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social (jfr Pinch & Bijker, 1984; Latour, 1987, 1993; 
Sjögren, 2015). Inom Science and Technology 
Studies har det sedan länge varit tydligt hur tek-
nik- och naturvetenskaplig forskning och praktik 
är social till sitt själva väsen (se t.ex. Bloor, 1976; 
Pinch & Bijker, 1984; Latour, 1987; Mol, 2002; 
Wajcman, 2004; Sjögren, 2015). För att skapa och 
stabilisera fakta och artefakter krävs att de framträ-
der och placeras i rätt sociala sammanhang och att 
de stödjs av relevanta sociala grupper: kunder som 
ska konsumera dem, organisationer som ska finan-
siera dem, forskare som ska förmedla dem vidare, 
o.s.v. (jfr Pinch & Bijker, 1984).  Vissa forskare har 
även visat hur den åtskillnad som ofta görs mellan 
det tekniska/vetenskapliga å den ena sidan och det 
sociala å den andra i själva verket är diskursiv eller 
en efterhandskonstruktion. Snarare är människor, 
djur, fakta, artefakter m.m. samtliga att betrakta 
som inbegripna i sociala nätverk där alla utövar en 
form av agens (Callon, 1986; Latour, 1987, 1993), 
något som av andra beskrivs som att det som bru-
kar förstås som socialt och tekniskt inte är åtskilda 
utan snarare tätt insnärjda i varandra (Barad, 2007; 
Hekman, 2010). Det tekniska som en sfär åtskild 
från en social sfär är resultatet av nätverk mellan 
olika aktörer, av en tänkt åtskillnad mellan tätt i 
varandra insnärjda element. Detta innebär att vad 
som förstås som en innovation eller en användare i 
ett sammanhang grundar sig på detta sammanhang; 
på dem som ingår både vad gäller individer, orga-
nisationer, tekniska artefakter och system. Därför 
måste orsakerna till skillnader i uppfattning sökas 
i detta sammanhang, både vad gäller vilken forsk-
ningstradition intervjudeltagarna tillhör, vilken 
slags teknik de fokuserar, vilka finansiärer de har 
och vilka användare de riktar sig till. 

Mot bakgrund av ovanstående problematisering av 
uppdelningen mellan socialt och tekniskt definierar
vi i denna rapport en social innovation som en 
ny produkt, tjänst, metod, organisationsform 
eller samhällsstruktur vars framtagningsprocess 
är inkluderande, d.v.s. att grupper som vanligtvis 
exkluderas eller tidigare exkluderats ur innova-
tionsprocesser inkluderas och vars resultat leder 
till en social förändring som gagnar samhället som 
helhet snarare än privata intressen (jfr Mulgan et 
al. 2007; Phills et al. 2008). Den givna definitionen 
hjälper till att avgränsa vad ”social” i social inno-
vation betyder. Det är något snävare avgränsat än 
vad som ofta annars avses med ”social”, och kanske 
snarare att beskriva som samhällelig (jfr Rüede & 
Lurtz, 2012) 1.  

1. Inledning
Innovation, i betydelsen nytänkande lösningar, 
utpekas av såväl i EU:s som i Sveriges och Norr-
bottens innovationsstrategier som avgörande för 
att kunna hantera aktuella samhällsutmaningar 
(EU-kommissionen, 2010a, 2012b; Näringsdepar-
tementet, 2012; Länsstyrelsen i Norrbotten, 2013). 
Vid en närmare titt är det dock framförallt vissa 
typer av innovationer som framlyfts, medan andra 
tenderar att osynliggöras. Tidigare forskning har 
visat att de så kallat tekniska innovationer som ut-
vecklats inom tillverkningsindustri, basindustri och 
högteknologisk industri (t.ex. IT och bioteknik) 
är de mest beforskade och befrämjade formerna 
av innovation. Innovation i privata och offentliga 
tjänstenäringar, social innovation och organisato-
risk innovation är exempel på former och kontex-
ter som inte rönt lika stor uppmärksamhet från 
politiker, tjänstemän och forskare (Andersson et 
al., 2012; Blake & Hanson, 2005; Lindberg, 2010, 
2012; Pettersson, 2007).
 
Som ett potentiellt alternativ till de traditionellt 
tekniska och industrinära innovationerna har 
allt mer uppmärksamhet i forskning och politik 
under de senare åren riktats mot social innovation. 
Inte minst då social innovation utpekas som ett 
av de viktigaste verktygen för att hantera aktuella 
samhällsutmaningar som exempelvis arbetslöshet, 
fattigdom, recession, demografiska förändringar 
och klimatförändringar (EU-kommissionen, 2013; 
Mulgan et al., 2007). Exempelvis innehåller EU:s 
nya tillväxt- och innovationsstrategi ett tydligt 
åtagande att främja social innovation (EU-kom-
missionen 2010a, 2010b). Betydelsen av social 
innovation för tillväxt och välfärd understryks 
även i Sveriges och Norrbottens innovationsstra-
tegier (Näringsdepartementet, 2012; Länsstyrelsen 
i Norrbotten, 2013). Den forskning som hittills 
hunnit genomföras visar att social innovation ten-
derar att förstås utifrån fyra nivåer och sju katego-
rier, vilka i sin tur formar den betydelse som social 
innovation tilldelas i enskilda fall (se Rüede & 
Lurtz, 2012). De fyra nivåerna är: 1) nya varor och 
tjänster, 2) nya metoder, 3) nya organiseringssätt 
samt 4) nya samhällsstrukturer. De sju kategorierna 
är: 1) att göra något gott för samhället, 2) att för-
ändra sociala praktiker och strukturer, 3) att bidra 
till stads- och landsbygdsutveckling samt regional 
tillväxt, 4) att omorganisera arbetsprocesser, 5) 
tekniska innovationers sociala sammanhang, 6) att 
förända socialt arbete/policy, 7) innovativa digitala 
nätverk (EU-kommissionen, 2013; Mulgan et al., 
2007; Rüede & Lurtz, 2012).
 
När ”social” sätts samman med ”innovation” 
uppstår en möjlighet att synliggöra och granska 
de dominerande normer och strukturer som får 
definiera vad en innovation är och bör vara; av 
denna anledning finns i benämningen en norm-
kritisk potential. Samtidigt är det viktigt att påpeka 
att en social innovation inte innebär detsamma 
som att en innovation är social, i motsats till andra 
innovationer som då skulle vara icke-sociala. En 
sådan definition räcker inte eftersom det knappast 
finns någon innovation som inte kan beskrivas som 

1 Se t.ex. hur Cova och Svanfeldt (1993: 300, kursivering i original) talar om 
samhällelig innovation istället för social: ”A societal innovation […] should be under-
stood as the process by which new meanings are introduced into the social system. 
Thus, societal innovations inscribe themselves in a societal context rather than in a 
market segment. They constitute a linkage between new socio-cultural trends and 
tendencies and current technological potentials by introducing a new meaning in 
society […].”
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1.1 Syfte
Syftet med föreliggande rapport är att öka förstå-
elsen för vilken plats sociala aspekter och social 
innovation har och kan få inom teknikvetenskaplig 
forskning. För att svara upp mot detta syfte kommer 
vi här genom ett antal kvalitativa nedslag undersöka 
tänkbara sociala aspekter i forskningsstudier, inn-
ovationsprocesser och externa samarbeten inom 
teknikvetenskaplig forskning på Luleå tekniska 
universitet. 

Frågeställningar är:

• Hur förstår och förhåller sig intervjudeltagarna 
till innovation?

• Hur förstår och förhåller sig intervjudeltagarna 
till sociala aspekter av sin verksamhet?

Genom att uppmärksamma möjliga sociala aspek-
ter i de innovationer som annars lätt ses som rent 
tekniska, öppnar vi upp för en kritisk reflektion av 
de normer och strukturer som tenderar att defi-
niera vad en innovation är och bör vara, utan att 
därigenom riskera att reproducera en uppdelning 
mellan det sociala och det tekniska. Detta kan dels 
belysa det sociala även där det ofta förväntas vara 
frånvarande, dels visa på möjligheter till ökad sam-
hällsrelevans i teknisk innovation.

För att svara upp mot syftet har sju personer verk-
samma vid de tekniskt inriktade institutionerna 
Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN), Sys-
tem- och rymdteknik (SRT) samt Teknikvetenskap 
och matematik (TVM) intervjuats. 

1.2 Genomförande 
Studien är en vidareutveckling av en redan ge-
nomförd undersökning bland forskare vid Luleå 
tekniska universitets institutioner som har en mer 
humanistisk/samhällsvetenskaplig/konstnärlig 
inriktning, nämligen Ekonomi, teknik, samhälle 
(ETS), Hälsovetenskap (HLV) samt Konst, kom-
munikation och lärande (KKL) (www.ltu.se/so-
cialinnovation). Föreliggande rapport var tänkt att 
skapa motsvarande kunskap om institutioner med 
huvudsakligen teknisk/naturvetenskaplig inriktning, 
det vill säga Samhällsbyggnad och naturresurser 
(SBN), System- och rymdteknik (SRT) samt Tek-
nikvetenskap och matematik (TVM). 

Utifrån projektets övergripande intresse ville vi 
intervjua verksamma vars forskningsstudier, inn-
ovationsprocesser och externa samarbeten vars 
innovationsforskning i någon mån kan tänkas ha 
urskiljbara sociala aspekter. Utifrån redan upparbe-
tade kontakter vid universitetet utkristalliserade sig 
en lista med namn på verksamma lämpade att ingå 
i undersökningen. Dessa kontaktades via e-post 
där de, efter en kort beskrivning av studien och 
dess syfte, ombads ta ställning till att bli intervjuad. 
Efter påminnelse hade sju personer tackat ja till att 
delta varpå tid för intervju kunde bokas in. Urvalet 
av intervjudeltagare gör att studien inte kan sägas 
representera samtliga verksamma inom de tre studera-
de institutionerna, varken statistiskt, analytiskt eller 
tematiskt. Däremot ansåg vi det vara viktigt att

intervjudeltagarna fördelades relativt jämnt mellan 
de tre institutionerna. 

Sju intervjuer har genomförts: tre av Sjögren och 
fyra av Johansson. Intervjuerna var av semistruktu-
rerad karaktär och utgick från en frågeguide med 
ett antal övergripande, och öppet formulerade, 
frågor. En timme avsattes för varje intervju. Sex av 
intervjuerna ägde rum på deltagarens kontor/ar-
betsplats medan en intervju ägde rum i ett mö-
tesrum i anslutning till intervjuarens arbetsplats. 
Efter medgivande från intervjudeltagaren spelades 
samtalen in varefter de ordagrant transkriberades.

De i rapporten återgivna citaten har i viss mån 
redigerats för att underlätta förståelsen. Till exem-
pel har vissa upprepningar av ord och grammatiskt 
felaktiga ändelser tagits bort. För att intervjudelta-
garna ska vara något mer konfidentiella har även 
vissa ord som uppenbart identifierar dem ersatts av 
ett ”X” eller förklarande ord inom hakparentes. I öv-
rigt har vi låtit återge citaten ordagrant för att vårt 
material ska framträda på ett transparent vis.

För att flytta fokus från individerna till mer gene-
rella aspekter av innovation och sociala aspekter 
inom forskning, innovationsprocesser och samarbe-
ten har vi valt att inte presentera intervjudeltagarna 
med namn eller andra uppgifter som forsknings-
ämne eller organisatoriskt hemmahörande. Istället 
benämns de i texten utifrån den ordning i vilken 
de intervjuades. Många av de intervjuade är dock 
framstående inom sina respektive områden, vilket 
har gett dem en så pass specifik kompetens och 
position som de är relativt ensamma om i organi-
sationen att de ändå kan vara möjliga att identi-
fiera i texten. Vi har därför särskilt noga övervägt 
hur intervjudeltagarna representeras genom våra 
beskrivningar i rapporten. 



I DENNA DEL PRESENTERAS RESUL-
TATET FRÅN INTERVJUERNA, i linje med 
rapportens syfte och frågeställningar, uppdelat i två 
övergripande teman: förståelser av innovation och 
förståelser av det sociala. Under varje tema ser vi hur 
de intervjuade forskarna ger delvis olika beskriv-
ningar. Innovation, användare eller andra relevanta 
sociala aspekter av den egna forskningen fylls med 
mer eller mindre olika meningar. Sålunda innebär själva 
beskrivningen och användningen av begreppen ett 
meningsskapande, vilket i sin tur innebär att pre-
sentationen av detta meningsskapande innefattar ett 
visst mått av analys i betydelsen att centrala teman i 
intervjuerna lyfts fram och jämförs med varandra. Vi 
kommer då också bli varse att detta meningsskapande 
inte är skiljt från materiella faktorer såsom finansie-
ringssituation eller vilken plats den specifika forskning-
en har i det omgivande samhället. I en slutdiskussion 
kommer vi sedan att lyfta analysen till en nivå där  
resultaten sätts i relation till relevanta teorier och  
perspektiv. Först kommer vi dock att vända oss till 
forskarna för att se hur de förstår begreppet innovation.

RESULTAT 
OCH

ANALYS

2.1 Förståelser av innovation  
I inledningen beskrevs hur politiker och sakkunniga 
allt mer kommit att se tillkomsten av innovationer 
som en framgångsfaktor och indikation på kvalitet och 
utveckling. Detta paradigm har också fått genomslag 
inom forskning, inte minst i form av de forsknings-
medel som tillgängliggjorts inom ramen för innova-
tion och utveckling. Innovation är därför något som 
forskare i allt större grad måste förhålla sig till och detta 
kapitel ges några exempel på intervjudeltagarnas olika 
förhållningssätt. Kapitlet visar att medan flertalet av de 
intervjuade i viss mån beskriver sin forskning i termer 
av innovation så finns skillnader i vilken betydelse be-
greppet ges. Dessutom förhåller sig några mer kritiskt 
till begreppet innovation och det forskningspolitiska 
utrymme som det kommit att få. 

Intervjudeltagare 2 var en av de mer benägna att tala 
om sin och sin grupps forskning i termer av innova-
tion. Givet verksamhetens organisering och finansie-
ring inrapporterade gruppen kontinuerligt till huvud-
finansiären de innovationer, omnämnda som ”success 
stories”, som genererats. Av denna anledning kan de 
därmed tänkas bli skolade att tänka på och utvärdera 
sin verksamhet i termer av innovation. Ett exempel 
på innovation är en modell som möjliggör för företag 
att utveckla och på nydanande sätt leverera tekniska 
lösningar:

För att leverera [X] har vi visat i forskning, vilken vi säger 
är en slags innovation, att då måste vi ha koll på fyra, det 
vi kallar constitutes eller delar. Det är en hårdvara, det är en 
mjukvara, det är service/support-system och det är ett drift-
system. Det är fyra enheter. Om man vet det från början, då 
betyder det att ska man göra det här smart och bra, då måste 
man ta hänsyn till alla de här fyra [delarna] parallellt från 
början, innan man har de här produkterna klara. För det 
kan ju visa sig att det är smart att lägga mycket krut på sitt 
underhållningssystem och väldigt lite på hårdvaran. Hårdva-
ran kanske är jättedålig för att det är så enkelt att serva den, 
eller vice versa och det har man då chans att ta itu med. Och 
då har vi tagit fram ett ramverk, bl.a. för hur det där ska gå 
till. Ganska grovt, men det är de första stegen. Det i sig är 
en viktig innovation som våra företag kommer att behöva för 
att i huvudtaget göra sån utveckling av [X]. (2)
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Det som här omnämns som innovation är således inte 
produkten i sig utan snarare metoder för dess fram-
ställande vilket genom forskningen blir tillgängliga för 
partnerföretagen att använda för sin utveckling. 
 
Intervjudeltagare 4, vars forskning också fokuserar me-
toder för utveckling, betonar tvärtom att innovationen 
framförallt sker i ett nästa steg, det vill säga när företags-
parterna – utifrån metoderna – har utvecklat produk-
ten (eller tjänsten) i fråga. Det tycks därmed finnas en 
otydlighet, eller en glidning, gällande när en innovation 
blir till och därmed också om vad innovationen utgör 
(produkten eller metoden för dess utveckling?):

Det jag lägger i begreppet innovation, det är att man ska 
utveckla någonting som sedan, enkelt uttryckt, ska tjänas 
pengar på, den delen som man har gjort. Det är för mig 
innovationen som Vinnova och … framförallt Vinnova är 
det väl som har de kraven. Att det inte bara ska visa att det 
här är ett forskningsrön. Utan det ska tas steget ut, det ska 
bli affär av det och det ska, ja, kommersialiseras på något 
sätt då. Det jobbar vi då framförallt inom [X], för där är 
vi i den fasen nu. Nu ska det implementeras och företagen 
ska använda de här resultaten. Så på något sätt är det ju 
innovation. I mina termer. (4)

Intervju nummer 3 var det samtal under vilket ”inno-
vation” nämndes flest gånger. Det var dock tydligt att 
det delvis var en alternativ betydelse av innovation som 
åsyftades jämfört med ovanstående:

När vi pratar om [vårt forskningsområde] så säger vi att 
”ja men, det är ett sätt att göra innovation tillsammans 
med användare, med användares behov i fokus och då 
potentiella användare av [X]-innovationer, och att göra det i 
deras verkliga kontext”. Många gånger är de projekt vi har, 
då kanske vi börjar med att prata med användarna för att 
veta deras behov. Vi diskuterar, vi tittar i deras kontext, vi är 
där, vi observerar, vi interagerar med dem. Sedan utvecklar 
vi någonting, antingen tillsammans med dem eller själva 
och utvecklar … Vi börjar ofta med koncept, på en ganska 
konceptuell, enkel nivå. Sedan går vi vidare och gör den 
mer och mer mogen och testar hela tiden tillsammans med 
användarna. Det gör vi antingen genom att de får komma 
hit och testa här på LTU, beroende på hur moget det är, eller 
att de får testa hemma i hemmet, för det är det vi lägger in i 
det här real world context. Ibland har vi gjort shoppingtjäns-
ter till exempel. Då är vi inne i stan och testar tillsammans 
med dem som är och shoppar och rekryterar användare där 
på plats. Så det är lite olika beroende på vad vi gör. Men 
det här med [vår metod] det har också fått ett ganska stort 
genomslag om man tittar generellt runt om i Europa och 
det är en drivkraft för att skapa innovationer som syftar till, 
som tar avstamp i användare och deras behov, istället för 
att ta avstamp i tekniken. Det ska vara en motpol till det 
här teknikdrivna som finns, det ska vara mer samhälls- och 
behovsdrivet istället. (3)

Det vi kan se i citatet är att den användardrivna inno-
vation som här  beskrivs positioneras som en motpol 
till ”teknikdrivna” innovationer som antas ta avstamp 
i tekniken, snarare än i användarna och deras behov. 
Medan intervjuperson 3 därmed kan sägas arbeta med 
innovationsbegreppet ”från insidan” - att använda det 
men utifrån en delvis annan betydelse – var intervju-
person 1 mer kritiskt inställd till det ”paradigm” som 
innovation kommit att utgöra.

I: Vi jobbar egentligen inte med innovationer. Vi jobbar 
med utvecklingsprojekt, så vi har ju väldigt svårt att 
anpassa oss till det här innovationstänkandet egentligen. 
K: Vad menar du när du säger så?
I: Ja vi har ju, våra partner [X], det är ju mer de och de 
företag och leverantörer, maskinleverantörer, som tar fram 
produkterna. Vi tar fram konceptet för det, och då är det 
mer möjligtvis forskningen som krävs för att veta hur 
man kan göra på det här sättet. (1) 

I kritiken återkommer det som också tidigare citat 
har berört, nämligen en otydlighet gällande när en 
innovation blir till. Enligt intervjuperson 1 är deras 
forskning konceptuell, medan innovation istället 
skapas när deras partner utvecklar produkterna. 
Detta gör i sin tur att den mer direkta kopplingen 
mellan forskning och innovation snarast konstrueras 
i ansökningsförfarandet utifrån vad finansiärerna 
efterfrågar: 

I: Ja, och att vi nu i alla lägen ska vara de som driver 
det här och att nu universitet jobbar med att ta fram, och 
att man nu stärker folk bland studenterna, att nu ska vi 
liksom driva fram det här på något sätt, det är någonting 
som är, det är bisarrt för mig. 
K: Du menar att det blir ett fokus på innovationer?
I: Ja, som jag inte tycker är… nog är det väl bra för de 
som är runt. Jag har ju ingenting emot det så att säga 
att man, de [innovationer] som blir eller så, och vi är ju 
jättedåliga på det så jag förstår att det behövs. Men man 
får hjälp med mycket, men inte med det man behöver 
och det är resurser, egentligen. Det är samma med de 
människor som ska driva fram det, tills du behöver peng-
ar så finns det hur mycket hjälp som helst. Men det är 
ju det som du mer än någonting behöver för att kunna 
göra de investeringar som krävs för sådana här saker. 
Men, som sagt, det här tävlandet som vi håller på med 
nu inom innovation, det är ett paradigm man är i, men 
det går väl över inom tio år i alla fall, det svänger. 

Även intervjudeltagare 7 beskrev begreppet inno-
vation som ”knepigt” då forskningsprocessen sällan 
innefattar både implementeringen och uppfölj-
ningen av den innovation som utvecklas. Däremot 
var innovation något som de, av finansieringsskäl, 
”måste […] förhålla” sig till. 

K: Innovationer, är det något ni säger att ni sysslar med? 
I: Ja, det gör vi. Vi har mycket pengar från Vinnova så då 
måste vi förhålla oss till det [skrattar], sen tycker jag att 
det är lite knepigt själva begreppet innovation.
K: Okej, berätta gärna mer.
I: Nej men, det som vi gör försöker vi hela tiden nå 
någonting som är bättre än dagens lösningar som kanske 
har många brister. På det sättet är det mesta vi gör inn-
ovativt. Sen vet jag då att den officiella definitionen av 
innovativitet är att någonting också ska vara prövat - att 
det fungerar och har kommit till användning - för att det 
ska vara en innovation. Och det kanske är sällan som vi 
kommer så pass långt med att följa upp någonting som 
vi själva har föreslagit. Men i och med att vi jobbar nära 
tillsammans med, antingen med brukare eller med de 
samhällsorganisationer, inte minst kommuner, som ska 
genomföra [X-]projekt tillexempel. Så kommer det ju att 
tillämpas genom [dem]. (7)
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motsats till de tänkt teknikdrivna. Slutligen finns de 
som ser de metoder och koncept de utvecklar som 
innovationer, vilket antyder en mindre ansträngd re-
lation till innovationsbegreppet, något som i viss mån 
kan tänkas vara ett sätt att svara upp mot de krav som 
finansieringsorganisationer ställer på innovationsfokus. 

En fråga som på olika sätt berördes av undersöknings-
deltagarna gällde när en innovation träder i kraft och 
vad en innovation därmed är. 
 
Samtidigt tycktes de flesta eniga om att vad forsk-
ningen skapar framförallt är metoder eller koncept 
som i ett nästa steg kan tillämpas. Åsikterna gick 
dock isär gällande huruvida metoderna och koncep-
ten i sig kunde sägas utgöra en innovation, eller om 
innovationen istället avkrävde implementering och 
utvärdering. För många kommer hur som helst olika 
intressenter eller relevanta sociala grupper in och så 
att säga avgör innovationens tillblivelse: användare, 
finansiärer och företag som utvecklar en produkt 
baserat på forskningsresultaten är samtliga med och 
stabiliserar innovationen som innovation.

2.2 Förståelser av det sociala  
Vi har i avsnittet ovan sett hur begreppet innovation 
för de olika forskarna har delvis olika betydelse och 
fyller olika funktioner i deras respektive forsknings-
kontext. Vi har sett hur forskarna förhåller sig olika 
till det som en forskare talar om som ett innovations-
paradigm. Tydligt blir att innovationer sker i sociala 
sammanhang där bland annat forskarsamhället, använ-
dare, företag, kommuner och finansiärer möts. Så hur 
ser de intervjuade forskarna på sociala aspekter av den 
forskning de bedriver? 

2.2.1 Sociala ingångar i teknisk forskning 
Samtliga forskare fick under intervjuerna svara på 
hur de ser på möjliga sociala aspekter av sin och sin 
grupps forskning. Vissa av dem resonerar kring hur 
den teknik de utvecklar alltid befinner sig i ett socialt 
sammanhang som inte går att reducera bort. En 
forskare beskriver hur forskningen, genom att röra 
”de miljöer som människor lever i”, alltigenom har 
”en beröring till de sociala” (7). På ett liknande sätt 
gör överlappningar mellan det som intervjudeltagare 
5 ser som det sociala och det tekniska att det forskn-
ingsämne hen är verksam inom snarast kan betecknas 
som tvärvetenskapligt, där hemvisten beskrivs som 
teknisk men beröringspunkterna med beteende- och 
samhällsvetenskap är påtagliga:

Det handlar om teknik, men det handlar också om 
sociala relationer. Det handlar om beteenden, det handlar 
om processer för att besluta. Och det handlar såklart om 
människors vanor och beteenden, och [att] uttrycka, både 
att man beskriver och relaterar sina vanor till faktiska 
beteenden. […] Så … man skulle kunna karaktärisera 
det som forskning som i grunden har en teknisk hemvist 
men som är tvärvetenskaplig åt olika håll i olika typer av 
projekt och olika typer av verksamheter. (5)

En tredje forskare beskriver på liknande sätt hur det 
intresse som under doktorandtiden riktats mot tek-
niken ”i sig” samt dess utveckling, med tiden allt mer 
kommit att förskjutas mot de människor och de soci-
ala sammanhang där tekniken är tänkt att användas:

Intervjudeltagaren fortsätter genom att påpeka att 
den ”tävling” som innovation kommit att utgöra 
tenderar att överbetona värdet av det nya; ”man ska 
pröva något nytt – för att det ska vara något nytt, för 
att det ska vara nytt och innovativt ” (7). Det som där-
med riskerar att gå förlorat är det redan välbeprövade 
och fungerande. En ytterligare svårighet med forsk-
ningens möjlighet att generera innovationer, som 
intervjudeltagaren lyfter fram är att deras tillkomst 
är avhängd intressenternas vilja. Detta gör att de 
lösningar som kanske är mest nytänkande, men som 
samtidigt innehåller ekonomiska risker eller politiska 
kontroverser, riskerar att aldrig omsättas i praktiken:

K: Hur skulle du säga er forskning bidrar till samhället 
och samhällsutvecklingen? 
I: Jo det tycker jag absolut att den gör (skrattar), kanske 
är det det jag har pratat mest om. Och det är väl också en 
utmaning, det här med när man kommer med nya förslag, 
så gäller det ju att de, jag pratar om kommuner i det här 
fallet, tillämpar det också och att de vågar göra det. Men 
om det är väldigt innovativt så vågar de inte riktigt. De 
riskerar någonting – att det inte ska fungera bra eller att 
det ska bli kostsamt eller att de får göra om det. Det tycker 
jag är en av de största utmaningarna inom innovationer 
eller innovativ kunskap kan man säga. För innovation 
kanske det inte blir förrän det tillämpas, förrän kommuner 
har vågat använda det. […] Sen är det väldigt mycket av 
det som vi sysslar med som vi kanske ser som innovativt 
men som inte är politiskt lika gångbart. Tillexempel att 
ge större företräde för gående och cyklande. Billobbyn är 
ganska stark, eller väldigt starkt. Att minska bilåkandet 
i den här typen av mindre städer, det ser vi ju är lättare i 
storstäder där det är mer kaotiskt och finns bättre kollek-
tivtrafik. Men i mindre orter som vi jobbar mycket med 
här i Norrbotten, då är de ju van att kunna åka långa 
sträckor bil utan att hamna i köer eller ha svårt att hitta 
parkeringsplatser. Och då kan det vara svårare att prata för 
gång- och cykelväg. (7)

Vad som blir tydligt i citatet ovan är hur beroende 
forskaren är av andra i sitt forskningsarbete; innova-
tionens möjlighet ligger så att säga till stor del bortom 
forskarens kontroll. Om forskningsresultaten först blir 
innovationer då de implementeras av en extern orga-
nisation (t.ex. en kommun eller ett företag) så ligger 
mycket i händerna på dessa andra aktörer vilka ska få 
resultaten att sträcka sig utanför forskargruppen. Ska 
forskningsresultaten översättas till innovationer krävs 
att externa aktörer gör dem till sina.

Denna del har visat exempel på hur intervjudeltagar-
na beskriver sin forskning i relation till innovation. 
Genom ett antal citat har vi tydliggjort att samtliga 
av deltagarna i någon mån förhåller sig till innova-
tionsbegreppet, inte minst i kommunikationen med 
potentiella och nuvarande forskningsfinansiärer. Någ-
ra är kritiska till fokuset på innovation och menade 
att det är ett paradigm och en tävling som är ”bisarr”. 
Andra tyckts mindre ovilliga att tala om sin forskning 
i termer av de innovationer som den genererat, men 
har svårt att se sina forskningsresultat som innovatio-
ner då implementering och uppföljning sällan är del 
av forskningsprojekten. Ytterligare andra använder 
innovation flitigt i talet om sin forskning men fyller 
det med en alternativ, användardriven, betydelse i 
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alla parter involverade i projekten alltid delar: 

De [ingenjörer och matematiker] har ju inte alltid det här 
samhällsperspektivet och de är inte alltid så intresserade 
heller utav vad människor tycker. Utan de är intresse-
rade av vad tekniken kan göra och vad som går att göra 
rent tekniskt. Så att det är ju, jag menar, det är en kamp 
hela tiden och det som vi ser som den största, eller en 
stor utmaning, som vi jobbar med, det är ju den här: hur 
översätter vi behov, hur översätter vi mänskliga drömmar 
och sådana saker till designprinciper för hur någonting ska 
designas? Så att de här teknikerna tar det till sig? För vi 
pratar ju helt olika språk. Vi, jag menar, ibland så förstår 
vi ju inte vad de säger och de förstår inte vad vi säger heller. 
Utan det handlar ju om att hitta en översättning däre-
mellan. Och ett sätt som har varit ganska framgångsrikt 
det har varit att ha med sig utvecklarna när vi pratar med 
användarna så att de hör direkt. Sedan driver vi processen, 
alltså när vi kommunicerar med användarna. För där 
har vi också sett att när utvecklarna är lite mera aktiva 
och försöker driva på processen, då vill de gärna pådyvla 
teknologin på användarna och de vill gärna övertyga 
användarna om att det de har gjort är bra. Istället för att 
lyssna och höra vad säger användarna egentligen? (3)

Genom att betona svårigheterna att förstå varandra 
och hur de ”talar olika språk” framträder genom cita-
tet de olika perspektiven (”samhällsperspektivet” och 
utvecklarnas ’teknikdrivna’) som väsenskillda. Utöver 
dessa olikheter antyds i citatet också relation mellan 
de två, där de renodlade teknikerna tycks ha möjlig-
heten att inte intressera sig för det sociala utan kan 
fokusera på tekniken ”i sig”. Hierarkin dem emellan 
blir, som samma intervjudeltagare påpekar, tydlig: det 
är den mer renodlade teknikförståelsen som framfö-
rallt finns representerad bland finansiärer och forsk-
ningspolitiska aktörer. Det som i ntervjudelatagare 
2 ovan beskrev som grundat på olika kompetenser 
och ämnestraditioner, beskrivs här som ointresse och 
ovilja att beakta användarnas perspektiv. Mer kon-
struktivt, och mindre personcentrerat, är att istället 
uppmärksamma de incitament som kan finnas för att 
framhålla respektive förhållningssätt. Ett exempel är 
de förutsättningar som finns för mer tvärvetenskapli-
ga möten och samarbeten:

[N]är vi var fyrahundra anställda, då kunde man ju ha 
någon koll på vad andra höll på med, så då var väldigt 
lätt att bjuda in. Men nu när vi är sjuttonhundra har 
man ingen som helst koll och även om man går in i Pure 
eller i Researchgate, eller vad det nu kan tänkas heta, och 
man ska följa varandra och sådär så… Så är det nog så 
att det är lite lättare att hålla koll på och söka kontakt 
med dem som håller på med ungefär samma sak men 
någon annanstans. För det är jobbigare att jobba med en 
annan dimension i projekten än att jobba med det man 
är van vid. […] Och det är, jag har ju varit [X], så jag 
har ju alltid fått intryck från andra håll och då har det 
varit lättare att tänka utanför boxen. Och jag tror att det 
är mycket inom boxen. Och det är ju lite synd för många 
forskare har ju så mycket mer att ge om man kommer ut, 
eller om man vågar komma utanför boxen. Alltså utanför 
sin egen comfort zone och så vidare. Men det är ju strid på 
kniven. Det gäller att publicera, det gäller att ragga pengar 
och sådär och, jamen. Jag har aldrig haft problem med 
finansiering men det har inte blivit något 

När jag hade disputerat och ville utveckla en teknik så 
insåg jag att den här tekniken fungerar, det är kompeten-
sen för att använda den som inte alls fungerar och då blev 
det ju allt det här med lärande och att bygga [för det] allt 
mer intressant för vi såg att det är där det händer. […] 
Men att vara ingenjör idag är ju att jobba med människor. 
Det är att skapa system, och även om man inte direkt, så 
handlar hela tiden om interaktion med människor, så man 
måste ju ha den biten. (1)

Båda citaten visar att det är användandet av tekni-
ken – och den kompetens och lärande som det i sin 
tur avkräver – som gör den omöjlig att särskilja från 
dess sociala sammanhang. Som intervjudeltagare 1 
framhåller får det i sin tur också implikationer för 
tekniskt yrkesutövande. Genom att hävda att det 
”att vara ingenjör idag är att jobba med människor”, 
frångår forskaren förståelsen av teknik som asocial 
eller icke-social. Andra, vars verksamhet tycks ske 
”längre bort” från de människor som i slutändan 
kan tänkas använda och beröras av tekniken, har 
svårare att formulera forskningens sociala aspekter. 
Intervjudeltagare 2 beskriver hur de har för vana 
att motivera sin forskning utifrån ett hållbarhetsper-
spektiv. Men medan ekonomisk hållbarhet och till 
viss del även ekologisk hållbarhet är aspekter som de 
utforskat, är effekterna på den sociala hållbarheten 
något som de står i startgroparna att börja undersöka. 
Det som har identifierats som en potentiell konse-
kvens för social hållbarhet är att den inriktning som 
deras forskning föreslår skulle, om den får ett brett 
genomslag, avkräva av både forskning och företag att 
ha ett mer tvärvetenskapligt förhållningssätt där olika 
kompetenser, perspektiv och därför potentiellt också 
olika människor och erfarenheter, blandas. Om detta 
faktiskt kommer att ske återstår att utforska:

Jag förstår ju intellektuellt att de kan ha de här effekterna 
men jag kan inte lägga fram så mycket bevis för det än. 
Men förhoppningsvis kan jag det de kommande två åren. 
Den andra sidan, ekologi- och ekonomibiten, där har vi 
ju mer att komma med, men där har vi ju mer incitament. 
Men att det har effekt det är klart att det vore positivt för 
samhället det är också helt uppenbart. Men det är inte 
enkelt. (2)

I citatet framhålls hur det, till skillnad från ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet, har saknats incitament för 
att utforska social hållbarhet. Samma forskare under-
stryker längre fram i intervjun att anledningen varför 
forskningsmiljön är ovan att utforska sociala aspekter 
är att det, givet av att de är tekniker, inte samhällsve-
tare, är tekniken som är deras ”primära intresse” (2). 
Således framkommer en mer dikotom förståelse än 
den som forskarna ovan uttryckte, där det sociala och 
det tekniska ses som tillhörande olika forskningsin-
riktningar och kompetenser. 

Hittills har de två sätt att närma sig det sociala och 
det tekniska som beskrivits ovan framträtt som 
sammankopplade till olika typer av forskning. Som 
intervjudeltagare 3 beskriver kan spår av dessa 
angreppssätt dock återfinnas i ett projekt eller vissa 
forskargrupper. Forskaren ifråga betonar nödvänd-
igheten att utgå från användare och människor i 
teknikutveckling men det intresset är inte något som 
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här frågan med just genus jämställdhet. För dessutom, 
det är inte bara genus, utan det är även det här med icke-
svensk bakgrund som vi har en ganska stor andel av, vi 
har en mångfald, det är en ganska stor mångfald inom X 
om vi skulle slå det på ett snitt. (2)

Inledningsvis var satsningarna på jämställdhet ett 
krav från forskningsfinansiärerna, då den egna 
organisationens aktiva jämställdhetsarbete var ett 
kriterium för att få medel. De incitament att sam-
mankoppla sociala aspekter till jämställdhet som 
på så sätt skapades kan i sin tur jämföras med hur 
samma finansiär inte i motsvarande utsträckning 
avkrävde en redogörelse av forskningsresultatens 
sociala aspekter.

Vi har i det ovanstående sett hur de olika intervju-
deltagarna både förhåller sig olika till, och har olika 
förståelse av, sociala aspekter av sin forskning. När 
några framhöll teknikvetenskapens ofrånkomligt 
sociala karaktär, hade andra svårt att se sådana sociala 
aspekter av sin forskning. Att däremot hävda att 
själva forskningssammanhanget har relevanta sociala 
aspekter, såsom könsfördelningen i forskargruppen, 
var något som intervjudeltagare från båda grupper 
gjorde. Ett annat perspektiv var att lyfta fram ett in-
tresse för eller fokus på användaren, kontrasterat mot 
ett rent teknikperspektiv, som en grundläggande 
skillnad mellan olika forskningstraditioner.

Att vissa intervjudeltagare lyfte forskargruppens 
sociala karaktär men inte forskningsresultatens kan 
bero dels på finansiärers krav på ett sådant fokus just 
där. En annan anledning till att det sociala för dessa 
forskare begränsades till forskargruppen och i viss 
mån utbildningen kan vara att deras tänkta användare 
av resultaten var industriföretag, inte människor som 
köper resultaten i egenskap av kund eller konsu-
ment (vilken också kan tänkas hänga ihop med 
forskningsfinansiärernas krav utifrån att dessa utgår 
från ett liknande tankesätt). Vi vänder oss därför till 
användaren. Vem identifierar intervjudeltagarna som 
användare och vilken är dessas roll? Detta kan, med 
social innovation i åtanke, tänkas spela en viktig roll 
för hur inkludering och samhällsförändring både 
begriplig- och möjliggörs.

2.2.2 Perspektiv på användare 
I det föregående tydliggjordes hur de intervjuade 
forskarna rörde sig mellan två sätt att förstå relatio-
nen mellan teknik och det sociala. Medan den ena 
förklaringsmodellen utgick från det tekniska och det 
sociala som möjligt att tydligt särskilja, förespråkade 
den andra modellen en förståelse av det tekniska och 
det sociala som mer sammanflätade. Vi kunde också se 
ur denna skiljelinje delvis kunde relateras till forsk-
ningens närhet/distans till teknikens tänkta användare. 
Vidare var det möjligt att urskilja att de intervjuade, i 
sina beskrivningar av användare avsåg olika typer av 
användare, där exempelvis några användare utgjordes 
av företag, medan andra utgjordes av privatpersoner. 
Den betydelse som detta i sin tur tycktes ha för de 
incitament som intervjupersonerna hade att närma 
sig det sociala i sin forskning gör det motiverat att i 
denna del närmare undersöka de olika perspektiv på 
användare som framkom i intervjuerna. 

stort av det heller då. Och för många så är det ju vikti-
gare det där att det blir större. (5) 

I citatet beskrivs ett antal aspekter som kan tänkas 
vara av betydelse för benägenheten att överskrida 
tänkta gränser mellan det sociala och det tekniska. 
Dels handlar det om svårigheter att ha överblick över 
de kompetenser som finns inom det egna universitet, 
vilket sammankopplas med att de mötesplatser som 
finns är forskningsdatabaser. Dels handlar det om att 
forskare tenderar att tänka ”innanför boxen” vilket 
förklaras genom att det tvärtom antas underlätta för 
möjligheterna att meritera sig genom publiceringar 
och stora forskningsanslag. 

Ett ytterligare sätt som sociala aspekter berördes i  
intervjuerna innebar att betoningen placerades på 
hur forskningen i sig var en social relation mellan 
forskare samt mellan lärare och student. Givet av 
att de flesta tekniska forskningsmiljöer, företag och 
organisationer domineras av män, gjorde detta i 
sin tur att det sociala kunde göras till en fråga om 
jämställdhet och könsmönster.

K: Kan du konkretisera de sociala aspekterna som du ser 
är relevanta i era verksamheter och processer?
I: Ja i första läget så är det ju ganska mycket basindustri-
faktorer bakom sådant här, energipriser och infrastruktur 
som kanske inte är så lätta att i första hand knyta till 
sociala faktorer. Men när man sen kommer in på det här 
med hur man gör affärer, vilken arbetskraft man kommer 
åt. Vi har ju ett underskott på X-utbildad arbetskraft 
tillexempel, samtidigt som hela branschen har en väldigt 
skev gender bild, om vi nu tar den delen. Så det skulle ju 
vara väldigt bra om branschen kunde fungera bättre och 
attrahera unga kvinnor och kanske också några av våra 
invandrargrupper som kommer hit med hög utbildning. Vet 
inte hur, de mekanismerna har vi just börjat fundera på 
hur vi ska jobba, alltså det här med integration. (6)

Intervjudeltagare 6 framhåller vidare hur en breddad 
rekrytering inte bara kan motiveras utifrån under-
skottet av arbetskraft utan också för att ”man får ju 
fram bättre lösningar, men mångsidiga perspektiv 
och hur man ser på företeelser om man jobbar med 
större mångfald i arbetsgrupper eller arbetslag” (6). 
Vad som här framträder är hur det sociala sam-
manhang i vilket tekniska lösningar utvecklas är av 
betydelse för hur dessa utformas. Ju mer blandad 
arbetsgrupp, ju mer mångfacetterade perspektiv, 
lyder logiken. På så sätt framträder därigenom även 
här en koppling mellan det sociala och det tekniska. 
Intervjudeltagare 2 beskriver utifrån ett liknande re-
sonemang de ambitiösa satsningar som miljön gjort 
på jämställdhet i den egna organisationen, där fokus 
framförallt, men inte bara, placerats på att jämna ut 
den sneda könsfördelningen bland forskarna. Men 
det har också varit en medvetandehöjande insats:

Det är medvetenheten, det är där allt har börjat hos 
oss. Så jag vet inte, men jag tror att vi generellt ändå 
är hyggligt medvetna idag, för annars hamnar man i 
icke-diskussioner. När folk helt enkelt inte vet, ja då är 
det ingen idé att prata riktigt om det. Men här är det 
med, när vi har rekryteringar, när vi har chansen att 
göra något åt det då är det alltid med på agendan, den 
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daren att betrakta som medborgare. Medborgaren 
står i en helt annan relation till forskningen och 
dess resultat (innovationer eller ej) än kunden. Som 
medborgare står du i en rätts- och skyldighetsre-
lation till stat och kommun, du konsumerar inte 
varor utan nyttjar vad du har rätt till av det sam-
hället tillhandahåller. Här finns också en öppning 
för att medborgaren inte alls är användare och inte 
kommer att bli det men ändå är relevant att ges 
likvärdig fokus som den direkta användaren:

Och sedan pratar vi ju med medborgarna, för när det 
gäller sådan där teknologi så är ju medborgarna inte 
direkt användare utav [övervaknings]teknologin, utan 
de blir ju mera påverkade av den. På grund av att den 
implementeras i kontexten där de är utan att de har 
något val, de kan inte välja om den ska sitta där eller 
inte. Men vad är då deras syn? (3)

Här blir icke-användaren någon att förhålla sig till, 
någon vars behov och rättigheter ska tillgodoses 
likaväl som användarens. Detta kan innebära en av 
två saker när det kommer till innovation (d.v.s. om 
det rör sig om en innovation): 1) detta är något 
som pekar bort från innovationen eftersom det rör 
aspekter av den där den inte används; 2) det rör 
sig i dessa fall om sociala innovationer eftersom 
grupper som inte är centrala användare (t.ex. inte 
är bilförare när det kommer till en ny bilväg) ändå 
görs relevanta för, eller kanske snarare vars per-
spektiv inkluderas i, själva innovationsprocessen.

Icke-användaren kan även vara någon som inklude-
ras i bemärkelsen att hen är tänkt att bli användare:

Ja, nu pratar jag om mitt [X]projekt, där ingick ju 
både utförare och beställare kan man säga, men också 
användare och sådana som var icke-användare, men 
som skulle kunna bli användare. Så där fanns det ju 
med i referensgrupper representanter från det som kallas 
handikapporganisationer till exempel. Som då kunde 
vara med och påverka det som sedan … ja, hur vi, vad 
kan man säga, fokuserade i projektet. (5)

I citatet ovan ser vi hur de som vid tillfället inte 
var användare inkluderas i själva utvecklingspro-
cessen för att kunna påverka utformningen så att 
de framgent ska kunna bli användare. Detta är 
givetvis inte allt för ovanligt när det är en vara 
som utvecklas och kunder behövs; om fler kund-
grupper kan inkluderas innebär det att varan 
kan säljas till fler. I citatet ovan handlar det dock 
inte om kunder utan om medborgare vars behov 
kan tillgodoses av det som projektet utvecklar. 
I bemärkelsen att det handlar om att inkludera 
tidigare exkluderade grupper inkluderas så rör det 
sig här om en social innovation. Att icke-använ-
dare inkluderas så att de blir användare behöver 
dock inte innebära att själva innovationen (t.ex. 
ett IT-system) i sig är inkluderande. Som vi ser i 
nedanstående citat kan det också innebära att olika 
lösningar finns parallellt så att den som exkluderas 
från ett system har ett annat att tillgå:

I befintlig forskning anges inkludering vara en 
central aspekt i sociala innovationer; innovations-
processer och innovationer som fungerar inklude-
rande av skilda samhällsgrupper av vilka vissa på 
olika sätt annars exkluderas är sociala innovationer. 
Många av de intervjuade forskarna talar om sina 
processer och resultat (vare sig de beskriver dem 
som innovationer eller ej) i termer av relationen 
till användare. Detta ger en bra ingång till att belysa 
möjligt inkluderande aspekter av den forskning 
och innovation som intervjudeltagarna och deras 
grupper arbetar med.

På frågan om det är företagen som den intervjuade 
forskarens grupp arbetar med som är användarna 
av resultaten svarar intervjudeltagare 4:

Men allt det som är framtaget, det är ju forskningsresultat 
som vi kan söka vidare och använda för att ytterligare 
utveckla andra saker. Så det är ju naturligtvis, för just 
den specifika metoden man har tagit fram i forsknings-
projektet eller vad det kan vara, vilket projekt det nu är, 
den är företagen som är användare av. Men teorierna är 
ju fortfarande, de finns ju kvar hos oss. (4)

En uppdelning mellan den vetenskapliga kunska-
pen (”teorierna”) och innovationen (”metoden”) 
som har tagits fram kan ses i ovanstående citat. 
Forskargruppen använder sig av resultaten för att 
söka nya projekt och utveckla nya ”saker”, fö-
retagen använder resultaten av forskningen i sin 
verksamhet och är att betrakta som användare. Det 
är denna senare användning som i sin tur, förkla-
rar forskaren, gör att ett forskningsresultat blir en 
innovation då det blir ”affär av det” och ”kommer-
sialiseras”. Detta kan jämföras med hur en annan 
intervjuad forskare beskriver användarna:

… och när jag pratar ”användare”, då pratar jag ”slut-
användare”. Det är väldigt sällan så att jag ser företag 
som användare bara, utan det är ju oftast företagens 
kunder. Alltså vi kreti och pleti som kanske ska använda 
den här shoppingappen eller vad det då kan vara, eller 
energiövervakningsteknologin. (3)

Här är användaren inte företagen som forskargrup-
pen samarbetar med, utan de som sedan ska använda 
innovationen i egenskap av företagens kunder. Att 
användaren för denna forskare är kunden, snarare 
än företaget, grundar sig troligtvis i att innovatio-
nen som sådan är tänkt att säljas som en produkt 
eller tjänst av företaget ifråga. För den tidigare citerade 
forskaren som ser företagen som användare så finns 
sällan denna kund. Innovationen är då tänkt att 
användas av företaget självt och om företaget säljer 
innovationen så är det oftast till ett annat företag; 
de kunder som här finns är företag. I viss mån kan 
alltså användaren i båda fallen beskrivas som kund 
men då antingen som företag eller som individuel-
la konsumenter.

Att användaren alltid är en kund gäller dock inte 
för samtliga av de intervjuade forskarna. Det gäller 
till exempel när forskningen syftar till ökad trafik-
säkerhet, god stadsplanering eller mer tillgänglig 
kollektivtrafik i glesbygden. Här är snarare använ-
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SLUTSATSER  
OCH 

DISKUSSION

Om vi tar de här icke-användarna, om vi säger till 
exempel att vi ska kunna ansöka om en plats på ett 
äldreboende och det bara går att göra online. Jamen, hur 
funkar det när du har massor med pensionärer som kan-
ske inte ens har dator? Så att [då behöver vi] fundera på 
vilka parallella system som måste finnas. Hur måste vi 
ha överlappningar mellan olika typer av teknologier? (3)

Det finns som vi har sett olika sätt att beskriva an-
vändare och det följer i mångt och mycket vilken 
typ av forskning som bedrivs; gäller det nya sätt att 
utforma tekniska lösningar för industrisamman-
hang så beskrivs användaren i termer av (industri)
företag, för IT-tjänster avsedda för ett företags 
kunder så är det människor i egenskap av kunder 
eller konsumenter och när det kommer till samhäl-
lelig infrastruktur beskrivs användaren i egenskap 
av medborgare. Vad som dock är genomgående är 
att användaren beskrivs som central i processen, 
något som tydliggörs i nedanstående citat:

… det som är tanken med det här projektet är att man 
ska utgå från det människor själva säger, så det är också 
en metodik för hur man ska samla människor och höra 
vad olika människor anser att de behöver eller hur sam-
hället ska se ut för att de ska vara mer aktiva. (7)

Liknande förhållningssätt återfinns i intervjuerna 
med forskare som samarbetar med industrin där 
företagens behov är med och driver forskningen 
framåt:

Jaa … forskning kanske inte rör det, men vi ställer ju 
alltid upp vad det är för målgrupper och så sedan under-
söker vi vad har de för behov? Vi har alltid … så att vi 
undersöker behoven. Och sedan utgår från behoven av 
de olika tänkta grupperna som ska nyttja den här, vad 
det nu kan vara då. Metod eller produkt eller vad det nu 
än är då. Vad är det för behov? (4)

En stor del av den forskning som beskrivs av de  
intervjuade forskarna beskrivs helt enkelt som  
användardriven.

Vi har sett att användaren är mycket närvarande 
för de intervjuade forskarna. Användaren är dock 
inte densamma för alla intervjudeltagare. Det kan 
röra sig om personer eller grupper som i egenskap 
av kunder använder innovationen eller företag 
som implementerar forskningsresultat och säljer 
vidare till andra företag, men det kan även röra sig 
om icke-användare som är tänkta att bli användare 
eller icke-användare som aldrig blir användare men 
ändå har intressen i innovationens utformning 
och konsekvenser. Vem användaren är, vilket i sin 
tur beror på forskningens fokus och i viss mån 
disciplintillhörighet, innebär olika potential för 
innovationen att ta formen av en social innova-
tion. Att medborgare under innovationsprocessen 
inkluderas för att ge sina synpunkter på (och för-
hoppningsvis påverka utformningen av) övervak-
ningsteknik i det offentliga rummet innebär
mer troligt en social innovation än en ny typ av 
industriprodukt som ska säljas av ett företag till ett 
annat.
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SYFTET MED FÖRELIGGANDE RAPPORT 
HAR VARIT ATT ÖKA FÖRSTÅELSEN för 
vilken plats sociala aspekter har och kan få inom 
teknikvetenskaplig forskning och innovationer. 
Detta har skett genom sju intervjuer, med vars 
hjälp vi har kunnat göra ett antal kvalitativa ned-
slag i tänkbara sociala aspekter i forskningsstudier, 
innovationsprocesser och externa samarbeten inom 
teknikvetenskaplig forskning på Luleå tekniska univer-
sitet. Inspirerade av Science and Technology Studies 
har vi närmat oss det som brukar förstås som socialt 
och tekniskt som tätt insnärjda i varandra och där 
det tekniska förstås som beroende av det sociala 
sammanhang i vilket det uppstår utan att för den 
delen reduceras till en social (’icke-teknisk’) kon-
struktion (se ex Callon, 1986, Latour, 1987, 1994; 
Barad, 2007; Hekman, 2010).

Resultatet har visat hur olika, för intervjudelta-
garna mer eller mindre centrala begrepp, ges olika 
betydelse beroende på vem som intervjuas. Vad det 
sociala inom den bedrivna forskningen kan vara, 
vem användaren är, hur innovation förstås; inne-
börden av detta varierar från forskare till forskare. 
Det är lätt att tänka att detta beror på olika god 
förståelse för vad de olika aspekterna av forskning-
en innebär. Kanske har några av intervjudeltagarna 
bättre kunskap om t.ex. innovationsbegreppet än 
andra? Vi tror dock att detta är fel sätt att närma sig 
en förståelse för det vi här vill undersöka. Att bedö-
ma intervjudeltagarnas olika uppfattningar mot en 
begreppslig standard leder oss bort från vår huvud-
sakliga uppgift, det vill säga att skapa en förståelse 
för vilken plats sociala aspekter har och kan få inom 
teknikvetenskaplig forskning. Vi får inte heller 
glömma att definitioner av begrepp, inte minst ett 
sådant som ”social innovation”, inte står fria från 
den kontext de används inom, något som lätt kan 
försvinna ur sikt när uppfattningar ska bedömas 
gentemot ett tänkt facit.

En ytterligare aspekt av materiella och kontextuel-
la skillnader som vi kan konstatera är att forskarnas 
möjligheter att bidra till innovationer är högst 
beroende av att relevanta aktörer ger den sitt stöd 
genom att låta den, så att sägas, färdas vidare utanför 
forskargruppens trygga famn. Flera av intervjudel-
tagarna beskriver tydligt hur innovationen blir till 
först när den implementeras i en annan organisa-
tions verksamhet eller när resultatet eller konceptet 
översätts till en produkt eller tjänst. Forskaren kan 
inte kontrollera att resultatet blir till en innovation, 
hur mycket hen än så önskar. 

Men vad innebär detta för möjligheten till och 
förekomsten av sociala innovationer? Definitio-
nen vi gav i inledningen av denna rapport löd att 
en social innovation är en ny produkt, tjänst, metod, 
organiseringssätt eller samhällsstruktur vars framtagnings-
process är inkluderande, d.v.s. att grupper som vanligt-
vis exkluderas eller tidigare exkluderats ur inno-
vationsprocesser inkluderas, och/eller vars resultat 
leder till en social förändring som gagnar samhället som 
helhet snarare än privata intressen (jfr Mulgan et al. 
2007; Phills et al. 2008). Sett till det första ledet av 
definitionen som berör själva innovationsproces-
sen ter sig både förekomsten och potentialen för 
sociala innovationer i de forskningsgrupper i vilka 
intervjudeltagarna ingår vara relativt hög. Flertalet 
av de intervjuade forskarna beskriver antingen 
hur icke-användare inkluderas i forsknings- och 
innovationsprocesserna eller hur underrepresen-
terade grupper (främst kvinnor och personer med 
invandrarbakgrund) aktivt försöks rekryteras till 
forskargruppen. På olika sätt tycks inkludering vara 
en relevant aspekt för flera intervjudeltagare.

Sett till det andra ledet av definitionen som rör 
sociala förändringar till gagn för samhället är det 
givetvis en fråga om hur ”gagn för samhället” ska 
tolkas. Vi väljer att använda denna formulering 
relativt snävt och sätta det i relation till det föregå-
ende, inkluderingsfokuserade ledet av definitionen. 
En innovation som gagnar samhället som helhet 
motverkar exkludering, underskott på demokra-
tiskt inflytande och icke-hållbar utveckling. Denna 
aspekt av social innovation är inte lika enkel att 
identifiera som den förra och är troligtvis inte lika 
vanligt förekommande i den forskning som bedrivs 
av intervjudeltagarna och deras forskargrupper. 
Dock bör det påpekas att när metoder för att 
inkludera icke-användare, eller när nya former för 
att rekrytera forskare från underrepresenterade 
grupper, tas fram så innebär det en möjlighet till 
social förändring på ett samhälleligt plan om dessa 
metoder eller former sprids till andra sammanhang. 

Med bakgrund av resultatet är vår slutsats att 
olikheterna i materielet bör förstås utifrån fors-
karnas materiella och kontextuella skillnader, inte 
i termer av deras olika grad av medvetenhet eller 
kunskap. Med detta menar vi att innovation, det 
sociala i forskningen och vem användaren fram-
står som resultat av intervjudeltagarens nätverk 
av andra forskare, finansiärer, användare, fakta och 
artefakter. Den mening som begreppen fylls med, 
den mening som intervjudeltagarna (i interaktion 
med den som intervjuar) skapar, tycks om inte be-
roende av, så åtminstone påverkad av andra aktörer 
till vilka intervjudeltagarna måste relatera. När en 
forskare beskriver sociala aspekter av forskningen 
i termer av forskargruppens sammansättning av 
olika människor står detta i relation till att Vinn-
ova har efterfrågat insatser på området samt att 
gruppen främst vänder sig till industriföretag vars 
behov är att sälja produkter till andra företag. När 
en annan forskare beskriver användaren som en 
medborgare med vissa rättigheter till samhälls-
service står detta i relation till att forskningen rör 
samhälleliga lösningar för just medborgare. Den 
mening som begreppen fylls med står inte fri från 
det sammanhang i vilket den skapas.
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I denna rapport presenteras en studie av vilken plats sociala 
aspekter och social innovation har och kan få inom teknikveten-
skaplig forskning. Studien bygger på intervjuer med forskare vid 
Luleå tekniska universitets mest teknikfokuserade institutioner: 
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN), 
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT), Institutionen för 
teknikvetenskap och matematik (TVM). Studien har genomförts 
inom ramen för Luleå tekniska universitets forsknings- och 
innovationsområde ”Effektiv innovation och organisation”.
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