som ny företeelse, utan givna normer eller utvecklad 
begreppsapparat, visade sig vara svår att sortera in och blev därmed under en 
period ”departementslös”. Stamcellerna kom att vandra mellan att vara ut-
bildning, vetenskap och affärer och därmed hanteras mellan utbildnings-, 

                                                
817 Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2007). 
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social- och näringsdepartementen. Ett resultat av alla dessa resor var att 
stamcellen fick en allt tydligare begreppskonstruktion.  

Det förekom också en konkurrens om vilket beslutande organ som for-
mellt och juridiskt ägde makten över att kunna ge etiskt tillstånd eller inte till 
forskningen. I Sverige fick som vi sett den formella juridiska hierarkin tidigt 
utreda frågan hela vägen, från de lokala etikprövningsnämnderna upp till 
regerings- och riksdagsnivå. Därefter tillkom ytterligare tvister då de nya 
regleringarna rörande stamcellsteknologin kom att krocka med, eller rent av 
strida mot, befintliga internationella konventioner och gällande regelverk. 
Utöver detta pågick en kamp mellan olika länder som var för eller emot. 
Dessa länder kunde liksom Sverige stifta egna nationella lagar som skulle 
stödja eller inte stödja forskning på stamceller. Det var också möjligt att 
driva frågan om teknikens möjlighet till utveckling inom en federal kontext, 
inom EU genom Ministerrådet och EU-domstolen. Sammantaget visar detta 
hur olika institutionella utformningar skapat svårhanterliga förutsättningar 
för stamcellsforskarna att navigera och hålla sig välinformerade om var, hur 
och när de kan få tillgång till material, kunskap, pengar och kompetens.  

Under den processen med att finna ett tydligt utrymme för forskningen 
fördes en diskussion huruvida det egentligen var tekniken som styrde eller 
om det var politiken som visade vägen. Kritiken att det kortsiktiga nyttotän-
kandet för att stödja en så etiskt kontroversiell innovationsprocess är lämp-
ligt pågår fortfarande med röster som inte bara kommer från politiskt håll 
utan även från den svenska akademin. Den samhälleliga satsningen på ut-
veckling av konceptet stamcell tog inte loven av allt motstånd. Det finns 
fortfarande personer, organisationer och nationer som ifrågasätter stamcells-
forskningens utveckling. Professorn i genusvetenskap och docent i statsve-
tenskap, Teresa Kulawik, debatterade 2012 om hur det kortsiktiga nyttotän-
kandet i Sverige lett till kostsamma, trendiga och tvivelaktiga storsatsningar 
inom naturvetenskap.818 Hon lyfter fram embryonal stamcellsforskning som 
ett exempel. Kulawik menar att Sverige tillhör de länder som efter en kort 
diskussion valde bort motståndarnas invändningar och i stället satsade allt på 
stora forskningsmedel på embryonala stamceller. 

En annan tydlig och motstridig kamp var den som handlade om tiden för 
att fatta dessa avgörande beslut. En tidsuppfattning som av några framhölls 
vara alltför kort för att kunna fatta ett genomtänkt beslut om var och hur 
forskningen eventuellt skulle tillåtas att utvecklas, samtidigt som andra me-
nade teknikutvecklingen gick alldeles för långsamt i förhållande till alla de 
människor som är i ett akut behov av lindring och bot. Även från ett internat-
ionellt perspektiv blev det tydligt att stamcellen blivit en gemensam angelä-
genhet bortom den enskilda nationens jurisdiktion.   

                                                
818 Kulawik, T. (2012). 
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Det hade även här framkommit en gränsdragningsproblematik mellan sta-
ter som anses vara ”onda” och ”goda”, beroende på var man har sin utgångs-
punkt i synen på stamcellens eventualitet. Som anhängare av att tillåta forsk-
ning på embryonala stamceller delades länder in i den ”onda” bakåtsträvande 
falangen som inte anses lyfta fram tekniken, utan istället för fram männi-
skans liv och betonar vikten av alternativa behandlingsformer. Den ”goda” 
framåtsträvande skaran av länder består av de som verkar för forsknings-
framsteg och som visat det genom att juridiskt manifestera en tidsgräns för 
embryon upp till 12 veckor. Konkurrensen mellan länder, som varit för eller 
emot stamcellsforskning, har bidragit till en tydlighet om var de institution-
ella kontroverserna finns rent legalt. Genom dessa handlingar formades nya 
gränser för och emot, och för vad som ses som ”ont” och ”gott”/”rätt” eller 
”fel”. Handlingarna gjorde det också tydligare vad som utmärkte de här län-
dernas jurisdiktioner. På ett övergripande plan förefaller de här översätt-
ningsprocesserna skapa en potential att uppnå flexibilitet och anpassnings-
barhet i ett större sammanhang. Kontroversen kring oenigheten rörande syf-
tet med stamcellsforskningen och själva platsen för var den skulle tillåtas 
respektive förbjudas, möjliggjorde för forskare, stamcellen (i form av cellin-
jer och embryon), patienter, kapital och avancerad teknologi att mer med-
vetet kunna röra sig mellan olika organisationer och nationer.  

Med ursprung i de små handlingsnätverken, som sedan kopplats samman i 
det större och forskningstillåtande nätverket kring KI, har nyttan med stam-
cellen övertygat och samlat anhängare. Anhängare som genom olika hand-
lingar och förhandlingar uppnått kompromisser och överenskommelser på 
nationell och mellanstatlig nivå, inom forskarsamhället och inom den lagstif-
tande församlingen, långt innan löftet om bot och lindring i verkligheten 
infriats. Sammantaget har upplösningen av den här kontroversen genom 
många lokala handlingar bidragit till stor internationell rörlighet för teknik-
utvecklingen och gjort det möjligt att både stoppa och samtidigt skapa nor-
merande förutsättningar så att stamcellen i praktiken från ett globalt helhets-
perspektiv kan fortsätta att utvecklas.  

Upplösning kontrovers 3: Varifrån kommer pengarna? 
Den tredje kontroversen handlar om industriella intressen och visar också på 
flera komplicerade förhandlingar som utspelat sig mellan framför allt aka-
demin, statsmakten och näringslivet. Stamcellen är som många gånger påpe-
kats i denna studie en mycket resurskrävande teknik. Kapitalbehovet har 
gjort att forskarna sökt lösningar för finansiering av sina idéer genom lös-
ningar som kopplat dem samman med näringslivet och finansiärer på ett 
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relativt nytt sätt för akademin.819 Oenigheter kom till ytan när farhågor för att 
privata pengar i teknikutvecklingsprocessen av stamcellen skulle kunna 
äventyra nyttoaspekten med forskningen och i förlängningen även riskera det 
värdesystem som lagt grunden för den lagstadgade överenskommelsen om 
cellens klassificeringsstruktur över tid och rum. Dessa har också utmanat 
gällande praxis rörande en etiskt försvarbar syn på människovärdet. 

Frågan varifrån pengarna till forskningen och teknikutvecklingen skulle 
komma drog också upp tydliga gränser mellan vad som ansågs vara ett ”ont” 
och ”gott” förhållningsätt.  

Hur man skapar kategorier och formar etiketter brukar framhålla sociala 
grupper och yrkestillhörigheter som i sig utgör tydliga och viktiga identitets-
källor.820 Men i samband med utvecklingen av konceptet stamcell börjar 
tydliga yrkestillhörigheter och de institutionella ramarna kring dessa, alltså 
identitetskällorna, att förändras, t.ex. när läkar- och forskarrollen övergår till 
att även inkludera affärs- och entreprenörskap. Aktörer som länge haft en 
stark auktoritet och hög trovärdighet, som exempelvis universitet, läkare och 
forskare började offentligt misstänkliggöras för att kunna ha ont uppsåt eller 
att hamna i dilemman (av jäv och girighet, att föröka sko sig, eller börja 
fuska och manipulera) om privata pengar skulle få ett alltför starkt inflytande 
över stamcellsforskningen. Farhågorna bottnade i en rädsla för hur kapitalets 
avsändare med önskemål om patentering, hemlighetsmakeri och ekonomiska 
prioriteringar skulle kunna påverka kunskapsutvecklingen, patientsäkerhet-
en, forskningens frihet och insyn samt transparens och kontroll. 

En bidragande lösning av denna komplexa konflikt kring stamceller och 
de industriella intressena kom från ett utländskt initiativ. Det var den ameri-
kanske presidenten George W. Bush som genom att dela upp stamcellen i 
privata respektive offentliga anslag översatte stamcell till pengar.821 Denna 
handling var något oväntad eftersom presidenten gått till val på att kommu-
nicera sin negativa inställning till forskningen på embryonala stamceller i 
USA. Med den här handlingen drog han en skarp skiljelinje mellan forskning 
på mänskliga embryon och rena marknadsintressen, dvs. en tydlig gräns 
bortom problematiken med uppdelningen i ”ont” eller ”gott”. Genom att 
formulera och kommunicera stamcellen som pengar öppnade han upp ett 
nytt rum inom vilket han kunde tala direkt till den kommersiella marknaden. 
En plats där pengar har sin egen etiska och institutionella innebörd. Presi-
dentens budskap och agerandet från landets lagstiftande församling bidrog i 

                                                
819 Att finansiera forskningen via näringslivet har utvecklats, men det har varit svårt att finansiera cellte-
rapibolag generellt. Men i december 2016 lyckades startup-företaget BlueRock Terapeutics ta in 225 
miljoner USD i en nyemission, vilket är något helt nytt och en av de största finansieringsrundorna för ett 
bioteknikföretag. Det finns en hel del företag som säljer forskningsprodukter kring stamceller, 
(Frisén, J. 2017 (Intervju)). 
820 Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2007). 
821 Bush, G.W. (2001).  
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sin tur till att marknaden kunde sätta i gång och agera. Diskussionerna för att 
finna lösningar till kapitalanskaffning för att driva teknikutvecklingen framåt 
tog fart och kunde på så sätt fortsätta bortom de annars så svårvärderade 
mänskliga och etiska frågeställningarna. På det sättet blev det möjligt att 
bygga en industri kring stamceller med privata pengar.  

Brunsson har studerat kopplingar mellan handlingar och prat. I likhet med 
andra författare lyfter han fram resonemang om särkoppling och organisato-
riskt hyckleri.822 Begreppet särkoppling är en del i skandinavisk institutionell 
teori som utgår från en organisations påverkan på den enskilda individen.823 
Jag har valt att tillämpa detta begrepp även på individnivå eftersom även 
individer likt en organisation behöver göra särkopplingar för att uppfattas 
som legitima. Jag har i avhandlingen en hög grad av analys och tolkning av 
handlingar på individnivå. Man särkopplar mellan vad som görs i den var-
dagliga verksamheten och den formella struktur som visas utåt. Brunsson 
framhåller att prat och beslut i en riktning kan kompensera för en handling i 
en annan som ett sätt att hantera konflikter som uppkommer mellan männi-
skor, idéer och värderingar.824 Att som ledare styra genom att rättfärdiga 
utförda handlingar, trots att ens prat och beslut medvetet kan gå i motsatt 
riktning mot handlingarna kallar Brunsson för ”hyckleri”.825 Men som Bruns-
son påpekar behöver hyckleriet inte vara moraliskt fel. I fallet med att han-
tera stamcellen kan man säga att handlingen faktiskt varit användbar för att 
åstadkomma en ordentlig utveckling av konceptet. George W. Bush kom-
promiss att motsätta sig finansiering med offentliga anslag, men att tillåta 
privat kapital, har bidragit till att stamcellsforskningen kunnat fortgå på ett 
flertal parallella plan inom akademin, näringslivet och nationellt i USA såväl 
som internationellt i t.ex. Sverige. Genom att se stamcellen som pengar upp-
stod nya samarbetsformer och finansieringsmodeller mellan näringsliv, aka-
demi och samhälle. Det har skapat en större flexibilitet för att generera 
pengar till forskningsfältet. George W. Bushs kompromiss har lett till att 
USA intagit positionen som det ledande landet för stamcellsteknologins ut-
veckling.  

Bred samverkan för upplösning av knepiga oenigheter  
Jag har här återberättat uppkomst och upplösning av några av de främsta 
kontroverser som organiserandet för att utveckla konceptet stamcell medfört. 
Denna komplexa innovationsprocess är kantad av motsättningar som de in-

                                                
822 Brunsson, N. (2002), Eriksson-Zetterquist, U. (2009). 
823 Eriksson-Zetterquist, U. (2009). 
824 Brunsson, N. (2002). 
825 Brunsson, N. (2002). 
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novationsledande forskargrupperingarna kontinuerligt har behövt finna lös-
ningar för att kunna hantera. Vi har sett hur det har gått till att konstruera 
olika handlingsnät genom att följa uppkomsten och hanteringen av flera kon-
troverser. Olika former av samarbeten har medvetet ingåtts men även undvi-
kits i organiseringen av relationer och kopplingar till människor och olika 
artefakter. Såväl kunskaps- som innovationsutvecklingen rörande stamcellen 
har över tid satt igång många processer på flera plan inom skilda domäner 
ute i samhället. Det är processer som beskrivits och tydliggjorts här ovan i 
form av översättningar. De olika översättningsprocesserna har alla utgjort 
delar, likt pusselbitar, som påvisar och samtidigt är med och formar kom-
plexiteten i stamcellskonceptets övergripande innovationsprocess. Jag tolkar 
att konceptet ”stamcell” tidigt indikerades inrymma löften om flera tänkbara 
möjligheter till operationalisering i praktiken.826 Löftet om en framtida oper-
ationalisering avspeglade sig i kommunikationsprocesserna som spred sig 
från det lokala till det globala planet och utvecklades, för att sammantaget 
kunna beskrivas som en av vår tids hittills största kontroverser inom biotek-
nik. Jag har undersökt hur tidigare erfarenheter spelat en betydande roll i den 
nutida meningsskapandeprocessen mellan forskarna och deras omvärld, i 
form av sociokulturella miljöer, och t.ex. artefakter och verksamhet, och sett 
hur redan institutionaliserade traditioner, språk och vanor varit medskapande 
till forskarnas utveckling av teori och praktik när det gäller stamcellen. Me-
ning skapas i de processer som äger rum när människor möts fysiskt och 
mentalt. Dessa processer benämner Dewey transaktioner. Transaktioner är 
ömsesidiga processer och Dewey benämner dess olika deltagare just delta-
gare i stället för att använda begreppen objekt och subjekt. 827 Transaktionens 
ömsesidighet handlar om att alla är med och därför medför handlingen att 
personen samtidigt erfar konsekvenser från omgivningen. Mening finns med 
andra ord i de relationer som skapas och binds ihop genom handlingen och 
inte i något specifikt ting eller någon persons medvetande.828Jag har sett hur 
aktörerna här utfört ett ”språkspel” som skapat mening i värdefrågor som 
uppkommit ur en institutionell förankring inom etik, genom att ställa upp 
olika värden och bjuda in en bredare krets av aktörer så att de tillsammans i 
detta språkspel rationellt väger olika värdefrågor mot varandra.  

Jag har följt hur forskarna utifrån begreppsliga och logiska betraktelser 
fattar sina beslut om hur de tycker att man ska handla i olika frågor, t.ex. att 
forska eller inte forska på mänskliga embryonala stamceller. (Är det alltid fel 
att döda en människa?) Vi har här kunnat uppmärksamma hur vissa kun-
skaper tas för givna och speciella värderingar och normer bedöms vara de 
rätta i en viss situation. Men också hur dessa kunskaper gemensamt kunnat 

                                                
826 Enligt Dewey (1938) skulle det kunna beskriva som ”propositions and plans for action”. 
827 Dewey, J. (1938). 
828 Dewey, J. (1938). 
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utvecklas. Normer, värderingar och föreställningar rörande stamcellen har 
skapats genom påtryckningar och samverkan mellan forskarna, akademin, 
näringslivet, statsmakten, individer, teknik och inte minst ihop med själva 
artefakten stamcell. Förhandlingarna har lett fram till att samförstånd, kom-
promisser och nya grepp kunnat uppnås rörande processen att utveckla stam-
cellen. Jag har valt att återberätta ett flertal kreativa handlingar där de in-
blandade aktörerna hela tiden sökt och faktiskt funnit vägar framåt för att till 
slut lösa upp detta komplicerade ”triangeldrama”.  

Del 3 — Stamcellen på en resa under kontinuerlig 
konstruktion  
Med hjälp av min berättelse om de aktanter jag följt på fältet är det tydligt att 
den konceptuella utvecklingen av stamcellen är en mycket komplex innovat-
ionsprocess. Jag har hittills återgett berättelsen utifrån två perspektiv: i del 1 
utifrån hur innovationsproducerade konstellationer växer fram och antar 
olika former av nätverk genom att de inblandade aktanterna kopplar ihop sig 
med aktörer de lyckats attrahera i en större nätliknande samverkan med ett 
bortre gemensamt syfte att främja fungerande medicinska terapier, trots 
blandade incitament för detta. I del 2 beskrivs hur konceptet direkt och indi-
rekt skapar kontroverser när aktanterna kunskapsutvecklar teori och praktik 
med uttalade ambitioner att forma olika värdeskapande processer, och hur 
dessa komplicerade kontroverser till slut hanteras inom dessa samverkskon-
stellationer. Här i del 3 kommer innovationsprocessen att utforskas utifrån en 
s.k. institutionaliseringsprocess som spänner över tid och rum.  

Czarniawska och Jorges presenterar en modell som gör det möjligt för 
mig att följa de processer som inträffar när en ny idé institutionaliseras.829 
Deras idémodell består av följande fem stadier, som inte behöver inträffa var 
och en för sig i en följd, utan de kan pågå parallellt där vissa steg även kan 
hoppas över.830 
 
1. Löskoppling inträffar då inspiration till en idé hämtas från en tid/plats 

för att kunna kopplas till en ny tid/plats. 
2. Förpackning sker då idén översätts till t.ex. en modell, en kod, en text 

som kan introduceras för andra. 
3. Den resande idén inträffar då konceptet presenteras i organisationen. 
4. Omsättning till lokal handling, idén möter den plats/aktörer där den ska 

omsättas i praktiken.   

                                                
829 Czarniawska, B. & Joerges, B. (1996). 
830 Czarniawska, B. & Joerges, B. (1996). 
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5. Slutligen omvandlas idén till en s.k. ”svart låda” med andra ord en för-
givet-tagen institution. 

Dessa fem stadier visar hur en idé blir objektifierad och därmed kan resa från 
en lokal praktik till en annan. Czarniawska och Joerges fokuserar i modellen 
på en s.k. institutionaliseringsprocess vilken jag ser har vissa övergripande 
beröringspunkter med vad som i innovationsteorin presenteras i modeller för 
innovationsprocesser. T.ex. Tidd och Bessant förklarar grunden i en innovat-
ionsprocess genom tre steg, där det första steget handlar om att skapa idéer 
och innovationsmöjligheter, steg två om att välja ut de bästa idéerna och i 
steg tre är det fokus på hur de implementeras.831 Rogers m.fl. presenterar en 
modell som baseras på en sammanställning av drygt 4 000 publicerade stu-
dier från olika vetenskapsområden som beskriver en innovationsprocess 
genom följande tre steg:832 

 
1. Framväxandet av en ny idé (uppfinning). Den uppkommer när nya an-

vändarbehov och marknadsbehov identifieras och sätts igång genom 
forskningsframsteg på grundläggande eller tillämpad nivå. 

2. Utveckling eller sekvens av händelser. Dessa leder fram till att uppfin-
ningen eller idén transformeras från ett abstrakt koncept till en funge-
rande lösning.  

3. Innovationens införande genom acceptans och spridning till marknad 
och ut till användare. 

En för mig tilltalande grundtanke med Czarniawska och Joerges idémodell 
är behovet att förklara hur förändringar sker i organisationer när översätt-
ningsprocesser inträffar lokalt då nya idéer tas in i organisationen med hopp 
om att dessa ska kunna lösa uppkomna problem. Jag finner att modellen är 
intressant, fast min studie mer fokuserar på enskilda individers handlande än 
ett större organisationsområde. Översättningsperspektivet används här för att 
undersöka hur den nya idén med stamcellen förändras och hur det går till när 
den kommer in i olika organisationer med hjälp av de aktanter som möter 
den under det som här beskrivs som en metaforisk ”resa” på väg mot en 
eventuell institutionalisering.  

Översättning är inte enbart en strikt språklig process utan Czarniawska 
och Joerges inkluderar också handlingar och objekt som översätts i annan tid 
och ett annat rum eller de poängterar att översättning är en konstruktion av 
handlingsmönster som etableras. Idéns effekt blir med andra ord beroende av 
hur den omtolkas när och där den översätts.  

                                                
831 Tidd, J. & Bessant, J. (2009).  
832 Rogers, E. (2003). 
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För att påminna om vad jag avser med en idé som översätts tar jag av-
stamp i Latours resonemang om symboler.833 En symbol menar han kan vara 
i stort sett vad som helst som går att översätta som t.ex. en modell, planer, 
dokument och nya idéer. Med begreppet idé (som jag för övrigt föredragit att 
kalla koncept) avser jag även nya föreställningar om beteenden, produkter 
och tjänster. Jag menar att såväl idén som konceptet stamcell även innehåller 
en potential till operationalisering till praktik. 

I denna idémodell kombineras Berger och Luckmanns beskrivningar för 
institutionalisering, där det går att känna igen följande tre institutional-
iseringsfaser: objektifiering, externalisering och internalisering med Latours 
idéer om översättning.834 Czarniawska och Joerges lyfter på det här sättet 
stadier av internalisering till en mer övergripande nivå. Idén anses i idémo-
dellen kunna resa i tid och rum för att sedan internaliseras i en annan tid och 
på en annan plats. För att förklara hur en idé reser in i en organisation kan 
man utöver översättningsmodellen också använda diffusionsmodellen. De 
två modellerna skiljer sig åt bl.a. genom att diffusionsmodellen har större 
fokus på den ursprungliga kraften hos idén. I diffusionsmodellen beskrivs 
processerna ofta som kausala kedjor av händelser, och avvikelser från dem 
tolkas som hinder och motstånd. Fokus är med andra ord på den som initie-
rar idén. Översättningsmodellen å andra sidan utgår ifrån att människor hela 
tiden har möjlighet att påverka idén under resan, vilket bidrar till att koncep-
tet ständigt kommer att förändras. Till skillnad från diffusionsmodellen finns 
inte, som Latour uttrycker det, en ursprunglig kraft som gör att idén reser, 
utan det är människors engagemang som för idén vidare. Fokus ligger här på 
de aktörer som transporterar och som tar emot konceptet. Latours idéer om 
översättning sätter, som tidigare nämnt, fokus på själva översättandet där 
omtolkningen blir det viktigaste (jämfört med Callon som fokuserar mer på 
översättarna och hur de blir omtolkade vid översättningen).835 Genom över-
sättning sätts organiserandet i fokus utan att det finns en överordnad uppfatt-
ning om vilken riktning eller vilket resultat processen kommer att få.836 La-
tour förklarar det som att i diffusionsmodellen överförs idén till skillnad mot 
översättningsmodellen där den översätts.837 I diffusionsmodellen riskerar, 
som jag ser det, de lokala processerna att inte fångas in, vilket gör det svårt 
att se hur spridningen av idén faktiskt går till i praktiken. Därmed riskerar 
man att missa de motsägelsefulla och oväntade händelser som jag i studien 
fokuserar på, vilket gör det svårare att få fatt i tolkningar av hur innovation, 
maktutövning och idéer kan få skilda innebörder.  

                                                
833 Latour, B. (1987). Symbol som Latour på engelska benämner ”token”. 
834 Erlingsdóttir, G., & Lindberg, K. (2005). 
835 Callon, M. (1986). Callon, M. & Latour, B. (1981). 
836 Erlingsdóttir, G. (1999). 
837 Latour, B. (1998). 
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Czarniawska och Joerges idémodell är ganska abstrakt. Det bör enligt Er-
lingsdóttir och Lindberg ses som en förutsättning för att kunna användas på 
komplexa material, vilket passar för min studie.838 Jag vill förstå hur de kom-
plexa samspel som uppkommer mellan olika aktörer påverkar deras tankesätt 
och handlingar över tid och hur idéer sprids och får nya egenskaper när de 
transformeras till konkret produkt/tjänst under processer som präglas av stor 
osäkerhet. Som tidigare påpekats utgår jag ifrån att en innovation är socialt 
konstruerad av människor som på olika sätt samverkar med varandra. Ge-
nom att lägga till Hamrefors beskrivning där innovation kan förklaras som 
en ny idé som uppstår hos någon som en mental konstruktion och som via 
social interaktion sprids till fler och ombildas till en social konstruktion839 
kompletterar jag idémodellens resonemang med tre konstruktionsfaser som 
jag valt att kalla mentaliserande, socialiserande och institutionaliserande 
konstruktionsfaser. Kombinationen av att använda översättningsmodellen 
och de olika institutionaliseringsfaserna utgör ett verktyg som gör det möj-
ligt att fånga in såväl det detaljrika som det motsägelsefulla som utspelar sig 
både i det lokala och det mer övergripande som generella händelser. Mot 
bakgrund av detta finner jag att förändringsprocesserna blir mer gripbara när 
vi nu ska följa idén om stamcellen på dess resa mellan olika praktiker, där 
såväl individer som organisationer på nationell och internationell nivå över 
tid tar in och översätter den för att passa för just deras kontext, vilket därmed 
ger idén olika betydelser och form. 

1). Den mentaliserande konstruktionsfasen 
Idén om att vilja och kunna odla mänskliga embryonala stamceller för att 
skapa s.k. stamcellslinjer uppkommer i samband med att Lars Ährlund-
Richters i november 1998 läser en artikel i tidningen Science som beskriver 
hur J.A. Thomson och hans forskargrupp lyckats odla stamceller från fem 
dagar gamla embryon.840 J.A. Thomsons genombrott öppnade överraskande 
för nya möjligheter för andra forskare runt om i världen. Lars Ährlund-
Richter, som i tidigare forskning lyckats odla embryonala stamceller från 
möss, formar nu en ny idé i sitt eget medvetande. Med inspiration och nya 
tankar vill han försöka upprepa J.A. Thompsons forskning på stamceller 
hämtade från mänskliga embryon i Sverige.  

                                                
838 Erlingsdóttir, G. & Lindberg, K. (2005). 
839 Hamrefors, S. (2009). 
840 Thomson, J.A. et al. (1998).  
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I den mentaliserande konstruktionsfasen är konceptet runt idén 
mycket osäkert. Forskarna känner till en början inte riktigt själva till sin idés 
konceptuella inramning. Man behöver, och söker då, samarbete för att få in-
fluenser, tankar och känslor för sin idé. På det mentala planet växer koncep-
tet sig starkare. De mentala avsikterna avspeglar forskarens egna verklighet 
och dennas handlingar avspeglar dess avsikter. Ju mer tiden löper, desto mer 
influenser kommer in i det mentala rummet. Forskarna använder artefakter 
som t.ex. vetenskapliga modeller och artiklar för att stärka eller förkasta de-
lar av sin mentala idé. Idén formas så pass att den går att prata om och dis-
kutera, samla aktörer och med sitt mentala rum där kunskap finns bygger 
man tillsammans/i samspel mellan de närmaste forskarna ett starkare kon-
cept. Fortfarande råder en hög tolerans mellan den grupp som här samver-
kar av ”ödmjukhet och tillåtande hållning” inför tanken att idén kan tolkas 
på flera sätt. Visionerna börjar översättas till handling. De etablerar en öm-
sesidighet i relationen genom en gemensam vilja att samspela kring utforsk-
ningen av den nya idén. Forskarna börjar producera en kontextuell berät-
telse. Det blir en styrka i samarbetet att lyssna in vilka känslor och tankar 
som idén väcker hos deltagarna i gruppen. I den här fasen konstrueras inte 
bara artefakter, utan idébärarna har också själva börjat skapa egna artefak-
ter, så som vetenskapliga artiklar.       

 
  Tolkning och reflektion av mig från fältet över denna fas.  

Konstruktion av plats i tid och rum 
Konceptet ”Stamcellen” har visat sig utmana mina föreställningar om rums- 
och tidsuppfattning när det gäller tillkomsten av en innovation. Begreppen 
rum och plats kan i vardagligt tal förefalla rätt så självklara. Men begreppen 
visar sig vid en noggrannare studie dölja en hel del otydligheter. Många ve-
tenskapliga ansatser har gjorts för att skilja begreppen åt i föreställningen att 
det är frågan om två skilda begrepp med olika innebörder, men som samti-
digt relaterar till varandra.841 Plats kan stå för såväl något stabilt som något 
tillfälligt och flyktigt och rummet kan både stå för något som konstrueras av 
geometri, alternativt som det föränderliga rum vi lever i.842 I studien berättar 
jag om olika ”rum”, för att försöka visualisera olika platser för idéns tillbli-
velse, utveckling och konstruktion. Eftersom det inte finns något konkret och 
entydigt svar på vad ett rum eller en plats är har jag valt att inta ett mer flex-
ibelt förhållningssätt och fokuserar på att diskutera begreppen mer anpassade 
till mitt specifika fall rörande stamcellen.843 Det innebär att jag kommer att 
gå närmare in på de olika rumsdefinitionerna i samband med att de kommer 
upp i analysen. I likhet med Madanipour anser jag att det är i skärningspunk-
ten mellan den verksamhet som utspelar sig i det vardagliga livet och den 
rumsliga produktionen som det blir möjligt att analysera och komma fram 

                                                
841 Atkinson, D. (2005). 
842 Wikström, T. & Olsson, L. (2012). 
843 Harvey, D. (1990). 
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till en mer dynamisk förståelse av rum.844 Ett sätt att beskriva och sortera 
gränser och innehåll för ett rums existens görs av Hernes i en uppdelning i 
mentala, sociala och fysiska rum.845 I det mentala rummet utgörs gränserna 
av koncept och värderingar som är väsentliga och mycket speciella för en 
viss sammanslutning av individer. Det sociala rummet uttrycker social sam-
hörighet, personligt engagemang och identitet. Detta binder samman männi-
skor i sociala mekanismer som t.ex. ett samhälle, ett nätverk en organisation 
eller en grupp. Det fysiska rummets gränser består av konkreta strukturer 
och formella regler som reglerar människors handlingar och samverkan. Det 
fysiska rummet är en icke-mänsklig mekanism som är byggd av människor 
för att binda aktiviteter och handlingar i utrymme över plats och tid.   

I jämförelse med rumsbegreppet kan tidsbegreppet upplevas mer abstrakt. 
Ett rum kan utforskas och upplevas på olika sätt. Tid däremot är mer av en 
tankeprocess som är beroende av en förmåga till delad uppmärksamhet.846 
Tidsuppfattningen handlar då om att kunna uppfatta sekvenser i ett händelse-
förlopp, som för mig underlättar förståelsen för vad som sker i denna kom-
plexa innovationsprocess. I den mentaliserande konstruktionsfasen saknas en 
klar och tydlig uppfattning om idén och dess utvecklingsmöjlighet. Det är en 
utmaning för bäraren av idén eftersom det är svårt i början av en innovat-
ionsprocess att se hela komplexiteten då den ligger latent. För Ährlund-
Richter, här i egenskap av idébärare, handlade den här fasen i huvudsak om 
att kunna formulera idén för att göra den attraktiv och därmed lägga en 
grund för att längre fram nå större legitimitet i omvärlden.847 Det är för idéns 
utvecklingsmöjlighet, dvs. att kunna gå från idéstadiet mot en reell praktik, 
en betydelsefull uppgift för idébäraren att göra den nya idén begriplig trots 
den begränsade konceptuella utvecklingen.848 En idé kan, som jag ser det, här 
beskrivas som att den innefattar en föreställning om något och hur den visar 
sig för individen. Idén omvandlas från en föreställning när den på något sätt 
blir påtaglig och därmed kan uttryckas genom att kommuniceras i någon 
form.849 Idébäraren måste kunna måla upp en vision om vad stamcellen är för 
något och vad den ska kunna komma att användas till, så att idéanvändarna i 
sin tur ska kunna omsätta idén i den lokala praktiken.850  

Vi kan känna igen och begripa en situation även om den verkar helt ny 
och främmande genom vår tidigare kunskap och erfarenhet.  

                                                
844 Madanipour, A. (1998). 
845 Hernes, T. (2004). 
846 Hernes, T.(2004). 
847 Erlingsdóttir, G. & Lindberg, K. (2005). Sahlin-Andersson, K. (1996). 
848 Jfr. Fuzzy Front End (FFE) of Systematic innovations (SI) (2016) som beskriver den första fasen av 
produktutveckling som föregås av en formell och strukturerad innovationsprocess och avslutas med ett 
formellt godkännande eller avslag för att fortsätta projektet. 
849 Czarniawska, B. (2005). 
850 Erlingsdóttir, G. & Lindberg, K. (2005). 
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I allt vi erfar har vi med oss erfarenheter från dåtid, och det påverkar våra 
framtida erfarenheter, dvs. det som Dewey kallar kontinuitetsaspekten.851 
Kontinuitetsaspekten medför en annan uppdelning än en linjär följdordning 
av dåtid, nutid och framtid. Det transaktionella perspektivet skapar ett tids-
begrepp där varje händelse inkluderar alla tre tidsordningarna. Tidigare erfa-
renheter tillhör inte endast dåtid, utan de återkallas i medvetandet och relate-
ras till i aktuella mentala och praktiska händelser. När människor tänker och 
uttalar ett syfte eller mål, som i det här fallet en idé med potential till möjliga 
konsekvenser, uppkommer en riktning i handlingarna som medför att framti-
den finns med i dessa nutida handlingar. 

Konstruera kommunikation mellan här och där  
Kommunikationsprocesser mellan individer i och utanför organisationen 
spelar en väsentlig roll för att kunna skapa förändring och innovation.852 För 
att skapa och utveckla nya tänkbara koncept förefaller det som om alla del-
tagarna i Huddingegrupperingen behövde vara lyhörda och engagera sig i 
pågående samtal samt inta en pådrivande och medveten roll för att kommu-
nicera och formulera sina idéer. Enligt Latour har i princip alla som rör vid 
en idé möjlighet att påverka eller översätta den. Någon som kommer i kon-
takt med en ny idé kan av personlig anledning också välja att släppa den och 
inte föra den vidare. Det gäller att göra idén begriplig för omvärlden genom 
att hitta och formulera begrepp som sätter den i ett sammanhang som tydlig-
gör varför just den idén behövs. Språket påverkar vår verklighetsuppfattning 
och att kommunicera är ett sätt att beskriva och förhandla om verkligheten. 
Språket är vårt ”huvudmedium” om vi antar att språket avspeglar hur verk-
ligheten är eller åtminstone hur vi upplever att den är.853 Arbetet med att 
begripliggöra vad ”embryonala stamceller” innebär görs genom kommuni-
kationsprocesser där samtalsteman på samma gång skapas, återskapas och 
omskapas. I denna process är mening och identitet upplevelser som hänger 
nära samman. Mening växer fram i kommunikationsprocesser och mening 
skapas medan människor kontinuerligt påverkar och påverkas i denna pro-
cess.854 Att driva innovation handlar om att tänka ut och att kommunicera 
vad man vill, hur man kan göra och prioritera det i tiden för att nå en större 
spridning och användning av idén. Man skulle kunna uttrycka det som att 
stamcellsforskarna burit framtiden inom sig genom sina egna föreställningar 
om framtiden, det vill säga vad de i realiteten tänker sig kunna uppnå med 
sina idéer, mål och visioner. För att förstå den första mentaliserande kon-
struktionsfasen på ett bättre sätt har jag som ovan påpekat valt att lyfta in det 
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s.k. mentala rummet.855 En innovationsprocess ses som ett pågående arbete 
med att organisera olika individuella och sociala konstruktioner. Att kon-
struera en ny idé handlar här om en process där någon som fått en idé börjar 
berätta om den, vilket sätter igång tolkningar i någon annans medvetande. 
Det mentala rummet kan beskrivas som att det formas och får sina gränser 
utifrån de inblandade personernas begränsade kunskapsramar. Genom att 
lyfta in det mentala rummet får de mentala konstruktionerna en ”plats”. 

En förutsättning för att människor ska kunna göra något tillsammans är att 
de delar en idé om en gemensam handling. Latour beskriver de lokala inter-
aktionerna som olika sammansättningar av alla andra lokala interaktioner 
som är utspridda i tid och rum. Det mentala rummet kommer ur en gemen-
sam förståelse, en samsyn, där individer delar värderingar och tankar. Idén 
bygger på att en kollektiv tanke och tänkta världar behöver ha en ”plats” där 
gränser kan definieras.856 Enligt Hernes handlar det om föreställningar för 
social samverkan och inte om kultur, utan mer om det individuella planet där 
människor försöker tolka och skapa mening av information.857 Det är i det 
mentala rummet som abstraktioner skapas, så som ideologiska verktyg och 
modeller, för att förklara representationer av verkligheten. Genom att kom-
plettera de fysiska kopplingarna mellan människor och artefakter och det 
mentala rummet tillförs ytterligare en dimension som kan förklara hur en idé 
kopplas ihop i samverkan, vilket konstruerar en mental samsyn. En samsyn 
som sedan gör det möjligt för idébäraren att börja sätta ord på idén och den-
nas mentala konstruktion vilket gör det möjligt att skapa ett kollektivt men-
talt rum inom vilket idén kan börja formas för att bli mer tydlig. 

Hernes betonar vikten av att inte se på det mentala rummet utifrån en 
uppdelning mellan det individuella och kollektiva som två separata världar. 
Det mentala rummet reproduceras i mötet mellan mänskliga och icke-
mänskliga aktörer, vilket är ett resonemang som påminner om ANT och 
betonar vikten av att ta med även icke-mänskliga aktörer i konstruktionspro-
cesserna. Det mentala rummet handlar med andra ord om organisering av 
föreställningar i tanken och om hur personer där gör liknande tolkningar av 
vissa handlingar.  

Hur det i praktiken kan gå till när inspiration blir till en idé som tänkts ut 
av en annan person, vid en senare tidpunkt hamnar i en persons medvetande, 
kan beskrivas med hjälp av begreppet löskoppling.858 Löskoppling inträffar i 
studien när J.A. Thomsons forskargrupp för vidare, från en tid och plats till 
en annan tid och plats, sina tankar och handlingar in i en vetenskaplig artikel 
som transporterats in i Lars Ährlund-Richters medvetande, där de börjar ta 
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ny form i hans kontext utifrån Ährlund-Richters befintliga kunskapsram. 
Lars Ährlund-Richter har fångat in idén och tillsammans med sina kollegor 
på Huddinge har han påbörjat en gemensam utveckling av idén, men fors-
karna inser snabbt att de behöver utveckla sin idé mycket mer. Lars Ährlund-
Richter reser tillsammans med sina kollegor från Huddingegrupperingen till 
USA för att på plats lära sig mer om arbetsprocessen med att odla mänskliga 
embryonala stamceller. Det som händer här kan förklaras med att han växlar 
sin fysiska plats och sitt eget medvetande i det mentala rummet med ett nytt 
fysiskt rum i J.A. Thomsons laboratorium i Wisconsin. I den här processen 
vidgas Lars Ährlund-Richters mentala idé, när han lyfter in Thomsons histo-
ria i form av tidigare forskning och genombrott i sin egen idé/sitt eget men-
tala rum. Genom att lägga ihop olika insikter och kunskap från olika tid-
punkter blir Lars Ährlund-Richter och Huddingegrupperingens idé allt tydli-
gare och mer formulerad. Thomsons forskning kan översättas i form av de 
konstruktioner som startar och får pågå i Ährlund-Richters mentala rum då 
han experimenterar mentalt med att föra samman erfarenheter från sin egen 
forskning och metoderna som han själv utvecklat med de nya insikter han 
och forskargruppen fått i samband med studieresan till J.A. Thomsons labb. 
Lars Ährlund-Richter återvänder till Sverige och fortsätter att arbeta med att 
översätta idén vidare i sitt eget laboratorium. Idén om stamcellen har därmed 
färdats från en tid och plats till en annan tid och plats. Det mentala rummet 
kan alltså här ses som en produkt av fysiska rum som laboratorierummen 
och sociala rum i form av de två forskargrupperingarna kring J.A. Thomsons 
och Lars Ährlund-Richters och deras identiteter som pionjärer inom stam-
cellsforskning.  

Konstruera lager av tid och rum 
Idén om stamcellen visar att det som vid en första anblick förefaller vara 
något helt nytt egentligen bär på en lång historia. Tekniken och idén bygger 
vidare på tidigare genombrott som går tillbaka många decennier. Tidigare 
forskare och andra teknikutvecklare av stamcellen hade, som jag ovan re-
dogjorde för, under stamcellens 100-åriga historia bedömt att de då rådande 
institutionella ramarna var svåra att utmana. Flera då aktuella idéer lades åt 
sidan för att, som jag berättar om här, återuppväckas och återupptäckas i en 
tid när nya forskare finner omgivningens motstånd mer hanterbart. Nya aktö-
rer går samman och lyckas lyfta fram idén igen och låter den testas under 
nya förutsättningar. Detta förefaller handla om cirkulära rörelser i tiden. Lars 
Ährlund-Richter och Huddingegruppen tvingas i nuet hantera historien och 
tidigare erfarenheter i form av framsteg och misstag, som andra har gjort, 
och ställa dessa mot sina egna visioner om möjliga resultat som kan inträffa i 
framtiden. De har nu börjat skapa mentala processer hos andra aktörer uti-
från sina egna nya föreställningar som visar sig spänna mellan å ena sidan en 
tidlöshet och å andra sidan en tidsbegränsning. Ett brett tidspektrum i den 
här fasen skapar en plats som sträcker sig mellan två potentiella ytterligheter 
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av utfall. Utifrån realiteten att ett tydligare koncept (med mer definierade 
gränser kring sig, potentiella löften om nyttiggörande processer och lösning-
ar på väldigt komplicerade sjukdomstillstånd) även bidrar till en överhäng-
ande risk för att hela processen ska få ett abrupt slut och tvingas stanna i sin 
konceptuella utveckling (för att den kan definieras vara omöjlig att genom-
föra p.g.a. tekniska och etiska aspekter). Platsen som nu uppkommit är grun-
dad i tid som utgörs av både tidsbrist och tidlöshet, och ger rum för nytt 
mentalt medvetande hos aktörer som kan resultera i såväl medhåll som mot-
stånd.  

Latour och Serres menar att tiden kan beskrivas som om den ligger i ”la-
ger” där alla beståndsdelar inte är lika gamla eller går i samma takt.859 Jag 
funderade på vad det egentligen innebär med tid som gör sig synlig i form av 
lager en eftermiddag när jag satt och väntade på några forskare i deras labo-
ratorium på Huddinge sjukhus. Mitt inplanerade möte denna dag utgör end-
ast ett av forskarnas många möten denna dag på olika lokala platser, på sjuk-
husavdelningar och i andra laboratorium där skrivbord, böcker och anteck-
ningar möts i en massa av mänskliga och icke-mänskliga objekt. Detta 
skräddarsydda fysiska rum som jag sitter i är tyst, ljust och sterilt och det 
består av olika material och tekniska utrustningar, och har en inredning av 
stål som byggs av många timmars arbete med planering som består av skis-
ser och hantverk samt erfarenhet av vad som behövs för att få en funktionell 
miljö att laborera i. Jag bläddrar i en artikel som jag kopierat på vägen hit 
och ser samtidigt hur ett av de nya mikroskopen som gruppen beställt har 
levererats och packats upp ur sitt emballage. Det nya mikroskopet består av 
metaller som funnits i tusentals år och kommer att leva vidare i tusentals år 
efter det att instrumentet för länge sedan slutat att användas här på institut-
ionen. Det medicinska språk som läkarna och forskarna använder, och som 
består av ord som funnits i ett språk under några år men i andra existerat 
under århundraden, är för mig något nytt och ganska svårtolkat konstaterar 
jag för mig själv när jag ögnat igenom texten. Jag hör röster på väg i korrido-
ren och lägger ifrån mig artikeln för att ta på mig en av de vita rockarna, 
sådana som Lars och hans kollegor bär dagligen, och tänker på hur detta tyg 
är vävt och rocken sydd för flera år sedan av material som odlats långt utan-
för detta sjukhusområde. Det finns med andra ord många spårbara koppling-
ar i rummet som kommit in från en annan tid och från andra platser. 

Konstruera handlingsutrymme mellan tanke och handling  
För Ährlund-Richter och de andra forskarna i Huddingegrupperingen visar 
sig den mentaliserande konstruktionsfasen handla om att pendla mellan ett 
individuellt beteende och ett kollektivt beteende.  De behövde försöka börja 
binda ihop ett flertal lösa egenskaper som idén inledningsvis var beskaffad 
                                                
859 Latour, B. (2015). 



 235 

med. Det var ett kreativt arbete som bidrog till att göra konceptet stamcell 
mer starkt och tydligt. Det ligger i denna fas en utmaning i att föra innovat-
ionsprocessen framåt eftersom forskarna inte har så mycket att luta sig till-
baka mot när det gäller erfarenhet av stamcellen. En socialiseringsprocess 
behöver påbörjas för att konkretisera idén. Det krävs att idén objektifieras 
för att den ska kunna bli användbar, att man klär den i ord och använder 
beteckningar eller skapar metaforer. Gruppens tidigare erfarenheter av t.ex. 
forskning på stamceller från möss, i ett annat rum i en annan tid, översätts 
till ord för att materialisera idén i det nya kollektiva mentala rummet. 

 Arbetet innebär att forskarna behöver bjuda in andra personer/artefakter 
för att hantera och stimulera de egna begränsningarna i tanken som upp-
kommit eftersom det saknas tydliga begrepp för att beskriva idén. Genom 
samarbetet med att konstruera begrepp vidgades det mentala rummet och 
visionen kunde knytas närmare till det existerande mentala rummet. Idén 
förses med konkreta egenskaper som underlättar arbetet med att så små-
ningom materialisera idén. Här kopplas idén ihop med nya och gamla mo-
deller. 

För att ta idén vidare krävs det handlingskompetens och förmåga att ef-
fektivt och snabbt få något gjort.860 Som i exemplet med stamcellsforskarna 
gick det relativt fort att ställa in sig på att ta ett stort och brett grepp för att 
kunna föra denna komplexa idé framåt. De behövde skapa utrymme för att 
kunna kombinera sina resurser på nya sätt, utan att för den sakens skull ha 
hela tanken om innovationen färdigutformad eftersom det i det här tidiga 
skedet är omöjligt. I början gäller det att definiera vad som ska göras och ha 
det som utgångspunkt. Att leda de konceptuella och praktiska utvecklings-
processerna handlar för forskarna om att börja utmana gränser, såväl fysiska 
som mentala föreställningar om vad som är acceptabelt eller möjligt att göra 
eller inte göra. Som upphovsman (här även kallad idébärare) till en ny och så 
komplex och radikal idé som stamcellen kan man inte alltid själv uttrycka 
eller fånga alla de begrepp och föreställningar som verifierar idén, utan man 
behöver ta in och samverka med andra för att idén ska utformas.  

Konstruera  gränser för potentiella gemensamma föreställningar 
För mig blev det tydligt att stamcellen påverkar och påverkas av många 
starka normer som ingår i vårt samhälleliga normsystem. Normer ser jag här 
som i princip färdiga åsikter som ligger till grund för vårt handlande. Normer 
kommer till för att vi människor ska kunna hantera den obestämbarhet och 
komplexitet vi har omkring oss. Ett normsystem kan bestå av etiket-
ter/kategorier fyllda av föreställningar om vad dessa är och hur de ska sam-
verka. Normer skapar identitet och en grupps beteendenormer är dess sam-
lade uppfattning om vad som är acceptabelt och inte. Normer skapar för-
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väntningar om vilka attityder man bör ha i en grupp, t.ex. när det gäller vad 
vi bör känna och tänka i förhållande till varandra, arbetsuppgifter eller om-
världen. I ett samhälle finns flera former av normer. De kan vara formali-
serade i vårt rättssystem i form av lagar och förordningar. De kan från ett 
sociologiskt perspektiv även ses som sociala och förklaras som oskrivna 
regler, eller sociala normer, sådana som delas inom samhället i stort eller 
inom mindre sociala gemenskaper.861 Genom att sätta gränser för beteenden 
skapas samtidigt gränser för tankar, och det kan i sin tur framkalla ovisshet 
hos mottagaren som i början inte kan veta vad som är rätt eller fel, vare sig 
perspektivet är kollektivt eller individuellt. Det framkallar nya föreställning-
ar hos en själv och i mötet med andras medvetanden utvecklas det egna vär-
desystemet. 

Ett värdesystem består av moraliska och etiska principer som styr hur vi 
bedömer vad vi tänker när vi handlar och kommunicerar. Vad som hos en 
själv tydligt kan kännas som rätt eller fel kan förklaras med begreppen etik 
och moral. Utan att jag ska fördjupa mig alltför mycket inom etikens område 
vill jag ändå säga att exemplet med stamcellen visar att det behövs en förstå-
else för vad som avses med moraliska handlingar och rådande etiska värde-
ringar i arbetet med att åstadkomma omvälvande innovation. Etik kan ses 
som läran om moral, det vill säga vad som kan anses vara ”rätt” och ”fel”. 
Moral kan beskrivas som beteenden som kommer från vad etiken lärt ut. 
Med andra ord uppkommer moralen i själva handlingen.862  

Genom sociala interaktioner konstrueras nya normer som berättar för oss 
hur vi bör tänka och agera runt konceptet stamcell för att göra oss själva och 
andra begripliga för varandra. Dessa normer finns många gånger underför-
stådda i vårt medvetande. Föreställningarna kan vi förklara med olika kate-
gorier som vad vi anser vara en människa, ett embryo, en forskare, en politi-
ker, en kapitalist, en religiös etc., och kan definieras som mönster av idéer 
och handlingar som det knutits resurser till.863 Det är inte möjligt att se själva 
samhällsstrukturerna, utan i stället får man fånga in dem genom att se på 
individers beteenden, attityder och handlingar. Idéstrukturer avser olika vär-
deringar och verklighetsuppfattningar medan beteendestrukturer handlar om 
de mönster som uppkommer genom människors kollektiva respektive indi-
viduella handlande. Moralprinciper kan formuleras utifrån en yrkesetik som 
kan kopplas till föreställningar och beteenden om vad som är rätt och fel för 
en viss yrkesgrupp.  

För stamcellsforskarna aktualiseras flera olika etiska aspekter som de i 
sina yrkesroller måste hantera, så som medicinsk etik, forskningsetik och 
pressetik. Stamcellen utmanar sociala institutioner som vetenskap, politik 
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och religion som starka företrädare bär med sig i kraft av sina yrkesroller 
som forskare och läkare. Kraven från omvärlden har de med sig i regler för 
hur de ska resonera och tänka utifrån respektive yrkeskodex. Det är ett stort 
steg att bestämma sig för att avvika från normen.864 Att utmana och utveckla 
normer och institutioner är ett komplicerat och krävande arbete. I samband 
med att stamcellen konkretiseras i det kollektiva mentala rummet i Hudding-
egruppens laboratorium framträder behovet av att finna ytterligare nya for-
mer för det praktiska arbetet. Lars Ährlund-Richter och hans forskarkollegor 
behöver ta initiativ till en större samverkan med omvärlden för att kunna 
föra idén med att odla svenska humans stamcellslinjer vidare. Ährlund-
Richter och hans forskargrupp är nu redo att lämna den mentaliserande kon-
struktionsfasen där forskarna hittills konstruerat en positiv mental kollektiv 
samsyn på idén och stamcellens potential. Därmed tar de stamcellen in i  
nästa utvecklingsfas som innebär mer av social samverkan och skapande av 
sociala konstruktioner.   

2). Den socialiserande konstruktionsfasen 
Den mentaliserande konstruktionsfasen kan jag beskriva som en tid och plats 
präglad av relativ ensamhet. Få aktörer utanför forskningsgruppen var sär-
skilt intresserade av idén eftersom det i detta skede i stort sett endast fanns 
bidrag från det naturvetenskapliga synsättet som hade fokus på själva stam-
cellen (och tankar och funderingar på vad de därinom skulle kunna göra). I 
den socialiserande konstruktionsfasen är det meningen att den mentala idén 
ska flytta ut ur det begränsade laboratorierummet för att få ta plats i ett större 
och mer socialt sammanhang.  

 
Den socialiserande fasen drar in allt fler individer i samverkan i 

olika grupperingar. Känslor och tankar hos ett nu mycket större antal indivi-
der leder till många olika tolkningar och önskemål rörande idéns utformning 
och konceptuella utformning. Forskarna börjar bli lyhörda för den kritik som 
idén väckt. Olikheterna i tolkningar kan göras till en styrka hos forskarna 
genom att de lyssnar in och använder ”alla” åsikter till att vässa sina egna 
tankar och formuleringar kring idén. Men under en viss del av denna sociali-
serande konstruktionsfas måste man som idébärare/forskare lägga stor kraft 
på att få så många som möjligt av ”de andra” att uppfatta världen på samma 
sätt som man själv gör. Ett fortlöpande arbete med att fråga sig vad som på-
går ”här och nu” i den egna omvärldens aktörers mentala rum. I den in-
stitutionaliserande fasen är alla någorlunda överens om vad idén har för 
styrkor och svagheter, konceptet har börjat bli starkt i sin konceptuella ut-
formning. 

 
          Min tolkning och reflektion från fältet av denna fas. 
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Skapa ny mening genom sociala konstruktioner  
Innovation ses här i en vidare mening som en form av nyttiggörandeprocess 
då den även tillskrivs möjlighet att skapa gemensamma värden i och med att 
det nya som skapas tas i bruk och får effekt genom en samhällelig sprid-
ning.865 Stamcellen börjar paketeras och materialiseras till att bli ett objekt 
genom att den översätts till bilder, texter och modeller, vilket i sin tur under-
lättar för stamcellen att spridas och bli mer känd för fler individer. I brist på 
färdiga tankar, begrepp och institutioner behöver dessa nu konstrueras ge-
nom sociala processer för att skapa nya tolkningar, kategorier, etiketter etc.  

Jag utgår här ifrån att innovation är någonting som fortlöpande konstrue-
ras i en social process eftersom en enskild individ inte kan konstruera så 
mycket på egen hand. För att utveckla och bredda idéerna behöver forskarna 
mer input utifrån. Innovation uppstår som tidigare påpekats inte bara genom 
att någon gör något, utan den sker i samverkan med någon som kan och vill 
ta emot idén. Den resande idén behöver nu bli presenterad i organisationen 
där den ska kunna omsättas till praktisk handling. Vad som avses med att 
någonting är en social konstruktion är förenat med en hel del oklarheter. I 
enkel form kan det förklaras vara ett fenomen eller ett beteende, en förete-
else som skapats i ett kollektivt handlande mellan människor.866  

Om man som jag på ett övergripande plan vill förstå hur den föregivna 
värld en individ i ett samhälle delar med andra faktiskt har uppkommit, be-
höver man som Berger och Luckmann påpekar följa underförstådda över-
enskommelser och andra typer av förhandlingar som pågår.867 Därför fortsät-
ter jag här att studera konstruktionen av konceptet stamcell. Konceptet börjar 
formas genom att det skapas outtalade och uttalade överenskommelser om 
vad stamcellen ska anses vara och vad den de facto ska kunna användas till. 
Utifrån enskilda och kollektiva handlingar kommer ett flertal aktörer vilja 
bygga vidare på idén. Det är handlingsprocesser som uppkommer när aktörer 
utifrån gemensamma erfarenheter vill försöka skapa en social ordning. För 
stamcellsforskarna visade det sig i den socialiserande konstruktionsfasen att 
man måste hantera svåra utmaningar och ta hänsyn till helt nya frågeställ-
ningar som grundar sig på en kombination av egna och andra aktörers värde-
ringar.  

Att konstruera en stamcellslinje  
Lars Ährlund-Richter och Huddingegruppen befinner sig i ett skede där de 
vill konkretisera den kollektiva mentala idén om att odla svenska stamcells-
linjer på ett liknade sätt som de sett i J.A. Thomsons laboratorium. Hudding-
egrupperingen har börjat formas och förbereda sig för att kunna realisera 
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idén. Forskarna har tillgång till ett modernt laboratorium och såväl teoretiskt 
som praktiskt kunnande. Genom Outi Hovattas koppling till kvinnokliniken 
finns också en potentiell tillgång till befruktade ägg. Det som saknas för att 
påbörja arbetet i laboratoriet är ett etiskt forskningstillstånd. För att göra det 
mer tydligt vad gruppen vill göra följer här en kort beskrivning av hur det 
kan gå till i praktiken. Först av allt behöver forskarna tillgång till ett befruk-
tat människoägg. En mänsklig embryonal stamcell är i sitt allra första sta-
dium ett resultat av mötet mellan ett ägg och en spermie. Forskarna får till-
gång till de embryonala stamcellerna genom donerade embryon där ett be-
fruktat ägg, som tillkommit i syfte att kunna bli ett önskat barn vid IFV-
behandling, ”blivit över” och när de ”potentiella föräldrarna” (i lag patien-
ten/donatorn) valt att donera överblivna befruktade ägg till forskning. För att 
kunna påbörja arbetet med det befruktade ägget behöver forskarna också ha 
ett etiskt tillstånd. I detta fall behövs även en kliniker som tar på sig ansvaret 
för att få patientens tillåtelse att gå vidare med forskningen. Äggdonation är i 
Sverige gratis och sker direkt till forskargruppen eller till universitetet. Fors-
karna måste därefter, i laboratorium, i en odlingsskål, i ett speciellt närings-
serum, på en avancerad odlingsplatta och under rätta temperaturförhållanden 
lyckas framställa en ny celltillväxt genom att plocka isär det befruktade äg-
get (eller med andra ord för samma cellkonstellation: embryot/blasto-
cysten/cellklumpen/människan), som efter detta ingrepp enligt lag inte får 
transplanteras in i en livmoder. När dessa nyutvunna celler börjar växa har 
forskarna lyckats skapa det värdefulla forskningsmaterial som kallas för 
stamcellslinjer. Stamcellslinjerna kan i sin nya form överleva länge och ur 
dessa kan forskarna fortlöpande hämta material för att fortsätta utveckla 
tekniken. 

Konstruera genom att koppla i sär 
I den socialiserande konstruktionsfasen har man nu börjat formulera vad 
idén kan komma att bidra med. I arbetet behöver forskargruppen hitta ord 
och beskrivningar av vad de vill och behöver göra för att kunna odla fram 
stamcellslinjer från mänskliga embryon. Själva handlingen i att formulera 
ansökan om ett etiskt tillstånd är det första steget i att förpacka och översätta 
idén så långt den nu utvecklats utifrån gemensamma tankar och tolkningar i 
det mentala rummet till ord i en skriven text. Konceptet stamcell får här ett 
kommunikativt syfte. Det gör att forskarna formulerar en skriftlig förkla-
ringsmodell över vad de vill kunna göra med stamcellerna med ord.  

Forskarna har genom att förpacka idén tagit den till en tid och plats för att 
nu kunna omsätta den i lokal handling ute i praktiken. De har skapat förut-
sättningar i form av befintlig kunskap, tillgång till embryon och modernt 
laboratorium. Flera aktörer hör av sig för att de vill sammabeta med dem, 
vilket också talar för att forskarna lyckats skapat viss legitimitet kring sig 
själva, KI och stamcellen. Jag vill beskriva den nu uppkomna situationen 
som att forskarna placerat sig själva vid ett vägskäl där de å ena sidan över-
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satt idén i modeller och tekniker för att praktiskt kunna dra igång forsk-
ningsarbetet. Å andra sidan har forskarnas översättning av idén, paketerad i 
modeller för en ansökan om ett etiskt forskningstillstånd, praktiskt resulterat 
i en större förståelse för att den svenska lagstiftningen inte är utformad för 
att stödja denna specifika forskning. De olika modellerna kan beskrivas som 
att de har hamnat i ett motsatsförhållande till varandra. Detta är en besvärlig 
situation, men den kan lösas genom att de särkopplas från varandra.868 Sär-
koppling innebär här att utvecklingen av idén med stamcellen kan existera 
parallellt med en rådande praktik med densamma. Genom särkoppling kan 
forskargruppen hantera motstridiga krav, utan att de påverkar organisationen 
negativt och samtidigt kan de behålla sin legitimitet.869 En särkoppling av 
idén medför att organisationen delas upp i två strukturer, en formell och en 
informell. I den formella strukturen syns konceptet mer tydligt. Den formella 
strukturen är lätt att ändra och anpassa när t.ex. lagar och regler förändras. I 
den informella strukturen förekommer riktlinjer som inte beskrivs i den for-
mella. Den informella organisationsstrukturen används för att samordna vad 
människor i en organisation faktiskt gör.870 Mellan de informella och de for-
mella strukturerna existerar hela tiden ett visst samband mellan plats och 
tid.871 Det är ett samband som t.ex. kan tydliggöras med forskarnas önskan 
att erhålla sitt etiska forskningstillstånd. De försöker skydda forskningens 
frihet och kommande forskningsgenombrott, en handling för framtiden samt 
en handling för den uppkomna situationen här och nu. Deras kamp för att 
skydda sin specifika syn på stamcellen framför val av andra, alternativa 
tolkningar och tekniker. Ett godkännande i etikkommittén skulle göra det 
möjligt för forskarna att omedelbart kunna backa tillbaka in i sina arbetsmil-
jöer och påbörja den konkreta teknikutvecklingen. Forskningsorganisationen 
kan påverka sin omgivning genom att använda sin formella struktur och sina 
mål som symboler för att på det sättet erhålla legitimitet och få stöd för att 
accepteras. Det kan handla om att signalera att man avser att ta hänsyn till 
hur saker bör göras för att inte bli ifrågasatta.872 Genom att skapa sådana löst 
kopplade strukturer kan forskningsorganisationen både hantera det underför-
stådda och tillfälliga, och därmed i förlängningen även överleva genom han-
tering av de motstridiga krav som idén gett upphov till. Mot bakgrund av 
konceptet särkoppling ser jag det som att idén i det här skedet delas upp i två 
strukturer som hanterar var sin process: den ena som en legaliseringsprocess 
och den andra i form av en forskningsprocess. Genom särkopplingen kan 
idén fortsätta sin resa vidare mot att omsättas till lokal handling i olika rum 
och hos olika aktörer över tid. Genom att hantera stamcellen med hjälp av 
                                                
868 Sahlin-Andersson, K. (1996). 
869 Meyer, J.W. & Rowan, B. (1977). Brunsson, N. & Olsen, J. (1990). 
870 Brunsson, N. & Olsen, J.P. (1990). 
871 Weick, K.E. (1979). 
872 Meyer, J.W. & Scott, W.R. (1983). 
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dessa två processer skapar forskarna förutsättningar för att idén inte ska av-
stanna. Huddingegrupperingen är en av de första forskningsgrupperna i lan-
det som skickar iväg en ansökan om att få odla och forska på mänskliga em-
bryonala stamceller. Denna aktivitet är startpunkten för forskarnas arbete 
som i och med det, tillsammans med KI, blir delaktigt och pådrivande i lega-
liseringsprocessen och i forskningsprocessen. De två parallella processerna 
syftar till att främja utvecklingen av idén. I och med ansökan om etiskt till-
stånd (vilket är en vedertagen procedur i den institutionella omgivningen), 
framstår forskningsorganisationen som legitim för sin institutionella omgiv-
ning. Handlingen får forskningsgruppen att framstå, och därefter hanteras, i 
enighet med andra forskningsgrupper på KI. Genom ansökan får idén resa in 
i nya rum för att där genomgå en prövning om den ska kunna tillåtas att in-
ternaliseras i en annan tid och plats i nya mentala och fysiska rum. I sam-
band med att stamcellen inleder sin resa ger det möjligheter för nya aktörer 
att ta del av de sociala konstruktionerna. I det här skedet finns fortfarande 
stort utrymme för olika tolkningar av idén. Annorlunda uttryckt innebär det 
nu att stamcellen i sin konceptuella utveckling möter sitt första ordentliga 
motstånd då förpackningen av idén visar sig vara betydligt mer utmanande 
än vad gruppen väntat sig. Erfarenheten inom Huddingegrupperingen var att 
det brukade gå fort att få ett etiskt tillstånd och forskarna var därför mitt inne 
i förberedelserna med att sätta igång arbetet i laboratoriet när de nås av be-
skedet att deras ansökan inte kan behandlas lokalt utan ska skickas vidare till 
andra etiska instanser. Etikprövningsprocessen hade nu visat att konceptet 
stamcell utvecklats till att potentiellt kunna värderas och bedömas vara 
någonting mer än enbart ett forskningsbart material. 

Konstruera strategi för/emot gamla institutioner 
I samband med att forskargruppen märker att tillståndsprövningen är mer 
komplicerad än förväntat börjar de agera på en gång. Forskarna försöker 
sätta sig in i vad det uppkomna motståndet står för och anledningen till att 
det tar tid. Forskarna uppmärksammar hur idén sprids och färdas utanför den 
vetenskapliga världen och de lyssnar till röster från den naturvetenskapliga 
världen som ifrågasätter cellernas potentiella förmåga och det etiskt riktiga 
med att bedriva forskning på framför allt embryonala stamceller. Inom Hud-
dingegruppen inser man att de nya frågeställningar, uppfattningar och kritik 
som kommer fram måste analyseras och förstås på ett bättre sätt, för att de 
själva inte ska tappa kontrollen när det gäller att leda utvecklingen av den 
sociala konstruktionen av stamcellen. Forskarna förstår att den påbörjade 
spridningsprocessen riskerar att resultera i att stamcellen inte ses som ett 
forskningsbart material, vilket skulle innebära ett avslag på deras ansökan 
om forskningstillstånd och därmed ett stopp på forskningen i deras laborato-
rium. Huddingegrupperingen försöker ta tillbaka kontrollen över forsknings-
processen genom att själva bli tydligare och bättre på att paketera idén med 
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egna ord och beskrivningar för att på det sättet ta kommandot över utfor-
mandet av konceptet. 

Stamcellen påverkas också av det tilltagande trycket från samhälleliga 
värderingar. Forskarnas arbete liknar i detta skede en sökprocess. Det är en 
process där idébäraren Lars Ährlund-Richter med kollegor befinner sig i en 
position där de inte har så mycket givet för att ta itu med teknikutvecklingen. 
Samtidigt visar det sig finnas en omfattande institutionell inramning som 
forskarna också behöver få grepp om för att de ska kunna förhålla sig till det. 
En institution består av en uppsättning socialt konstruerade handlingsmöns-
ter och regler som är skapade av aktörer som i sin tur skapar aktörerna.873 
Institutioner hjälper oss att i våra dagliga beslut kunna sortera information. 
När det gäller innovation är en utmaning att kunna kombinera nyskapande 
med stabilitet. Skapandet av en institution kan ses som en process som sätts 
igång när sociala situationer uppstår där individernas handlingar efter en tid 
förknippas med vissa motiv.874 När handlingarna med en regelbundenhet har 
upprepats kan de skapa ett handlingsmönster som i sin tur leder till att aktö-
rerna får invanda roller. En fördel med detta är att mönstren reducerar antalet 
möjliga val, och handlingarna kan då utföras utan att det krävs alltför stor 
uppmärksamhet. Man kan göra som man tidigare gjort och får då mer tid 
över att göra något nytt. Forskarna ska utveckla idén med stamcellen i en 
omvärld som består av komplexa strukturer med rötter i beteendemönster 
från politik, religion och forskarnas egen begrepps- och erfarenhetsvärld. 
Stamcellsforskarna är med andra ord tvungna att konstruera sin egna institut-
ionella inramning som i sin tur behöver harmoniseras genom att konfronteras 
med omvärlden, så att forskarna kan få en uppfattning om vilka konkreta 
institutioner deras idé utmanar.  

Konceptet stamcell ser ut att ha hamnat mitt i kraftfältet av en vetenskap-
lig institutionell påverkan. Det gäller nu för forskarna att få cellen och dess 
potential att inte framstå som ”kvacksalveri”. Samtidigt finns det inte några 
välkända metoder eller någon ordentligt utvecklad begreppsvärld som fors-
karna kan luta sig mot och säga: ”så här brukar vi göra när vi ska utveckla en 
sådan här process”. 

För att analysera de institutionella sammanhangen ska jag här se närmare 
på individuella beteenden. I samband med att forskarna startade arbetet med 
att utforma konceptet kunde de ana att det uppstod konflikter även på det 
individuella planet. Till exempel Lars Ährlund-Richters funderingar rörande 
det riktiga i att göra ”allt” bara för att man kan och riskerna eller möjlighet-
erna med att hamna i situationer där man behöver avstå från viss utveckling, 
det är som Ährlund-Richter framhåller som relevanta frågeställningar att 

                                                
873 Tengblad, S. (2006) (2012). 
874 I Tengblads definition av institution betonas en handlingsdimension och en aktörsdimension som 
stämmer överens med beskrivning av institution i denna studie (Tengblad, S. 2006). 
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ställa till sig själv som enskild individ och till sin omvärld för att bibehålla 
eller skapa förtroende och legitimitet för sitt innovationsarbete. Vad som styr 
den enskilde forskaren har visat sig kunna krocka med de institutionella vär-
deringar som var satta i den då rådande kontexten. Inom denna kontext, som 
i mycket utgörs av forskarnas yrkesområden, börjar det sippra in institution-
ella värderingar från andra områden. I arbetet med att beskriva och utveckla 
stamcellen och utveckla teorin kring vad en stamcell kan vara blev det tyd-
ligt att många möjligheter var mer etiskt komplicerade än vad forskarna till 
en början tänkt sig.  

Konstruera utrymme för omvärldens värderingar 
Lars Ährlund-Richter och hans kollegor börjar inse att de från början tänkt 
för snävt kring idén. I samband med insikten om att stamcellen väcker bre-
dare frågeställningar fortsätter de att formulera idén i samverkan med nya 
aktörer utanför gruppen och därmed lyckas de vidga begreppsapparaten 
kring konceptet. Det handlar om hur vi tolkar och kategoriserar information. 
Som människor följer vi det vi är vana att se och har en tendens att ta till oss 
idéer som ligger i linje med våra övertygelser och värderingar. Det gör att vi 
kan missa de alternativa spåren.875 Forskarna valde inledningsvis att samar-
beta med aktörer som de hade personlig kontakt med och som de delar nor-
mer och värdesystem med. Värdesystemet byggde bl.a. på delad erfarenhet 
genom liknade utbildning och närliggande forskningsområden. I studien har 
jag sett hur stamcellsforskarna byggt upp ett globalt nätverk genom att de 
rest, arbetat och studerat i världen. Genom kopplingar till de nätverken har 
de fått förståelse för att möjligheten att konstruera bättre förståelse för sin 
idé, handlar om att förstå och kunna hantera kulturella och strukturella 
mönster och normer. När forskarna själva har behövt vara medskapare till 
nya sociala mönster kring sin idé har de gynnats av denna lärdom och förstå-
else eftersom dessa komplexa innovationsprocesser förefaller, som jag upp-
fattar det, vara globala och transnationella till sin natur. Det handlar inte bara 
om samverkan i internationella nätverk för utbyte av forskningsrelaterad 
vetenskaplig kunskap om tekniken och stamcellerna, utan även om förståelse 
för sociala konstruktioner som är uttryckta i normer och institutioner globalt. 
Denna samverkan utökas snabbt till att även fånga in andra aktörer som de-
lar, men även är med och utformar nya värderingssystem. Forskarna visar sig 
vara lyhörda och öppna för att uppgifter kan gå att lösa på andra sätt än de 
som vid en viss tidpunkt föreföll vara de riktiga som man var van vid. Men 
detta är förknippat med ökad osäkerhet och därför krävs det mod för att 
släppa på den egna kontrollen och öppna innovationsprocessen för externa 
aktörer. Syftet med utbytet är hoppet om att just detta samarbete ska leda till 
bättre chanser att skapa gemensamt värde. I fasen när det skapas sociala 
                                                
875 Rogers, E. (1995, 2003). 
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interaktioner visar sig idén snabbt engagera individer och organisationer som 
vill vara med och påverka innovationsprocessen. Många av dem är nya be-
kantskaper. Såväl Lars Ährlund-Richter som Katarina Le Blanc och Jonas 
Frisén menar att det är svårt att planera för vilka personer och aktörer som 
bör vara med i ett tidigt stadium.876 Därför är det betydelsefullt för dem att så 
tidigt som möjligt göra en så riktig omvärldsanalys som möjligt. Att skapa 
en känsla för tid kan, som denna studie visat, gynna planeringsförmågan och 
leda till att forskarna snabbt får mycket gjort.  

I den mentaliserande konstruktionsfasen hade ingen riktig konkurrens 
hunnit skapas. Det positiva stöd som idén fått med sig från denna fas riskerar 
att gå förlorad i den socialiserande konstruktionsfasen när diskussioner och 
kritik mot idén sätter igång. Många mindre genombrott har ägt rum på olika 
platser i världen och nått ny styrka genom att nya aktörer har knutit samman 
flera mindre bitar till en större bild och ny förståelse för innovationen. Ge-
nom att forskargruppen tidigt pressas att snabbt studera och tolka sin om-
värld fångar de in och förstår den tröghet som uppkommit då aktörer, som 
enligt praxis brukar agera på ett sätt, börjar agera annorlunda. Forskarna anar 
att idén börjar bli ifrågasatt och lyssnar därför in motståndet från de nya 
aktörer som blandat sig i legaliseringsprocessen. Som en följd av det gör 
forskarna en analys av sin omvärld och kan därefter formulera nya tolkning-
ar av stamcellen, vilket som jag ser det är till hjälp för att vägleda dem 
framåt i organiseringen för utvecklandet av idén.  

Konstruera praktiska kopplingar till bredare sammanhang 
Forskarna som i den mentala fasen hade arbetat i en mer sluten tillvaro i sina 
egna laboratorier hamnar nu i ett mer kritiskt skede då de öppnar sina slutna 
rum för att vidga gränserna för KI:s ramar. Forskarna inser att det inte räcker 
med ett etiskt tillstånd för att ta idén vidare. Den etiska tillståndsprövningen 
grundar sig vid den här tidpunkten på en lagstiftning som utgår från andra 
behandlings- och forskningsmetoder som tillkom flera år före 1998.877  Den 
komplicerade hanteringsprocessen av det etiska tillståndet visar vad avsak-
naden av en svensk lagstiftning får för konsekvenser både för forskningspro-
cessen och för legaliseringsprocessen.878 Samtidigt som de svenska myndig-

                                                
876 Le Blanc, K., Frisén, J., Ährlund-Richter, L. (2002–2005) (Intervju). 
877 T.ex. lag 1991:115 om åtgärder i forsknings- och behandlingssyfte med befruktade ägg från människa 
eller hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) allmänna bestämmelser. Vid insamling av adulta stamceller, 
liksom stamceller från aborterade foster, tillämpas lagen (1995:831) om transplantation (VR 2001). Detta 
var ett frivilligt system för medicinsk forskningsetik som baserar sig på världsläkarförbundets Helsing-
forsdeklaration om etiska principer rörande medicinsk forskning som involverar människor. I enlighet 
med detta system görs prövning och godkännande av ansökningar i etikkommittéer. I och med att Sverige 
skrev på Europarådskonventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin började inrättandet av en 
rättslig reglering av etikprövning. 
878 SMER, (2008)., Rynning, E. (2005) (Intervju). 
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heterna försöker sätta sig in i hur de ska hantera stamcellen sker liknade 
processer parallellt i andra länder.879  

I Vetenskapsrådets riktlinjer från 2001 argumenterar myndigheten för att 
forskning på stamceller bör pågå på bred front, det vill säga på adulta, me-
senkymala och embryonala stamceller. Vetenskapsrådets nya riktlinjer kom i 
massmedia att framstå som att stamcellen var ett helt nytt forskningsområde, 
trots att forskning på mänskliga embryonala stamceller vid denna tidpunkt 
redan pågått under flera års tid.880 Vetenskapsrådet betonar ”att dagens kun-
skap om embryonala stamceller fortfarande till stor del bygger på forskning 
på möss och framhåller också att J.A. Thomsons beskrivning ska utgöra 
normen för vad som åtminstone till vidare ska klassificeras som embryonala 
stamceller från människa.” Vetenskapsrådet hade redan under sommaren 
2001 valt att offentliggöra förslaget från etiknämnden. I samband med att 
riktlinjerna presenteras beskriver Vetenskapsrådet processen på följande sätt: 

 

”Inför ställningstagandet har Vetenskapsrådet, genom att under som-
maren 2001 offentliggöra förslaget från etiknämnden, initierat och bi-
dragit till en omfattande debatt på olika arenor, bl.a. i medierna. Den in-
ternationella utvecklingen har påverkat debatten i Sverige och under-
strukit att de ställningstaganden som görs i vårt land har återverkningar 
på mer än enbart nationella intressen.”881  

Under tiden som lagstiftningsprocessen pågår i riksdagen får de regionala 
forskningsetikkommittéerna vid prövning av nya ansökningar för stamcells-
forskning i Sverige grunda sina beslut på Helsingforsdeklarationen och Ve-
tenskapsrådets riktlinjer, vilka i sin tur hänvisar till den äldre lagstiftning-
en.882 Genom stamcellsidéns särkopplade struktur sätts utredningsarbeten 
igång som i sin tur ger signal till Lars Ährlund-Richter och Huddingegruppe-
ringen att de kan fortsätta med sin forskningsprocess. Forskarna kan arbeta i 
lugn och ro i sina laboratorium och sjukvårdsavdelningar medan den for-
mella lagstiftningsprocessen fortlöper under flera år. Lars Ährlund-Richter 
och hans forskarkollegor Katarina Le Blanc och Jonas Frisén fortsätter att 
förpacka idén genom att publicera och lyfta fram nya forskningsgenombrott i 
vetenskapliga artiklar och genom att delta på konferenser runt om i världen. 
De stärker därmed sina tre respektive stamcellskoncept samtidigt som de 
bidrar till att konceptet stamcell stärks på ett övergripande plan.  

                                                
879 USA, Storbritannien, Tyskland, Israel m.fl. Welin, S. (2003–2005). Rynning, E. (2005) (Intervju). 
880 Persson, A. & Welin, S. (2001). 
881 Pressrelease från Vetenskapsrådet 2001-02-12. 
882 Helsingforsdeklarationen. 
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Som Sveriges första professor inom stamcellsforskning börjar Jonas 
Frisén synas i många sammanhang, även långt utanför det vetenskapliga 
rummet. Under flera år kring millennieskiftet blir han frekvent inbjuden som 
gäst för att begripliggöra denna nya teknik för en bredare allmänhet och blir 
samtidigt en förespråkare och talesperson för hela stamcellsfältet. Två andra 
viktiga idéanvändare (som i tidigare kapitel beskrivits som talespersoner) 
Hans Wigzell, KI:s rektor och medicinska rådgivare till regeringen, och Har-
riet Wallberg-Henriksson, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet och senare 
rektor på KI, kommunicerar utifrån sina yrkespositioner, sin inställning till 
varför alla stamcellstyper behövs och hur, var och varför forskningen behö-
ver utvecklas vidare, i media och till de lagstiftande organen.  

När stamcellen landar i en lokal kontext och packas upp förses den med 
tids- och rumsbundna drag av de som ska använda den. Idén skapar på så sätt 
även nya handlingsmönster när den materialiseras genom att den reser, lan-
dar, omtolkas och omsätts i praktiken i olika handlingar. Le Blanc kan ge-
nom utövandet av sina båda yrkesroller som forskare och läkare beskrivas 
som både idébärare och idéanvändare. Hennes forskning är ett exempel på 
hur äldre och nyare forskningsgenombrott kan kombineras för att uppnå nya 
metoder och behandlingar. I sitt arbete kan hon konkret visa hur användbart 
konceptet är när stamcellen tillåts utvecklas från ett teoretiskt till ett praktiskt 
plan. Forskarnas och läkarnas teorier och enskilda forskningsresultat kombi-
neras i Le Blancs laboratorium. Le Blanc visar att hon kan få med sig stam-
cellen, i en samverkan följer de varandra igenom hela den komplicerade 
omvandlingen från omogen till mogen, genom rening i skålar och provrör 
för att därefter i en operationssal återföras till en människa. Patienten får de 
nya stamcellerna transplanterade in i kroppen. I kroppen kan stamcellerna 
återigen omvandlas till mogna och specifika celler som kan utvecklas till nya 
organ. Därmed blir även stamcellen en heroisk hjälte med vilken man kan 
bekämpa mycket allvarliga sjukdomar. Le Blanc visar i praktiken hur idén 
kan omsättas i konkreta handlingar och hur cellen kan utvinnas, omvandlas 
och återföras till en patient genom hennes metoder för stamcellstransplantat-
ion. Le Blanc agerar även som idéspridare när hon sprider sina unika be-
handlingsmetoder till andra praktiserande forskare och läkare runt om i värl-
den. Den nu påbörjade standardiseringen av terminologin kring stamcellen 
underlättar också för idén att snabbare kunna transporteras transnationellt. 
Att idén går att koppla till idéanvändarnas behov får betydelse för översätt-
ningsprocessernas fortgående då idéanvändarna kan sprida vidare idén. Vilka 
idéer som översätts in i en organisation handlar om hur hög prioritet de anses 
ha.883 Le Blanc kan med sina handlingar visa på stamcellens möjlighet att 
faktiskt kunna bota och minska mänskligt lidande, vilket är ett högt priorite-
rat önskemål för sjuka patienter, deras anhöriga och behandlande kliniker. På 
                                                
883 Czarniawska, B. & Joerges, B. (1996). 
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sjukvårdsavdelningarna och forskningslaboratorierna kan personalen också 
koppla idén till sina rutiner och snabbt omsätta idén till lokala handlingar.  

Konstruktiv konstruktion mot ökat motstånd 
När idén om stamcellen färdas ut från laboratoriet skapar den inledningsvis 
kaos då den tas emot ute i samhället. Kaossituationen visar forskarna hur 
stort tolkningsutrymme det fortfarande finns kvar att fylla kring konceptet. 
”Samhället” i form av relativt stabila sociala grupper med gemensamma 
intressen, intressegrupper som forskare, politiker, religiösa talespersoner och 
media, vaknar till liv och har synpunkter på innovationen och sätter igång 
olika sätt av interaktion för att de ska kunna påverka processen. I legali-
seringsprocessen håller stamcellen vid en viss tidpunkt bokstavligt på att 
resa till människostatus, då det i den svenska dagspressen förs en debatt om 
att likställa stamceller med människor. Bland andra är det riksdagsledamoten 
Per Landgren (kd) (som också är en av ledamöterna i kommittén om gene-
tisk integritet), som tydligt framför sin inställning till de embryonala stam-
cellerna i debattartiklar. Landgren representerar en minoritet inom kommit-
tén som inte förespråkar en fortsatt forskning på embryonala stamceller. 
Landgren företräder synsättet att ett fullt människovärde inträder i befrukt-
ningsögonblicket. Det medför att ett befruktat ägg i princip är en mänsklig 
individ som från etisk synpunkt också ska behandlas som en sådan. Med det 
synssättet är det naturligt att beskriva ägget som ett embryo vid befrukt-
ningstillfället.  

Det har med andra ord uppstått ett problematiskt läge för stamcellsfors-
karna som p.g.a. sina föreställningar om konceptet stamcell, inte lycktas 
landa i någon gemensam beskrivning tillsammans med företrädare för stats-
makten och akademin kring synen på den mänskliga embryonala stamcellen 
och dess framtida roll i samhället. Det här uppfattas hos Huddingegruppe-
ringen vara ett mycket allvarligt läge för idéns potential eftersom flera starka 
intressen visar sig stå mot varandra.884 Stamcellsforskarna befarar att den 
tilltagande kritiken mot framför allt de embryonala stamcellerna riskerar att 
stoppa hela forskningsprocessen. Någon institutionalisering av stamcellen 
har ännu inte uppkommit, men ändå visar de inblandade aktörerna förhållan-
devis förutsägbara beteenden genom att agera utifrån sina institutionella 
värdegrunder. Nu handlar det om att få de värderingarna att dominera. Mot-
ståndarna till forskningen på embryonala stamceller försöker i sin argumen-
tation få stamcellen att handla om ”människor”. Stamcellsforskarna bemöter 
den beskrivningen genom att ge stamcellen en annan mening. Lars Ährlund-
Richter och hans kollegor försöker på bred front övertyga kollegor, journa-
lister samt politiska och juridiska företrädare i de reglerande församlingarna 
om den verklighet som de skapat utifrån sina tankar, värderingar och upp-
                                                
884 Hovatta, O. (2003–2005). Ährlund-Richter, L. (2003–2005) Intervju. 
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fattningar rörande stamcellen. Forskarna synliggör dessa genom att kategori-
sera stamcellen som ett biomaterial, vilket leder till att den avhumaniseras 
och får en annan mening i form av ny teknik.  

Motståndarsidan är snabb med att bemöta denna beskrivning som oaccep-
tabel och försöker göra forskarnas kategorisering mindre meningsbärande 
genom att fortsätta argumentera för sitt värdesystem som grundar sig i en 
lång historik rörande konceptet människa och människans absoluta värde. 
Det är en retorisk kamp mellan värdesystem som handlar om synen på män-
niskan som individ och berör frågor som om hon är en social konstruktion, 
en gudomlig skapelse eller en produkt av det naturliga urvalet. Utifrån de 
befintliga gränser och ramar för konceptet ”människa” som nu tydliggjorts, 
börjar forskarna aktivera sina förhandlingar, hålla emot och utmana dessa. 
De svenska stamcellsforskarna lyckas till slut lyfta diskussion bortom denna 
komplexa struktur. Genom sin forskningsprocess kan de leverera nya resultat 
som visar att cellen är ett forskningsbart material. Därmed gör de stamcellen 
till ett biomaterial, en cell, en teknik. 

Genom att bjuda in journalister att få ta del av deras verksamhet kan fors-
karna föra ut sina idéer om stamcellen i nya mediala forum och på det sättet 
lyckas de expandera laboratoriet både som mentalt och fysiskt rum. Med 
hjälp av media och de utökade rummen får forskarna nytt utrymme och 
bättre kontroll över konstruktionsprocessen av konceptet stamcell. Det sker i 
samverkan mellan nya artefakter/tekniker och individer i större och mindre 
grupperingar ute i samhället. Först med journalister och sedan med politiker, 
jurister och riskkapitalister. En iakttagelse jag gör när jag är med under några 
av dessa möten är hur forskarna förhåller sig till omvärldens åsikter genom 
att tolka och sortera synpunkterna så att motståndet kan användas till en 
styrka i deras arbete med att forma idén. Denna form av samverkan med 
omgivningen visar att en aktör som har till syfte att förpacka idén, idébära-
ren, inte behöver ha en direkt koppling till idén i sin yrkesutövning. Hand-
lingen kan också läggas ut av forskarna på t.ex. journalister som förpackar 
idén och berättar vidare historien om stamcellen. Innovationsprocessen fort-
sätter på det sättet långt utanför laboratoriet. Genom interaktiva kategorise-
ringar som uppkommer i växelverkan i relationerna mellan stamcellsforskar-
na, stamcellen och för idén nyinvigda aktörer fortsätter den sociala kon-
struktionen av konceptet stamcell.885 

Trots att konceptet stamcell fått en mer objektiv karaktär finns det fortfa-
rande inbyggda tvetydigheter. Idén måste därför också ompaketeras för att 
kunna delas med andra igen. Genom att forskarna förpackar idén igen får de 
nya möjligheter att synliggöra den både för sig själva och senare andra, vil-
ket kan legitimera idén och göra den mer passande för idéanvändarna. En idé 
som reser är kontextlös. Det innebär att rumsbundna och tidsbundna drag har 
                                                
885 Hacking, I. (2000). 
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tagits bort från idén för att idén ska kunna bli omtolkningsbar och ses från ett 
nytt perspektiv och upplevas som en ny idé.886 Det är viktigt hur den pakete-
ras. Om idén kommer att betraktas som attraktiv eller inte beror på hur den 
förses med etiketter och hur tankarna kring den formuleras.887 Det handlar 
om att berätta en positiv historia som bidrar till att legitimera idén genom ett 
löfte om att idén kan komma att leda till bättre resultat.888 

Konstruera uppgradering av ny teknik  
Att bredda begreppet stamcell visade sig vara en lyckad manöver för att sätta 
igång sociala konstruktioner och därigenom kunna skapa ett mer mångfaset-
terat utbud av tolkningar av konceptet och en tydligare vision med forsk-
ningen. För att kommunicera stamcellen på ett ännu tydligare sätt börjar 
forskarna kategorisera den i olika celltyper som t.ex. Le Blanc med de fetala 
och mesenkymala, Frisén med de adulta och Ährlund-Richter med de em-
bryonala stamcellerna. Men hur attraktiv idén än kan uppfattas av forskarna 
när de paketerar den kan idén inte spridas av sig självt. Idén kommer att 
återskapas utifrån de aktörer som kommer i kontakt med den och genom 
dessa handlingar genomgår idén vissa förändringar när den kombineras med 
mottagarnas intressen och erfarenheter.889 Idén behöver upplevas som me-
ningsfull av mottagarna på det lokala planet. Det är viktigt att idén inte åsi-
dosätts eller väljs bort utan tas emot och landar i praktiken hos en idéanvän-
dare, en mottagare som väljer att använda den. Här spelar det roll att idébä-
rarna har legitimitet och uppfattas som trovärdiga. Forskargrupperna har en 
hög grad av legitimitet genom sin samverkan i Karolinska Institutet som 
rankas som ett av världens främsta medicinska forskningsinstitut och har en 
koppling till Nobelförsamlingen där enskilda forskare inom fysik och medi-
cin utses till vinnare av Nobelpris. I ett yttrande 2002 skriver Statens medi-
cinsk-etiska råd (SMER) ”att forskning på embryonala stamceller har en 
särställning för utvecklingen av hela det kunskapsområde som stamcells-
forskningen utgör. Det finns, enligt rådet, övertygande vetenskapliga argu-
ment för att stamcellsforskning bör bedrivas på bred front, det vill säga med 
adulta, fetala och embryonala stamceller parallellt.”890 

Forskarna behöver finna en beskrivning av idén som många aktörer kan 
samlas runt och få idén att på ett övergripande plan att uppfattas mindre 
krånglig och mer attraktiv.891 

Nu handlar det om att uppvärdera lågt värderade egenskaper hos stamcel-
len, som att framhålla att den kan komma att vara lösningen på många 
                                                
886 Czarniawska, B. & Joerges, B. (1996). 
887 Sahlin-Andersson, K. (1996). 
888 Meyer, J.W. (1996). 
889 Latour, B. (2005). 
890 SMER (2002). 
891 Sahlin-Andersson, K. (1996).   
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mycket allvarliga sjukdomar för mänskligheten. Genom detta kan stamcellen 
få ett högre värde och bli mer begriplig.  

I och med det börjar stamcellen att också tolkas i termer av ökad livskva-
litet, effektivare sjukvård, besparing av mänskligt lidande etc. Idén associe-
ras på det sättet med förhärskande idéer som Czarniawska och Joerges kallar 
för ”master-ideas”, det vill säga viktiga övergripande idéer som ligger i ti-
den.892 I Sverige hade man kring millennieskiftet inom vetenskapen och ute i 
samhället redan debatterat och tagit ställning till att ”främja forskning som 
kan bidra till behandlingar av allvarliga sjukdomar”.893 Följande citat finner 
jag i utredningen för bioteknik:894 

 

”Utmärkande för biotekniken är att forskning och teknisk utveckling ligger 
flera steg före den etiska reflektionen. I ett sådant läge kan etiken tvingas in i 
en situation där dess uppgift blir att finna motiv för användning av en redan 
utvecklad teknik och därmed legitimera dess moraliska halt.”  

Med andra ord så argumenterar och associerar forskarna stamcellen till dessa 
redan befästa och accepterade ”master-ideas” inom forskningsområden gen- 
och bioteknik.895  

I propositionen rörande stamcellsforskning uttrycks ett år senare följande 
ståndpunkter: 896 

 

”Regeringen anser… att de ändamål den forskning som kan bli aktuell till-
godoser – med de förhoppningar om nya behandlingsmetoder som den väcker 
– är så angelägna att de motiverar även etiskt känslig forskning.”  

Genom att bredda och lyfta diskussionen och formulera stamcellen till att 
vare en teknik undkom forskarna de komplicerade diskussionerna kring de 
konkurrerande idéerna om människovärde. Till slut konstruerades nya och 
förstärkta sociala institutioner som gav vägledning till nya beteenderegler. 
Dessa bestod av kriterier för vad som ska anses vara omoraliska, opassande 
och godtagbara handlingar när det gällde teknikutvecklingen av stamceller. I 
sitt arbete med att finna ny reglering för stamcellen framhåller undersök-
                                                
892 Czarniawska, B. & Joerges, B. (1996). 
893 Vilket också befästes genom den lagstiftning som föreslås i SOU 2000:103. I debatten och i reglering-
en av den s.k. nya biotekniken har även frågor om etik behandlats. 
894 SOU 2000:103. 
895 Tack vare insikter och idéer från t.ex. HUGO-projektets avslutade arbete med att kartlägga människans 
DNA anser Vetenskapsrådet att embryonala stamceller kan användas i framtida behandlingsmetoder, 
även andra områden som organdonation, xenotransplantion har bidragit till en större insikt i etiskt kom-
plicerade frågeställningar om medicinska teknologier (Welin, S. intervju). 
896 Proposition (2003/04:148). 
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ningskommittén bland annat att det är en förenklad terminologi att kalla det 
befruktade ägget för embryo från befruktningsögonblicket.897 Med hänvis-
ning till förarbetena i den tidigare lagstiftningen om åtgärder i forsknings- 
eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa, påpekar regering-
en att termen ”embryo” överhuvud taget inte förekommer där. Regeringen 
menar att den inte funnit skäl att avvika från det i svensk rättslig terminologi 
vedertagna uttrycksättet och använder, där missförstånd inte kan uppstå, 
termen ”befruktat ägg” även i fråga om faser en tid efter det att befruktning-
en ägt rum. Konstruktionerna rörande stamcellen har vi här kunnat se växa 
fram som ett växelspel mellan stamcellen och den socialt konstruerade kate-
gorin. Individen/tinget behöver inte vara medveten om sin klassificering för 
att ändå påverkas av den.898  

Att bli expert på konstruering 
Idén om stamcellen har överlevt flera motstånd under denna socialiserande 
konstruktionsfas. 

Motstånd och kritik i detta stadium verkar leda till att man finner nya 
vägar för att lotsa idén framåt, och det utvecklas gradvis ett starkt stöd för 
stamcellsforskningen vilket gör att motståndarna tappar kraft. Stamcellen 
hamnar i riksdagen där konceptet konkretiseras och formaliseras till en tek-
nik, det går med andra ord inte att negligera alla de handlingar som skett 
utanför laboratorierummet. Det som till slut förenade särkopplingen av idéns 
två strukturer i en forskningsprocess respektive en legaliseringsprocess, som 
forskarna hade konstruerat, var formuleringen av ”nyttouppgiften” för stam-
cellerna. Att förena sig kring uppdraget att bota allvarliga sjukdomar var en 
kraftfull input som tidigt i spridningsprocessen av idén samlade en stor 
grupp anhängare till att stödja och föra den vidare mot praktisk tillämpning. 
Stamcellens ”nyttouppgift” kan därmed ses som en förutsättning för att idén 
ska bli stark nog för att ta sig vidare till nästa konstruktionsfas.  

Forskarna och stamcellen har tillsammans i dessa konstruktionsprocesser 
samverkat i praktik och teori. Det här legaliseringsprocessen har jag beskri-
vit som expertdriven.899 Forskarna har via sitt starka aktör-nätverk kring KI 
tydligt definierat och kommunicerat idén med stamcellen och därmed haft ett 
direkt och indirekt inflytande respektive makt över vilka frågor som legali-
seringsprocessen och forskningsprocessen ska fokusera på. Ett sätt att for-
mulera vad som hänt under idéns resa från den mentaliserande till den socia-
liserande konstruktionsfasen är att den idébärande organisationen KI fick 
kontakt med praktiken och på så vis fick sin legitimitet överförd ut i verk-

                                                
897 SOU 2002:119. 
898 Hacking, I. (2000). 
899 Jfr Hedlund, M. (2007). 
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samheterna. Idén hade fått en så pass attraktiv förpackning att den tagits 
emot och börjat användas i den lokala praktiken runt om i världen. 

3). Den institutionaliserande konstruktionsfasen 
 

I den tredje konstruktionsfasen, som jag här benämner som den 
institutionaliserande, har idén kommit långt i konstruktionsprocesserna. På 
sin resa som sträckt sig över tid och varit på olika platser, har den formats 
utifrån enskilda och kollektiva mentala och sociala processer inom olika 
rum, och av det blivit allt mer tydlig och stabil i sin utformning. Konsekven-
sen av de handlingar som kommit ur förbindelser mellan människor och ob-
jekt, visar att artefakter ska ses som en del av den institutionella ordning-
en.900 Den stabila utformningen bygger på handlingar som upprepats så 
många gånger att de bildat ett handlingsmönster. När detta handlingsmöns-
ter även kombineras med normativa förklaringar börjar det att ses som något 
självklart som kan tas för givet.901 I den tredje fasen av institutionaliserings-
processen förefaller stamcellsforskarna och nätverket kring KI ha skapat ett 
brett samhälleligt intresse med en majoritet som vill samverka för att finna 
mångfald i konceptet för att ta idén vidare mot fler konkreta resultat som kan 
börja tas i bruk. Konceptet och artefakten stamcell är på god väg att om-
vandlas till en ”svart låda” och med andra ord bli till en för-givet-tagen in-
stitution.  

 
Tolkning och reflektion från fältet av mig över denna fas.   

En retrospektiv konstruktion för nya föreställningar 
Institutioner innehåller som Berger och Luckmann uttrycker det alltid en 
historia.902 I egenskap av innovationsetnograf har jag ”vänt på tidsordningen” 
då jag började studera institutionaliseringsprocessen i dess tillblivelse redan 
på idéstadiet innan jag undersökt de historiska processerna. Genom min be-
rättelse har jag fångat in hur institutioner kan ses som produkter av olika 
handlingar samtidigt som de är med och konstruerar handlingar. Dessa in-
stitutionella ordningar skapas i samverkan mellan människor och artefakter. 
Den över hundraåriga artefakten stamcell, som p.g.a. ett starkt institutionellt 
ramverk, som under ett halvt sekel hållit tillbaka dess utveckling, lyckades 
flera decennier senare att förändra sin position och sina egenskaper i ett 
kraftfullt forskningsnätverk (i en ny skepnad som aktant), och genom teore-
tiska och praktiska framsteg utvecklas till ett starkt koncept. Den nyväckta 
debatten vid millennieskiftet om stamcellens potential visade vilka starka 
institutioner den utmanade. Mångfalden av aktörer med egna värderingar 
och tolkningar och sättet på vilket de gav sig in i debatten om stamcellens 

                                                
900 Czarniawska, B. (1998). 
901 Berger, P. & Luckman, T. (1966). 
902 Berger, P. & Luckmann, T. (1966). 
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utveckling visade hur kraftfull idén hade blivit som värdeskapare och gene-
rator av ny kunskap inom teknik, medicin, juridik och filosofi. Allt detta 
sammantaget gjorde det allt svårare för nya aktörer att bara stå stumma vid 
sidan om. Meningsutbyten blev omfattande och stundtals mycket kaotiska. 
Institutionerna har påverkat stamcellen under hela dess institutionaliserings-
resa. Institutionella krafter som politik, religion, arbetssätt, makthierarkier 
etc. är med andra ord viktiga för att lyckas utveckla en omvälvande innovat-
ion redan från dag ett i idéstadiet. I likhet med vad Brunsson och Olsen 
framhåller har jag kunnat se hur välutvecklade institutioner skapat tröghet 
och friktion i samband med att forskarna agerat för att vilja göra något nytt 
och omvälvande (som att forska på mänskliga embryonala stamceller).903 Det 
var inga anspråkslösa institutioner som forskarna var tvungna att hantera. 
Det var stora kända globala handlingsenheter, sådana som Giddens benäm-
ner sociala institutioner, och som utgör själva villkoren för vårt handlande 
och vår existens som sociala varelser. 904 Sociala institutioner som vetenskap, 
stat, sjukvård, familj, politik, moral, religion, lagstiftning, massmedia och 
marknad. Argumentationen handlade för intressegrupperingarna om att 
framstå som ”sann” eller åtminstone ”rimlig” i sina inställningar ”för” eller 
”emot” idén, för att rekrytera andra aktörer till sina ståndpunkter.905 

Vetenskaplig forskning har genom århundraden byggt upp en stark struk-
tur vars tålighet stamcellen genom sin pågående konceptuella och praktiska 
utveckling har prövat och med största sannolikhet, som jag uppfattar det, 
kommer att fortsatta pröva. Jag har studerat och beskrivit hur de institutioner 
som reglerar forskningsorganisationers agerande har förändrats och vilken 
inverkan detta fått på forskningsgrupperna, de enskilda forskarnas agerande 
och på forskningsfältet i stort. Jag har lyft fram hur forskningsorganisation-
erna anpassat sig till interna mål och till samhällets värderingar och förvänt-
ningar genom att forskarna presenterat idén på ett tilltalande sätt som de 
önskade skulle passa deras idé och dess institutionella omgivning. I studien 
har jag sett att idéanvändarna som tagit emot idén och omsatt den i lokala 
praktiska handlingar oftast, men inte alltid, varit desamma som idébärarna, 
dvs. mest varit forskarna själva och personerna som ingår i deras forskarnät-
verk. De använder idén, förpackar den och sprider den vidare till andra, som 
t.ex. patienter, kollegor, media och lagstiftande organ, i och utanför Sverige. 
Dessa handlingar har också visat att flera av idébärarna inte själva använder 
stamcellerna i sin lokala praktik (då syftar jag på bl.a. journalister, politiker, 
företrädare för KI:s ledning och det statliga Vetenskapsrådet). 

                                                
903 Brunsson, N. & Olsen, J. P. (1990). 
904 Giddens, A. (1998). 
905 S.k övertalningsmakt syftar på kraften i argumentationen som får en aktör att acceptera och ansluta sig 
till en annans argumentation som den anser vara sann eller åtminstone rimlig. (Latour, B. 2005, 2015). 
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När det gäller stamcellen är det tydligt att varje lokal tids- och rumssituat-
ion där den landat har präglats av sina specifika karaktäristika, vilket kan 
förklara varför så olika översättningar görs av idén.906   

Att konstruera en gemensam förståelse för översättning  
I utvecklingen av konceptet stamcell tonades de religiösa värderingarna ner 
allt eftersom forskarna övertygade fler och fler anhängare om uppfattningen 
att stamceller inte handlade om att ”agera Gud”. I stället stärktes idén av att 
näringslivspolitiska företrädare gav uttryck för hur de såg möjlighet att tjäna 
pengar privat och offentligt, vilket även kunde leda till en bättre ekonomi för 
Sverige. För såväl akademin som statsmakten var det viktigt att vara med 
och driva teknikutvecklingen framåt och finnas med i den internationella 
uppmärksamheten. Den viljan och medföljande handlingar skapade i sin tur 
utrymme för nya rum då lagstiftningen i Sverige legitimerade nya normer 
som vidgade möjligheten för forskare runt om i världen att tillåtas bedriva 
sin forskning i Sverige och på KI. För att nätverket kring forskarna och KI 
skulle fortsätta att växa behövde stamcellsforskarna enrollera andras viljor. 
Så skedde genom att forskarna lyssnade in och översatte vad andra aktörer 
önskade sig för att sedan materialisera denna önskan på ett sätt som gjorde 
att aktörerna inte längre ville önska sig något annat.907 Trots att de inblan-
dade aktörerna från början hade olika viljor och inte delade samma erfaren-
het och kunskapsramar, formades till slut en ”gemensam röst” vars ord inte 
längre blev ifrågasatt. Den gav sig tillkänna när en majoritet för idén vid en 
viss tidpunkt gav uttryck i t.ex. media och lagstiftningsprocessen för ”samma 
språk” som det som formulerats utifrån forskarnas normer och föreställning-
ar om stamcellen. 

Språkbruket kring stamcellen och i synnerhet den embryonala har präglats 
av en flytande karaktär. Den mångfasetterade begreppsapparat som artefakt-
en och tillika aktanten stamcell skapat kring sig vill jag här åskådliggöra 
genom att lyfta fram några av dess transformeringsstadier. Parallellt med att 
stamcellen reste fysiskt över landsgränser mellan donatorer, IVF-
mottagningar, forskningslaboratorium, sjukhus och patienter, reste och spred 
den sig även virtuellt i form av ord, text, muntliga framföranden i samman-
trädesrum, på overheadbilder och i konversationer mellan olika forskargrup-
per. Språket som formar innovationsprocessen har redigerats och uttryckts i 
fackmannamässig text som tekniskt, medicinskt, juridiskt, politiskt och över-
satts till att bli mer lättillgängligt för icke-fackmän i dagspressen och i teve-
sofforna. Språk som latin, svenska och framförallt engelska har varit arbets-
språk och använts för publicering i internationella vetenskapliga samman-
hang.  

                                                
906 Czarniawska, B. & Joerges, B. (1996). 
907 Latour, B. (1998). 
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Mot bakgrund av dessa transformerings- och omarbetningsprocesser kan 
det vara värdefullt att fråga sig varför en viss typ av input fått en viss digni-
tet? Ett svar som nu ligger nära tillhands är att när tillräckligt många aktanter 
finner det meningsskapande och konstruktivt att engagera sig i konstruktion-
en av konceptet så hjälps de åt att ta in idén. Och de som inte är lika positiva 
inser att de inte har mycket att sätta emot eftersom de inte längre får medhåll 
om att idén inte har det värde som andra individer ser framför sig. Utveckl-
ing och förändring i praktikkonstellationer (dvs. sätt att tänka, göra, prata 
etc.) kan här ses vara normativt producerade och reglerade som t.ex. bra 
eller dåligt av utövarna i samverkan med dess intressenter. Förändringarna i 
praktikkonstellationerna institutionaliseras successivt när de upprepas, speci-
ellt därför att de har stabila, önskvärda och värdefulla effekter vilket även 
gäller för roller och relationer i förhållande till praktiken.908 

I berättelsen beskriver jag hur kraftfulla aktörer till slut lyckades sam-
verka, så att olika strukturer och värderingssystem stabiliserades och kom ut 
som mer hållbara och tydliga, och därmed tillät att en ny institution i form av 
stamcell blev en accepterad och naturlig del av samhället. Forskarna till-
bringar en stor del av sin arbetstid i laboratoriet, men stamcellens komplexa 
institutionaliseringsprocess visar hur ”laboratorieplatsen” är långt större än 
det fysiska rummet.909 Idén skapas lokalt och utvecklas och sprids vidare när 
den översätts under de tre institutionaliseringsfaserna. Rörelse, utveckling 
och förändring av normer, föreställningar och institutioner sker många 
gånger parallellt på olika platser. Någonting händer på en plats som direkt 
kan få följdverkningar någon annanstans. Det gör det svårt och mindre rele-
vant att här prata specifikt om mikro, makro respektive metaplan. I likhet 
med vad Lindberg-Erlingsdóttir framhåller har jag sett hur idéns utmärkande 
egenskaper, dess kontext och historia fått betydelse för mottagandet av 
idén.910 Aktörerna som samverkat för att driva institutionaliseringsprocessen 
framåt har befunnit sig geografiskt utspridda på olika platser runt om i värl-
den. Genom diverse engagemang i olika transnationella nätverk har koncep-
tet formats. Genom tankeutbyten har olika mötesplatser skapats där förhand-
lingar om ”stamcellen”, utifrån kontextens rådande värdegrunder, resulterat i 
att ett flertal föreställningsvärldar förändrats. Man kan se det som att vi sam-
tidigt lever i två världar, där den ena utgörs av det nationalstatliga systemet 
och det andra av det frambrytande världssamhällets nätverkssystem.911 Även 
den här institutionaliseringsprocessen har visat sig röra sig dynamiskt mellan 
de två systemen. Stamcellen har genom sin existens kunnat påvisa hur kon-
sekvenserna för avsaknaden av ett tydligt regelverk identifierats och hante-

                                                
908 Lindhult, E. (2010). 
909 Knorr-Cetina, K. (1995). 
910 Erlingsdóttir, G. & Lindberg, K. (2005). 
911 Thörn, H. (2006). 
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rats lokalt och globalt av forskarna. Forskargruppernas lokala agerande har 
sedan bidragit till att olika politiska och juridiska lösningar framkommit 
både nationellt och internationellt, vilket har drivit innovationsprocessen 
framåt. Jag skulle vilja beskriva det som att idén under sin institutionaliser-
ingsresa ”väver ihop” de globala och nationella nätverken. 

Att konstruera engagemang i maktrelationer  
Ju mer tid jag tillbringade på fältet som innovationsetnograf ju mer ökade 
min förståelse för hur viktigt det är som innovationsledare att ha med sig en 
tidskänsla och att kunna kommunicera tids- och rumslokaliteter i sitt vardag-
liga arbete. Tiden som ett begrepp förefaller växa fram genom en delad 
uppmärksamhet som uppkommer i samspelet mellan forskarna och kopp-
lingarna till de andra aktörerna i deras omvärld. Jag har i studien talat om 
”rum”, olika sådana, för att försöka visualisera olika platser för idéns tillbli-
velse, utveckling och konstruktion. Tid och rum kan, som Lefebvre påpekar, 
användas på ett effektivt sätt för att i innovationsprocessen utöva makt och 
dominans.912 Makt kan lyftas fram som en praktisk resurs som består av alla 
de associationer som uppkommit i nätverket.913 Inom organisationsteorin 
definieras maktbegreppet som en social relation och ofta som en aktörs för-
måga att övervinna motstånd för att kunna uppnå ett resultat eller ett mål. 

Makt kan spridas från enskilda organisationer och institutioner ut i glo-
bala nätverk i form av t.ex. information och föreställningar.914 Makten har en 
förmåga att förändras över tid genom att exempelvis institutionella spelregler 
och samhället förändras om det finns tillräckligt många som är överens om 
eller ifrågasätter gällande tolkningar. Det är en process som enligt Latour är 
en fråga om den makt som uppkommer som ett resultat av hela nätverket.915 
Det inflytelserika nätverket kring stamcellsforskarna och KI fick sin makt 
genom att de definierade och samtidigt utvecklade tekniken teoretiskt och 
praktiskt och därmed fick evidens och ett försprång i att kunna leda utveckl-
ingen även för att definiera stamcellen och dess potentiella förtjänster i egen-
skap av en kraftfull teknik som kan komma att bota många av vår tids allvar-
ligaste sjukdomar.  

Makt kan som jag visat i studien handla om att som aktör få sina värde-
ringar att dominera. Genom att forskarna formade och kontrollerade sin och 
artefaktens identitet, skapades nya strukturer runt en idé vilket gjorde det 
möjligt för dem att även delegera makten över organiseringen och samtidigt 
ha kvar kontroll och styrning.916 Det skedde genom att forskarna lyckades 
påverka känslor, värderingar, självuppfattning kring konceptet stamcell, 
                                                
912 Blondel, V. D., et al. (2008). 
913 Latour, B. (1986). 
914 Castells, M. (2000). 
915 Latour, B. (1986), Latour, B. (2015). 
916 Halbesleben, J. R. (2010). 
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vilket även resulterat i att deras begreppsapparat nu går att finna i vetenskap-
lig litteratur, normer och gällande lagstiftning.917 Tack vare att detta makt- 
och dominansspel drogs igång och kunde pågå mellan motståndarna och 
förespråkarna för stamcellen, har vi idag, genom diverse översättningar och 
kompromisser, ett norm- och regelsystem som kategoriserar och klassificerar 
stamcellen på ett sätt som hjälper forskarna och andra aktörer att förstå när, 
var och hur cellen ska bedömas vara ”material” alternativt ”människa”. Det 
har format ett starkt koncept utifrån var stamcellen är placerad, t.ex. i ett 
laboratorium eller en livmoder, samt i vilket tidsskede cellen befinner sig i 
sin utvecklingsfas. Sammantaget gör detta norm- och regelsystem det möj-
ligt att utifrån tid och platsaspekter förstå när det inte är tillåtet att forska på 
stamcellen eller när den går att använda som forskningsbart biomaterial. 

Kunskapskonstruktioner för relationella engagemang  
Ett annat sätt att beskriva hur personligt engagemang och identitet kan form-
uleras är utifrån ett behov av att utmärka sig jämfört med andra organisat-
ioner och grupper i samhället, något som Hernes kallar för en konstruktion 
av det sociala rummet.918 Det sociala rummet kan t.ex. förklaras visa sig i 
nätverket runt KI.  Det sociala rummet reproduceras där av de mentala rum 
och den rumsliga praktik som kommit från de fysiska rummen. Lars 
Ährlund-Richters, Frisens och Le Blancs laboratorium och sjukavdelningar 
har gjort att dessa idébärare skapat en egen legitimitet och profil som före-
trädare för stamcellsforskningen i dess helhet. Därmed kan det starka nätverk 
som stamcellsforskarna lyckats skapa runt sig själva och KI, betraktas som 
ett socialt rum där de kan fortsätta att verka för utveckling av stamcellen, 
och samtidigt särskilja sig som en världsledande grupp av forskare gentemot 
andra laboratorium runt om i världen.  

Konstruktionsprocesserna för att forma idén och sprida den förefaller, 
som jag tidigare påpekat, handla om hur man hanterar tid och rum, och hur 
man låter dess ramar expandera eller förminskas. Forskarnätverket kan som 
jag ser det organisera rörelserna i tid och rum och försöker samtidigt även att 
förutse andra aktörers tänkbara rörelser i tid och rum.919 Den här organise-
ringen av tid och rum menar jag kan förklaras som att stamcellsforskarna 
försöker skapa arbetsro för att kunna utveckla sin idé. De lyssnar in och tar 
hänsyn till åsikter från andra aktörer som ställer olika krav för att innovat-
ionsprocessen ska kunna fortgå, och forskarna behöver bedöma hur dessa 
krav ska hanteras.  

                                                
917 Österud, Ö., Engelstad, F. & Selle, P. (2003). 
918 Hernes, T. (2004). 
919 Callon, M. & Latour, B., (1981). 
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Organiseringen förefaller här handla om hur forskarna samordnar de saker 
som bör inträffa i rummet vid en viss tidpunkt.920 Det är en form av tids- och 
rumsanpassning där forskarna aktivt vill påverka när, vad och vem som 
bjuds in i ”rummet” för att därinom influera aktörerna att inta en mer eller 
mindre aktiv position i innovationsprocessen. Utifrån föreställningar om att 
krafter kan skapa sitt eget rum och sin egen tid, där tid och rum integreras 
och krafter sammansmälter vid en tidpunkt till ett tidrum, presenterar Harvey 
det relationella rumsbegreppet.921 Enligt det relationella synsättet flödar olika 
influenser vilket kan uppmärksammas i tidrummet. I tidrummet går det som 
jag ser det att synliggöra inflytandet av de cirkulära skeendena som jag me-
nar döljer sig inom en komplex innovationsprocess och som samtidigt är 
med och bidrar till dess komplexitet. Ta som exempel ett av de möten där 
stamcellsforskarna samlats i ett rum på ett av de statliga departementen för 
att där möta och argumentera för sina idéer med representanter från den poli-
tiskt tillsatta utredning vars uppgift är att utforma förslag till regeringen un-
der vilka former stamcellsforskningen ska tillåtas att utvecklas. Där och då 
samlas individer som bär med sig olika minnen, erfarenheter, förväntningar 
och förhoppningar, utifrån tidigare personliga kopplingar till världen, om 
vad forskningen ska kunna leda till i framtiden. 

Det är en fundamental iakttagelse att tiden tycks ha en riktning, där tids-
flödet är enkelriktat och irreversibelt. Kunskap kan då nå oss från det för-
flutna, men ingen kunskap kan komma från framtiden. Att det är människan 
som konstruerar tidsförlopp är tydligt när vi betraktar indelningar av tiden i 
kalenderår, globala och tidszoner, men det är en relativ ny företeelse.922 Att 
se tid som linjär innebär att tid anses ha en början och ett slut och att ingen 
verklig upprepning därmed är möjlig. Denna uppfattning har kännetecknat 
kristendomens världsbild och den dominerar också inom vår tids naturveten-
skap.923 Tankar och argument för att tid kan beskrivas på andra sätt än som 
linjär har länge funnits. Antropologiska studier visar att människor har tänkt 
annorlunda och uppfattat tiden som cirkulerande och återkommande och 
ständigt närvarande.924 I vår erfarenhet av tid ingår som de flesta av oss är väl 
medvetna om en mängd cykliska förlopp som exempelvis ett dygn eller ett 
år.  

                                                
920 Jfr Tajming. Nationalencyklopedin. (2017). 
921 Harvey, D. (1990) Jfr I relativitetsteorin flätade fysikern Albert Einstein samman tid och rum till en 
oupplöslig enhet, rumtiden. En följd av den logiken blir att begreppet samtidighet förlorar sin vanliga 
betydelse så snart det är frågan om tid Einstein omkullkastade med sin relativitetsteori de teorier som såg 
tid som något absolut, som ett kontinuerligt flöde som skulle vara oberoende av mätningar och iakttagel-
ser. Einsteins framhöll tiden som beroende av en iakttagare och om flera iakttar utifrån olika rörelsetill-
stånd kan de se tiden förflyta olika fort fast det är samma förlopp som de observerar (Einstein, A. & 
Retzlaff, J. 1989). 
922 Usher, R. & Edwards, R.G. (2005). 
923 Nationalencyklopedin. (2017). 
924 Serres, M. & Latour, B. (1995). 
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Serres menar att det är ett vanligt misstag att blanda ihop tid med själva 
mätandet av den. Tidsaspekten visar att vissa idéer sprids och får genomslag 
före andra, dåtiden behöver inte ligga bakom oss, utan kan vänta på oss runt 
nästa hörn eftersom händelser som skett i historien lämnar spår som vi tar 
hänsyn till och som påverkar oss i dag.925 Serres uttrycker det som att tiden 
perkolerar, det vill säga att tiden strömmar samtidigt som den också filtreras. 
En metafor som för mina tankar till en hederlig gammal exklusiv kaffeko-
kare där vattnet passerar kaffet om och om igen genom en perkulator utan att 
kaffet bränns. Idéns rörelse över tid och rum pågår kontinuerligt under hela 
institutionaliseringen. Att inte se det som att den färdas längs en linjär 
tidsaxel blir i denna studie relevant för att förstå denna komplexa innovat-
ionsprocess. Men att se tid och rum som ”subjektiva” och inte ”objektivt” 
neutrala kan uppfattas vara problematiskt. Subjektivitet är i sig svårt att både 
mäta och studera. Återigen får metaforen nätverk, i den betydelse den ges 
inom ANT, möjlighet att i studien försöka vidga perspektivet på tids- och 
rumsuppfattningar och öppna för en dimension som kan vara intressant för 
att förstå hur innovation växer fram i komplexa sammanhang. ANT kan bi-
dra med en insikt om hur tid och rum konstrueras i nätverk som existerar 
bortom en given tid och plats.  

Serres och Latour bygger vidare på den subjektiva ansatsen genom att be-
skriva även tid och rum som en produkt av nätverk.926 Att argumentera för tid 
i form av händelser som kan upprepas och stoppas kan benämnas som att 
tiden är imaginär.927 Den icke-imaginära tiden kan däremot inte stoppas. Den 
icke-imaginära tiden inträffar i ett biologiskt system och har en tydlig rikt-
ning från födsel till mognad genom ett åldrande till slutlig död. 928 Men stam-
cellen har under sin institutionaliseringsprocess kommit att utmana och om-
kullkasta den icke-imaginära tidsuppfattningen som under lång tid varit den 
gällande föreställningen för vad som kännetecknar ett biologiskt system. 
Genom omvälvande forskningsgenombrott har stamcellen som aktant i sam-
verkan med forskarna och deras nyupptäckta tekniker, åtskilliga gånger nu 
påvisat att något som ansetts vetenskapligt omöjligt blir möjligt. Som tidi-
gare påpekats anses levande organismer enligt det traditionella synsättet i 
regel ha en livscykel med mer eller mindre tidsbestämda stadier som påver-
kas av tidens gång genom att åldras, t.ex. när en levande organism utvecklas 
från embryostadium till vuxenstadium.929 Stamcellen är i sitt naturliga och 
ursprungliga nätverk inne i människokroppen en ”urcell” som över tid kom-
mer att följa med och reparera och stötta våra andra celler. Det unika med 
stamcellen är att den inte åldras på samma sätt som de andra celltyperna gör 
                                                
925 Porsander, L. (2000). 
926 Serres, M., & Latour, B. (1995). 
927 Ingvar, D. (1991). 
928 Ingvar, D. (1994). 
929 Nationalencyklopedin. (2017). 
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i våra kroppar. Stamcellen följer med oss som en potent reparatör från första 
till sista dagen av vårt liv. Det är märkligt att just denna cell har fått för-
mågan och förutsättningar att hålla sig kvar i ett omoget stadium under stora 
delar av människans livscykel. Varför det är så, är en av de frågor som fors-
karna arbetar med att besvara. I en rätt makaber upptäckt fann forskare vid 
Pasteuruniversitet i Paris aktiva stamceller i musklerna på ett 17 dagar gam-
malt mänskligt lik. Dessa stamceller hade genom sin ”slumrande” förmåga 
vaknat till liv och var vid gott mod trots att deras naturliga nätverk ”stängts 
av”.930 

Ett annat exempel på stamcellens cirkulära och imaginära tid framkom 
genom den brittiske forskaren John B. Gurdons, som 2012 erhöll Nobelpris 
för sina vetenskapliga genombrott. Hans forskning kunde redan i början på 
1960-talet visa att all information som en cell behöver ha för att återskapas 
bevaras i cellen.931 Forskningen var mycket överraskande och det tog tid 
innan den blev accepterad inom akademin och ute i samhället. Gurdons 
forskning har lärt oss att en cellkärna från den mogna och specialiserade 
cellen kan återföras till ett omoget tillstånd. Över 40 år senare kom ett nytt 
revolutionerande vetenskapligt genombrott då den japanske forskaren Shinya 
Yamanaka och hans medarbetare kunde få intakta celler att omprogramme-
ras till omogna stamceller.932 Hans forskargrupp hade tagit en mogen hudcell 
och med hjälp av en kombination av proteiner lyckats ”backa” tillbaka dess 
utveckling till stamcellstadiet. Denna banbrytande upptäckt fick år 2006 
omgående ett stort genomslag i den vetenskapliga världen och den här nya 
omstyrda stamcellen kom att kallas för inducerad pluripotent stamcell eller 
iPS-cell. Stamcellens fascinerande förmåga att trotsa den biologiska utveckl-
ingslärans linjära tidsuppfattning visar sig tydligt då den tas ur sitt naturliga 
sammanhang och placeras i en teknisk miljö för att där låta sig manipuleras. 
Gurdons och Yamanakas upptäckter har visat att specialiserade celler under 
vissa förhållanden kan byta färdriktning. Det finns så att säga en form av 
”returbiljett” inbyggd i vår kropp. Den under lång tid gällande grundläran 
var att cellens utveckling endast gick åt ett håll, det vill säga från omogen till 
specialiserad cell. Men Gurdons och Yamanakas forskning har i grunden 
ändrat synen på människans utveckling. Stamcellen har utvecklats till att 
kännetecknas av både en imaginär och en icke imaginär tidsordning.  

Att konstruera artefakter för stabiliserande funktioner 
Stamcellens institutionaliseringsprocess har med andra ord visat sig ha ägt 
rum på olika platser och utvecklingen har pendlat mellan att inträffa i nutid, 
dåtid och framtid. Genom att komplettera det objektiva tids- och rumsper-

                                                
930 Obminska, A. (2012). 
931 Gurdon, J.B. (1962).  
932 Takahashi, K., Yamanaka, S. (2006). 
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spektivet med det subjektiva perspektivet menar jag att det blir ännu tydli-
gare hur vi kan förstå utvecklingen av en komplex innovationsprocess. Som 
jag tidigare berättat finns det flera olika sätt att beskriva platsen för ett inno-
vationsarbete. Jag har här lyft fram de mentala, sociala och fysiska rummen. 
Detta för att understryka att ett rum i vilket en innovation växer fram, inte 
behöver ses som en specifik area utan bör förstås som en effekt av sociala 
konstruktioner, där effekten av nätverksrelationer skapar rumslighet.933 Det 
fysiska rummet beskriver Hernes som en icke-mänsklig mekanism som är 
skapad av människor för att binda aktiviteter över utrymme och tid.934 Det 
fysiska rummet skapas av väggar och tak men kan även begränsas genom 
tillgång till viss information.935 Exempelvis när Lars Ährlund-Richter skapar 
fysiska rum genom att upprätta en begränsad digital chattgrupp varinom han 
kan skriva till sina kollegor i en noga utvald begränsad grupp som har till-
gång till dialog och diskussion om vissa forskningsresultat rörande stamcel-
len. Eller där forskare bjuds in att delta i fysiska rum som skapas av de in-
bjudningar som skickas ut via KIs mer officiella elektroniska nätverk, vari-
genom Lars Ährlund-Richter väljer ut kollegor från andra forskningsområ-
den som han bjuder in till föreläsningar om stamcellen och dess 
utvecklingspotential. 

En avsikt med att konstruera fysiska rum är att försöka skapa förutsägbar-
het och någon form av ordning.936 Att komma till ett laboratorium eller en 
sjukavdelning väcker förväntningar om vad som ska kunna hända där. Det 
symboliserar även historia, som när forskarna laborerar i sina laboratorielo-
kaler eller läkare tar hand om sjuka patienter på sjukhusavdelningarna, för vi 
är vana att sådana händelser ska förväntas ske i dessa rum. De fysiska rum-
men skapar viss förutsägbarhet och ordning enligt Hernes och som jag ser 
det kan dessa tillföra ett betydelsefullt lugn i en annars oförutsägbar tillvaro 
där man experimenterar med ny teknik och utför stamcellstransplantationer 
vars utfall man inte har direkt kontroll över. Karolinska institutets befintliga 
byggnader har ett starkt symbolvärde som byggts upp genom århundraden av 
utökad verksamhet inom sjukvård och forskning, där det fysiska rummet 
begränsats av distribution av roller och resurser, vem och vad som ska göras 
och vem som har tillgång till visst reglerat informationsflöde etc. Lokaler har 
utformats så att rektorns centrala placering i centrum av verksamheten gjort 
det möjligt för denne att övervaka det som händer inom KI. Byggnader kan 
också ses som resultat av att organisationer har utvecklats. Den stora fram-
tidssatsningen med att bygga Nya Karolinska i Solna, som startade 2012 
                                                
933 Det innebär att när världen inte var globaliserad existerade ändå olika världar parallellt och oberoende 
av varandra men att de började existera för varandra då de olika världarna upptäckte varandra. Law, J. & 
Callon, M. (1992). 
934 Czarniawska, B. & Hernes, T. (2005). 
935 Czarniawska, B. & Hernes, T. (2005). 
936 Czarniawska, B. & Hernes, T. (2005). 
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med att bygga ut området kring Karolinska institutet och Karolinska sjukhu-
set för att skapa nya moderna lokaler för avancerad sjukvård, forskning och 
utbildning, har blivit möjlig genom tillkomst av formella planer och regler 
och det fysiska byggandet har föregåtts av handlingar som budgetering och 
upphandlingar av entreprenader etc.  

När jag följt stamcellsforskarna i deras vardag har jag också uppmärk-
sammat hur de ”laborerat” med sina fysiska rum. De har skapat flytande 
gränser mellan vad som är en vårdavdelning respektive ett forskningslabora-
torium. Forskarna har lånat rum av varandra, delat på avancerad teknologi 
och annan utrustning. Detta har bidragit till skapandet av mer dynamiska 
laboratorieutrymmen där de själva flyttat såväl teknik som sin arbetsstol 
mellan olika platser. Därmed har en traditionell sjukavdelning blivit ett labo-
ratorium och ibland har det omvända ägt rum. På fältet noterar jag även hur 
användandet av de vita rockarna blir till det som Latour kallar för gränsob-
jekt, och som binder samman de olika fysiska rummen mellan avdelningarna 
på KI och universitetssjukhuset i Huddinge. När Lars Ährlund-Richter och 
Katarina Le Blanc ikläder sig sina i vita rockar förstärks och tydliggörs deras 
yrkesroller som forskare och läkare. Den vita uniformen är tillskriven nor-
mer och symbolvärden som bringar reda, auktoritet och skapar förväntan hos 
såväl bäraren som hos andra individer i dennes omgivning som patienter, 
anhöriga och kollegor. Det kan dock vara intressant i detta sammanhang att 
poängtera att Jonas Friséns laboratorium gjort sig nationellt såväl som inter-
nationellt känt för avsaknaden av de vita rockarna. Det är en handling som 
förflyttar det mentala rummet hos en utomstående och gör att denna först 
associera till helt andra miljöer. Med handlingen förmedlar och symboliserar 
forskarna nytänkande och visar att forskningens legitimitet sträcker sig bor-
tom ett ”traditionellt” laboratorierum. Den medvetna handlingen att avstå 
vita rockar är en handling som bygger en specifik och individuell identitet 
för gruppen, det vill säga ett socialt rum varifrån de signalerar delaktighet i 
ett öppet och modernt kollektivt globalt forskningsnätverk, samtidigt som 
just detta skapar ett mentalt rum hos såväl forskarna som hos utomstående 
aktörer som uppfattar det som ett av världens främsta forskningslaborato-
rium. Institution i form av t.ex. vita rockar är som jag ser det ett stabilise-
rande av praktik och Friséns frånvaro av vita rockar och närvaro av privata 
kläder blir ett experimenterande och så småningom även på hans labb en 
stabilisering av praktik, som utmanar den vita rockens institutionaliserade 
laddning som artefakt i ett laboratorium. Det betyder inte att den vita rocken 
tappar i auktoritet utan handlingen vidgar vårt medvetande om att den vita 
rockens avsaknad ska laddas med seriositet och auktoritet åt den praktik som 
utförs där.  

I dessa olika rum har vi också kunnat se hur forskarna samverkar med 
olika typer av betydelsefulla artefakter (objekt/icke-människor). Artefakter 
kan också färdas i tid och rum men då oftast på helt andra sätt än vad fysiska 
människor kan. ”Symboler” som artefakter i form av böcker, bilder, doku-
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ment kan genom att kopieras och distribueras om och om igen förmedla sina 
berättelser till nya grupper av aktörer. Berättelser som flyter omkring vittnar 
om såväl framgång som motgång. Artefakter, som t.ex. den för forskningen 
så essentiella tekniska utrustningen, är viktiga eftersom de stabiliserar kopp-
lingarna i forskningsnäten. Teknik kan betraktas som bärare av institution-
er.937 Våra handlingsmönster påverkas av utrymmet, av tekniska normer, 
vilket medverkar till att institutionella regler tillskrivs tekniken. Tekniken 
kring stamcellen har skapat normer allt efter som den utvecklas och det på-
verkar utrymmet för forskarna för vad som anses vara möjligt att göra med 
den.  

Forskarna tekniska genombrott kan förklaras av deras mod att våga bryta 
mot de institutionella reglerna om vad som ansetts vara ”rätt” eller ”fel”. De 
har genom sina handlingar utmanat de existerande kunskapsramarna hos sig 
själva och inte låtit den befintliga kunskapsramen eller tekniken begränsa 
eller hindra utvecklingen. Som exempelvis när Nobelpristagaren Shinya  
Yamanaka och hans medarbetare lyckades omprogrammera omogna stam-
celler, Jonas Friséns arbete med att utveckla tekniken för att identifiera 
stamceller i den mänskliga hjärnan och J. A Thomsons konstruktion av me-
tod och teknik för att odla mänskliga embryonala stamceller. Artefakterna 
kan som jag här velat visa binda samman tidsfältet även efter det att speci-
fika forskare, politiker och andra har slutat prata.938 Institutionaliseringspro-
cessen stabiliseras i och med att forskarna kan ”låsa in” tiden från innovat-
ionsprocessen genom att de skriver artiklar under utvecklingens gång. De här 
texterna blir till lämningar för eftervärlden så att forskarna kan bli ihåg-
komna.939 Med hjälp av artefakterna kan stamcellsforskarna rent av uppnå 
”odödlighet” genom sina texter, foton och Nobelpris.  

En socialt konstruerad institution blir grund för innovation 
Artefakterna tillsammans med vedertagna normer bidrar till att skapa ett 
stabiliserande skede i form av en institutionalisering av stamcellen. Det är ett 
tillstånd där stamcellen och dess potential inte längre är ifrågasatt. Det är 
från detta mer stabila institutionaliserade tillstånd som jag ser att innovation i 
form av tydliga produkter och tjänster kan börja utvecklas.  

En institutionaliserad idé kan bidra till att nya idéer skapas och möjliggör 
tillkomsten av t.ex. nya radikala eller inkrementella innovationer.940 När det 
institutionaliserade konceptet ska utvecklas vidare behöver det kopplas loss 
för att det ska bli omtolkningsbart och få chansen att återigen kunna resa i tid 
och rum. Som ett direkt resultat av att stamcellsforskarnas särkopplade sitt 

                                                
937 Czarniawska, B. (2005). 
938 Porsander, L. (2000). 
939 Porsander, L. (2000). 
940 Hamrefors, S. (2009). 
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arbete med att utveckla stamcellen mot fungerande terapier i en legalierings-
process och en forskningsprocess, kom stamcellen inom dessa två parallella 
system att bli grundligt formaliserad och verifierad. Först i form av den 
svenska lagstiftningen som trädde i kraft 2005 och som tillåter forskning på 
mänskliga embryonala stamceller och därefter genom att tilldelas två Nobel-
pris i medicin eller fysiologi åren 2007 och 2012.941 Nobelpriset är den 
främsta utmärkelsen inom akademin och belönar stora vetenskapliga upp-
täckter som öppnat för nya forskningsfält. Stamcellen lyckades ta sig igenom 
den snåriga labyrinten av påverkan och olika översättningar i sin institution-
aliseringsprocess. Ett resultat av den sociala utvecklingen av idén som leder 
fram till en ny institution är att den ökar i dignitet när konceptet blir starkt. 
Det är de olika konstruktionsprocesserna som har bidragit till att ge styrka åt 
konceptet stamcell. Denna stabila plattform är en grogrund för flera veten-
skapliga genombrott. Nya tolkningar av stamcellen kan komma att skifta 
utan att själva institutionen för den skull behöver förändras, utan stamcellen 
kan fortsätta att leva sitt konceptuella liv och vare sig forskarna eller andra 
aktörer behöver längre diskutera ”stamcell eller inte stamcell”. Idébärarna 
och idéanvändarna kan numera jobba vidare med att utveckla tekniken uti-
från befintliga etiska riktlinjer, rutiner, manualer och andra lokala och glo-
bala överenskommelser.  

Konceptet stamcell kan se sig som en verklig vinnare som kom ut stärkt 
efter att ha utsatts för en turbulent resa av inre och yttre påverkan. Flera nya 
forskningsgenombrott har denna seger att tacka för sin existens och här väl-
jer jag att lyfta fram några exempel på det. En ny metod har utvecklats av 
Cecilia Götherström, tidigare doktorand i Katarina Le Blanc forsknings-
grupp, för att redan i fosterstadiet kunna ge barn injektioner med stamceller 
för att minska svår benskörhet.942 Nya behandlingsmetoder har tagits fram 
för att transplantera celler från avlidna personer till hjärnan på levande pati-
enter som drabbats av diabetes och Parkinsons sjukdom.943 Jonas Friséns 

                                                
941 2007 tilldelades Mario R. Capecchi, Martin J. Evans och Oliver Smithies för sina upptäckter av "prin-
ciper för att introducera specifika förändringar av gener i möss med användning av embryonala stamcel-
ler" och 2012 tilldelades John B. Gurdon och Shinya Yamanaka för upptäckten att mogna celler kan 
omprogrammeras till pluripotens (Nobelstiftelsen 2017). 
942 Cecilia Götherström kommer att leda studien: Unique stem cell brittle-bone study. A study is to be 
conducted for the first time involving the transplantation of stem cells into unborn babies with the brittle-
bone disease osteogenesis imperfecta, which causes repeated fractures often before birth. The study is to 
be coordinated by Karolinska Institutet but to be run as a collaboration between several leading European 
research centres and companies (KI Pressrelease 2015). 
943 Vid Lunds universitet har stamcellsforskare i gruppen runt Malin Parmar som en av de första i världen 
(2011) lyckats omvandla hudceller direkt till hjärnceller utan att behöva passera stamcellsstadiet. 
(www.med.lu.se). Denna upptäckt som framstod som ”osannolik” chockerade forskarna eftersom ingen 
trodde detta skulle vara möjligt att göra. Gruppen har även publicerat studier (2014) samt ny metod 
(2017) där de visar att det går att tillverka dopaminceller från stamceller från befruktade ägg. Detta kan 
beskrivas som ett stort genombrott då dessa stamceller har en obegränsad förmåga att dela sig vilket ger 
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grupp har under de senaste åren publicerat ett flertal uppmärksammade artik-
lar om cellnybildning hos vuxna människor, bland  annat i hjärnan och hjär-
tat.944 Idag är de flesta fokuserade på transplantation av Embryonala Stamcel-
ler (ES) och inducerade pluripotenta stamceller (iPS-deriverade)  nervceller. 
Transplantationer av dylika nervceller är planerade inom de kommande åren. 
Många stamcellsforskare runt om i världen arbetar för närvarande med att 
hitta sätt att ta fram insulin-producerande celler från stamceller, även om en 
del arbete återstår där.945 

Ytterligare ett exempel handlar om att forskarna kan styra stamcellerna 
till att bli synceller, vilka kan användas för att behandla åldersförändringar i 
ögat och detta genombrott testas av bl.a. professor Outi Hovatta, som också 
varit med och tagit fram en ny metod som gör det möjligt att odla embryo-
nala stamceller i ett naturligt mänskligt protein.946 Det gör dessa stamceller 
säkra att använda kliniskt. Forskarna har också kunnat ta fram stamcellinjer 
ur endast en cell från ett embryo. Det innebär även ett stort framsteg för 
forskningen, inte minst ur den etiska aspekten. Genom tidigare metoder har 
embryot dött vid utvinning av celler för odling av stamcellslinjer. Med denna 
nya metod har ett embryo fortfarande en potential att utvecklas till ett barn. 
Denna metod kan också komma att konkurrera med de nya iPS-cellerna i 
behandlingssyfte. Dock har iPS-cellerna t.ex. möjlighet att ge mer kunskap 
om vilka mekanismer som ligger bakom vissa sjukdomar.947 

Institutionen ”stamcell” är fortfarande inblandad i olika konstruktionspro-
cesser vilka förefaller ha potential att leda till nya produkter/tjänster. Att 
fortsätta debatten inte bara mellan forskarna, utan även i samhället i stort, 
blir viktigt eftersom stamcellsforskningen fortsätter att utvecklas i snabb takt 
och leverera ny teori och praktik. Hastigheten i teknikutvecklingen gör att 
alla ställningstaganden kan betraktas som provisoriska och temporära, då 
grundläggande värderingar fortlöpande kommer att behöva omprövas för att 
passa in i nyuppkomna sammanhang. Även om det inom forskningsfältet nu 
utvecklas starka normativa värden för vad som ska anses vara rätt eller fel, 
modernt eller omodernt, kan det blossa upp oenighet kring dessa föreställ-
ningar.948 De etiska frågeställningar som forskningen väckt är ännu inte helt 
lösta utan de kan komma att ge upphov till opinioner som i sin tur kan på-
verka stamcellens legitimering och ta nya riktningar. De interaktiva katego-
rier som konstrueras i växelverkan mellan aktörer och objekt som omformas 
och omprövas existerar hela tiden i en tillvaro inom vilken det som Hacking 

                                                                                                               
en stor potential att i laboratoriet kunna producera storskaligt för senare klinisk behandling t.ex. vid 
Parkinsons och Alzheimers sjukdom ( Lennen Merckx, J. 2014). (Drouin-Ouellet, J. Et al. 2017). 
944 Bergman, O. et al. (2015). 
945 Jonas Frisén 2017 (intervju). 
946 Rodin, S. et al. (2014). 
947 Karlsson-Ottosson, U. (2014). 
948 Sahlin-Andersson, K. (1996) 
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betonar alltid finns möjlighet att omvandla och förstöra konstruktionerna.949 
Med nya idéer finns det alltid en risk att de under en period kan ”vara inne”, 
bli ”på modet” för att sedan glömmas bort.950 Men konceptet stamcell har 
lyckats ta sig igenom hela institutionaliseringsprocessen och det är en stor 
utmaning att förändra eller ta bort institutionaliserade föreställningar. När en 
institution väl har uppkommit kan inte en enskild person ”önska bort” den 
utan att den kommer att göra motstånd.951 Det är något som jag menar att vi 
framöver kommer att få se vad det gäller institutionen stamcell som i egen-
skap av en kraftfull aktant visat sig vara kapabel att ta plats för att försvara 
sin existens. Det talar för att institutionen stamcell under en lång tid framö-
ver kommer att spela en betydelsefull roll för vetenskapen och för samhälls-
utvecklingen i stort. Men för att övertyga omgivningen om stamcellsforsk-
ningens framtida utveckling behövs ständigt nya förhandlingar. Stamcellens 
institutionaliseringsprocess visar med andra ord att innovation är en ständigt 
pågående konstruktionsprocess som spänner över tid och rum.  

En innovationsetnografs konstruktion av en summering 
över institutionaliseringsprocessen 
Den röda tråden i det tidigare avsnittet har handlat om hur konceptet stam-
cell i form av en ny radikal idé och med ett inneboende löfte om praktisk 
tillämpning institutionaliserats när den genomgått de tre konstruktionsfaser-
na, mentaliserande, socialiserande och institutionaliserande, samt de fem 
stegen av löskoppling, förpackning, resa, praktisk omsättning och omvand-
ling till ”svart låda”.952 Czarniawska-Joerges fem institutionaliseringsmo-
ment som beskrivits i de tre konstruktionsfaserna går även att inordna i de tre 
faser som Rogers använder för att beskriva ett karaktäristiskt innovations-
processförlopp. Tillsammans med idé-modellen och institutionaliseringspro-
cessen ger de en mer fördjupad innebörd av denna innovationsprocess som 
jag menar kan beskrivas präglas av en omvälvande karaktär.953 

Trots att jag valt att konstruera upplägget i dessa tre faser karaktäriseras 
hela denna institutionaliseringsprocess av en flytande karaktär och en icke-
linjär utveckling. Allt eftersom jag följde institutionaliseringsprocessen for-

                                                
949 Hacking, I. (2000). 
950 Sahlin-Andersson, K. (1996). 
951 Eriksson-Zetterquist, U. (2009). 
952 Jfr Czarniawska, B. & Joerges, B. (1996). 
953 1. Framväxandet av en ny idé (uppfinning). Den uppkommer när nya användarbehov och marknadsbe-
hov identifieras och sätts igång genom forskningsframsteg på grundläggande eller tillämpad nivå. 2. 
Utveckling eller sekvens av händelser. Dessa leder fram till att uppfinningen eller idén transformeras från 
ett abstrakt koncept till en fungerande lösning. 3. Innovationens införande genom acceptans och spridning 
till marknad och användare. (Rogers, E. 2003). 
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mades min insikt om varför en sådan komplex innovationsprocess inte går 
att utveckla genom att forskarna stänger in sig i ett laboratorium för att sköta 
allt arbete därifrån. Stamcellens konceptuella institutionaliseringsprocess har 
tydliggjort att översättning av nya idéer kan ske på många olika sätt men att 
de till slut äger rum genom lokala handlingar. Genom att följa både praktiska 
och teoretiska handlingar av de konceptuella förhandlingsprocesserna har jag 
kunnat studera hur de sociala konstruktionerna uppstått, på vilket sätt de 
påverkat identitet, praktik och kunskapsbas hos aktanterna som är involve-
rade i nätverken. Dessa enskilda mentala och sociala konstruktioner har 
sammantaget spelat en avgörande roll i institutionaliseringsprocessen och för 
innovationsprocessens vidareutveckling i sin helhet.  

Som innovationsetnograf förstod jag tidigt hur svårt det var, eller rättare 
sagt omöjligt, att på förhand förstå vem eller vilka som översätter, utan det 
framkom allt eftersom institutionaliseringsprocessen fortlöpte. I likhet med 
Latour anser jag inte att man kan utgå ifrån att alla människor har samma 
förutsättningar för att översätta en idé.954 Latour menar att det därför inte är 
meningsfullt att bestämma vem som vill eller har möjlighet att översätta sin 
nya idé på förhand. Med tiden kommer det ändå att visa sig vem eller vilka 
som aktivt har intresse för att engagera sig för eller emot idén. Samtidigt har 
jag sett att det ändå behövs en medveten strategi för att hålla sig uppdaterad 
och t.o.m. försöka förutse vilka personer eller organisationer som kan 
komma att vilja ge sig in i konstruktionsprocessen av idén. Speciellt viktigt 
förefaller det vara att bevaka detta i de två första konstruktionsfaserna, då 
idén fortfarande är känslig för kritik och motsättningar som kan försena eller 
förhindra idéns utveckling. 

Jag har beskrivit hur processerna genomsyrats av en mängd motsättningar 
och komplicerade kontroverser, men att dessa trots allt visat sig ha en positiv 
inverkan på stamcellens konceptuella och praktiska utveckling.  

De tre faserna har med andra ord präglats av mer eller mindre känslighet 
för kritik och många olika motsättningar. Den mentaliserande konstruktions-
fasen tycks kännetecknas av en avsaknad av en klar uppfattning om idén och 
dess utveckling. När någon fått en idé och börjar berätta om den sätter det 
igång tolkningar i någon annans medvetande. I den här fasen har ännu inte 
någon konkurrens uppkommit. I detta skede ser man i stort sett bara möjlig-
heter med idén. Det leder till behov av handlingar som kan tydliggöra kon-
ceptet så att forskarna får något mer konkret att samlas kring.955 Men det är 
ett känsligt skede. Man kan få medhåll att gå vidare med idén, men här finns 
också en överhängande risk för motstånd. En tidig kritik kan få processen att 
stanna av och i värsta fall ta död på hela institutionaliseringsprocessen. I den 
andra socialiserande konstruktionsfasen har forskarna börjat formulera det 

                                                
954 Latour, B. (1986). 
955 Czarniawska, B. & Joerges, B. (1996). 
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idén kan komma att bidra med. De sociala konstruktionerna har startat och 
man kan nu samlas kring något. De olika aktörerna har olika uppfattningar 
och det finns utrymme för olika tolkningar.956 Ett mer allvarligt läge kan 
uppstå när olika intressen ställs mot varandra. Man måste hitta något kraft-
fullt argument att samlas kring.957 Kritik i detta stadium förefaller kunna leda 
till att man finner nya vägar. Kritik dödar inte idén, utan man kommer i stäl-
let in i områden med mer speciellt fokus. Alla inblandade aktörer förefaller 
vara överens om att man ska gå vidare med idén trots att man kan tycka 
olika. Kritik riskerar på sin höjd att försena idéns utveckling och risken för 
att processen avstannar är liten. 

Det har gått åt såväl tid som andra resurser för att hantera alla dessa kon-
flikter och uppkomna motsättningar. Men ett helt konfliktfritt arbete är som 
jag ser det inte önskvärt eftersom det skulle innebära att man kan missa ny 
information och andra synsätt som kan vara nödvändiga för att vässa idén. I 
likhet med det som Lindberg och Erlingsdóttir framhåller verkar idéer på 
idéplanet, här kallat mentaliseringsfasen, bestå av snabbare processer för 
översättning än i de två senare faserna där idén börjar bli mer konkretise-
rad.958 Även om det tog tid i den mentala fasen att formulera och förpacka 
idén var det först när stamcellen började formaliseras och kommuniceras 
som konceptet väckte många associationer, såväl mänskliga som konceptu-
ella. Det var först då som den inte framstod fullt så attraktiv som forskarna 
inledningsvis hade önskat sig. Det visade sig att översättningarna i den men-
tala fasen ändå gick snabbare än den fas som jag kallat den socialiserande 
konstruktionsfasen. När idén väl gått igenom denna och fått en attraktiv för-
packning kunde den snabbt institutionaliseras, det vill säga översättningarna 
i den institutionaliserande fasen gick jämfört med de två andra faserna rela-
tivt snabbt. När idén går in i den tredje institutionaliserande konstruktionsfa-
sen har olika krav som idén medför framkommit och de behöver hanteras för 
att den ska bli mer stabil och allmänt mer accepterad. Här finns nu ett brett 
intresse att föra idén vidare och en önskan om att finna mångfald. Här har en 
samling av koncept och en plattform att utgå ifrån utformats och det är i det 
här mer stabiliserade skedet som innovationen kan börja utvecklas. Det som 
kännetecknar en kraftfull innovation är att den går att göra och använda på 
flera olika sätt.959 Den kan med andra ord inspirera och bidra till skapande av 
nya (eventuellt även radikala) idéer.  

                                                
956 Czarniawska, B. & Joerges, B. (1996). 
957 Callon, M. (1986).  
958 Erlingsdóttir, G. (1999). 
959 Hamrefors, S. (2009). 
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Sökande efter det omvälvande i de tre 
konstruktionsfaserna 
Vi har genom de olika faserna kunna följa hur idéer/koncept utvecklas i nära 
och systematiskt samspel med experimenterande och praktik, där 
fakta/empiri, idéer och praktik samspelar och samutvecklas, och där allt på-
verkas av de nätverk av relationer vari de olika kunskapselementen 
sprids/översätts.960 Det handlar om utveckling av praktik och teori, vars re-
sultat i form av konsekvenser har fått återverkan på idéerna och vice versa. 
Jag har kunnat uppfatta hur forskarna, och till dem knutna aktörer, inom de 
olika faserna tänker om och gör större skiften i praktiken. Det är något som 
jag menar bör förstås i grader av omvälvande, dvs. förändring i upplevelser 
och meningsskapande och ytterst något som har ett personligt värde. Här 
resonerar jag i första hand utifrån forskarnas/innovatörens perspektiv. Jag 
vill tillägga att jag inte diskuterade innovationsprocessen med forskarna 
utifrån begreppet omvälvande när jag var på fältet. Omvälvande har vuxit 
fram som ett begrepp senare under arbetet med studien och tillförts i efter-
hand i analysen. Jag diskuterar här det omvälvande utifrån såväl processer 
som resultat samt utifrån de studerade aktörernas personliga och mer kollek-
tiva aspekter.  

Omvälvande i den första mentaliserande konstruktionsfasen 
För mig blev det tydligt att den första mentaliserande konstruktionsfasen i 
jämförelse med de andra två faserna skulle kunna kategoriseras som den näst 
mest omvälvande fasen för idébärarna/forskarna och den minst omvälvande 
för omvärlden och samhället i stort. Hos den enskilda forskaren infann sig en 
omvälvande/revolutionerande insikt på det mentala planet: att denna lyckats 
formulera en radikal och utmanade ny idé, som har potential att vidareut-
vecklas till något banbrytande, dvs. något som kan skapa ett nytt forsknings-
fält och dessutom har potential att kunna utgöra viktiga byggstenar i framtida 
terapier som kan förändra den medicinska terapin i grunden. Jag menar att 
det handlar om hur idébäraren tänker ut hur denna ska formulera något helt 
”nytt” med ord som det inte finns någon tydlig begreppsapparat för. För att 
skapa nya argument kommer personen att söka mer fakta för att kunna jäm-
föra sin idé med andra som redan existerar och då uppleva och erhålla nya 
insikter.  

Praktiken är kopplad till en tidigare existerande kunskap som börjar bli 
ifrågasatt men som samtidigt ses ha en potentiell användning i nya samman-
hang. Denna fas påminner om dessa rutinerade forskares tidigare sätt att 
arbeta med att konstruera nya tankar och idéer. Men situationen skapar ett 
                                                
960 Jfr Dewey, J. (1930, 1938), Midgley, G. & Lindhult, E. (2017). 
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mentalt sammanhang av komplexa tankegångar. Det råder stor och försvå-
rande osäkerhet i och med att det, utöver brist på relevanta begrepp, inte 
finns så mycket relevant teori eller befintliga metoder för att börja översätta 
idé till handling. Men eftersom idéer alltid uppkommer och finns i ett sam-
manhang kan man se dem som komplexa. Jag menar att idéer som mentala, 
sociala konstruktioner utvecklas och omformas, vilket i praktiken också om-
skapar dess kontext.961 Detta gör att komplexa idéer kan ses som omväl-
vande. Hos forskarna fanns det (som jag tidigare påpekat) från början ingen 
uttalad vision om att skapa omvälvande innovation. Men min tolkning är att 
den ändå låg implicit i uppgiften med att omvandla idén till kunskap som för 
många skulle kunna innebära värdefull användning när det gäller botandet av 
allvarliga sjukdomar. När forskarna lyckades formulera och nå ut med sin 
vilja att ”skapa bot och lindring” skedde en översättning, som jag ser som 
omvälvande i form av en tydlig manifestering för att konceptet stamcell inte 
bara är forskning, utan att den har blivit till innovation. Det är ett avstamp 
för det som kan beskrivas som stamcellsinnovation.  

Omvälvande i den andra socialiserande konstruktionsfasen 
Den andra socialiserande konstruktionsfasen uppfattade jag som den mest 
omvälvande. Omvälvande upplevelser och resultat skedde nu, både hos 
idébärarna/forskarna och hos olika aktörer ute i det svenska samhället. Här 
skedde processer som skapade mening, nytta och värde inom flera utkristal-
liserade komplexa sammanhang av ihop- och frånkopplade aktörer. Här tes-
tades den nya idén ihop med andra aktörer vilket skapade en mer social 
komplexitet genom att flera aktörer dras in, dvs. att det blir fler inblandade 
som samverkar kring utformningen av såväl teori, begreppsapparat som den 
språkliga utvecklingen. I och med beslutet att genomföra sina idéer har fors-
karna blivit tvungna att börja arbeta på ett annorlunda sätt. De har varit 
tvungna att bredda kompetensen och söka kollegor i nya samverkansformer 
på sätt som man tidigare inte gjort. Satsningen skapar även ett behov att se 
över sin egen forskarroll och ta ställning till den nya rollen som entreprenör 
och företagsledare.  

I denna fas har man lyckats dra in fler aktörer som möjliggjort att den 
språkliga utvecklingen börjat ta fart och idéns begreppsapparat har blivit 
bredare, vilket gör den lättare att kommunicera. Genom ökade samverkans-
konstellationer ökar komplexiteten när nätverket kring forskarna växer sig 
större och när de ska hantera fler kopplingar och förstå mer överraskande 
insikter. Forskarna har i praktiken visat på lyckade framsteg i form av veten-
skapliga genombrott, som både på det personliga och det kollektiva planet 

                                                
961 Det här resonemanget innehåller en transaktionell dimension. Jfr Dewey, J. (1930, 1938), Midgley, G. 
& Lindhult, E. (2017). 
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kan ses som omvälvande. Det handlar om ny kunskap, nya sätt att arbeta och 
ett nytt språkbruk med nya begrepp. Flera av dessa genombrott var av om-
välvande karaktär för vetenskapen. Att publiceras i högt rankade nationella 
och internationella tidskrifter vidimerar att detta är ett bra (kanske t.o.m. 
excellent) forskningsresultat. Resultatet gör att forskarna får genomslag in-
ternationellt och ett större erkännande, vilket på ett personligt plan är en 
omvälvande utveckling. Samtidigt som samverkan blivit starkare genom mer 
medvetna kopplingar finns även motverkande processer som ska översättas 
till att de ändå gynnar innovationsprocessen i stort. I denna fas skapas starka 
kontroverser i det lilla forskarsamhället, men i huvudsak i kopplingarna mel-
lan aktörer som verkar utifrån olika plattformar nationellt och globalt. Detta 
bidrar till en omvälvande konceptuell utvecklingsfas där konceptet utmanas 
från flera håll och av olika krafter. Genom praktiska och teoretiska handling-
ar testas och utmanas konceptet, vilket gör att metoder, språk, regleringar 
och investeringar blir tydligare och mer sammanvävda i ett större samman-
hang.  

I den här fasen var forskarna tvungna att avsluta vissa processer när de 
upplevde dem svåra att genomföra. Även idéer som utvecklades till alterna-
tiva stickspår fick vänta, eller helt förkastas. Samverkansprocesserna för och 
emot idén/konceptet drog in många aktörer och i denna fas pågår delar av 
processen parallellt på flera platser. Det kraftfulla motståndet som ska över-
vinnas gav stor osäkerhet i hur utvecklingen skulle kunna fortsätta. När fors-
karna tog roller som opinionsbildare, även utanför det vetenskapliga sam-
hället, var det något nytt för dem och ett nytt sätt att arbeta. I denna fas är det 
tydligt att forskarna, genom alltmer sammanvävda handlingar med andra 
aktörer börjat dela en gemensam verklighet och insett att de är beroende av 
varandra. Detta bidrar till att ännu fler delprocesser sätts i gång. Processer 
vars konsekvenser av att kompromissa och finna nya vägar för att skapa ett 
större sammanhang för att skapa legitimitet, sprida idén (med hög risk för 
motgång för idén), tillförde forskarrollen flera nya omvälvande arbetsuppgif-
ter.  

Här har innovatören en mödosam uppgift att hantera och bemöta alla de 
omvälvande känslor som dennas idé väckt hos utomstående aktörer när den 
tagits emot lokalt och globalt. Även i denna fas kunde jag se hur forskarna 
genom sitt agerande upplöste gränser mellan t.ex. grundforskning och till-
lämpad forskning. Det kan ses som kunskapsutveckling eller inkrementell 
innovation respektive mer radikal kunskapsutveckling och radikal innovat-
ion. Denna fas präglades av hög komplexitet skapad av ihopvävda och kom-
plexa samverkansformer mellan discipliner och samhällsaktörer. Detta på-
verkade begreppsvärlden kring stamcellen som genom översättningsproces-
ser fick många innebörder. 
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Omvälvande i den tredje institutionaliserande konstruktionsfasen 
Den tredje institutionaliserande konstruktionsfasen förefaller vara minst 
omvälvande för idébärarna/innovatörerna/forskarna, men potentiellt omväl-
vande för dem och för hela samhället, även i ett globalt perspektiv. Här har 
man hanterat och rett ut många av de akuta konfliktorienterade processerna 
av oliktänkande, normkrockar och etikettutmaningar. Det komplexa sociala 
sammanhanget har blivit mer stabilt. De samverkande aktörerna förlikar sig 
med konceptet och praktiker har etablerat sig och kan upprepas och visa sig 
vara hållbara.  

Utifrån det institutionaliserade konceptet kommer idén/konceptet att resa 
vidare där de praktik- och kunskapsutvecklande faserna börjar övergå till en 
utveckling där all kunskap används för att ta fram effektiva, säkra nya be-
handlingar och bli ännu mer nyttiggörande. 962 

Det är värdeskapande processer som ger värde till patienter och andra an-
vändare när de upplever och/eller använder de nya ”erbjudandena” som 
kommer från stamcellen. Det kan handla om att skapa större värden i biotek-
nikbolag eller värden som består av att medicinska terapier börjar fungera, 
terapier som inte bara skapar stora mänskliga värden för patienter och deras 
anhöriga utan även leder till minskade kostnader för sjukvården.  

När individer och organisationer får tillgång till dessa nya behandlingar 
kommer de med stor sannolikhet över tid uppleva att de på ett mentalt 
och/eller fysisk plan oåterkalleligt har förändrats när det gäller uppfattning 
och handling. Ytterst har de erhållit något av ett personligt värde. Tänk att få 
tillgång till produkter/tjänster, som bygger på stamceller, som kan bota eller 
lindra svåra sjukdomar som tidigare var omöjliga att behandla. Det blir om-
välvande upplevelser som i grunden förändrar såväl den enskilde forskaren 
som det kollektiva forskarsamhället, patienten, anhöriga etc. Hela systemet 
av det komplexa sammanhanget kring konceptet stamcell kommer att för-
ändras när nya resultat successivt sprids i samhället. Här finns även möjlig-
het att ta in på uppkomna stickspår till nya idéer som kan skapa kunskapsut-
veckling och eventuell innovation i ett annat sammanhang. Innovationspro-
cessen övergår i en fas som jag menar utmärks av ett fokus på innovation 
mer som ett objekt/resultat. Det känns som en ”nedbromsning” där forskar-
na, under åtminstone en kortvarig period, kan lägga fokus på att börja testa i 
praktiken och arbeta på en marknad. Då börjar innovationen stabiliseras som 
institution. Men utifrån denna stabilitet sker det i omvälvande innovation 
ständig förändring, det ligger alltid en potential av nya omvälvande pröv-
ningar som kan innebära att konceptet med nuvarande praxis blir ifrågasatt 

                                                
962 Eventuellt skulle tillförandet av en fjärde fas förtydliga dessa tankegångar men jag väljer att här och nu 
låta resonemanget inrymmas i den tredje fasen. Jrf. utveckling mot dominerande design (Utterback, J.M. 
& Abernathy, W. A. 1975). 
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och måste omvandlas igen. Idéns hela institutionaliseringsprocess (inklude-
rande alla tre faserna) har till stor del handlat om att skapa en dynamisk 
samverkan inom det som bildat ett komplext sammanhang av ihopkopplade 
aktanter. Lokala och globala aktörer som dragits in mer eller mindre med-
vetet i någon av denna omvälvande innovations alla delprocesser. 
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Kapitel 6. Slutdiskussion och slutsatser 

All komplexitet och idéns fulländning i en och samma 
behållare 
 

”Det var en stark känsla av ’Eureka’ för vad stamcellen i sin helhet 
handlar om som drabbade mig mitt under dagens förberedelser av en 
stamcellstransplantation. Tidigare på morgonen hade jag genom ett 
avancerat mikroskop på mycket nära håll kunnat kika på denna märk-
värdiga lilla cell med sin besynnerliga form. Nu låg den framför mig 
på bordet, snyggt och prydligt paketerad i en behållare. När jag tittar 
på den klara cellvätskan inser jag hur forskarna lyckats förpacka en 
enorm komplexitet i denna lilla plastbehållare. Jag visste att inom 
loppet av några timmar skulle stamcellen återigen börja växa och 
finna sig tillrätta inne i en mycket svårt sjuk mans kropp. Känslan som 
på ett plan föreföll så enkel och naturlig kolliderade med insikten om 
hur ofantligt många invecklade turer och processer som föregått möj-
liggörandet av denna avancerade och livsavgörande behandling.” 

 
 

Utklipp ur fältanteckningar Huddinge Universitetssjukhus, mars 2005 

Jag har själv genomgått en personlig transformation tack vare arbetet med 
denna studie. Erfarenheter från stamcellsutvecklingen och mitt långsiktiga 
bildningsprojekt har kommit att påverka mitt sätt att handla och att se på 
världen. Jag har nu en plattform att stå på när jag går vidare och samtidigt 
lämnar det delvis bakom mig.963  

I studien har jag ställt frågan: Hur växer omvälvande innovation fram i 
komplexa sammanhang? Med min berättelse har jag försökt att fånga in, 
beskriva och förklara praktiken på ett logiskt sätt.964 Detta har jag gjort med 
en önskan om att denna berättelse ska väcka tankar och reflektion till vidare 
utveckling av teori och ny praktik samt en bättre förståelse av innovation i 
allmänhet och omvälvande innovation i komplexa sammanhang i synnerhet. 
Det är min förhoppning att den som tar del av min studie t.ex. ska få hjälp att 

                                                
963 Jfr. skeptisk kunskapssyn Dewey, J. (1938),  Dewey, J. & Bentley, A. (1949). 
964 Czarniawska, B. (2005). 
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kunna avgöra om en ny idé eller ett nytt koncept har potential att bli omväl-
vande och om så är fallet använda min modell för att bättre förstå och han-
tera det komplexa innovationsförloppet.  

I Latouriansk anda borde mitt berättande så här långt räckt till för att mitt 
budskap redan ska ha nått fram till läsaren.965 Men jag väljer ändå att i mitt 
avslutande kapitel sammanfatta teman och praktiska principer för organise-
ring av omvälvande innovation, vilka också innefattar sociala fenomen där 
strukturella och omedvetna handlingar och företeelser fångas in. Jag börjar 
detta kapitel med en kortare summarisk genomgång av den empiriska stu-
dien och därefter kommer jag på ett övergripande plan sortera och diskutera 
den omvälvande innovationsprocessens olika delar. Resonemanget summe-
rar jag genom att presentera en modell över omvälvande innovation som en 
mångdimensionell process. 

Jag kommer sedan att gå in mer specifikt på komplexiteten i processen 
och hur den samspelar med det omvälvande för att därefter summera vad jag 
tillskriver begreppet omvälvande innovation (OVI). Därpå följer en kort 
summering av studiens bidrag och en kritisk reflektion över studien varefter 
jag ger förslag på hur innovationsetnografi kan tillämpas i praktiken. Kapitel 
6 avslutas med några idéer till fortsatt forskning. 

En innovationsetnografs sammantagna tolkning och 
reflektion över stamcellens hela resa från ny idé till 
vedertaget koncept   
Jag har fångat in och analyserat flera framväxande komplexa sammanhang 
som består av samverkansprocesser mellan individer och organisationer 
vilka över tid dragits in, mer eller mindre medvetet, i innovationsprocessens 
olika delar. Genom de komplexa sammanhangens intentionella handlingar 
har de bidragit till att skapa värden i form av nya upplevelser och nya pro-
dukter/tjänster som utifrån ett kollektivt respektive individuellt perspektiv 
kan beskrivas som mer eller mindre omvälvande. Hur detta gått till har jag 
återgivit genom min berättelse i empirikapitlets tre delar (del 1–3) utifrån tre 
olika perspektiv. I dessa perspektiv har de sociala samspelen mellan inblan-
dade aktanter (mänskliga och icke-mänskliga) observerats och skildrats. 
Genom resultaten av s.k. översättningar har mer eller mindre omvälvande 
förändringar kunnat spåras i de ömsesidiga erfarenhetsskapande transaktion-
er som uppkommit genom förbindelserna mellan aktanterna som kopplats 
samman i systemliknande nätverk med intention att skapa nya värden.966 På 

                                                
965 Latour, B. (2005), Görling, S. (2010). 
966 Jrf Deweys praktikkonstellationer (1930, 1938) och ANTs aktör-nätverk (Latour, B. 2015).   
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ett övergripande plan kan detta beskrivas som att samma resultat har stude-
rats, men analyserats och berättats utifrån tre olika perspektiv med hjälp av 
olika infallsvinklar och teorier.    

Jag kan summera innovationsprocessen som en framgångsrik institution-
aliseringsprocess av konceptet stamcellen tack vare dess komplicerade resa 
genom sitt kraftfulla aktör-nätverk. Framgången kan, som jag ser det, till stor 
del förklaras på det sätt som resan organiserades. I denna institutional-
iseringsprocess fick ”alla” vara delaktiga, både förespråkare och motståndare 
gavs utrymme att uttrycka sina åsikter (och därmed kunde de bli aktanter). 
Det innebar att motståndarnas argument med tiden tappade i kraft och den 
stoppverkan som motståndet skulle kunnat ha för institutionaliseringsproces-
sen uteblev. Idébärarna behövde skapa mod och förståelse för hur de ska 
kunna motverka dessa motprocesser. Det tog sig uttryck i att stamcellsfors-
karna ville arbeta i en viss riktning och göra rätt enligt en viss institution 
som ”att rädda mänskligt liv”. Men på vägen upptäckte forskarna att de hade 
mer motstånd än medhåll. Motprocesserna föreföll starta med syfte att för-
störa och omkullkasta det som idébärarna ville åstadkomma. Det fanns i 
början av institutionaliseringsprocessen aktörer som hävdade att stamcellens 
framtid inte alls var ljus, utan att idén var av science fiction-karaktär och en 
alltför kostsam vision. En viss form av motstånd förefaller vara en direkt 
avgörande komponent i utvecklingen av komplexa innovationsprocesser, 
t.o.m. nödvändig, för att innovationsprocessen ska kunna drivas framåt.  

För att kunna uppnå målet att realisera en ny idé behöver idébäraren ta 
plats och komma igenom med sin argumentation och samla anhängare om-
kring sig och sin idé. Arbetet med innovation sker i ett ständigt sökande efter 
att följa de åsikter som ens idé väcker hos en själv, aktörerna i ens närhet, 
privat och kollegialt på arbetsplatsen och externt i samhället, såväl nationellt 
som internationellt. Som ledare av en komplex innovationsprocess behöver 
man inta ett dynamiskt perspektiv på det som utspelar sig på det lokala och 
det globala planet och som direkt och indirekt kan påverka ens arbete. Inno-
vationsprocessen visade förbättrades av att forskarna byggt upp personliga 
kontakter och specifik erfarenhet. Samtidigt sökte de kontinuerligt komplet-
terande kunskap, liksom förståelse för andra länders kultur och normer, uti-
från både formella och informella system.  

För forskarna har innovationsarbetet handlat om att driva översättnings-
processer framåt under inverkan av, och med hänsynstagande till, många 
olika krafter. På vägen har det krävts en del kompromisser för att kunna 
uppnå förändring. Det är kompromisser som inneburit att idébäraren velat 
göra på ett sätt som de ansett vara det rätta men ändå väljer att agera på ett 
annat sätt för att de i förlängningen bedömer det vara mer gynnsamt för in-
novationsprocessens utveckling.967  
                                                
967 Brunsson, N. (2002). 
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Jag har berättat att komplexa innovationsprocesser tar mycket resurser, 
kraft och tid i anspråk. Under resans gång blev det allt tydligare att de aktan-
ter som varit en del av översättningsprocesserna blivit inbegripna i en makt-
kamp, vare sig de varit medvetna om det eller inte. Det var ett maktspel där 
aktörernas handlingar och önskemål framkommit med tiden. Denna makt-
kamp kan ytterst sägas handla om kunskap och verklighetsuppfattningar. 
Latours översättning av maktbegreppet säger att makten över idén bör ses 
som en konsekvens av och inte som en förutsättning för socialt agerande. 
Med det resonemanget får idén större makt ju fler aktörer som väljer att 
översätta den. Enligt Latour äger den som har förmåga att likrikta värdering-
ar maktens hemlighet.968 I studien har jag sett att makten att få igenom sina 
idéer tillkommer innovationsledarna när de tillsammans med sin idé bildar 
ett starkare aktör-nätverk, som knyter till sig allt fler aktörer som vill samma 
sak och därmed väljer att bli sammanlänkade.969 

Organiseringen för konceptutveckling och för praktisk tillämpning av 
stamcellen visar att en kraftfull aktör, här i form av ett aktör-nätverk kring 
KI, måste kunna utmana isomorfa institutioner som är såväl legala, tving-
ande och hämmande som normativa. DiMaggio och Powell menar att dessa 
yttre faktorer hindrar aktörer från att kunna bete sig rationellt.970 Men min 
berättelse lyfter fram hur forskarnas kraftfulla aktör-nätverk lyckats väl med 
att både påverka och samtidigt vara med och konstruera även de yttre in-
stitutionella ramarna. Stamcellens institutionaliseringsprocess har genomsy-
rats av ett aktivt organiserande av tid och rum. Genom att bättre förstå hur de 
olika ”rummen” producerades kunde forskarna successivt göra mer aktiva 
och medvetna förändringar i såväl sin retorik som praktik. Praktiskt handlade 
det om att hantera de mentala, fysiska och sociala rummen och låta dess 
ramar expandera och minska allt eftersom de försökte skapa någon form av 
arbetsro för att kunna fortsätta sitt forskningsarbete. Genom att placera in 
idén i dessa olika sammanhang såg jag hur forskarna utvecklade flera tydliga 
strukturer för att regelbundet kunna fånga vad som hände i dess omvärld. 
Under hela institutionaliseringsprocessen pågick i forskargrupperna ett ”de-
tektivarbete” med att försöka fånga in och tolka vad som pågår i ”andras 
huvuden” och stamcellenss konceptuella utveckling var beroende av att in-
novationsledarna successivt kunde sätta sig in i de mentala rummen hos 
andra aktörer, det vill säga aktörer som befann sig bortom deras egna fy-
siska, sociala och mentala rum. Jag har kunnat följa hur forskarna kontinuer-
ligt försökt identifiera vilka ”dom” varit i förhållande till ”vi och dom”. 
Forskarna tog sig tid att försöka sätta sig in i andras tankar, känslor och age-
rande för att komma bortom sina egna förutfattade meningar om vad ”de där 

                                                
968 Latour, B. (1998). 
969 Latour, B. (2015). 
970 DiMaggio, P. & Powell, W. (1983). 
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borta i periferin” borde tycka och tänka. I studien har vi sett hur forskarna 
genom att initiera och därefter föra en dialog med de som delade visionen 
och med de som inte gjorde det. På så sätt erhöll de en bredare förståelse för 
sin idé och dess reella potential genom att de tog sig tid att tolka och reflek-
tera, dvs. begripliggöra andras tankar, intentioner och agerande kring stam-
cellen. Detta ”detektivarbete” har stärkt forskarnas konstruktioner på det 
sociala planet när de försökt mejsla fram sin idé till ett mer bärande koncept. 
Det går inte att negligera det som sker utanför ett laboratorium. Det handlar 
om att ta hänsyn till åsikter och krav som andra aktörer ger uttryck för och 
att ta hänsyn till dessa krav och åsikter och kontinuerligt bedöma om de är 
relevanta eller inte.  

Stamcellen har åskådliggjort hur komplicerat det är att i praktiken över-
föra mentala idéer till praktiska handlingar och vice versa.971 I likhet med 
annan forskning kan jag här visa att de som sprider och använder de nya 
idéerna och praktikerna av olika skäl också medverkar till att forma och på-
verka det som sprids.972 Spridningsprocesserna bidrar med nya impulser och 
frågeställningar samtidigt som forskarna och de inblandade aktörerna för-
ändras under resans gång. Jag har sett att samma idé tolkas olika när den 
omsätts i lokal handling av de lokala och nationella aktörerna. Detta bidrar 
till komplexiteten i utmaningen för innovationsledarna/forskarna att kunna 
organisera och hantera de olika konstruktionsfaserna som behövs för att 
kunna genomföra sina vetenskapliga utvecklingsprocesser och ytterst verk-
ställa en hel innovationsprocess. 

Jag har kunnat fångat in en bredd av många olika typer av komplexitet 
som aktörerna använt sig av för att hantera innovation.973 Till skillnad från 
föreställningar om organisering av mer planerade och avsiktliga processer 
som återfinns i det klassiska systemtänkandet och som antar att det går att 
tvinga fram ordning i ett system från ”utsidan”974 har jag i studien, i likhet 
med tankar inom komplexitetsteorin, uppmärksammat att ordning och stabi-
litet växer fram genom nyskapande och förändringar som uppkommer ge-
nom dynamiska, svårstyrda och mer oförutsägbara självorganiserande pro-
cesser.975 Jag har beskrivit hur förändring uppkommit som resultat av svår-
styrda och svårförutsedda processer. Jag har också sett att det varit möjligt 
att ta kommandot över processer a genom att genomföra viss form av plane-
ring som skapat en balans mellan det strukturerade och det ostrukturerade, 
vilket har främjat hela innovationsprocessen. Innovationens olika konstrukt-
ionsfaser behöver inte nödvändigtvis vara slumpmässiga utan, de kan med-
                                                
971 Enligt Brunsson kräver mentala idéer mindre resurser än handlingar eftersom handlingar är mer bero-
ende av tid och kraft. (Brunsson, N. 1993). 
972 Rönnqvist, S. (2008). 
973 Van de Ven, A.H. (1986), Goldstein, J. (2008), Garud, R., Tuertscher, P. & Van de Ven, A.H. (2013). 
974 Goldstein, J. (2008). Stacey, R.D. (2007).   
975 Stacey, R.D. (2007). 
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vetet framkallas av att innovationsledarna kan styra andra aktörer som velat 
påverka innovationens potential.976 Ett sätt att visa detta är att redogöra för 
hur innovationsledarna i studien hanterade en evolutionär komplexitet ge-
nom att de lyckades påverka debatten och ta en aktiv roll i att forma ett tyd-
ligare ramverk runt konceptet stamcell, vilket resulterade i såväl ny lagstift-
ning, bättre standardiseringar och tydligare rekommendationer. 

I del 1 ”Tre handlingsnät växer fram” låg fokus på hur komplexa innovat-
ionsproducerande konstellationer växte fram och antog olika former av nät-
verk med utgångspunkt i viljan hos de inblandande aktörerna/aktanterna att 
få igenom sina önskningar om att utveckla den nya idén med stamcellen. Jag 
har berättat om några av de förhandlingar som skapat och upprätthåller de 
nätverk som tidigare varit dolda för många. Jag har lyft fram ett alternativt 
synsätt på organisering bortom traditionella företags- och organisationsstruk-
turer. De nätverk som jag beskrivit har förmåga att alstra både aktiviteter och 
kunskap. Även objekt har en förmåga att utöva påverkan på den sociala värl-
den.977 Jag ser dessa handlingsnätverk och aktör-nätverk som kraftfulla och 
framväxande systemliknade samverkansformer. Med hjälp av dessa hand-
lingsorienterade nätverk har jag visat hur och varför specifika aktörer invol-
verats i en konstruktion av nätverk och vilka idéer som understött de för-
handlingar där de olika aktörerna övertygat, respektive låtit sig övertygas, 
och gett stöd åt utvecklingen av stamceller.  

Genom enrolleringsbegreppet som återfinns i ANT får vi en förståelse för 
hur individer och ting kan fås att uppfatta samma problem och arbeta för att 
finna lösningar på dem trots att de från början haft olika uppfattningar.978 Jag 
har identifierat en relationsbunden komplexitet som visar att idé, utveckling 
och implementation sker genom ett kontinuerligt samspel mellan sociala och 
materiella ting, dvs. artefakter. Den här formen av relationsbunden komplex-
itet skapar osäkerhet eftersom de olika aktörernas tvetydiga tolkningar av 
artefakternas verkliga betydelse förstärks av de olika och ofta motstridiga 
uppfattningar som de bär med sig.979 Aktörerna hanterade den relations-
bundna komplexiteten genom att kontinuerligt framställa beskrivningar, 
modeller, prototyper och standardiseringar av stamcellen, som i sin tur be-
hövde redas ut för att innovationsprocessen skulle kunna fortsätta. Det blev 
ett kraftfullt sätt att lyfta fram och fånga in olika frågeställningar, vilket be-
hövdes för att innovationsprocessen skulle fortsätta. De här framställningar-
na blev till s.k. gränsobjekt som utgjorde länkar i dessa sammankopplingar i 
nätverk av människor och artefakter. Handlingsnätverkens kunskapsutveckl-
                                                
976 Eisenhardt, K. M. & Martin, J. A. (2000), Helfat, C. E. & Winter, S. G. (2011), Teece, D. J., Pisano, G. 
& Shuen, A. (1997). 
977 Latour, B. (2005).  
978 Callon, M. (1986). 
979 Weick, K.E. (1995) 
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ing var till en början starkt drivet av ett tydligt behov av att ta fram ny teknik 
och nya forskningsmetoder.980 En inriktning mot ett tydligare innovationsar-
bete uppkom när ”nyttan” med kunskapsutvecklingen kunde formuleras. 
Handlingsnätverken växte därför och övergick i en mer stabiliserande sam-
verkan i form av ett aktör-nätverk. Nätets tillväxt drevs av behov av att vilja 
utveckla stamcellerna till något konkret värdeskapande i form av tjänster och 
produkter som kunde bota mycket svåra sjukdomar. 

Från det andra perspektivet i del 2 ”Kontroverser – nytt koncept möter 
motstånd” hade jag fokus på att fånga in olika former av komplexa men 
värdeskapande processer där vi kunde följa hur den nya idén väckte latenta 
konflikter samt hur det skapade nya, såg vi hur dessa sedan kunde hanteras. 
Innovationsprocessen har studerats och analyserats utifrån identifiering, 
uppkomst och de inblandade aktörernas hantering av kontroverserna på lo-
kala och globala plan. Motsättningarna bestod av motstridiga krafter, förut-
fattade uppfattningar, alternativa idéer och spänningar som till en början 
verkar vara omöjliga att lösa. De var direkt kritiska för innovationsprocessen 
som sattes på prov och det blev oklart om den skulle kunna utvecklas, bli 
försenad eller nedlagd. Det går att i Van de Ven och Pooles dialektiska teori, 
som är påtagligt konfliktorienterad, känna igen resonemanget om att föränd-
ring uppkommer när en opposition (antites) utmanar den gällande ordningen 
(tes) med syfte att integreras i denna på lika villkor.981 Viss form av osäker-
het har visat sig vara produktiv och skapat handlingsutrymme för kreativitet. 
Konflikterna mellan olika förväntningar, handlingsplaner och målsättningar 
bidrar till att kommunikationsprocesserna utvecklas. När de upprepas genom 
de här processerna har vi kunnat se hur nya idéer uppkommit och fått fäste, 
men även att äldre idéer har förstärkts. 982 

Idébärarna har visat sig vara öppna för att uppgifter behöver kunna lösas 
på andra sätt än de vanliga. Det var en modig handling att släppa på sin egen 
kontroll och befintliga övertygelse genom att öppna innovationsprocessen 
och bjuda in nya externa aktörer. Denna öppna aspekt av processen tillkom 
för att öka chanserna för ett eget och gemensamt värdeskapande men öppen-
heten var också förknippad med hög risk och ökad osäkerhet för innovation-
ens potential.983 Men fallstudien visade att besluten gynnade och ledde till en 
framkomlig väg för innovationen, där man valde att omförhandla, omtolka 
och finna kompromisser för att hantera de motsättningar som uppkom i prak-
tiken. Vi har kunnat se hur aktanterna använt kontroverserna för att förstå 
den sociala världen och finna framkomliga vägar för att förstärka gränser 

                                                
980 Bessant, J. & Tidd, J. (2007). 
981 Van de Ven, A.H & Poole, M.S. (1995). 
982 Aasen, T.M. & Amundsen, O.  (2013). 
983 Chesbrough, H. (2003). 
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(handlingar som inneburit att de även valt bort vissa vägar och överträtt som-
liga gränser), skapat kategorier och uppnått diverse olika uppgörelser.  

Aktörerna har själva stabiliserat osäkerhet genom att t.ex. skapa standar-
diseringar, konstruera tydligare begreppsdefinitioner, forma stödjande regle-
ringar etc. Dessa konstruktioner visar deras delaktighet i samma kollektiv. 
Aktörerna har använda kontroverser för att bedöma vilka tänkbara nya delta-
gare som kan behöva vara med i framtida sammankopplingar. Som innovat-
ionsetnograf fick jag följa aktanterna både när de mångfaldigade sina enheter 
och när de reducerade dem. 

Det tredje perspektivet i del 3 ”En idés institutionaliseringsprocess”, vi-
sade den komplexa innovationsprocessen utifrån hur den nya idén (som bar 
på ett inneboende löfte om att kunna omsättas till praktisk tillämpning) kon-
tinuerligt konstrueras i en institutionaliseringsprocess som spände över såväl 
tid som rum. Vi har kunnat följa hur idén utvecklas och sprids inom och 
mellan sektorer i samhället, mellan länder och till slut omvandlas till fysiska 
tjänster och produkter. Såväl processerna som resultaten, liksom de stude-
rade aktörernas personliga och kollektiva erfarenheter jag här har berättat om 
var av mer eller mindre omvälvande karaktär. Den första mentaliserande 
konstruktionsfasen har jag beskrivit som den näst mest omvälvande fasen för 
idébärarna/forskarna och den minst omvälvande för omvärlden och sam-
hället i stort. Den andra socialiserande konstruktionsfasen däremot har jag 
framställt som den mest omvälvande, där många omvälvande upplevelser 
och resultat ägde rum, både hos idébärarna/forskarna och hos andra aktörer 
ute i samhället. Den tredje institutionaliserande konstruktionsfasen har jag 
återgivit som den minst omvälvande för idébärarna/innovatörerna/forskarna, 
men också som potentiellt omvälvande för dem och för hela samhället, även 
från ett globalt perspektiv. 

Att aktörerna här valt mer okonventionella och tidigare oprövade vägar för 
utveckling genom att bryta mot vedertagna normer går att känna igen i Van 
de Ven och Pooles teologiska processteori som förklarar organisationsför-
ändringar i deras naturliga sammanhang.984 I studien har också kulturell 
komplexitet blivit tydlig eftersom olika kulturella miljöer, kontexter av vär-
deringar, egen praktik och sammanhang skapat olika förutsättningar för in-
novationsprocessen, vilket i sin tur bidrar till att olika resultat skapas.985 Min 
forskning visar att en omvälvande innovation inte kan spridas oförändrad, 
utan måste återuppfinnas i sin lokala kulturella miljö.986 Det framkom att den 
globala kulturen översätts efter lokala behov och att aktörerna i den lokala 
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kulturen alltid kommer att översätta idén/konceptet utifrån sin då och där 
gällande föreställningsram. 

Översättningsmodellen har visat sig lämplig för mig som innovations-
etnograf för att analysera de olika delprocesserna i innovationsprocessen.987 
Modellen har bidragit med insikt om hur tid och rum konstrueras i nätverk, 
bortom given tid och plats i en process där nätverket blir till och kan fungera 
i en ständig förändring utifrån att aktanter intar olika positioner och utför 
olika handlingar i nätverket. Studien visar också på en tidsbunden komplexi-
tet som kännetecknas av olika tidsrytmer och erfarenheter snarare än en rak 
tidslinje och att överraskningar och plötsliga insikter är viktigt för aktörer 
som är inblandade i processen.988 Den tidsbundna komplexiteten har i studien 
bl.a. visat sig genom att en typ av lösning på ett problem i dag leder till ett 
annat problem över tid.989 På motsvarande sätt kan det som verkar ointressant 
vid ett tillfälle senare visa sig vara lösningen på ett oväntat problem i framti-
den. Det olika tidsrytmerna kan göra att en pågående innovationsprocess vid 
en tidpunkt inte kommer till användning eller ens kan fortsätta utvecklas 
men att den kan starta om när andra delar i infrastrukturen utvecklats.990 
Även här har studien visat att en tidsbunden komplexitet kan hanteras genom 
historieberättande som omformar motståndet till idén och på det sättet snab-
bar på utvecklingen hos andra aktörer som tidigare i processen blir villiga att 
ta till sig de nya uppfattningarna i nutid. Det blev tydligt hur stamcellens 
100-åriga historia påverkar aktörerna och aktörernas arbete i nutid med att 
föra innovationsprocessen framåt samt att dessa handlingar har skett och 
sker långt utanför laboratorierna på KI 

Konceptet stamcell — ett mångfacetterat koncept  
Att komplexa innovationsförlopp kan och bör analyseras och beskrivas på 
flera olika sätt blev tydligt för mig under studiens gång. De tre perspektiven 
från del 1–3 visar att denna omvälvande innovationsprocess kan förstås, dels 
som ett inflytelserikt nätverk och dels som en kraftfull institution och sist 
men inte minst som en innovation: 

Stamcell — ett nätverk 
Stamcellen är gjord av människor, som en laboratorieteknik, beskriven i 
artiklar, fångad i provtagningar, utvunnen av forskare, hanterad av lagstiftare 
m.m. Aktören stamcell blir möjlig genom interaktioner mellan material och 
människor, det gör att den består av en kombination av olika aktörer som 
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samspelar med andra. Enligt ANT är nätverket, eller snarare effekten av 
heterogena nätverk, det som är aktören.991 Aktören kan inte fungera utan sitt 
nätverk. Med andra ord kan vi utifrån det perspektivet förstå stamcellen som 
ett nätverk. 

Stamcell — en institution 
Stamcellen har under sin innovationsprocess utvecklats från en mental idé 
till att numera inrymma ett flertal institutionaliserade mönster och tolkning-
ar. Utifrån aspekten att stamcellen standardiserat inte bara beteende utan 
även perception och tänkande i omvärlden och försett oss med kriterier för 
vad som är godtagbara handlingar och vad som kan betraktas som omoraliskt 
eller opassande kan vi förklara att stamcellen blivit en etablerad institution.992 

Stamcell — en innovation 
Stamcellen har genom sitt komplexa innovationsförlopp blivit en innovation 
som omvälver. Det är inte stamcellen som objekt som avses vara innovation-
en här, utan konceptet stamcell som värdeskapande mekanism. Konceptet 
stamcell har på ett grundläggande sätt kommit att förändra de komplexa 
sammanhang de utvecklas inom och de aktanter som deltagit i konceptut-
vecklingen individuellt och kollektivt. Det handlar om grundläggande för-
ändringar i värderingar och föreställningar och praktiska sätt att använda sig 
av konceptet. Konceptet stamcell innehåller numera ett antal komponenter, 
som t.ex. teknik, hur man hanterar den, hur den fungerar som material, dess 
ursprung, i vilket sammanhang den finns etc. Stamcellen som innovation 
skapar värden runt om i världen i form av kapital, kunskap, relationer, nya 
föreställningar, regelverk, lindring och bot av svåra skador och sjukdomar. 

Den ständiga transformationen 
Jag har tidigare framhållit att mitt val av stamcell som studieobjekt passade 
alldeles extra bra för att illustrera den komplexitet som uppstod runt den 
genom att den befann sig i ett svårdefinierat gränsland mellan objekt och 
subjekt. Därav kom konceptet stamcell att omkonstrueras successivt under 
innovationsprocessens gång och det var en omkonstruktion som skedde ur 
många aspekter. Såväl idén, praktiken, individerna och deras artefakter samt 
de sammanhang som uppkom genom deras samverkan, utvecklades och för-
ändrades konstant. De olika aspekterna på stamcellen utgjorde en komplexi-
tet bestående av väldigt många uppfattningar som ytterst bottnade i enskilda 
individers erfarenhet och kunskap men som genom samverkan gavs en ge-
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mensam innebörd.993 Dessa uppfattningar blev till synlig aktivitet genom 
handlingar, kommunikation av normer och föreställningar som delas genom 
fysiska och mentala möten mellan individer/artefakter vilka succesivt tolkas 
och omtolkas genom ny erfarenhet och ny insikt. En del av dessa aspekter 
och uppfattningar relaterade till filosofiska och religiösa perspektiv som 
”Vad är ett människoliv?”, andra till ekonomiska som ”Vilka får inte vara 
med och finansiera och vem ska tjäna pengar?”, relationsaspekter som 
”Vilka aktörer/artefakter samverkar och motverkar?”, hälsoaspekter som 
handlar om ”Vilka ska få ta del av behandlingarna och vem får donera cel-
ler?” eller tekniska aspekter i form av nya och gamla metoder, artefakter, 
kunskap osv. Såväl den potentiella som den konkreta tekniken kring stamcel-
len utmanade många etablerade uppfattningar, och det gjorde konceptut-
vecklingen omvälvande.  

Stamcellen blev genom de mentala och sociala konstruktionsprocesserna 
kända och spridda över hela världen, långt utanför (lokala och nationella) 
laboratorium och akademier, inte minst på det sätt stamcellen förpackades i 
massmedia och blev till ett diskussionsämne hos gemene man. Det kan besk-
rivas som att laboratoriernas till en början slutna rum kopplats ihop med 
många privata individers mentala, sociala och fysiska rum. Stamcellen över-
sattes till nya etiska riktlinjer som så småningom översattes till paragrafer 
och lagtext, vilka i sin tur återigen översattes till handlingar och nya resor 
från laboratorium till sjuka kroppar och ytterligare lagstiftande internation-
ella organ. Normeringar och begrepp nådde ut och fann så småningom gehör 
i samhället genom att bli formaliserade i lagtext. Detta har nu knutits ihop i 
ett värderingskoncept om hur vi ”ska” tänka kring stamcellen. De embryo-
nala stamcellerna har genom den svenska lagtexten översatts från begreppet 
”befruktat ägg” till ”stamcellslinjer”, vilka gör det möjligt för stamcellen att 
rent juridiskt gradvis övergå till att bli ett ”biologiskt material”, det vill säga 
inta formen av en ”handelsvara”. Därmed fick även näringslivet möjlighet att 
engagera sig i stamcellen och översätta den till siffror i balansräkningen och 
till pengar i omsättningen. Tekniken för odling, transplantation och föräd-
lingsprocess har gett upphov till en industri genom att formuleras och mani-
festeras i patent som sedan kan översätta stamcellstekniken till siffror i ba-
lansräkningar.  

Stamcellerna har blivit kallade för en ”guldgruva”, vilket genererat risk-
kapital och stora forskningsanslag. Stamcellen har genom olika samspels-
processer av sociala konstruktioner och biologisk praktik varit med och for-
mat sin egen institutionaliseringsprocess.994 På det sättet har stamcellen blivit 
ett värdeskapande koncept och en institution som möjliggjort att nya idéer 
uppkommit och bidragit till innovationsgenombrott. När stamcellen som 
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koncept transformerades hela vägen från människa till biologiskt material 
genom olika former av avancerad teknologi, kapital och forskningsresultat 
blev det också möjligt för stamcellen att översättas i två nobelpris inom me-
dicin. Hittills är det en översättning som inte blivit så framgångsrik, nämli-
gen den att få de ”embryonala stamcellerna” översatta till patent.  

Om stamcellen från början varit tekniskt och pedagogiskt lätt att beskriva 
hade utvecklingsprocessen rörande de sociala konstruktionerna blivit an-
norlunda. Ett enklare och mindre komplicerat koncept hade inte bidragit till 
den mångtydighet öppenhet som inspirerat till fortsatt konstruktion. Intresset 
och engagemanget från omvärlden, dvs. olika aktörers vilja till omkonstrukt-
ion hade troligen varit mycket svalare.  

Att uppfattningarna om konceptet stamcell kunnat kommuniceras genom 
många olika lager visar på vikten av att få en idé att socialiseras för att den 
till slut ska kunna konkretiseras i ett starkt koncept. Studien har visat att 
vetenskap i form av att idéer och koncept utvecklas i nära och systematiskt 
samspel mellan experimenterande och annan form av praktiskt utövande, där 

fakta/empiri, praktik och 
idéer samspelat och sam-
utvecklats till gemensam 
förståelse som givits ut-
tryck i olika resultat.995 Det 
har medfört att det som 
från början var en vision 
och en ny idé inte längre 
bara är en och samma. 
Konceptet stamcell kan 
tolkas och användas på 
väldigt många sätt.  

 

Konstruktion förenar fysiska och icke-fysiska objekt 
Förklaringsförsök som baseras på idén om sociala konstruktioner har kritise-
rats för att de inte tar hänsyn till biologiska aspekter i beteendemönster hos 
människor och att det råder komplexa samband mellan biologi och social 
konstruktion.996 Stamcellen som biologiskt fysiskt-objekt, alternativt som 
icke-fysiskt objekt (dvs. en social konstruktion) är som jag ser det ett bra 
exempel på att det går att hantera detta komplexa samband. I denna omväl-
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Figur 5. Stamcell ett koncept –  
många föreställningar. 
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vande innovationsprocess har konceptet lyckats utvecklas som biologi och 
sociala konstruktioner. 

I den konceptuella konstruktionen av stamcellen har forskarna förenat och 
fått ihop dessa två världar i ett gemensamt koncept som många nu kan förstå 
och hantera som stamcell. Forskarna har genom sina argument och handling-
ar accepterats för konceptets dynamiska innehåll, vilket efter viss möda och 
visst motstånd tagits emot i det transnationella kollektivet. Konceptet kan 
förstås som ett processbegrepp. Det handlar här om konceptualisering och 
social konstruering av något som har en mentaliserad existens, dvs. som en 
del av en övergång till en socialiserande fas. Det komplexa sambandet mel-
lan stamcellen som ren biologi och som sociala konstruktioner har hanterats 
och resulterat i ett gemensamt samförstånd mellan forskarna och omvärlden. 
Det går ut på att konceptet stamcell behöver tillåtas innehålla flera olika 
tolkningar och innebörder och att stamcellen kan gestaltas i och genom flera 
objekt. I detta komplexa sammanhang har en paradoxal dynamik möjliggjort 
att det nu finns en mer allmänt utbredd förståelse för ett dynamiskt koncept 
och att det kan fortsätta att förändras. Och detta har skett eftersom man lyck-
ats åstadkomma ett stabiliserat skede i form av en institutionalisering av 
stamcellen, ett tillstånd där stamcellen och dess potential inte längre är ifrå-
gasatt. Det är från detta mer stabila institutionaliserade tillstånd som jag me-
nar att innovation i form av tydliga produkter och tjänster kan börja utveck-
las. I och med det kan institutionen stamcell som ett dynamiskt och vär-
deskapande koncept leva vidare och ge sig till känna i form av nya innovat-
ioner.  

Kunskap för värdeskapande processer 
Det behövs en kunskapsutveckling för att få till innovation, en kunskap som 
också behöver omvandlas till värdeskapande processer.997 

Jag anser att det har varit nödvändigt att ha en bredare syn på värdeskap-
andet än bara som kapital, pengar och vinst. Det gör att jag också inkluderat 
perspektivet ”för vem” den omvälvande innovationen kan generera andra 
former av värde, till exempel att uppleva en bättre livssituation, bättre hälsa, 
mindre smärta, mer kunskap hos en enskild individ, en organisation eller i 
samhället. Värdet av en omvälvande innovation behöver nödvändigtvis inte 
uppkomma i närtid i anslutning till dess introduktion, utan det kan visa sig 
att innovation uppstår senare i ett nytt sammanhang, vid en annan tidpunkt 
och i ett annat rum. 

I min studie har jag funnit det användbart att beskriva kunskap som att 
den byggs och formas genom olika handlingar och reflektion. Det är en 
                                                
997 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). 
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epistemologisk position som enligt detta relationella perspektiv antar att 
kunskap och mening skapas och förhandlas i samtal där flera deltar.998 Dessa 
processer bygger på kontinuerlig kollektiv kommunikation och lärande, ge-
nom vilken kunskap sprids på samma sätt som man konstruerar den, dvs. 
som den beskrivits i studien genom att aktörerna lägger ihop sina medhavda 
erfarenheter, kommunicerar, skriver och imiterar och därefter förmedlar 
kunskapen genom att paketera och bygga in den i teknik, skriva en bok, före-
läsa, ge intervjuer, stifta en lag etc.  

Även om kunskap kan komma till uttryck i många olika former förefaller 
det ytterst alltid handla om något specifikt. Den kan vara såväl faktabaserad, 
strukturerad, preciserad, formaliserad som informell, relativ och samman-
hangsberoende, individuell, kollektiv eller osynlig, tyst och kanske rent av 
inte ens önskvärd.999 Kunskap kan vara en potential, tillgänglig och återan-
vändningsbar. Utifrån detta resonemang kan kunskap ses som en samver-
kansprocess vars resultat tillkommit genom utbyte mellan olika slags kun-
skapselement hämtade från såväl individuella som kollektiva tidsrum.1000 
Kunskap och mening uppstår i transaktionen mellan individen och indivi-
dens omgivning1001 och kommer till uttryck genom handling och praktik ge-
nom individers förståelse, intressen och viljor som omvandlas till objekt som 
på olika sätt kan uttryckas och formaliseras. Meningsskapande är här inte 
något osynligt som ägt rum inuti aktörernas medvetande, utan deras intent-
ioner i form av vad de vill, känner och tänker synliggörs genom deras hand-
lingar. Meningsskapande blir något som individerna skapar i relation till 
konsekvenserna av sina aktuella handlingar (vilka präglas av personens tidi-
gare erfarenhet och potentiell framtida vilja), och lärande uppkommer inte 
endast genom medveten reflektion.1002 Meningsskapande blir i och med det 
handlande. Lärandet är det utökade sätt som individen kan handla enligt. 
Enligt Dewey kan lärande ske genom såväl långsamma och oreflekterade 
transformationer som av vanor som av medveten reflektion.1003 Aktörernas 
handlingar förhandlas fram i samspel i en tillvaro av ständigt meningsskap-
ande, och i den meningen uppfattar jag att även värdeskapande kunskaps-
element utvecklas i samverkan mellan teori och praktik som delprocesser 
inom innovation.1004  Kunskapen har i studien skapats i interaktion mellan 
individer och objekt/artefakter. Aktörerna har gjort kunskapen synlig för mig 
genom att visa sitt kunnande i det vardagliga arbetet, som till exempel bestått 
av handledning, möte med patienter, genomförda och utvärderade transplan-

                                                
998 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010) 
999 Polany (1966),  

1000 Harvey (1990). 
1001 Dewey (1938, 1925/1981). 
1002 Dewey (1925/1981). 
1003 Dewey (1922/1988, 1938/1997).  
1004 I linje med bl.a. Dewey (1938), Latour och Callon (1986), Czarniawska, B. (2005). 
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tationer, skrivande av vetenskapliga artiklar, utbyte av erfarenheter och de-
lande av teknologiska maskiner etc. Jag väljer att använda ett förenklat kun-
skapsbegrepp genom att likställa meningsskapande med lärande. Resultatet 
av detta ser jag som kunskap. Att omsätta kunskapen i praktik kan leda till 
nytta som även kan bidra till uppkomsten av värde.  

Stamcellsforskning och/eller stamcellsinnovation 
Förändringsbegreppet har en glidande skala mot innovationsbegreppet. 
Mead menar att innovation utgör en förändring i form av något helt nytt och 
därför är det enligt honom svårt att på förhand specificera innovation då den 
inte går att bestämma utifrån nutid eller dåtid.1005 Kunskap, lärande och inno-
vation har jag i studien inledningsvis sett som separata fenomen. Men i lik-
het med Daft och Weick har jag allt eftersom min studie pågått blivit benä-
gen att hålla med de båda forskarna om att om man vill utforska och förstå 
kunskapen för att använda den för innovation så går det inte att skilja den 
från det sammanhang den utvecklats i.1006 Utifrån en traditionell beskrivning 
av forskning och utveckling brukar den beskrivas som linjär genom fyra steg 
av introduktion: forskning, utveckling, produktion och marknad.1007 Forsk-
ningen  delas upp i grundforskning, som vanligen beskrivs som ett metodiskt 
och systematiskt sökande efter nya idéer och ny kunskap, och tillämpad 
forskning, som har fokus på en viss tillämpning och ett visst utvecklingsar-
bete och hör ihop med verksamhet där den vetenskapliga kunskapen och 
forskningsresultaten används metodiskt och systematiskt för att göra nya 
eller förbättrade produkter/tjänster. Ute i fält har jag sett hur denna tradition-
ella uppdelning mellan grundforskning, tillämpad forskning och utveckl-
ingsarbete i praktiken snarare varit starkt sammankopplade.  

Ju mer jag studerade och analyserade händelser, aktiviteter och situationer 
från fältet, desto svårare upptäckte jag att det var att upprätthålla distinktion-
en mellan vad jag kunde kategorisera som kunskapsutveckling i form av 
såväl forskning och vetenskap som innovation i form av utvecklingsarbeten 
som bidrog till konkreta produkter/tjänster och skapade värde i nystartade 
bioteknikbolag eller genom nya behandlingar i operationssalar. Jag märkte 
hur jag började mixa ihop begreppen men också att jag ytterst ändå (med-
vetet eller omedvetet) valde att tänka, tolka in potential och beskriva det hela 
som innovation. Det som i processen kopplade ihop aktörerna var inte bara 
forskarnas vardagliga arbetsmöten med kollegor i forskningslaboratoriet. 
Stamcellsforskarnas kommunikation av sina nya forskningsgenombrott vi-

                                                
1005 Mead G.H.(1932). 
1006 Daft, R.L & Weick, K.E. (1984). 
1007 Kline, S.J. & Rosenberg, N. (1986) 
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sade mig in i olika rum där det blev allt tydligare hur de agerade i olika roller 
som opinionsledare, rådgivare, debattör, entreprenör, forskare, läkare och 
privatperson etc.  

I denna omvälvande innovationsprocess har jag funnit att kunskapsut-
veckling om stamcellen och innovation i praktiken vävts samman. Det med-
för från ett innovationsteoretiskt perspektiv att skiljelinjen mellan forskare 
och innovatör upphör. Detsamma gäller vad som kan ses som forskning re-
spektive innovation.1008 När jag i början av min studie ställde frågan direkt 
till forskarna om hur de definierade sina roller (detta mot bakgrund av entre-
prenörrollens frammarsch inom vetenskapen) blev svaren antingen forskare 
eller forskande läkare. Jag har i studien valt att benämna aktörerna som både 
forskare och innovatörer. Jag har i min berättelse även resonerat om kun-
skapsutveckling, idéutveckling och teknikutveckling, och dessutom beskrivit 
stamcellerna som unga tekniker, för att jag återkopplat till hur röster på fältet 
beskrivit det som inträffat där. Men denna oklarhet om när det är forskning 
och när det är innovation ger etiska dilemman. Det har bland annat aktuali-
serats i samband med stamcellsforskaren och läkaren Paolo Macchiarinis 
forskning och terapeutiska behandling med ny teknik med stamceller som 
anförts ha skett i ett sammanflätat gränsland mellan forskning och klinisk 
tillämpning på Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet.1009   

Idébegreppet innehåller många delar. En idé inom ANT och skandinavisk 
institutionell teori betyder bokstavligen bilder som blir kända för mängder av 
människor när de materialiseras genom t.ex. foton, modeller eller artiklar. 
Idén kan sedan översättas till handlingar om den av andra uppfattas som 
lovande och spännande etc.1010 Det är något annat att ha en ny idé för att 
starta innovation än att få en ny idé i största allmänhet. På ett allmänt plan 
avser jag här med begreppet idé nya föreställningar om beteenden, produkter 
och tjänster. Idéer överförs från person till person och kraften i det kollektiva 
skapandet kommer från varje individuell översättare och på det sättet blir 
förändringar av den ursprungliga idén oundviklig. 

Idé för innovationsprocess är en idé som har möjlighet att förverkligas, 
dvs. något som förväntas skapa värde eller att något förbättras, och inte bara 
att man vill undersöka något, dock kan dessa i praktiken gå ihop.1011  

I studien har jag försökt förstå de komplexa sammanhangen och ibland 
beskrivit idéer som komplexa. Med den formuleringen syftar jag på idéer 
som mentala konstruktioner som alltid är kopplade till något sammanhang. 
Idéerna är inte kontextlösa som komplexitet rent generellt. I likhet med Cal-
lon, Latour m.fl. har jag sett en förändring av idén när den förts över från en 

                                                
1008 Jfr Gibbons, M. (2013). 
1009 Presskonferens 31/8 2016, Kjell Asplund. Presskonferens 5/9 2016, presskonferens, Sten Heckscher. 
1010 Eriksson-Zetterquist, U. (2009). 
1011 Lindhult, E. (2010). 
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kontext till andra kontexter, som i det här fallet från forskningskontext till 
innovationskontext.1012 Jag har bland annat sett att när forskarna förde över 
idén om stamcellen från en kontext till en annan kontext fick den ibland ett 
helt annat innehåll (som t.ex. politik, juridik, teknik, människa eller objekt), 
vilket jag kunde förstå först i de olika specifika kontexterna.1013 Det här reso-
nemanget innehåller en transaktionell dimension. Idén är i stort en del av 
sammanhanget, men den kan som innovation, och som början till omväl-
vande innovation, transcendera sammanhanget/kontexten, och även omskapa 
sammanhanget och skapa nya institutionaliseringar.1014 Det är något som jag i 
praktiken menar gör idén till omvälvande. 

För mig har studien gjort det tydligt att omvälvande innovation som ”en 
ny idé” behöver förstås och beskrivas både som mentalt objekt och proces-
suellt i form av en kondensering för mentalisering i samverkansprocesser.  

Jag har studerat och beskrivit tillblivelsen av innovation som ett arbete 
som började med att en ny idé uppstod som en mental konstruktion och som 
genom praktikförändringar skapade nya erfarenheter. De gav också grund 
för reflektion och formulering av idéer, så att dessa kunde spridas till fler 
mottagare och idéerna ombildades under denna process till en social kon-
struktion. 

Genom ett vidgat perspektiv på innovation i form av ”en idé som förverk-
ligas” fick jag ännu större fokus på processer än på strukturer. 1015 I studien 
har jag sett hur innovatörerna (aktörerna) hela tiden försöker dra nytta av den 
institutionella miljön. Vad som helst kan inte bara hända eftersom det trots 
allt är resultat av vissa redan existerande institutioner.1016 När de institution-
ella ramarna omöjliggjorde idéns utveckling fann aktörerna nya lösningar 
genom att bl.a. våga utmana befintliga ramar och utveckla nya. Det började 
som en tanke om ett ostrukturerat ämne. Det gjorde att forskarna var tvungna 
att skapa strukturer.  

Utifrån den mer vida synen på innovation som ”en process där nya idéer 
kommer till användning” skulle det vara möjligt att i efterhand påstå att det 
tidigt i processen inte bara var kunskapsproduktion som hände utan också 
innovation. 

En paradox som det omvälvande och helt nya bär med sig är att det nya 
inte ingår som en del i våra tidigare medvetna erfarenheter. Men denna para-
dox kan hanteras genom att man ser till vad konsekvensen blir av att ta den 
nya innovationen i bruk. En innovation kan för en individ eller organisation 
upplevas vara omvälvande, men för andra kan den uppfattas som inkremen-
                                                
1012 Callon, (1986), Latour (18´987), Czarniawska-Joerges, B & Sevón, G. (1996), Midgley, G. & Lind-
hult, E. (2017). 
1013 Jrf Öberg, Å. & Verganti, R. (2014) 
1014 Jfr Dewey (1930, 1938), Midgley, G. & Lindhult, E. (2017). 
1015 Vergne, J. & Durand, R. (2010). 
1016 Brunsson, N. (2002). 
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tell.1017 Omvälvande innovation kan med andra ord bidra till att existerande 
kunskap och befintlig struktur kan anses bli mindre betydelsefull genom att 
nya kunskaper och strukturer utvecklas. Det i sin tur kan leda till förändring-
ar i organiserande av beteenden och i människors egna medvetande. Dessa 
resultat kan bedömas vara både radikal och inkrementell innovation, och 
som jag upplevde det ansågs flera av innovationerna vara av den mer radi-
kala formen. 

Utvecklingen av konsekvenserna från praktik och resultat ledde fram till 
flera oväntade forskningsgenombrott och omkullkastade tidigare kännedom 
och fick därför direkt återverkan på idéerna.1018 Inkrementell innovation an-
ses inom forskningen vara den mest förekommande formen av innovation.1019 
Utifrån det jag såg hända på fältet håller jag med Norman och Verganti om 
att inkrementell innovation skulle begränsas utan radikal innovation och att 
radikala innovationers potential skulle försvinna utan inkrementell innovat-
ion.1020 Radikala idéer beskrivs vanligen som att de initieras utifrån en hög 
ambitionsnivå att utveckla teknik, ofta med fokus på innovation som resultat 
som kan sägas bidra med en signifikant ofta mätbar högre prestanda.1021 Om-
välvande innovation har jag sett börja med en utmanade ny idé, eller vision, 
som anses ha ett löfte om att kunna utvecklas. Detta leder till processer som i 
en vidare mening kan ses som en form av nyttiggörande i takt med att de vid 
praktisk användning ger upphov till olika enskilda och gemensamma värden. 
Det är värden som, till skillnad från radikal innovation, på grund av det kan 
vara svåra att mäta i högre kapacitet. Det kommer mer till uttryck i samkon-
struerade värdeomdömen som kan vara bra, dåligt, utmärkt, rätt och orätt.1022  

Innovationens betydelse handlar här inte enbart om vad den innebär för en 
specifik organisation, en bransch eller ett geografiskt område, utan det hand-
lar om att se den helhet som innovationen bidrar med. Innovationen utgör en 
grundlig förändring som sker på flera plan eftersom innovationens spridning 
är global och värdeskapandet även sker kollektivt. Dessa tankegångarna går 
även att spåra hos Van de Ven och Poole i den s.k. evolutionära process-
teorin, som bygger på tanken att små individuella förändringar över tid kan 
medföra förändringar i stora sammanhang.1023 Som jag tidigare framhållit 
uppfattade jag att forskarnas genombrott kom när de lyckades få samhället 

                                                
1017 Wijnberg, N.M. (2004). 
1018 T.ex. genom stamcellsforskarnas vetenskapliga genombrott som publicerades och vars resultat gick att 
upprepa verifierades nya sanningar, t.ex. att det går att odla mänskliga embryonala stamceller, att det 
finns stamceller i hjärnan, att en cells utvecklingsförlopp går att backa tillbaka etc. Detta bidrog till att 
föreställningar som hade gällt länge, som uttryckts i teorier, av läkarstuderande och forskare runt om i 
världen, kom att ändras helt och hållet.  
1019 Norman & Verganti (2012). 
1020 Norman & Verganti (2012). 
1021 Tidd, J. & Bessant, J.(2009)  
1022 Bergström, L. (2004). 
1023 Van de Ven, A.H. & Poole, M.S. (1995). 
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att acceptera att deras forskning ytterst syftade till att finna terapier för be-
handling av svåra och allvarliga sjukdomar och det uppfattades som ett nyt-
tiggörande argument. Detta nyttiggörande argument, som tillkom tidigt i 
processen, formulerades, spreds och gav en tydlig slagsida åt innovation och 
bidrog, som jag ser det, till att gränserna mellan kunskapsutveckling och 
innovation officiellt sammanflätades.  

Detta är ett tydligt avstamp för att kunna se det hela som en ambition att 
skapa en framgångsrik innovationsprocess. På ett övergripande plan skulle 
jag därmed kunna dra slutsatsen att det som konstruerades i kunskapsut-
veckling var innovation. Det är mycket djärvt och drar innovationsbegreppet 
mycket långt, att jag påstår att jag studerat stamcellsinnovation i stället för 
stamcellsforskning. Det är ett ställningstagande som jag tog långt senare när 
utvecklingen gått igenom praxis och resulterat i och spridits i form av vär-
deskapande processer. Jag vill i detta resonemang vara tydlig med att jag inte 
från endast min studie drar slutsatsen att all forskning inom andra områden 
ska ses som innovation. Eller att all idéutveckling är innovation.  

Spår av förändring 
I min studie har jag sett hur aktanterna i sina roller kontinuerligt utvecklats 
och förändrats och blivit fler och ibland färre i antal allt eftersom stamcellen 
hanterats under sin konceptualiseringsutveckling. Förändring har skett i en 
blandning av institutionella normer, intentioner och slumpmässiga händelser 
genom att strukturer och praktiker sprids mellan artefakter, organisationer 
och individer. Jag har i studien sett hur den konceptuella utvecklingen av 
stamcellen lämnat efter sig spår (artefakter) som visar hur vetenskap och 
teknik formas och hur juridik, ekonomi och politik utvecklas. Jag har även 
kunna fånga in de spår som visat på vad forskarna hade med sig från sina 
mentala plan. Spåren har visat vad forskarna lärt sig, dvs. det var spår som 
kunde avslöja hur kunskap konstruerats i form av artiklar, föreläsningsan-
teckningar, laborationsrapporter etc. Det var spår av kunskapsobjekt som 
uppkommit som konsekvenser av kopplingar mellan tankar och idéer, som 
använts vid gemensamt utförda handlingar.1024 

Spåren har gjort det möjligt för olika praktikgemenskaper att interagera 
med varandra, t.ex. forskare, journalist och privatperson, genom en populär-
vetenskaplig artikel, patient och behandlande läkare genom medicinska och 
juridiska termer eller forskare och läkare inom olika kompetensområden 
genom en patientjournal. Spåren har visat sig t.ex. i laboratorier, dataström-
mar, materiell utrustning, artiklar, debattartiklar, nobelpris, balansräkningar, 
immateriella rättigheter, stipendieansökningar, forskningstillstånd och etiska 
                                                
1024 Dewey, J. (1930).  
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tillstånd. Spåren har funnits i form av stamcellslinjer, kriterier för att defini-
era cellerna, specifika laborations-kit och odlingsmattor, behållare (pakete-
ring, prissättning, etikettering) genom att ”följa aktörerna när de kryssar 
mellan saker som de lagt till de sociala förmågorna för att göra de ständigt 
skiftande interaktionerna mer hållbara”.  

Ett bra exempel på hur spår kan avslöja hur komplexiteten kan förenklas 
var utformandet av tydliga standardiseringar. De kan ses som spår av ge-
mensamma förhandlingar som visat sig vara ett mer praktiskt sätt för att 
bidra till en mer synkroniserad universell samstämdhet kring stamcellen och 
dess kunskapsmässiga och tekniska utveckling mot innovation. Standardise-
ringar har kommit ur en samverkan kring arbetet i laboratoriet med en sprid-
ning till andra forskare genom att de, som Latour uttrycker det, hittar de rätta 
länkarna mellan det lokala och något större och på det sättet har de lokala 
platserna varit med och producerat en global struktur.1025 Varje plats kan 
därmed ses som en provisorisk slutpunkt för ett antal andra platser som finns 
utspridda i tid och rum. På det sättet är varje situation ett resultat av en annan 
kraft som verkar på avstånd.1026 Jag har beskrivit stamcellen som ett nätverk 
och en huvudaktör i aktör-nätverket kring Karolinska Institutet i Stockholm 
och dess kopplingar till aktörer runt om i världen.  

För att kunna synkronisera interaktioner behöver man förstå vilka tidigare 
sammansättningar av interaktioner som ligger till grund för det som ska gö-
ras här och nu. Vid ett givet handlingsförlopp finns det deltagare som med-
verkat tidigare men som i ett specifikt ögonblick påminner om ett engage-
mang från en plats och ett deltagande från förr som plötsligt gör sig påmint. 
Dessa engagemang är inte alltid omedelbart tydliga och synliga. Men som 
jag ser det kan man förstå engagemangen genom att fundera på deras upp-
komst utifrån kollektiva och sammanvävda handlingar, tidigare kunskap, 
värderingar och erfarenhet, materialval och språkliga ordval och uttryck som 
till exempel döljer sig bakom den utrustning, möbler etc. som finns i ett la-
boratorium eller på en patientavdelning. 

Kommunikation för innovation 

Kommunikationsprocesser mellan individer i och utanför en organisation 
anses viktiga när det gäller att uppnå förändring och innovation.1027 Genom 
att kombinera perspektiven komplexa responderade processer med den hand-
lingsorienterade ANT läggs fokus på kommunikation som handlingar, dvs. 
en del av de kopplingar och spår som uppkommer i ett sammanhang av sam-
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verkan mellan individer/artefakter i och utanför en organisation. Innovation 
ses här som ny mening som växer fram genom de pågående samtalen. Det 
handlar om processer som kännetecknas av en rik mångfald som upplevs lida 
brist på en gemensam mening.1028 I likhet med vad Fonseca framhåller har 
jag i studien sett hur dessa processer transformerar individuella och kollek-
tiva identiteter. Utvecklingen av aktörernas praktiska arbete har i studien 
utgått från deras olika yrkesroller och identiteter som forskare, opinions-
skapare, rådgivare åt lagstiftande församlingar, teknik- och kunskapsutveck-
lare, entreprenörer, men även som privatpersoner, hur detta arbete resulterat i 
omtolkningar och nya uppfattningar av idén/konceptet stamcell och hur detta 
i sin tur påverkat idén/konceptet om stamcellen. Kommunikation har skett i 
form av dialog, men också som upplysningsverksamhet i form av kampanj-
agitation, och individer har argumenterat för att man i framtiden ska kunna 
genomföra en potentiell vision. Det har gällt att få med sig andra att vilja 
satsa på något oprövat. För att kunna åstadkomma det har det behövts en 
stark vilja att nå det man vill ska hända. Kommunikationsprocesserna har 
med andra ord lett till ny mening.  

Det självorganiserande ses som kommunikationsprocesser där samtalste-
man skapas, omskapas och återskapas, vilket medför att förståelsen och för-
hållandet till händelser och idéer ändras över tid, dvs. man förhandlar om 
vad som ska utgöra en gemensam bas. Det för med sig att framtiden är 
mindre förutsägbar eftersom nya tolkningar av det förflutna kommer att gö-
ras i framtiden. Mening och identitet är implicit ständigt under framväxande 
och syns som resultat av pågående sampel mellan symboliska handlingar, 
inlägg och gester. Översättningsprocesserna kan ses först då de blivit till 
resultat som handlingar, relationer, kommunikation, mål, intressen, symbo-
ler, metaforer och objekt.1029 Som jag sett pendlar handlingarna mellan att 
skapa objekt och att objekten leder till nya handlingar. Ett exempel är de 
siffor som blivit översatta till handlingar i det löpande budgetarbetet på ett 
företag, vars mål varit att styra ett projekt. Handlingar skapas och återskapas 
i rutinartade samtal vid ett formellt budgetmöte och genom de uppföljande 
efterprat som sker i lunchrummet. Konflikter mellan förväntningar på hand-
lingar och målsättningar gör att de redan etablerade kommunikationsproces-
serna upprepas, utvecklas och att nya tillkommer. Språkets struktur ger oss 
även begrepp som t.ex. ”rättssystemet”, som trots att det inte finns på någon 
särskild plats ändå åberopas när man refererar till det som ett rättssystem, 
eller en sjukdomsdiagnos, som egentligen handlar om kunskap om kroppen, 
men som specifik information mest är relevant för det specifika fallet. Inno-
vation innebär arbete med etablerade fakta och rena antaganden,1030 och som 

                                                
1028 Fonseca, J. (2002). 
1029 Callon, M. (1986), Latour, B. (2005), Law, J. & Callon, M. (1992). 
1030 Aasen, T.M. (2013). 
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jag sett även en stor dos av praktisk kreativitet och kommunikativ uppfin-
ningsrikedom. Ordet ”stam-cell” är som jag ser det ett exempel på hur tek-
niska metaforer kan göra oförenliga material förenliga och samtidigt ladda 
ordet med en ny innebörd som gör det lättare att kommunicera ett komplice-
rat koncept. Innovation sker med andra ord lika mycket genom det småprat 
som händer i korridorer och i sjukhusens fikarum som genom mer offentliga 
handlingar, tex. en stamcells transplantation i en operationssal. Besluten har 
föregåtts av att man pratat om vad man ska göra.1031 

Skapa nya institutionella ramar 
Varje tidpunkt och plats har en institutionell ordning av en uppsättning in-
stitutioner som är gällande där och då. När de befintliga institutionella ra-
marna riskerade att omöjliggöra idéns utveckling fann forskarna i sitt nät-
verk nya lösningar genom att de vågade bryta mot de befintliga ramarna och 
tog över kommandot och utvecklade nya. Forskarna flyttade mellan olika 
länder för att få tillgång till laboratorier, stamceller, lagstiftning och finansie-
ring som stöttade deras idé med stamcellen. 

I studien har vi även kunnat följa hur den medicinska kunskapsutveckl-
ingen och den nya teknologin rörande stamcellen gått så fort att den mora-
liska intuitionen inte riktigt hunnit med. Men stamcellsforskarna lyckades 
genom sina nätverk översätta stamcell från människa till teknik och fick den 
tolkningen manifesterad i paragrafer i lagtext. Tekniken har här med andra 
ord visat sig bli bärare av institutionella regler, såväl fysiskt som virtuellt, 
som uppkommit genom att forskarna genom beprövade metoder och kun-
skapsutveckling varit med och format ny teknik och laborationsutrustning 
som sedan använts i deras vardagliga arbeten i laboratoriet och på operat-
ionsavdelningar. Stamcellstekniken har använts tillsammans med inbyggd 
kunskap som forskarna har kunnat dela med sig av och visat hur den ska 
användas praktiskt när tekniken sprids till kollegor runt om i världen. De 
tekniska normerna som blivit inbyggda i tekniken genom exempelvis design, 
funktion och standardiseringar blir sedan synliga i handlingsmönster i egna 
och kollegors laboratorier och operationssalar runt om i världen.  

Koncept/idéer och praktik har fortlöpande påverkats av alla relationer 
som bildat nätverk inom vilka olika kunskapselement översatts och spritts. 
Konceptet stamcell bör följaktligen förstås både som idéer och praktiker, 
som bekräftar, ifrågasätter och utvecklar idéerna, och vägleder operational-
isering i praktik och experimenterande. 1032 Utifrån Deweys transaktionella 
synsätt har jag kunnat se hur praktikkonstellationer involveras i både ut-

                                                
1031 Czarniawska, B. (2005). 
1032 Jfr Deweys pragmatiska perspektiv (Dewey, J. 1938). 
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vecklingskontexter och i användningskontexter. Ofta fanns det mer eller 
mindre nära interaktion mellan dem och ibland överlappade de varandra. 
Genom dessa praktikkonstellationer har samförstånd och gemensamma vär-
deringar uppkommit, vilket bidragit till att vissa föreställningar och hand-
lingar successivt kunnat institutionaliseras. I dessa transaktioner är individers 
erfarenhet kontinuerligt transformerad. ANT och Institutionell teori tillför 
ytterligare förståelse av dessa processer, för även om det är individer som lär 
sig är även organisationer och omgivningen med och skapar kollektiv erfa-
renhet som ständigt förändras, vilket ger uttryck i de kollektiva uttrycken 
som lagtext, som ser olika ut beroende på tidigare erfarenhet och kulturella 
sedvänjor etc. 

Nätverksexpansion-  det transnationella samhället och 
dess kollektiv 
Vi lever i en föränderlig omvärld och den blir allt mer svåröversiktlig och 
komplex. Det lokala smälter allt mer samman med det globala och samman-
kopplingar av lokala platser utgör kärnan i globaliseringen. Scholte beskriver 
globalisering som en politisk, kulturell och ekonomisk process som lett till 
ökade kontaktytor, där tid och rum pressats ihop och flätats samman.1033 
Samhällets institutionalisering ökar, vilket visar sig i form av att allt fler 
såväl privata som politiska initiativ tas för att försöka organisera omvärl-
den.1034 Förändringar av samhälleliga värderingar påverkar i sin tur kulturen i 
organisationerna, vilket talar för att även globaliseringen, utifrån ett kon-
struktionistiskt perspektiv, förefaller förändra den verklighet som den samti-
digt försöker inkludera.1035 Stamcellen är ett exempel på en ny och kraftfull 
idé som genom avsändare och mottagare kan resa runt i vår globala värld 
som i min berättelse beskrivits som en obestämd resa utan tydlig början och 
definitivt slut. Det globala nätverket har i studien utgjorts av resurser som till 
exempel politiskt stöd, regler och finansiering. Som min studie visat när det 
handlar om den konceptuella utvecklingen av stamcellen förefaller även de 
lokala nätverken kunna konstruera utrymme inom vilket även globala nät-
verk kan utformas. Det blev särskilt tydligt i legaliseringsprocessen av tek-
nikutvecklingen med stamceller.  

                                                
1033 Scholte, J. (2005). 
1034 Tengblad, (2006). 
1035 Alvesson, M. & Willmott, H. (2002). 



 297 

Det transnationella kollektivet 
Jag har i det här sammanhanget av olika delprocesser talat om betydelsen av 
enskilda aktörers handlingar på det lokala planet. Dessa aktörer kan på ett 
mer övergripande plan ses som delaktiga i ett mer varaktigt socialt nätverk 
av relationer som kan benämnas som samhället.1036 Från ett sociologiskt per-
spektiv kan samhället ses som en kombination av system av strukturer, som 
består av stabila sociala institutioner och nät av relationer som utgörs av 
anknytningar mellan människor och i likhet med ANT även artefakter. Sam-
hället antas inom sociologin i sin konstruktion vara virtuellt, fullkomligt och 
alltid redan finnas där.1037 Men samhället är enligt Latour inte en hopsättning 
av social förbindelser inom vilka det ”sociala” är en egenskap som går att 
upptäcka och mäta, utan han betonar att ”socialt” är något som är samman-
satt eller anslutet.1038 Med hänvisning till Tarde beskriver Latour samhället 
inte som en orsak till, utan som en konsekvens av, associationer. Ett samhälle 
kan inte pekas ut som en specifik enhet som objektivt går att studera, utan 
bör ses som ett heterogent kollektiv som aktivt förverkligas. Latour menar 
att samhället inte existerar, utan att det är en artefakt som skapats av männi-
skan. Jag fann det intressant att pröva Latours resonemang i praktiken och 
därför har jag i min berättelse försökt att inte hantera det sociala som något 
synligt, eller en plats eller ett ting. Enligt det synsättet är det sociala iakttag-
bart genom de spår som aktörerna lämnar efter sig när nya associationer 
uppkommer mellan dem.1039 Det sociala går att känna igen i det ögonblick 
som nätverken omgrupperas i form av de spår som aktörerna lämnar efter sig 
som en rörelse, en förvandling, en värvning, det vill säga en översättning. 

Latour argumenterar för att samhället byggs upp av kollektiva handlingar 
som sammanvävs av olika typer av krafter. Samhället utgörs av ansamlingar 
av sammansatta enheter (nätverk av anknytningar) som består genom tid och 
rum och gör att samhället blir självförsörjande. Samhället behöver därför 
kontinuerligt nya associationer för att fortsätta existera. Latour rekommende-
rar att ordet samhälle ersätts med kollektiv vilket jag tagit till mig och valt att 
använda i min beskrivning av samhället genom att kalla det för ett transnat-
ionellt kollektiv. 1040 

Berättelsen om stamcellen beskriver framväxten av en större integration 
mellan det lokala och det globala. Många lokala aktörer runt om i världen 
har successivt dragits in och kopplats ihop sig med de andra aktörerna och 
tillsammans skapat en stor enhet/kollektiv. 

                                                
1036 Giddens, A. (1998). 
1037 Latour, B. (2005).  
1038 Latour, B. (2015). 
1039 Inom ANT är socialt namnet på något flytande, som tillfälliga associationer som utmärks av att de 
samlar ihop saker på nya sätt (Latour, B. 2015). 
1040 Latour, B. (2015). 
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Aktörerna i kollektivet är en samlad rörelse som är med och förändrar 
samhället där de är bärare av vissa idéer och är med som sociala bärare av 
innovation.1041  

För att fånga denna komplexitet av väldigt många interaktioner och stora 
och små sammanhang, där det förekommer mängder av aktivitet, har jag fört 
samman mikro- och makroperspektiven till en större enhet utifrån en ANT-
inspirerad ansats i det transnationella kollektivet.1042  

Medlemmarna av det transnationella kollektivet är följande aktörer/aktanter:   
 

• Akademin: universitet och högskola. 
• Näringsliv: värdeskapande verksamhet i privata/offentliga organi-

sationer. 
• Statsmakten: styrande, lagstiftande och dömande organ, samt me-

dia. 
• Individen: människor, djur och växter. 
• Artefakten: objekt/ting som är tillverkade av människor.  

Modell för hur omvälvande innovation formas, 
utvecklas och implementeras inom komplexa 
sammanhang  
För att bringa mer ordning på alla de moment och faser som jag beskrivit, 
och som ingår i min syn på en omvälvande innovationsprocess för att skapa 
omvälvande innovation, har jag utvecklat en modell utifrån en skiss som jag 
sparat bland mina anteckningar. I denna modell är det i likhet med många 
andra modeller som beskriver en innovationsprocess möjligt att identifiera 
flera faser: idéfas, selektionsfas, utvecklingsfas, implementeringsfas, an-
vändningsfas samt en erfarenhetsfas, som visar att lärande successivt återförs 
till processen.1043 Jag har valt att benämna mina tre överlappande konstrukt-
ionsfaser mentaliserande, socialiserande och institutionaliserande.1044 

Jag och andra forskare använder olika, men likvärdiga, begrepp för att il-
lustrera den komplexa abstrakta positionen för var innovationsprocessen 
utspelar sig: nivåer, steg, faser, planer, arenor och lager. Jag har landat i att 

                                                
1041 Jrf Edquist definition av sociala bärare av innovation. (Edquist, C. 2001). 
1042 Latour (2015). 
1043 Jfr. Aasen T.M. (2013), Czarniawska, B. & Joerges, B. (1996), Tidd, J. & Bessant, J. (2007),  
Rogers, E. (2003). 
1044 Med inspiration av Czarniawska, B. & Joerges, B.(1996) idémodell över en institutionaliseringspro-
cess samt modeller rörande innovationsprocessmodeller av Tidd, J. & Bessant, J. (2007), Rogers, E. 
(2003) och Van de Ven et al. (1999) samt det transaktionella synsättet, Dewey, J. (1925, 1938). 
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begreppet lager är mest användbart och inrymmer beskrivningar för dessa 
platser och skeenden. Dessa lager kan, som jag menar det, omfatta plats och 
tid och för olika samverkansformer inom vilka olika omförhandlingar (prak-
tiska och abstrakta) utspelar sig.1045 Det är lager som byggs på varandra men 
som också över tid och på vissa platser kan erodera. Lager i form av tidrum 
tillförs modellen för att få med dimensionen att krafter kan skapa sitt eget 
rum och sin egen tid, där tid och rum integreras och krafter sammansmälter 
vid en tidpunkt.1046 Det relationella synsättet kan uppmärksammas i tidrum-
met. Här flödar många olika influenser. Med hjälp av tidrummet synliggörs 
de cirkulära skeendena som jag menar döljer sig men samtidigt är med och 
skapar det komplexa sammanhang som omger en omvälvande innovations-
process. Lagren utgör komplexa sammanhang av associationer som leder till 
meningsskapande och värden. 

 

Omvälvande innovation som en mångdimensionell process  

 
Figur 6. Omvälvande innovation som en mångdimensionell process. 

                                                
1045 Jfr Lager i tid och komplexitet, Serres, M. & Latour, B. (1995) och Latour, B. (2005). 
1046 Harvey, D. (1990). 
 



 300 

Modellen beskriver omvälvande innovation både som processer och som 
resultat. Det visade sig vara en stor utmaning att finna ett sätt att visualisera 
en organisk modell som även innefattar strukturella inslag. En omvälvande 
innovationsprocess i ett komplext sammanhang är svår att förenkla i en mo-
dell som kan fungera för alla typer av innovationer eftersom flödet i en inno-
vationsprocess är unikt för varje innovation och den kontext som den om-
sätts i. Ytterst kan hela modellen summeras som ett innovationssystem be-
stående av alla interaktioner mellan individer, organisationer och institution-
er som behövs för att utveckla nya produkter och tjänster.1047 På figurens 
vänstra sida illustreras processer som processdynamik och på modellens 
högra sida visas hur resultat framkommit. Modellen avser en omvälvande 
innovationsprocess och den bygger på en samverkan av mitt teoretiska ram-
verk och min praktiska empiriska erfarenhet. Figuren ska ses som en bild av 
hela det komplexa sammanhanget. Det finns komplexitet i och omkring pro-
cesserna, vilket bidrar till att skapa det komplexa sammanhanget. Delproces-
serna i en omvälvande innovationsprocess menar jag kan summeras till me-
ningsskapande, nyttogörande och värdeskapande. Delprocesserna går ut på 
att skapa mening, nytta och värde för innovatören och för de andra som 
kommer att bli delaktiga i processerna.   

Jag började med en utgångspunkt, som liknande resonemanget kring 
disruptiv innovation, att se omvälvande innovation som en process snarare 
än som ett resultat av en enskild händelse, då innovationens grundläggande 
förändring sker successivt.1048 Men efter att ha genomfört studien vill jag 
tillägga att omvälvande innovation bör beskrivas och förstås som både pro-
cesser och resultat. Lägg märke till att jag använder pluralform. Det jag läg-
ger in i omvälvande innovation är att den är beroende av många olika del-
processer som behöver ett stort nätverk av aktörer för att den ska kunna star-
tas och slutföras och att den kan ge många olika resultat. Vissa av dessa pro-
cesser kommer inte att slutföras, utan de kommer att pågå under lång tid 
framöver. Omvälvande innovation som koncept erbjuder trots ett gemensamt 
samförstånd när det gäller begreppet ändå att flera olika tolkningar och me-
ningar är möjliga när det gäller process och resultat för olika aktörer och det 
kan visas genom många olika former av objekt.  

Det omvälvande kopplas till innovationsprocessen och kan där ses som 
resultat i uttryck av att det transnationella kollektivet och dess aktanter för-
ändrats/transformerats på grund av sin delaktighet i idén och dess konceptut-
veckling. Det omvälvande har också att göra med omvandlingen av det 
sammanhang som innovationsprocesserna är del av. De har utmanats i sina 
etablerande uppfattningar och handlingar på ett sätt som gör att dessa aldrig 
mer kommer vara desamma som innan de drogs in i innovationsprocessen. 

                                                
1047 Edquist, C. (2005). 
1048 Christensen C.M. & Raynor, M.E. (2003). 
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Här visas hur olika flöden av omtolkningar genom samverkan gör att en idé i 
form av kondensering eller (ibland tillfälligt) som en paraplybenämning för 
mentaliserande konstruktionsprocesser som successivt omvandlas från en 
mental föreställning till en konkret produkt/tjänst som kan börja användas 
och ge upphov till nya idéer som i sin tur kan inspirera till nya innovationer. 

I min modell är idéns konceptuella förändring i fokus. Innovation kan 
med andra ord beskrivas som ett svar på förändring.1049 Det går här att spåra 
en mix av delar från alla de fyra processteorier som Van de Ven och Poole 
använder för att förklara ”hur” och ”varför” förändring sker i sociala enhet-
er.1050 I likhet med evolutionär teori finns här ett fokus på det kumulativa och 
att små individuella förändringar över tid kan medföra förändringar i stora 
sammanhang.  

De konfliktorienterade inslagen går också att känna igen från Van de Ven 
och Pooles dialektiska teori där förändring uppkommer när en opposition 
utmanar den gällande ordningen. Jag har dock inte i min modell lagt någon 
större vikt på livscykelteorin där förändring framhålls ske kumulativt utifrån 
på förhand givna premisser, eftersom jag sett att endast ett fåtal översätt-
ningar skett som en direkt logisk följd av det föregående. Mer känns här igen 
från den teleologiska teorin där fokus är på att förutse förändring. Här hand-
lade det om att försöka förutse framtida situationer och att förhindra att mot-
ståndsprocesser från den kollektiva omvärlden skulle förhindra utvecklingen 
av de olika konstruktionsprocesserna som transformerar ens idé genom olika 
faser mot en mer stabil institution. Dessa processer drivs av val som präglas 
av mer okonventionella och tidigare oprövade vägar, där utveckling sker 
genom att man vågar bryta mot vedertagna normer. 

Det framgår av min modell att utvecklingen inträffar i ett komplext sam-
spel i interaktioner mellan innovatören/idébäraren och omvärlden. Den här 
typen av innovationsprocesser drivs under mycket speciella förhållanden i 
gränslandet mellan starka samhälleliga och personliga föreställningar, värde-
ringar och normer.  

Likt Deweys och Lindhult har jag i studien sett att om kunskap ska kunna 
bidra till nytta och skapa värde så behöver den integreras med praktisk verk-
lighet. Teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop genom att sam-
verka/motverka och samutvecklas. I det sammanhanget är sanning/kunskap 
ord för att uttrycka det som har tillförlitlighet/trovärdighet som grund för 
praxis och genom att nya praktiker kan upprepas. Det är stabiliserande pro-
cesser som kan ge en tillförlitlig koppling mellan idé/intention och ef-
fekt/förväntning i praktiker. 

I modellen visas hur idén konceptualiseras genom handlingar utförda av 
aktanter (såväl mänskliga som artefakter) som är sammansatta i ett nätver-

                                                
1049 Aasen, T.M. (2009). 
1050 Van de Ven, A.H. & Poole, M.S. (1995).  
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kande system genom att erfarenhet och kunskap utifrån komplexa interakt-
ioner i en inkluderande process av olika kollektiva och individuella delpro-
cesser ”för” och ”emot” idén, parallellt och över tid på flera plan skapar 
olika lager mellan akanterna inom det transnationella kollektivet. Här avses 
aktiviteter i form av omförhandlingar av uppfattningar (ny/befintlig kun-
skap/erfarenhet) som ges möjlighet att förpackas och kommuniceras genom 
olika ting/artefakter.1051 

Det första steget i modellen startar i och med uppkomsten av en ny idé. 
Den kan komma ur olika källor som t.ex. ett resultat av problemställningar 
eller en slump i en kontext där marknad och användare befinner sig.1052 Det 
handlar om en ny kraftfull idé som kan beskrivas som att den redan från 
början har ett inneboende löfte om kommande praktisk tillämpning. I mot-
satts till Rogers som i sin modell över innovationsprocessen beskriver det 
första steget som en mer rak utvecklingsprocess, menar jag att både steg ett 
och två präglas av en icke rak process utan mer av oklara och riskfyllda pa-
rallella processer som utvecklas under processens gång med hög risk för att 
vidareutvecklingen av innovationsprocessen misslyckas.1053  

Med min modell vill jag visa hur idén blir allt tydligare definierad då den 
sprids, får effekt och skapar olika former av värden vid användning. Rogers 
beskriver i sin modell att det är i steg två som det uppstår motgångar, miss-
tag och andra problem.1054 Här blandas även politiska beslut eller behov av 
nya strategier som påverkar utvecklingen men även kan stoppa den. Samti-
digt bidrar motstånd till mer kunskap och nya tillfällen att ta idén vidare.1055 
Här uppkommer en spänning mellan ”gammalt” och ”nytt” i form av inno-
vationer och institutioner och mellan olika aktör-nätverk.1056 Men till skill-
nad från Rogers menar jag att det är en beskrivning över ett utvecklingsför-
lopp som jag från min studie kan känna igen i alla tre konstruktionsfaserna. 
Jag har i modellen lagt in ett frågetecken (?) för att påminna om att stickspår 
kan uppkomma som gör att innovationen kan ta nya vägar eller att proces-
serna kan misslyckas så att innovation inte utvecklas.  

Modellen ska visa att innovationsprocessen består av många sociala pro-
cesser som i studien visat sig vara såväl gränsöverskridande geografiskt, 
tidsmässigt som institutionellt, samt icke-linjär både i utvecklingsfaserna och 
i tid och rum. Konceptet mejslas fram genom de tre överlappande konstrukt-
ionsfaserna av mentaliserande, socialiserande och institutionaliserande. Med 
                                                
1051 Denna omvälvande utvecklingsprocess blir än mer komplicerad och omfattande ju mer tekniskt 
komplex innovationen är, jfr Van de Ven & Poole (1995). 
1052 Tidd och Bessant (2009) nämner t.ex. inspiration, marknadsföring, systemchocker, tillfälligheter, 
studier av andra/imitation, återanvändning, lagstiftning, användare, behovsdrivet, kunskapssatsningar, 
framtidsanalys.  
1053 Rogers, E. (2003), Van de Ven, A.H. & Poole, M.S. 1995). 
1054 Rogers, E. (2003). 
1055 Jfr Schumpeter, J. (1942) och resonemanget rörande kreativ förstörelse. 
1056 Lindhult, E. (2010). 
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modellen vill jag visa hur idén/konceptet genom flera delprocesser behöver 
ta sig igenom en mängd olika lager på sin resa genom de tre konstruktionsfa-
serna för att slutligen formas, stabiliseras och bli accepterad av det transnat-
ionella kollektivet i form av en etablerad institution. När idén kommunicera-
des så anammades den på många olika sätt och de konceptuella omförhand-
lingarna i konstruktionsprocessen av idén visar att det som från början om-
nämns som en idé ibland inte är densamma för andra aktörer. 

Genom olika interaktioner mellan aktörerna sker en samordning genom 
olika former av kommunikation och på det sättet konstrueras en intersubjek-
tiv värld ur de individuella världarna1057 i likhet med Deweys tankar om ett 
mer ”transaktionellt” synsätt där ”allt” omkonstrueras successivt.1058 Här 
avses att förändring uppkommer successivt i omgivningen som kopplat till 
förändring i aktiviteter. I stadiet som jag kallar institutionaliserande (som 
handlar om när konceptet i form av värdeskapande mekanism tagits emot av 
användare på en marknad) vill jag visa att resultatet av denna institutional-
iseringsprocess kan formuleras som omvälvande innovation. Genom sin 
existens skapar den förutsättningar för nya grundläggande förändringar i 
beteenden och aktiviteter inom en bransch eller en organisation och i andra 
sammanhang.1059 Och som studien visar, skapar den olika former av värden 
inom det transnationella kollektivet som i sin tur kan ge upphov till nya for-
mer av innovation.  

Från komplext till komplicerat  
Jag har i samband med min modell beskrivit hur omvälvande innovation 
växer fram i komplexa sammanhang och jag vill nu förklara hur jag ser på 
begreppet komplexitet. Processerna är i sin struktur antingen komplexa eller 
komplicerade och kan bidra till omvälvande eller mindre förändringar. Detta 
faktum skapar i sig en komplexitet.  

Att tydligt definiera vad som är komplexitet är inte enkelt. Jag har i stu-
dien valt att se på det dels i form av komplexa system, som präglas av en 
icke-linjäritet, självorganisering, framväxt och paradoxal dynamik,1060 och 
dels som att innovation är komplext, eftersom det innehåller inslag av många 
sociala fenomen.1061  

Ett komplext system består av många samband mellan många faktorer 
som ständigt kan, och på olika sätt kommer att, förändras. Komplexiteten 
skapas av det oförutsägbara som grundlägger en osäkerhet i systemet. Soci-
                                                
1057 Dewey, J. (1930). 
1058 Dewey, J. (1925, 1938). 
1059 Christensen , C. M. (2003), Bessant, J. och Tidd, J. (2007). 
1060 Midgley, G, (2008), Goldstein,J. (2008), Fonseca, J. (2002). 
1061 Fagerberg, J. (2005). 
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ala relationer kan på ett plan uppfattas vara förutsägbara och relativt stabila. 
Men när händelser inom dessa relationer uppkommer som på olika sätt rub-
bar balansen kan nya händelser uppstå som i sin tur gör relationen osäker. 

Med andra ord är system och processer som bygger på associationer mel-
lan individer svåröverskådliga, föränderliga och svårförutsägbara, och där-
med komplexa. Det är mot den bakgrunden som jag studerat konstruktion av 
omvälvande innovation i komplexa sammanhang.  

I min studie har jag sett hur ett objekt inte existerar för sig självt, utan att 
individer och ting tillsammans befinner sig i en skapelseprocess och på väg 
att ”bli” något.1062 Det är ett resonemang som ligger nära Deweys transakt-
ionella synsätt, om man ser det som en interaktiv process, och kan kopplas 
till komplexitetstänkandet.1063 Med den utgångspunkten finns det i princip ett 
samband mellan allt genom processer (ett resonemang som är grunden i 
systemtänkandet), vilket i sig påvisar storheten i potentiell komplexitet. 

Ett användbart sätt för mig att analysera och förstå det som hände på fältet 
var att reducera komplexiteten genom att försöka göra den mer enkel. Efter 
att ha navigerat mig fram i empirin och analyserat innovationsprocessen gick 
det upp för mig att den bestod av flera komplicerade och komplexa delpro-
cesser.  

Många av de paradoxer och andra motsättningar som jag har belyst i stu-
dien har jag sett gått att hantera. Det som från början framstod som svårlöst 
och komplext var möjligt att reda ut, så att det till slut framstod som kompli-
cerade förhållanden. Med ett sådant förhållningsätt kunde delarna som ut-
gjorde komplexiteten konstrueras om till ett mer förutsägbart system som 
även består av komplicerade processer. Det är en insikt som i sig inte har 
bidragit till en upplevelse av mindre komplexitet. När något går från att vara 
komplext till komplicerat sker ofta en enorm förenkling av en rad olika steg. 
Enligt Strum och Latour går det att ersätta komplexitet, som enligt hans be-
skrivning består av varierande, svårtydda och pågående beteenden, relationer 
och innebörder med ett omfattande men komplicerat system av enkla, sym-
boliska och tydliga delar.1064 

Det omvälvande i innovationsprocessen förutsätter, som jag ser det, ett 
komplext sammanhang som delvis kan förenklas och förklaras som kompli-
cerat. Att hålla isär de två begreppen komplicerat och komplext har för mig 
visat sig vara vägledande när det gäller att förstå omvälvande innovation på 
ett bättre sätt. Ett komplext system är mycket svårt, eller rent av omöjligt, att 
förutsäga till skillnad från ett komplicerat system som kan vara invecklat, 
men samtidigt förutsägbart.1065 Efter viss analys kunde jag börja förstå vilka 

                                                
1062 Bakke, T. & Hernes, T. (2006).  
1063 Dewey, J. (1938). 
1064 Strum, S. & Latour, B. (1987)., Latour, B. (2015). 
1065 Callon, M., Lascoumes, P. & Barthe, Y. (2009), Goldstein, J. (2008), Midgley. G. (2008). 
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processer som var komplexa respektive komplicerade utifrån hur forskarna 
lyckades genomför dem, dvs. hur eller vilka som ledde till resultat i form av 
samarbete, nya definitioner av cellerna eller i form av att de lades åt sidan, 
vilket jag anser tala för att dess komplexitet där och då bidrog till beslut att 
dessa inte går att trassla vidare åtminstone inte i det här tidrummet. 

Jag har uppmärksammat att innovation handlar om att förstå de komplexa 
sammanhangen och att dessa i sin tur består av delprocesser, som är nödvän-
diga för att innovation ska kunna föras framåt, och kan och bör trasslas 
ut/redas ut för att påvisa vilka processer som kvarstår men inte kan eller bör 
redas ut just då. 

Sammanhanget består av föränderliga förståelsemönster som uttrycks av 
interagerande individer utifrån deras nuvarande och tidigare erfarenheter, 
intentioner, framtida önskningar etc. Kontexten blir därmed även en tolk-
ningsram i form av möjliggörare och begränsare av handlingar och dynami-
ker.1066 Denna tolkningsram utvecklas i mellanmänskliga processer utifrån 
individernas medvetna och omedvetna uppfattningar om vad som är fiktion 
och vad som är möjligt. Det påverkar i sin tur vilka idéer som ska stödjas 
eller inte ges stöd. Det finns numera många etablerade uppfattningar om 
stamcellen, vilka också successivt utvecklas i konstruktionsprocesser. Dessa 
är medskapande och ger resultat i form av ny kunskap och nya erfarenheter, 
och andra värdeskapande processer, som löpande återkopplar aktörerna via 
skapande av nya artefakter, t.ex. mallar och artiklar.  

De olika delprocesserna är separerade i tid och rum och pågår parallellt. 
Delprocesserna bidrar sammantaget till innovationsprocessen som handlar 
om samverkan och samutveckling i interaktioner, över tid och på olika plat-
ser, mellan individer och teknologier, som också genomgår successiva för-
ändringsprocesser i tanke, handling och kommunikation när de påverkar idén 
genom olika tolkningar och innebörder i teori och handlingar. Det är detta 
som utgör ett komplext system. I min berättelse har jag visat att översätt-
ningsmodellen kan bidra till att göra det komplexa mer överblickbart och 
hanterbart i form av mer organiserad komplexitet. Om det resonemanget tas 
vidare är det genom fortsatt organisering och hantering som det kan skapas 
en större förståelse för det komplexa och gör det möjligt att reda ut delar av 
systemet så att det kan bli mer förutsägbart och övergå till att ses som kom-
plicerade noder i systemet. Den oorganiserade komplexitet som finns kvar 
efter det förblir, i alla fall där och då och vid denna tid och plats, tills vidare 
komplex för mig som innovationsforskare eftersom jag har en limiterad kun-
skapsnivå. Detta påminner om Latours beskrivning av komplexitet som lig-
gande i lager. Lager som skapas av andra överlappande lager, med olika 
kanaler som är lika varierande och invecklade, som t.ex. om en stamcell inne 

                                                
1066 Aasen, T.M. (2009). 
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i kroppen skulle kunna se sin koppling till alla blod-, nerv-, lymf- och hor-
monbanor som gör att individen lever.1067  

I framväxandet av konceptet stamcell blev de olika delarna successivt för-
tydligade och vissa nedbrutna och förenklade till komplicerade, men repli-
kerbara, skeenden. Att kunna bota eller lindra en allvarlig sjukdom med 
hjälp av stamceller är efter institutionaliseringen av konceptet stamcell en 
komplicerad men replikerbar process. Att göra något komplext komplicerat 
är en naturlig en del av institutionaliseringen av omvälvande innovation. Att 
”innovera” omvälvande innovation skulle kunna förklaras med att det på en 
övergripande nivå handlar om att transformera komplexa idéer till mer kom-
plicerade institutioner. Men detta är trots allt en alltför stor förenkling ef-
tersom det alltid kommer att finnas komplexa institutioner som inte går att 
förenkla till komplicerade, t.ex. marknaden. Men en förenkling från något 
komplext till en komplicerad institution kan stämma eftersom innovationen 
är ”under kontroll” på grund av institutionaliseringen genom olika typer av 
rutiner, praktiker och värden som gör den begriplig, överblickbar och han-
terbar.1068 

Komplexiteten innebär att den omvälvande innovationsprocessen behöver 
innefatta alla dessa delprocesser som måste hanteras paradoxalt nog både 
som potentiellt komplexa och komplicerade och som potentiellt omvälvande 
eller inkrementella. Förändringen av denna paradox ligger i den personliga 
medverkan och den enskildas tolkningar i kollektivet. I det pågående nuet 
går det inte att avgöra vilka delprocesser som är vad, utan det är först i efter-
hand som vi kan bedöma vad vi själva bidrog med och vilka värden vi erhöll, 
vad och varför något kvarstår som komplext respektive vad som har blivit 
mindre komplicerat, och vilken grad av förändringar som de olika delproces-
serna bidragit med i den totala innovationsprocessen. Likt språkets logik att 
kunna återskapa sin egen logik skapar dessa delprocesser ett otydligt kollek-
tivt samspel, som jag uppfattar bygger på en outtalad överenskommelse 
mellan aktanterna om att alla delprocesser inte kan och/eller ska redas ut.1069 
Denna i processen inneboende, och som jag vill beskriva det, självförsör-
jande struktur skapar en dynamisk komplexitet i form av ovisshet, som den 
omvälvande innovationen behöver för att utvecklas.1070  

                                                
1067 Latour, B. (2015). 
1068 Lindhult, L. (2010). 
1069 Lyotard, J. F. (1979), Latour, B. (2015), Fonseca, J. (2002). 
1070 Jfr självorganiserande egenskaper (Hernes, T. & Bakken, T. 2003), (Goldstein, J. 2008), (Fonseca, J. 
2002). I begreppet självförsörjande lägger jag även in en form av nödvändiga och repetitiva handlingar 
som i första hand inte uppkommer med syfte att skapa förändringar utan mer av mekanisk upprepning, Jfr 
Latour, B. (2015).,. 
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Slutsummering av begreppet omvälvande innovation 
(OVI) 
 
Jag har i studien analyserat och diskuterat en innovationsprocess utifrån ett 
antal olika perspektiv. Komplexitet och mångfald har här, som i många 
andra studier, visat att det är svårt att förenkla innovation och göra det till 
något lättbegripligt. Utifrån forskningsfrågan hur omvälvande innovation 
kan växa fram i komplexa sammanhang har jag vidareutvecklat innovations-
processförståelsen genom en fördjupad beskrivning av hur omvälvande in-
novation formas, utvecklas, implementeras och genererar effekter inom ett 
komplext samhälleligt sammanhang.  

Jag har i avhandlingen haft ett antagande att begreppet omvälvande inno-
vation (OVI) behöver utvecklas och att det inte riktigt fångas in i den tradit-
ionella innovationslitteraturen om radikal och disruptiv innovation, och inte 
heller i den nyare litteraturen om transformativ förändring och systemisk 
innovation, trots att det finns beröringspunkter. Jag har därför fört samman 
influenser från alla dessa teorier och lagt samman dem med sociologisk teori 
och den skandinaviska institutionella teorin. Jag har kommit fram till att 
omvälvande innovation kan förstås som en samling egenskaper som sam-
mantaget både innefattar och ibland även omsluter radikal/disruptiva och det 
transformerande och systemiska.  

Att koppla ihop OVI och integrera den med den nya, och som jag funnit 
ganska underteoretiserade, teorin om transformativ innovation anser jag 
kunna vara en väg för att fortsätta utveckla omvälvandebegreppet. Jag be-
dömer det möjligt att redan i nuläget översätta omvälvande innovation till 
transformative innovation men jag ser gärna att denna koppling fortsätter att 
samutvecklas. Tills vidare nöjer jag mig med att på svenska hålla kvar  
begreppet OVI.  

OVI är ett framväxande begrepp, som kom in som ett fenomen lite senare 
i arbetet med min studie. Det är ett begrepp som först i efterhand kan sam-
manfattas som att det har resulterat i en förändring eller ett resultat som har 
varit av omvälvande karaktär. Utifrån ett performativt perspektiv kan (OVI) 
tolkas i linje med ”innovation som omvälver”, där omvälvande innebär att 
”grundligt förändra” såväl ett system som individuella och kollektiva egen-
skaper, föreställningar och värderingar.  
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Utifrån min modell omvälvande innovation som en mångdimensionell pro-
cess, som jag tidigare presenterat, kan OVI på ett övergripande plan beskri-
vas som att det växer fram i komplexa sammanhang på följande sätt:  

 

”Omvälvande innovation växer successivt fram som kreativa, dynamiska 
och värdeskapande översättningsprocesser inom det transnationella kollekti-
vet. En omvälvande innovationsprocess tar avstamp i nya idéer som tillkom-
mit utifrån mentala konstruktioner och som formats till koncept som inrym-
mer potential till praktisk tillämpning vars effekter grundligt förändrar såväl 
system som individer, och som genom omförhandlingar mellan inkluderande 
och exkluderande aktanter, över tid och rum, konkretiseras och samtidigt 
formaliserar sin institutionalisering.”  

Studien har visat att omvälvande innovation medför att samhällen, organisat-
ioner och individer ställs inför nya komplexa utmaningar genom att innovat-
ionsförloppet har sin gång. Det skiljer sig från t.ex. systemiska innovations-
processer, där fokus ligger på att förändra ett avgränsat antal aktörer utifrån 
en viss given situation1071 och jag menar att en omvälvande innovation förut-
sätter en stor komplex kontext. I detta finns det relevanta beröringspunkter 
med systemisk innovation och dess syn på konstruerande av systembunden-
het genom processer av tankar och handlande. Det är något som jag anser 
bör vara en del av de egenskaper som är karakteriserande för OVI. I likhet 
med transformativ innovation leder OVI successivt till en större och grund-
läggande, oåterkallelig förändring i hela samhället.1072 En omvälvande inno-
vationsprocess har global spridning och i nätverken samverkar aktörer, även 
om de befinner sig på olika geografiska platser. OVI kräver ett stort kom-
plext sammanhang av samskapande mellan aktörer långt utanför innovatö-
rens och organisationers gränser. I den OVI jag kunnat fånga tack vare stam-
cellsutvecklingen har jag fångat upp dess egenskaper och behov av tillgång 
till en stor bredd av olika former av komplexitet.1073  

OVI väcker ett brett engagemang och många aktörer dras in i dess proces-
ser och påverkas av resultatet. Konceptualisering och materialisering skapas 
genom praxis från sociala och kollektiva processer mellan aktörer i det 
transnationella kollektivet. OVI handlar i första hand inte om diffusion, utan 
den bör ses som en social process där idéer alltid bärs av människor som 
tolkar och omtolkar innovationen när den sprids och tas emot. 
                                                
1071 Avelino, F. et al. (2014), Midgley, G. & Lindhult, E. (2017). 
1072 Avelino, F. et al. (2014). 
1073 Jag har i denna OVI kunnat identifiera följande varianter av komplexitet; Evolutionär, Relationsbun-
den, Tidsbunden, Kulturell, Manifestbunden och Regulativ komplexitet. (Garud, R., Tuertscher, P. & Van 
de Ven, H. 2013). Komplexitet som utgår ifrån idéerna om: a) plötsliga framträdanden, b) självorganise-
ring, c) paradoxal dynamik, d) icke-linjär utveckling och e) påverkan av feedback-mekanismer 
(Goldstein, J. 2008). 
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Jag har laddat begreppet OVI med ett inkluderande, ömsesidigt vär-
deskapande och beskrivit innovationsprocessen som att den formas och stän-
digt förändras genom aktörernas såväl tidigare som nyfunna erfarenheter och 
kunskap. OVI handlar om vitt spridda förändringar av grundläggande karak-
tär som skapar en djup förändring i värderingar, antaganden och beteenden 
hos individer (även hos teknologier och andra artefakter) på det lokala och 
globala planet. Eftersom OVI påverkar hur människor tänker och värderar 
påverkar den därmed våra dagliga liv. 

I en omvälvande innovation behöver man fokusera både på processer och 
resultat, då detta ständigt växelverkar över tid och rum under hela innovat-
ionsprocessen.  

Beroendet av många olika delprocesser fordrar ett stort nätverk av aktörer 
för att innovationsprocessen ska kunna startas och slutföras. Vissa av dessa 
processer kommer att pågå under lång tid medan andra kanske inte ens slut-
förs. Jag menar också att omvälvande innovation som koncept, trots ett ge-
mensamt samförstånd, erbjuder flera olika tolkningar och meningar. Det 
gäller även för konceptet i form av innovation som resultat, som även det 
kan visa sig i form av flera olika objekt.  

I min syn på OVI lägger jag in ett 360 graders perspektiv för att inte 
fastna i en specifik organisation, en särskild bransch eller i ett särskilt geo-
grafiskt område, eftersom det omvälvande växer fram i den helhet av olika 
komplexa sammanhang som innovationen behöver i form av kopplingar till 
aktörer/artefakter på flera plan och i olika faser av tidrummet. Det omväl-
vande växer fram successivt, men upplevelsen av det omvälvande förefaller 
ske genom en plötslig upplevelse av komplexiteten som blir synlig och be-
griplig. På det sättet kan man oväntat se helheten genom detaljerna. Med de 
lokala aktiviteterna har man lyckats åstadkomma och skapa något större. 
Den plötsliga insikten kan ses som ett resultat av en genomförd översätt-
ningsprocess, när något transformerats via mentalisering till något identifier-
bart. Detta går även att känna igen inom komplexitetsteorin som emergens 
eller som plötsligt framträdande resultat.1074 OVI kännetecknas av att det är 
en process där många aktörer behöver vara inblandade, vilket ger till upphov 
att många blir överraskade eller överrumplade. Jag ser det som att aktörerna 
får en omvälvande insikt. Det är ett resonemang som även går att finna i 
teorierna om tidsbunden komplexitet, där de beskrivs som ”Eureka-
händelser”, vilka vare sig kan tvingas fram eller förutsägas men ändå kräver 
en erhållen förståelse och insikt för att kunna upplevas.1075  

När de utmanande idéerna och visionerna som ligger till grund för den 
omvälvande innovationen börjar spridas är det svårt att begränsa engage-
manget från omvärlden eftersom många vill engagera sig för, eller emot, 

                                                
1074 Goldstein, J. (2008), Knorr-Cetina, K. (1995). 
1075 Garud, R., Tuertscher, P. & Van de Ven, A.H. (2013). 
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innovationens utveckling av värdeskapande processer. Denna upplevelse har 
jag beskrivit som intersubjektiv. Det handlar om meningsskapande, nytta och 
värdeskapande processer, vilka inte alltid är enkla att mäta. OVI handlar inte 
bara om att uppnå isomorfism (att efterlikna andra processer, organisationer, 
struktur etc.), utan också om att uppnå dynamiska interaktioner som även 
stabiliserar vissa praktiker, vilket i sin tur gör nya saker möjliga.1076 

Omvälvande innovation handlar till stor del om omvandling av de sam-
manhang vilka innovationsprocesserna själva är del av. Det komplexa sam-
manhanget expanderar, diversifieras, fler aktörer dras in och processerna 
mångfaldigas, och får i och med det en omvälvande karaktär. Dessa kollek-
tiva handlingar skapar kollektiva strukturer som visar sig i form av lager av 
tid, rum, kunskap och erfarenhet. Det är lager som behövs, likt ryn-
korna/vecken i den mänskliga hjärnan, dvs. en komplexitet av samverkan, 
och är nödvändiga för att en omvälvande innovationsprocess ska kunna ut-
vecklas. 

En omvälvande innovationsprocess är ett dynamiskt samverkanssystem 
av aktörer (både människor och ting), vars kollektiva medverkande kommer 
att medföra grundläggande förändringar i deras erfarenhets- och kunskaps-
bas, och den är samtidigt en producent av struktur. Omvälvande innovation 
utgörs av ansamlingar av sammansatta enheter (nätverk av anknytningar) 
som består genom tid och rum och gör att innovationsprocessen kan beskri-
vas som självförsörjande.1077 Det omvälvande skapas, omskapas och åter-
skapas. Så länge den omvälvande innovationsprocessen lyckas attrahera nya 
associationer av individer och ting, som associerar sig och interagerar i nya 
och nygamla komplexa sammanhang, kommer den omvälvande innovation-
en att fortsätta existera.  

Som vid de flesta innovationer behöver vi ställa oss frågor som: ”Behöver 
det stiftas lagar som rör innovationen, och hinner lagstiftarna med? Vem 
eller vilka får ta del av det värde som skapas? Hur påverkar det mig, vem får 
tillgång till information och kunskap? Vem har ansvar? Varifrån kommer 
kapital till utvecklingskostnaderna? Vad innebär innovationen för konkur-
rens och arbetstillfällen?” etc. Men vid omvälvande innovation, likt den vi 
följt rörande stamcellen, får de här frågorna större tyngd och behöver besva-
ras av en stor mängd aktörer. 

Min förståelse för begreppet omvälvande innovation har börjat stabilisera 
sig, men min beskrivning av omvälvande innovation är inte en färdig och 
definitiv konstruktion av begreppet, utan den bör ses som ett sökande och 
som grund för och inspiration till fortsatt forskning.  

Jag har nedan försökt att konkretisera begreppet genom att summera Om-
välvande Innovations (OVI) egenskaper i nedanstående punkter. Punkterna 

                                                
1076 Powell, W, et al. (2004), Lindhult, E. (2010). 
1077 Jfr. Latour, B. (2015). 
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utgör ett komplext sammanhang och är beroende av varandra, dvs. det räcker 
inte med att uppfylla en av dessa punkter för att det ska vara en omvälvande 
innovation: 

 
• OVI är beroende av ett stort komplext sammanhang som består av 

många lokala kontexter. 
• OVI utmanar och förändrar många grundläggande egenskaper och 

värderingar. 
• OVI drar in många aktörer och har behov av kopplingar till hela 

det transnationella kollektivet.  
• OVI bidrar till att skapa och balansera värden över tid och rum. 
• OVI är både process och resultat och förutsätter en kontinuerlig 

samverkan mellan struktur och paradoxal dynamik. 
• OVI har självförsörjande inslag.  
• OVI är extremt gränsöverskridande i tid, plats, tanke, handling, 

klassificeringar och kompetens.  
• OVI formas av och formar samtidigt en stark samhällelig institut-

ionell inramning.  
• OVI formar koncept som trots ett gemensamt samförstånd erbju-

der flera olika tolkningar och meningar. 

Praktiska principer vid innovationsledning för 
organisering av omvälvande innovation 
På frågan hur omvälvande innovation växer fram i komplexa sammanhang 
summerar jag det som handlade om konstruering av organisation. Det finns 
ingen allomfattande lösning för den bästa organisationsformen för att skapa 
innovation. Ytterst blir det upp till varje innovationsledare att söka finna sin 
egen form, beroende på den egna specifika situationen. Det gäller att skaffa 
sig en förståelse för innovationsprocessens särart, processens speciella egen-
skaper, så att man som innovationsledare kan organisera alla de delprocesser 
som en omvälvande innovationsprocess består av på ett bättre sätt.  

Denna typ av innovation går som jag ser det inte att driva och styra eller 
administrera fram på ett mekaniskt sätt. Det finns många anvisningar och råd 
som går ut på att inte bygga upp stela strukturer och byråkratier eftersom de 
riskerar att stoppa samverkan för att främja bra idéer och hindra kreativi-
tet,1078 men å andra sidan behövs det ändå viss form av struktur.1079  

En omvälvande innovation, som mognar i gränslandet mellan kunskaps-
utveckling och praktisk tillämpning åskådliggör innovationsledarens kom-
                                                
1078 Tidd, J. & Bessant, J. (2009). 
1079 Brunsson, N. (1993).  
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plicerade uppgift att ständigt hålla ”pendeln igång” mellan det dynamiska 
och de statiska ramarna. Det handlar som jag ser det om att på en och samma 
gång hantera och konstruera utrymme både för kreativitet och för mer tyd-
liga strukturer, när det osäkra och det konstant föränderliga i form av många 
olika komplexa och komplicerade delprocesser efter hand ska omvandlas till 
värde. En omvälvande innovation kan därmed ses som ett framväxande fe-
nomen som kan förklaras av kollektiva processer. Det gör att man bör se 
innovation som en integrerad del av organisationers och individers vardags-
liv. Om ambitionen är att utveckla omvälvande innovationer behöver man 
fundera över den komplexa struktur som kan dölja sig bakom de personer 
och resurser man behöver för att förverkliga idén. Sett från ett konstruktivist-
iskt perspektiv kommer en omvälvande innovation ur verkligheten samtidigt 
som den förändrar verkligheten. Omvälvande innovationsprocesser behöver 
påverka och påverkas av sin omvärld. Den här typen av komplexa innovat-
ionsprocesser och omvälvande innovationer kommer som jag ser det att 
ställa krav på att det tillkommer allt fler legitima globala institutioner som 
involveras och samverkar på olika sätt för att vara delaktiga och möta ut-
vecklingen. Den här formen av innovation förefaller vara starkt beroende av 
etiska, moraliska och politiska ställningstaganden för att kunna utvecklas. 
Därför behövs en ökad förståelse hos de olika innovationsfrämjande aktörer-
na för sin egen inblandning och roll i dessa processer. Efter att ha studerat 
hur forskarna och lagstiftarna talat om geografiska platser i egenskap av 
domäner – som till exempel inom politiken, vetenskapen och juridiken – 
visar det sig att det som först förutsattes höra hemma inom vetenskapen 
egentligen var politik och det som man trodde var politik egentligen hörde 
hemma inom ekonomin och juridiken.1080  

Men innovation är nyckfullt. Vem kan rimligen på förhand veta om en in-
novation som vi på flera håll i samhället vill främja som ett kollektivt men 
diffust uppdrag ska leda till radikal eller inkrementell innovation?1081 Även 
om det finns en ambition att skapa en omvälvande innovation kan arbetet 
ändå resultera i mer eller mindre produkt/tjänsteförändringar och vice versa. 
Att organisera utveckling av en omvälvande innovation innebär att man kon-
struerar och justerar förutsättningar (socialt/mentalt, kollektivt/individuellt) 
för att skapa rum för nya idéer att utvecklas och förändras i över tid. Det 
kräver ett maximalt hänsynstagande att kunna utveckla en utmanande idé till 
värdeskapande processer, när det finns stark samhällelig institutionell inram-
ning, och samtidigt måste man försöka finna en delvis helt ny begreppsvärld 
och nya metoder för att kunna skapa helt ny praxis.  

                                                
1080 Latour, B. (2013). 
1081 Aknyter till emergens, framväxande som en dimension av komplexitetsförståelse av innovation. 
(Goldstein, J. 2008). 
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En lärdom från studien är att om man ska driva större och ostrukturerade 
innovationsprocesser inom komplexa institutionella system måste man vara 
orädd och beredd att vara olydig i vissa avseenden, men samtidigt göra rätt i 
andra avseenden för att inte bli bestraffad. Det gäller som innova-
tör/idébärare att medvetet välja vad som ska synliggöras respektive osynlig-
göras. Det är uppgifter som bör hanteras på flera plan, dvs. över tid och i 
olika rum. Det handlar om att skapa parallella utvecklingsmöjligheter och se 
till att de stödjer varandra, i stället för att de stör varandra, och att man i för-
ändring behöver och kan skapa stabilisering genom medvetenhet om dyna-
miken i inkludering och exkludering i en grupp.1082 Begreppen konstruktion, 
värde och koncept utgör viktiga processbegrepp för omvälvande innovation 
(OVI) som konstruering, konceptualisering och värdeskapande/värdering. 

Som innovationsledare behöver man konstruera sitt koncept över tid i 
olika sammanhang genom att upprätthålla komplexa interaktioner, genom 
värdeskapande nätverk (lokala som globala) mellan människor och dess 
artefakter. Det handlar om ”PR” och då menar jag att man i egenskap av 
innovationsledare måste agera både ”Proaktivt” och ”Reaktivt”. 

Proaktivt 

Identifiera och hantera de diffusa krafterna  
Organisering sker i det lilla, men inte endast nationellt, utan ens nätverk 
kommer alltid att vara ihopkopplat med det globala kollektivet. En omväl-
vande innovationsprocess är gränstestande och har en global spridning. Det 
innebär att värdeskapande sker på flera plan vilket är något man kontinuer-
ligt behöver hålla sig uppdaterad om. Hela tiden se till att man uppdaterar sig 
med vilka aktörer som samverkar i ens nätverk, även om de befinner sig på 
geografiskt olika platser. Som innovationsledare måste man ta det som pågår 
långt där borta på allvar. Det går inte att hänvisa till ”dom” där borta och 
skylla på ”samhället/kollektivet” som någon diffus kraft i periferin. Man 
behöver ta reda på vilka de är, vad de tänker om ens idé och hur de reagerar 
och kommer att agera på den. Som innovatör måste man ta hänsyn till det 
som pågår i huvudet på ”dom” som kan inverka på ens idés potential. Dessa 
personer får inte vara långt bort, eller i periferin, utan man måste ta in dessa 
och se till att de kan vara med i innovationsprocessen på ett eller annat 
sätt.1083 Man måste också se till att de styrs eller åtminstone inte får möjlighet 
att torpedera det man håller på med. Man måste ha förståelse för att inte 

                                                
1082 Elias, N. & Scotson, J. (1994), Stacey, R.D. (2007). 
1083 Jfr Midgleys (interventions)forskning om systemgränser och gränskritik, vilket bygger på olika aktö-
rers värderingar. (Midgley, G. 2008). 
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avgränsa sig men vara medveten om egna begränsningar och hur man skapar 
och drar upp nya gränser.  

 

Konstruera tid och rum för tajming  
Det existerar alltid ett flertal institutionella ramar som gör att vad som helst 
sällan kommer att hända.1084 Victor Hugo sa att ingenting är kraftigare än 
”en idé vars tid har kommit”. I en tid av globalisering och hög konkurrens är 
tiden inne för att man behöver och faktiskt kan konstruera sin tajmning. Det 
handlar om tajmning utifrån innebörden av samordning i tiden av parallella 
verksamheter.1085 Som innovationsledare behöver man utveckla en tidskänsla 
genom att skapa en struktur för innovationsprocessens fortlöpande som kan 
kopplas till tids- och rumsmässiga rutiner eller betydelsefulla händelser. 
Genom att förstå hur rummet för innovationsprocessens utveckling produce-
ras kan man hitta sätt att effektivisera den. Som innovationsledare behöver 
man själv ha kontroll på vilka aktörer som man har behov av ska komma in i 
rummet för att sedan se till att de där blir aktiva eller inaktiva.1086 Innovat-
ionsledning för utveckling av komplexa innovationssystem handlar om att 
vara medveten om de olika parallella verksamheter som pågår, vilket ger 
större makt för att kunna få igenom och styra processerna, så att idén får 
genomslag och blir mottagen vid en viss tidpunkt. ”Tid” bör därför ses som 
en konsekvens av de handlingar som är nödvändiga för att utföra och driva 
innovationsprocessen framåt. 

Reaktivt 

Konstruera ett starkt och engagerande koncept 
Det är många aktörer som av olika anledningar och vid olika tidpunkter in-
volveras på vägen till en färdig innovation i en samverkan som ytterst påver-
kar samhället den växer fram i. Innovationsprocessen fortskrider genom att 
den kontinuerligt omtolkas allt eftersom idén/konceptet omformas. Det är 
just omformningens dynamik som gör att människor vill eller behöver    
engagera sig. Som innovationsledare behöver man därför ha en förståelse för 
vad skillnaden blir om man organiserar sitt nätverk som inkluderande re-
spektive exkluderande och vilket bidrag det ger till konceptets utveckling. 
Ett öppet nätverk behöver viss form av ordning som kan skapas genom att 

                                                
1084 Brunsson, N. (2002). 
1085 Nationalencyklopedin. (2017). 
1086 Jfr Midgley, G. (2008) 
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man styr genom starka och stabila koncept. Drivkraften för en innovations-
ledare blir därför att utforma och upprätthålla ett starkt koncept.  

 

Organisera motståndsprocesserna för att få medhåll 
När en process för en ny och utmanande idé startar sätts också motprocesser 
igång. Studien visar att intressen som kolliderar ger en gynnsam utveckling 
till en omvälvande innovationsprocess. Ju mer spektakulär den nya idén är, 
desto fler motprocesser kommer att sättas igång. Dessa motsatsförhållanden, 
som tillkommer genom aktörers handlingar och inspel från olika plan och 
nivåer, skapar olika förutsättningar för förståelse och behövs för att koncept 
och tankar ska kunna formas kring den nya idén. Komplexa innovationspro-
cesser är fyllda med konflikter, men som studien visar är människor villiga 
att söka sig fram för att finna konstruktiva lösningar som främjar innovat-
ionsprocessen. Vissa motståndare behöver som jag ser det finnas med för att 
innovatören ska kunna driva processen framåt. Någon måste med andra ord 
ockupera platsen som motståndare och denna kan vara mindre hotfull för 
innovationsprocessen, än andra aktörer, som inte tycks vara emot idén eller 
rent av sagt sig vara positiva till den, men som sedan inte klarar av eller inte 
vill föra idén framåt. 

Studiens bidrag, styrkor och svagheter 

Studiens bidrag 
Studien lämnar ett teoretiskt och praktiskt bidrag till den innovationsveten-
skapliga disciplinen. Genom att beskriva innovation utifrån ett angreppsätt 
med inspiration från vetenskaps- och teknikstudier (STS), och en tvärveten-
skaplig ansats hämtad från företagsekonomi och sociologi, har jag påvisat 
hur översättningsperspektivet, transaktionellt meningsskapande, handlings-
nät, aktör-nätverk, tidrum, aktanter och det transnationella kollektivet kan 
användas för att konstruera en tolkning av innovationsprocesser som omväl-
vande. Resultaten har jag presenterat i modellen omvälvande innovation 
som en mångdimensionell process.  

Avhandlingen lämnar även ett processmetodologiskt bidrag i form av in-
novationsetnografi som visar att forskarrollen som innovationsetnograf kan 
ha praktiska implikationer för innovationsledningsforskningen. Jag har även 
utifrån studien sammanställt ett antal praktiska principer som kan vara inspi-
rerande och användbara vid innovationsledning av innovation av mer om-
välvande karaktär. 
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Reflektion över forskningsprocessen  
Min bredd i avhandlingens ansats bottnar i min vida nyfikenhet på innovat-
ion utifrån erfarenhet i politik, juridik och entreprenörskap. Det har varit min 
ambition att vara praktik- och processnära, vilket medför att jag uttrycker 
skeenden som jag själv upplevt dem på fältet växlat med skildringar och 
illustrationer av situationer. Min text och mitt språk har förändrats under 
tiden för studiens utveckling och övergått till att bli mer teoritungt allt ef-
tersom fler reflektionsnivåer tillkommit. Jag har i studien påpekat, och till 
viss del kritiserat, att många innovationsprocesser berättas i efterhand, när 
processen redan är genomförd, vilket leder till att de tenderar att bli fram-
gångssagor och något av hjältehistorier. Jag kan inte blunda för att även jag 
beskrivit en framgångsrik innovationsprocess och att forskarna i mina ögon 
varit verkliga hjältar i och med det som de lyckats åstadkomma i laboratori-
erna och på patientavdelningarna. Det kan synas i texten. 

Studien har tillkommit under två forskningsfaser. Den första empirinära 
och den andra när jag använt mer sekundärdata. Den empirinära fasen be-
gränsas i huvudsak av min förmåga att ta in fältet och det som sker och tolka 
den informationen. Under denna fas använde jag också skriftliga källor, inte 
minst inledningsvis, särskilt material om biovetenskap och stamceller. I den 
andra fasen har jag använt mig så gott som uteslutande av sekundärdata för 
att jag skulle kunna hålla mig uppdaterad om vad som hänt inom forsknings-
fältet och kompletterat det med litteratur, främst inom innovation. Det finns 
nackdelar med att använda sekundärdata, framför allt eftersom innovation är 
ett tvärvetenskapligt och internationellt forskningsfält. Många ursprungliga 
källor är t.ex. på engelska och översatta av mig eller andra forskare. Det gör 
att vissa nyanser förloras och kan leda till rena feltolkningar.  

Jag har använt mig av en stor mängd källor och hänvisningar i form av lit-
teratur, artiklar och annat skriftligt material, vilket jag gjort mitt bästa för att 
kontrollera och sortera. En stor del av det material som är kopplat till biove-
tenskap och stamceller har jag kunnat validera genom att prata med forskar-
na och ställa frågor direkt till dem. För att skaffa mig en bredare förståelse 
och få en högre kvalitet har jag sökt artiklar i välkända källor och inte enbart 
i digitalt insamlade sådana. Mitt arbete har också påverkats av att studien 
pågått under en längre tid och att forskningsfältet jag studerat kontinuerligt 
utvecklas i snabb takt. Det har påverkat min aktuella kunskapsnivå om bio-
vetenskap och stamceller eftersom jag inte haft möjlighet att fånga in samt-
liga relevanta händelser inom fältet.  

Forskningen och delaktighet i den här processen handlar om en nära 
koppling och utveckling av språk, erfarenhet, praktik och teori. Det kan ses 
som ett dilemma för innovationsetnografi eftersom det som sker och erfa-
renheter som fås kan vara svåra att fullt ut begripa om inte t.ex. språket är 
utvecklat. Jag har funnit att språket utvecklar sig långsammare och kräver 
olika typer av reflektionsinsatser över tid. Min period som innovationsetno-
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graf ”behövde” därför en senare konstruktionsfas för att jag skulle kunna ge 
berättelsen mer mening och signifikans. Annars kan innovationsetnografin 
vara ganska platt och intetsägande. Sammanhangen utvecklas också över tid 
och blir därmed mer tydliga. Det visar sig också i teorin då jag ser att det 
varit svårt att bygga en teoriram kring omvälvande innovation då min studie 
startade i början av 2000-talet utan tillgång till senare forskning. 

Angående studiens generaliserbarhet hade det varit möjligt att ge ett del-
vis annorlunda och intressant perspektiv på stamcellen om jag valt en alter-
nativ metod med ett större urval, men då hade jag å andra sidan inte haft 
möjlighet att utveckla min fältnära innovationsetnografiska metod. En svag-
het, men på samma gång en styrka, är att min studie har fokus på ett exempel 
som gäller bioteknik och ett specifikt nätverk med processer som startar 
utifrån en person placerad i en forskargrupp på Karolinska Institutet i Stock-
holm. Det skulle ha blivit en annan berättelse om jag valt att följa forskar-
grupper på andra platser, som Göteborg och Lund och byggt min berättelse 
på deras spår och urval. Men jag tror samtidigt inte att det på ett fundamen-
talt sätt skulle förändra bilden som framkommit i den här studien. Min upp-
fattning och förhoppning är att de insikter som uppstått i den här studien 
förbättrar förståelsen för andra innovationsprocesser, där omvälvande inno-
vation växer fram i komplexa sammanhang med beaktande och hänsyn tagen 
till de andra processernas specifika kontext och förutsättningar. 

Resultatet av forskningen påverkas av mina egna begränsningar som fors-
kare bland annat genom hur jag gör urval och sätter gränser för vad jag tar 
med i studien, kombinerat med min egen förmåga att analysera och dra slut-
satser. Det som skildras är min berättelse om vad som händer där och då och 
vilka slutsatser det går att dra inför framtiden därifrån. 

Introduktion och utvärdering av en 
innovationsetnografisk metod 

Innovationsetnografi, en fältnära upplevelse 
Då innovationsforskningen sällan bygger på forskarens egna erfarenheter 
som deltagare i en innovationsprocess1087 har det varit angeläget för mig att 
bidra med ett mer sociologiskt inspirerat angreppsätt genom att ”vara på 
fältet” och i tid och rum, på nära håll, studera när och där konstruktioner av 
ett innovationsförlopp äger rum. Jag introducerar därför här begreppet ”in-
novationsetnografi”. Etnografi i sig är inte någon noggrann föreskriven me-

                                                
1087 Görling, S. (2010). 
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tod, utan snarare en forskningsinriktning.1088 Etnografi handlar om en upp-
sättning metoder som är antropologiskt orienterade och som bygger på när-
kontakt med studerade samhällen eller gruppers vardagliga liv över en längre 
period och där det centrala är att ha varit där, på plats.  

Jag konstruerar detta begrepp och tillskriver det samtidigt en viss inne-
börd. Genom att lägga begreppet ”innovation” som ett prefix till ”etnografi” 
vill jag understryka att en innovationsetnograf i sin forskning lämnar en gi-
ven fysisk plats för att kunna följa ett innovationsförlopp. Som en sådan 
forskare behöver man söka och komplettera information genom att hoppa 
mellan tid och rum, långt bortom den givna platsen. Det innebär att en inno-
vationsetnografs fält utspelar sig i det s.k. tidrummet. Det är inte kulturen 
som är i fokus, utan jakten på innovation.  

Jag ser innovationsetnografi som en möjlighet att studera de lokala hand-
lingar som ligger bakom innovationers tillkomst närmare genom att följa 
individer och organisationer på plats, när och där det sker. Precis som i den 
klassiska etnografin går metoden ut på att följa aktörerna genom intervjuer 
och etnografiska studier samt att undersöka inskriptioner. Jag tillför även en 
ANT-inspirerad metodologi till innovationsetnografin, vilket gör att man 
som innovationsetnograf kan fånga in, men också begränsa urvalet av aktö-
rer/artefakter och institutioner som formellt och informellt är involverade i 
det stora och komplexa innovationssystem som finns i och omkring en om-
välvande innovationsprocess.  

Att använda ANT som metodologiskt verktyg i egenskap av innovations-
etnograf innebär att följa aktörerna i deras handlingar och spår utan att man 
som forskare på förhand sätter upp en förutbestämd ordning av vissa forsk-
ningsbara delar eller av aktörer. För att förstå vad som sker hos aktörerna i 
dess praktik går det på det här sättet att spåra och blottlägga aktörernas relat-
ioner och förstå hur de upprätthålls och är strukturerade. Jag har kontinuer-
ligt studerat de spår som de handlande aktörerna lämnat efter sig genom att 
följa aktanters kopplingar till olika artefakter. Det har varit en framkomlig 
väg för mig som innovationsetnograf som gett mig möjlighet att ha en han-
terbar arbetsbörda och en urvalsprocess som varit möjlig att hantera. 

Mot bakgrund av mitt arbete har jag i likhet med andra forskare kommit 
att se ANT mer som ett förhållningssätt än som en teori.1089 Det är ett för-
hållningsätt som jag menar lämpar sig väl i en innovationsetnografs arbete 
med att studera hur omvälvande innovation konstrueras. Det gör det också 
lättare att skaffa en förståelse för organisering och kunskapsöverföring, t.ex. 
när teknik och vetenskap skapas i teori och praktik. Jag tillför också innovat-
ionsetnografin ett transaktionellt angreppssätt, vilket gör att man som fors-
kare kan studera meningsskapande med fokus på både omgivningen och 

                                                
1088 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994/2010). 
1089 Blok, A. & Farias, I. (2016). 
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individers vardagliga handlingar. Meningsskapandet sker både individuellt 
och ihop med sociala och kulturella dimensioner.1090 Kunskapen som jag som 
innovationsetnograf konstruerat på fältet ska ses som en av många versioner 
av sanning. Genom metoden växte en berättelse fram där jag återgav, men 
även tolkade in, skeenden. Det bidrog till att det i min berättelse vävdes 
samman en redogörelse av empiri och analys med teori, vilket gav insikter 
till mina slutsatser. Kunskapen om innovationsprocessen har därför legat 
både hos mig som observatör och hos aktörerna som konstruerat innovation-
en genom sina tolkningar, ageranden och beskrivningar. Men eftersom det i 
nuet inte går att veta vad det kommer att betyda senare blir meningsskapande 
ändå alltid historiskt.1091 Även om forskningsfrågan kan komma att ändra sig 
allt eftersom man som innovationsetnograf lär sig mer om fältet finns det 
alltid en överliggande paraply-frågeställning som kan vara mer eller mindre 
uttryckt i studiens forskningsfråga och syfte i sökandet efter innovation. Med 
det avser jag en frågeställning där innovationsprocessen kan ses som ett 
ramverk för vad man ska följa på fältet. På ett övergripande plan handlar det 
om hur det går till i praktiken när en ny idé tas till lansering, som en process, 
där nya idéer kommer till användning.1092 

Etnografi är en empirinära metod, men resultatet går inte att hitta i verk-
ligheten eftersom det skapas lika mycket i själva skrivprocessen. En erfaren-
het från min tid som innovationsetnograf var att jag hamnade mitt i en 
mängd av olika skapelseprocesser och det var komplicerat att förstå vad som 
t.ex. var att kategorisera som en mindre förändring och vad som var inkre-
mentell innovation. Innovationsetnografi blev som ett spännande detektivar-
bete för att studera processer, när de sker, med en medvetenhet om att de 
ledtrådar och spår, som man i stunden fångar in, först senare kan ge svar på 
varför en ny idé blev innovation eller misslyckades att utvecklas vidare och 
blev kvar på idé-planet i form av en uppfinning. På fältet blev det tydligt hur 
även dessa begrepp, förändring och innovation var svåra att särskilja i prak-
tiken. Utmaningen med att ha mångfasetterade begrepp blev tydlig då jag ute 
i empirin ville applicera innovationsteorin genom att försöka fånga in inno-
vation som resultat/objekt och process/aktivitet. Det var svårt att veta vilken 
typ av innovation jag studerade eller om processerna jag följde skulle landa i 
enbart kunskapsutveckling. Det hjälpte mig att gå vidare i analysarbetet ge-
nom att se på innovation i ett vidare perspektiv. Innovation som omvandling 
av kunskap (i samverkan mellan egen och andras kunskapstyper1093) för de 
involverade parterna, olika former av värdeskapande nytta som jag kombine-

                                                
1090 Dewey, J. (1938/2008), Dewey, J. & Bentley, A. (1949). 
1091 Czarniawska, B. (2005). 
1092 Cooper, R. (2001). 
1093 Aasen, T. M. & Amundsen, O. (2013). 
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rade med en processförklaring, som ett flöde av aktiviteter, information och 
tid.1094  

Det utmanande att studera ett komplext innovationsförlopp, när det hän-
der är att det först i efterhand är möjligt att uttala sig om utvecklingsproces-
sen blev ett misslyckande eller en framgång. När man som innovationsetno-
graf är mitt i samtal, aktiviteter och beslut, som tillkommit för att leda till 
innovation, är det först i efterhand som vissa händelser blir ihågkomna som 
avgörande för innovationsutvecklingen. Kommunikation anses även i ANT 
vara ett exempel på handlingar som kan visa på relevanta kopplingar mellan 
aktörer och på efterlämnade spår som kan kan ge ledtrådar till relevanta hän-
delser i innovationsprocessen. På grund av det var det viktigt för mig som 
innovationsetnograf att lyssna till kommunikationen i de mellanmänskliga 
processerna, för att förstå hur skapande, utveckling och förändring uppkom-
mer i innovation och organisation.1095 

Innovation är därmed en erfarenhet som hela tiden konstrueras i ljuset av 
nya insikter, begrepp, information etc. och där ögonblicket inte ger tillräck-
ligt med information för att man ska kunna veta hur det egentligen går.1096  

Nackdelar 
Men metoden har sina nackdelar och har bitvis till och med känts övermäk-
tig att lyckas fullfölja. När jag tog mig an mina egna berättelser från fältet 
för att föra över dem i en mer vetenskaplig struktur för avhandlingen genom 
att analysera och sortera ut teman och presentera en berättelse i en logisk 
ordning etc. uppkom en stark frustration hos mig. Det var oklart hur jag 
skulle göra för att bena ut och ordna texten i pedagogiska kapitel. Jag fann 
det hämmande och att det minskade min kreativitet. Samtidigt innebar struk-
tureringsarbetet, allt eftersom, att en ökad klarhet infann sig och det inspire-
rade till ny skaparkraft. Arbetet med strukturen väckte också en önskan hos 
mig att förmedla vad jag studerat under alla dessa år på ett tydligare sätt och 
gav mig vägledning när det gäller att förstå vad jag behövde göra för att nå 
ut med mitt budskap till läsaren. I det arbetet fick jag också en fingervisning 
om hur min berättelse skulle kunna få ett stopp. 

Att med ord beskriva de pågående processerna har inte varit lätt. Otaliga 
gånger har jag brottats med utmaningen att skapa en begriplig berättelse av 
händelser som många gånger varit oordnade och förvirrande. Jag har lyckats 
samla in ett mycket omfångsrikt material, men jag har under inga omstän-
digheter klarat av att fånga in alla relevanta företeelser, vilket i sin tur bidra-
git till det problematiska med eventuella förluster av viktiga företeelser som 
jag valt bort. Det går heller inte att bortse ifrån risken att information som 

                                                
1094 Bakke, T. & Hernes, T. (2006). 
1095 Aasen, T. M. & Amundsen, O. (2013) 
1096 Aasen, T. M. & Amundsen, O. (2013). 
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stridit mot mina egna uppfattningar har uteslutits eftersom jag själv varit det 
primära verktyget för att samla in all information och filtrerat allt genom 
mina värderingar och teoretiska utgångspunkter.  

Besvärliga avgränsningsproblem uppkom, som till exempel hur brett eller 
djupt jag skulle kunna undersöka orsakerna till komplexiteten i innovations-
processen. Utmaningen, det komplexa systemets dolda isberg, visade sig 
först när jag satte igång att undersöka det.  

Komplexiteten i studien, och det stora omfånget på materialet, har också 
tagit sig uttryck i att mitt berättande bitvis blivit alltför komplicerat. Som 
innovationsetnograf har jag vid flera tillfällen känt att jag fastnat i den stora 
empirimängd jag samlat in.1097 Närheten till empirin har bidragit till att jag 
ibland upplevt att mina teorier och modeller pendlat mellan överdrivet kom-
plexa och vida till att kännas alltför smala och begränsande. Det har försvå-
rat mitt arbete med att ta fram mer generella modeller.1098  

Att beskriva, analysera och berätta om skeendet var svårare än jag före-
ställt mig. Jag hade förväntat mig att komplexiteten inte skulle vara alltför 
svårfångad och att ”omvälvandet” skulle visa sig för mig i form av tydliga 
resultat i handlingar och tankar i de olika samverkansformerna jag observe-
rade. Min ambition har inte varit att täcka in allt. Logiken i sig själv är 
självmotsägande eftersom den tillåter att paradoxer uppkommer. Ytterst 
handlar det om språkets möjlighet (i form av praktik som ett sätt att agera 
där även praxis hela tiden kan förändras i samspelsprocesser) att förändra 
sina egna regler.1099 I varje stund när någonting håller på att översättas kan 
något förloras eller något nytt vinnas.1100 Verkligheten reduceras t.ex. när jag 
överför en idé till ett Word-dokument eller när jag läser hur forskarna har 
överfört sina idéer och resultat i form av en publicerad text. Det är inte möj-
ligt att veta med exakthet vad som hänt i de olika stegen från det att forskar-
na fått sin idé till att den skrivits ner i en anteckning som sedan omformats 
till en vetenskaplig artikel. Ett resultat i form av en artefakt där stamcellen 
översatts till diagram, siffror och teknisk utrustning etc. Viss information 
och kunskap har både vunnits och förlorats under denna resas gång, vilket 
gör det svårt som innovationsetnograf att konkret formulera vad som verkli-
gen hänt. 

Det faktum att innovationsprocessen utvecklades över tid och i olika rum 
resulterade i ett bredare perspektiv på tidrum,1101 vilket blev extra påtagligt 
när jag i text började formulera berättelsen. Jag behövde kontinuerligt för-
hålla mig till tiden i form av kopplingar till nutid, dåtid och framtid. Trots att 
jag var med i varje nutid när något inträffade kunde jag inte följa alla de 
                                                
1097 Två stora synder i kvalitativ analys är överdriven analys och utebliven analys. (Merriam, B. 1998). 
1098 Langley (1999). 
1099 Lyotard, J.F. (1979/1986) samt Dewey (1938). 
1100 Latour (2005). 
1101 Serres, M & Latour, B. (1995), Latour, B. (2005). 
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processer som inträffade parallellt, hade inträffat eller som kom att inträffa. 
Eftersom dessa händelser faktiskt inverkat på den aktuella innovationspro-
cessen har jag som innovationsetnograf försökt att fånga in detta i möjligaste 
mån genom att söka upp och börja utgå ifrån en aktant för att därigenom 
finna flera aktanter och få möjlighet att följa med i deras urval av ytterligare 
relevanta aktörer och handlingar. Det var lätt att jag grävde ner mig i detaljer 
för att sedan sväva ut i vaga, övergripande antaganden och på gränsen till 
urvattnade resonemang. Hur och när mina egna tankar under den här lång-
tidsstudien uppkom blev till slut svårt att hålla isär, eftersom jag själv byggt 
upp min egen kunskap genom ständigt reflekterande och omtolkningar uti-
från ny erfarenhet, vilket påverkade och förändrade mitt sätt att förhålla mig 
till innovationsprocessen. Det blev med andra ord tydligt att min subjektiva 
uppfattning av tid blir till i händelser som ger mig min tidsupplevelse.1102 Till 
slut kände jag mig tvungen att ge upp ambitionen att renodla vad som var en 
tanke och slutsats från förr och nu och förlikade mig med konsekvenserna av 
att även jag har gått igenom en komplicerad utvecklingsprocess av kunskap 
och erfarenhet.  

En annan svårighet med den innovationsetnografiska metoden har varit att 
veta när jag som forskare skulle avluta studien. Det var svårt att sätta stopp, 
inte minst på grund av att innovationsprocessen pågår under lång tid. När 
man följer ett innovationsförlopp kan man inte planera in ett datum när det 
ska finnas en tydlig innovation och det kanske inte ens blir någon innovat-
ion. Utifrån en teoretisk mättnad ska man sluta när det inte framkommer 
någon ny information som är väsentlig för det fenomen som står i centrum 
för undersökningen.1103 

Men i praktiken, om man inte har mycket tid, god ekonomi, uthållighet 
och access till fältet, måste andra pragmatiska ramar få styra, t.ex. tid och 
forskningsanslag.  

Validering 
Jag var tidigare inne på att det finns en risk att etnografi kan bli för mycket 
av detaljerade berättelser som inte blir tillräckligt analytiska eller kritiska 
eller bidrar till en teoretisk position.1104 För att öka studiens trovärdighet är 
det därför betydelsefullt att arbeta med en bred uppsättning av metoder, s.k. 
triangulering. Genom att koppla sin berättelse till händelser av praktikkon-
stellationer, där man som innovationsetnograf kan fånga och återberätta 

                                                
1102 Mot bakgrund av en mer cyklisk tidsuppfattning skulle Mead, G. H. (1932) beskriva det som att en 
individ kontinuerligt tolkar erfarenheter utifrån det som hänt denna, vilket gör att förståelsen för de 
historiska händelserna förändras över tid och blir ett sätt att strukturera erfarenhet. Det medför att såväl 
nutid som det förflutna liksom framtiden behöver betraktas som samtidsrelaterade dimensioner (Aasen, T. 
M. & Amundsen, O. 2013). 
1103 Merriam, B. (1998). 
1104 Denscombe, M. (2014). 
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praxis, vilket stabiliserar och verifierar, ger det som jag ser det även en vali-
ditet till den innovationsetnografiska berättelsen. I det här sammanhanget 
vill jag även framhålla vikten av att låta de personer man studerat aktivt få ta 
del av och därmed validera det man som innovationsetnograf har konstruerat 
i sin berättelse. Här menar jag inte att studieobjekten ska gå in och tillrät-
talägga sin medverkan utan mer att forskaren får input på hur de studerade 
ser på ens tolkningar av fältet och har möjlighet att redigera rena faktafel etc.  

Börja utöva innovationsetnografi 
Den innovationsetnografiska utmaningen har trots allt varit utvecklande för 
mig som individ, som forskare och i mina andra roller. Jag har haft mycket 
roligt, fått se platser och träffa människor som jag annars aldrig skulle fått 
tillgång till. Jag förordar en fortsatt utveckling av ”innovationsetnografin” 
eftersom jag ser ett behov av fler empirinära studier, där innovationsforska-
ren på nära håll kan vara med, när det sker, på fältet. Det skulle kunna bidra 
till att fördjupa förståelsen för utvecklingen av komplexa innovationsproces-
ser. För att underlätta dessa studier formulerar jag här några överlappande 
förslag för hur man som innovationsetnograf kan utöva denna forsknings-
praktik: 
. 

• Fokusera på innovationsprocessen.  
 Vad är den nya idén? Hur blir den ny lösning? Var sker lansering? 

Vilka utgör marknaden? Var och vilka värden uppstår? 
 

• Fånga nätverken av handlande/aktiva aktörer genom rekom-
mendationer.  
Vilka ingår och varför kopplas de samman? 
 

• Förstå institutionaliseringsprocessen.  
Vilka är för eller emot idén? Hur omsätts idén genom praktiska 
handlingar? Hur utvecklas trender i samhället t.ex. i massmedia? 
 

• Förstå konceptualiseringen.  
Hur benämns idén? Vilka etiketter sätts för att definiera idéerna? 
Vad finns det för artefakter som beskriver den? Hur skiljer sig vad 
som görs och sägs i praktiken mot teorin? 

 
• Gräv som en detektiv i lagren av tidrum.  

Vilka konkreta spår i form av resultat finns ”här och nu” som 
uppkommit i en kontext av nutid, dåtid och framtid?  
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• Skapa förståelse för de komplexa sammanhangen genom att 
zooma ut och zooma in perspektiven från lokal till global nivå. 
Är relationerna kortvariga eller långvariga? Finns politiskt stöd, 
reglering och finansiering? 
 

• Använd många metoder.  
Vilka verktyg behöver du för att omgående börja konstruera din 
berättelse? 

Förslag till fortsatt forskning 
Målet med avhandlingen har varit att finna kunskap som ifrågasätter etable-
rad teori och kan stimulera till fortsatt forskning.1105 Denna studie kan inte 
leverera den slutgiltiga beskrivningen över ledarskap och begreppsinnebörd 
för omvälvande innovation i komplexa sammanhang.  

Som jag tidigare diskuterat i metodavsnittet kan jag inte heller utifrån en 
fallstudie hävda generaliserbarhet bortom den specifika kontexten. Även om 
denna fallstudie har sina unika särdrag anser jag att resultaten kan vara ap-
plicerbara på liknade situationer. I enlighet med min grundläggande kun-
skapssyn om att vår kunskap är kontextbunden och temporär behöver resul-
taten prövas, granskas och ställas mot andra studier i en fortsatt forsknings-
process.  

I studien har jag närmat mig områden som jag inte kunnat ta mig an på 
grund av att jag har varit tvungen att göra gränsdragningar. Studien har väckt 
nya frågeställningar som jag själv blivit nyfiken på och gärna skulle vilja få 
svar på. Det är frågor vars svar kan ge nya aspekter och bidra till ytterligare 
kunskap om omvälvande innovation i komplexa sammanhang. Mot den bak-
grunden lämnar jag avslutningsvis några ytterligare förslag på fortsatt forsk-
ning:  

Jag kan se att innovationsprocessforskningen skulle tjäna på att fler empirin-
ära studier utförs som fångar in ”där och då” innovation ”händer”, studier 
som även kan resultera i möjlighet att få studera misslyckade innovations-
satsningar.  

För att fördjupa kunskapen om komplexa innovationsförlopp skulle den me-
todologiska litteratur som t.ex. tas upp av Van de Ven och i ANT rörande 
processforskning kunna integreras mer inom innovationsetnografin. Här 
skulle även studier där aktörer medverkar aktivt i processerna, eller där et-
nografen själv bidrar med reflektioner och har en direkt påverkan på forsk-
                                                
1105 Stake, R. (1995). 
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ningsområdet, göra aktionsforskning till en del av innovationsprocessforsk-
ningen. 

Jag skulle vilja se fler studier som ger en bättre förståelse för vad som sker 
när det vi ser som taget för givet upphör, s.k. avinstitutionalisering. Särskilt 
intressant är det enligt min mening när det handlar om utvecklandet av om-
välvande innovationer i gränslandet mellan människor och teknik inom en 
stark institutionell inramning.  

Jag har i studien kommit fram till att en omvälvande innovationsprocess 
bygger på intersubjektiva värderingar. På fältet har jag kunnat ana ett infly-
tande även av något som skulle kunna ses som ”interobjektivitet” i koncep-
tualiseringsprocessen. Det skulle det vara intressant att få mer kunskap om. 
Det skulle möjligen kunna förklara lite mer hur så många olika tolknings-
former inryms under ett och samma institutionaliserade begrepp, när något 
totalt nytt skapas i ett sammanhang där det från början saknas tydliga 
och/eller befintliga föreställningar. 

Eftersom jag funnit att såväl konceptualisering som värdeskapande är viktiga 
processkoncept bakom omvälvande innovation skulle jag gärna se fler stu-
dier som undersöker inverkan av värdeomdömen, t.ex. om graden av mora-
liska omdömen är subjektiva eller objektiva och hur samverkan mellan mo-
raliska normer och faktapåståenden inverkar på begreppet omvälvande inno-
vation.  

Jag har även varit inne och vidrört ett spännande område utan att alls kunna 
fördjupa mig i det. Det handlar om omvälvande innovation kopplat till kog-
nitionsforskning i utveckling av och i samverkan med artificiell intelligens, 
ett område som jag tror kan leda till omvälvande innovation.  

Något jag själv funnit intressant, avslutningsvis, är att det inom den omväl-
vande innovationsprocessen finns en dimension av självförsörjande. I be-
greppet självförsörjande lägger jag in en form av nödvändig repetitiv hand-
ling som går ut på att skapa strukturer som inte går ut på dynamik och för-
ändring. Det vore intressant att studera detta närmare och jämföra det med 
begreppet självorganiserande. 
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Epilog 

”Jag sitter framför datorskärmen och väntar lite otåligt på att presskonfe-
rensen ska börja sändas live. Det är andra gången på mindre än en vecka som 
jag ser på en direktsänd presskonferens där avsändaren och objektet för fö-
remålet är KI, närmare bestämt delar av det nätverk som hanterar stamcells-
forskningen.  

Jag tänker att även denna presskonferens visar på en ny riktning för en 
snart två decennier lång forskardriven kunskaps- och teknikutveckling kring 
stamcellen, där politiker och jurister hela tiden förlitat sig på forskarnas om-
döme, kunskap och visioner, och att den nu prövas hårt av aktörer i det 
transnationella nätverket. Flera nyckelpersoner kopplade till KI och KS har 
redan fått lämna sina uppdrag.  

Det handlar om den internationellt erkände forskaren och läkaren Paolo 
Macchiarini som bedrev parallella verksamheter runt om i världen samtidigt 
som han var anställd som gästprofessor på KI och som överläkare på KS från 
2010 fram till 2016. Under Macchiarinis ledning som forskare och behand-
lande läkare avled två personer och en patient blev svårt skadad genom op-
erationerna med konstgjorda luftstrupar som behandlats med patientens egna 
stamceller som han utfört. Han har anmälts för forskningsfusk och för att ha 
förvanskat operationsresultaten i ett flertal publicerade vetenskapliga artik-
lar. Han har anmälts för oredlighet och för att ha praktiserat nya behand-
lingsmetoder utan fullgod riskanalys och avsaknad av tillstånd för klinisk 
prövning på ett oansvarsfullt sätt. 

Den nya praktiken med syntetiska strupar hade skapat skiften där flera ak-
törer överväger denna transplantationsform, vilket i sig kommer föra kun-
skapen framåt, men forskningspraktiken blir nu omkopplad mot en mer poli-
tisk/juridisk karaktär. På datorn hör jag hur utredaren betonar att en stark 
önskan om att hjälpa patienter inte gör det försvarbart att göra avsteg från 
gällande regelverk. Under presskonferensen pekar man på strukturella bris-
ter. Exemplet med Macchiarini har uppstått i en sammanflätning mellan 
forskning och klinisk tillämpning. Otydliga ansvarsförhållanden i praktiken 
har lett till brister i patientsäkerheten. Strävan efter excellens inom forsk-
ningen kan ha lett till att göra folk fartblinda, menar utredaren och fortsätter: 
”Sverige måste fortsätta att ha en djärv innovativ forskning men vi måste 
använda det befintliga juridiska ramverket av regler som finns för att garan-
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tera rättssäkerhet och underlag för rätt beslut. Slutsatsen som dras är att ruti-
ner behöver ses över och att nya kan tillkomma.”  

Jag tänker att forskningspraktiken och dess resultat kommer att få återverkan 
på stamcellen. Nya sammanhang kommer att uppstå inom vilka nya rutiner, 
tillstånd och metoder måste utvecklas för att skapa tillförlitliga procedurer 
för vad som är sjukvård och vad som är forskning. Macchiarini-skandalen 
och KI-fallet handlar, utöver brottsmisstankar och forskningsfusk, om ett 
arbete som syftar till att skyndsamt återupprätta det transnationella kollekti-
vets förtroende för landets forskningspolitik, KS, KI, ”Det nya Karolinska 
Solna” och Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Det är ett arbete som kom-
mer att pröva styrkan och hållbarheten i det som vi i studien lärt känna som 
det kraftfulla aktör-nätverket, vilket består av stamcellsforskarna och KI, och 
inte minst: aktanten, institutionen och den omvälvande innovationen – 
”stamcellen”. 
 

En ögonblicksreflektion, Gamla Stan september 2016 
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I HÄNDELSE AV DELAKTIGHET I EN OMVÄLVANDE INNOVATIONSPROCESS                  
En innovationsetnografisk berättelse om konceptet “stamcell” från en teoretisk 
och praktisk synvinkel

Detta är en avhandling inom forskarutbildningsämnet Innovation och design. Utifrån ett konstruktionistispektiv 
bygger avhandlingen på en fältnära fallstudie över utvecklingen av idén/konceptet ”stamcell” med ett övervä-
gande fokus på de embryonala stamcellerna och forskningen på Karolinska Institutet i Stockholm och Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge i perioder mellan åren 2002 och 2016.

Allt fler komplexa men även kontroversiella tekniker är under utveckling. Det är nya avancerade teknologier och 
tjänster där vi som individer blir allt mer samexisterande med maskiner och andra artefakter, inom och utom våra 
kroppar. Samspelet och förvecklingar mellan sociala och materiella ting skapar sammanhang av komplexitet. 
Det handlar om innovationsprocesser som präglas av en omvälvande karaktär.

I studien ställs frågan: Hur växer omvälvande innovation fram i komplexa sammanhang? På ett övergripande plan 
syftar avhandlingen till att vidareutveckla förståelsen av innovationsprocessen genom en fördjupad beskrivning 
av hur omvälvande innovation formas, utvecklas, implementeras och genererar effekter inom ett komplext 
samhälleligt sammanhang.

Studien ger ett teoretiskt och praktiskt bidrag till den innovationsvetenskapliga disciplinen. Genom att betrakta 
innovation utifrån ett angreppsätt med inspiration från vetenskaps- och teknikstudier (STS),och en tvärvetenskaplig 
ansats, påvisas hur översättningsperspektivet, transaktionellt meningsskapande, handlingsnät, aktörnätverk, 
tidrum, aktanter och det transnationella kollektivet kan användas för att konstruera en tolkning av innovation-
sprocesser som omvälvande

Resultaten presenteras i en modell. Komplexiteten återfinns i och omkring processerna. Detta bidrar till skapande 
av komplexa sammanhang, vilka leder till att även de omvandlas på olika sätt. Komplexitet blir därmed en viktig 
aspekt av omvälvandebegreppet. Det omvälvande kopplas både till delprocesser och till resultat av att det 
transnationella kollektivet och dess aktörer/aktanter kontinuerligt förändras på grund av sin delaktighet i idén/
konceptutvecklingen. 

Avhandlingen lämnar även ett processmetodologiskt bidrag i form av innovationsetnografi vars forskarroll som 
innovationsetnograf har praktiska implikationer för innovationsledningsforskningen. 
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