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Syftet med denna studie är att studera kunskapsföretag i miljöteknikbranschen i 
Stockholmsregionen och målet är att öka kunskaperna inom detta område. Med detta som 
utgångspunkt formuleras problemställningarna i form av två frågor: Den första frågan är: Hur 

växer kunskap fram och överförs inom och mellan företag samt andra eventuellt inblandade 

aktörer, och på vilket sätt har detta en geografisk koppling? Den andra frågan är: Hur växer 

ekonomisk verksamhet, dvs. innovativa företag, fram runt kunskap? Viktiga källor för teorin i 
denna uppsats har varit Cameron, Burton-Jones, Alvesson och Grant-Fuller. Jag har valt ut 
och beskrivit tre stycken företag i miljöteknikbranschen i Stockholmsregionen i det empiriska 
avsnittet: Lignoboost, SkyCab och Firefly. Det källmaterial jag har använt mig av här har 
framförallt varit intervjuer med personer på de valda företagen samt personer på ett av 
respektive företags samarbetspartner. Slutsatserna av denna undersökning är tre genom-
gripande drag för kunskapsintensiva företag: vikten av kontakter inom ett branschnätverk, 
samarbeten mellan privata entreprenörer och utbildningsväsendet och vikten av geografisk 
närhet mellan alla aktörerna samt att innovativa entreprenörer är helt beroende av finansiellt 
stöd utifrån när man inleder sin verksamhet och har få, om några, intäkter.  
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1. Inledning 

Bakgrund 
Kunskap anses vara den viktigaste faktorn för att driva den ekonomiska tillväxten idag. 
Kunskap är därför naturligtvis något mycket viktigt för dagens affärs- och arbetsliv och i 
förlängningen för en ökad levnadsstandard.1 Det är av denna anledning som Europeiska 
Unionen nyligen antog den så kallade Lissabonstrategin, vars mål är att göra EU till världens 
mest konkurrenskraftiga ekonomi och att uppnå full sysselsättning före 2010. En av de tre 
hörnpelarna som strategin vilar på är den om en ekonomisk tillväxtpolitik. Den ska syfta till 
att ”… förbereda övergången till en konkurrenskraftig, dynamisk och kunskapsbaserad 

ekonomi. Tonvikten har lagts på behovet av kontinuerlig anpassning till 

informationssamhällets utveckling och på att främja forskning och utveckling”.2 Detta är det 
politiska sammanhang inom vilket man initierat det i skrivande stund pågående EURODITE-
projektet, som har varit en inspirationskälla för denna uppsats. Det är ett samarbetsprojekt 
mellan en rad universitet i Europa som arbetar just med olika fallstudier över vad 
kunskapsekonomin innebär och hur denna kunskap skapas och förs vidare.

3 
 
Min uppsats är relevant för frågan om kunskapssamhället på så vis att den visar exempel på 
hur framväxten av innovationer4 sker som i sin tur, speciellt på lång sikt, är av yttersta vikt för 
ett lands eller en regions ekonomiska tillväxt. Denna studie kan bidra med ytterligare kunskap 
kring vad som kännetecknar kunskapsnätverk och kunskapsrelationer. Den kan tänkas vara 
intressant som underlag för politiker i Stockholmsregionen att utveckla politik och planering 
som främjar den regionala innovationsförmågan hos kunskapsintensiva företag. Den kan 
också vara intressant som en empirisk studie att dra lärdom av för politiker i andra urbana 
centra som har en liknande tyngdpunkt på kunskapsföretag i sina regionala näringsliv.  
 
En ny både kunskaps- och teknikintensiv bransch som har vuxit starkt de senaste åren är 
miljöteknikbranschen. Så är också fallet i vårt land. Statistik för hela Sverige visar att både 
omsättning, antalet anställda och export ökar stadigt år för år.5 Eftersom studien fokuserar på 
miljöteknikföretag visar de empiriska exemplen här framförallt på tendenser och gemen-
samma drag hos kunskapsrelationerna inom just denna bransch. 
 
De människor jag har intervjuat har alla bidragit till att föra vårt samhälle och levnadssätt 
framåt på något vis. Att stödja sådana människor borde ha högsta prioritet för vårt samhälle.  

                                                 
1 http://eurodite.bham.ac.uk/about_forPublic.asp, 2007-12-04; Alvesson (2004), sid. 12 
2 http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_sv.htm, 2008-05-12 
3 http://eurodite.bham.ac.uk/about_researchers.asp, 2008-04-07 
4 Se definitionen av innovation under Problemformuleringar 
5 http://www.swentec.se/upload/Svensk%20milj%C3%B6tekniki/presstr%C3%A4ff%202007-02-
06%20till%20www.pdf, 2007-11-30 
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Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att studera kunskapsföretag i miljöteknikbranschen i 
Stockholmsregionen. Målet är att öka kunskaperna inom detta område.  
 
Definitionen av kunskap som jag använder mig av är den i Nationalencyklopedin: 
”välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som ngn har lagrad i minnet 
etc., ofta som resultat av studier e.d.”6 Jag vill dock tillägga att det inte bara är från teoretiska 
studier man kan få kunskap utan även från praktisk erfarenhet. Nedan citeras Platon från 
Nationalencyklopedins artikel om kunskapsteori: 
 

Platon analyserade också själva begreppet kunskap och frågade vad skillnaden är mellan att bara 
ha en sann uppfattning eller åsikt och att ha kunskap, dvs. att verkligen veta något. Hans svar är att 
det senare innebär i tillägg utöver det förra att man har goda grunder för sin åsikt, vilket har 
fördelen att åsikten inte så lätt flyger sin väg.7 

Problemformuleringar 
För att uppnå sitt syfte har uppsatsen två problemformuleringar. Den första frågan är: Hur 

växer kunskap fram och överförs inom och mellan företag samt andra eventuellt inblandade 

aktörer, och på vilket sätt har detta en geografisk koppling? 
 
Den andra frågan är: Hur växer ekonomisk verksamhet, dvs. innovativa företag, fram runt 

kunskap?  
 
Vad gäller begreppet innovation hänvisar jag även här till ett citat från Nationalencyklopedin:  
 

Ett förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle 
och sedan sprids där. Ordet kan också avse nyheten i sig. Uppfinningar brukar inte betecknas som 
innovationer förrän de tagits i bruk. Inom det tekniska området skiljer man mellan basinnovationer 
och sekundärinnovationer, vilka senare bygger vidare på de förras grund. Ångmaskinen, 
dieselmotorn och transistorn är exempel på basinnovationer med stor sekundär räckvidd (de 
utgjorde en förutsättning för järnvägens, bilismens och datoriseringens genombrott). Biotekniken 
förväntas bli den närmaste framtidens motsvarande basinnovation.8 

Avgränsning 
Uppsatsens empiriska studie är baserad på tre företag inom miljöteknikbranschen. Denna 
bransch är ett gott exempel på kunskapsintensiv verksamhet då den är väldigt 
innovationsdriven. Av kostnads- och tidsskäl valde jag att avgränsa mig geografiskt till 
Stockholmsregionen. Detta eftersom jag själv bor här och det då blev lättare tidsmässigt och 
ekonomiskt för mig att träffa personerna och genomföra de personliga intervjuerna. 
Jag gör däremot inte någon avgränsning storleksmässigt i urvalet av firmor.  
 
Jag har vidare varit tvungen att begränsa omfattningen på undersökningen av nätverken. Även 
om en viss kunskap har resulterat i en produkt för ett visst företag så har vägen till 
framtagandet av denna produkt alltid skett med fler aktörer inblandade. Det skulle alltså bli 
väldigt tidskrävande att undersöka varenda förgrening i varje undersökt kunskapsnätverk. 
 
                                                 
6 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O220685&i_word=kunskap, 2008-05-12 
7 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=233702&i_sect_id=23370201&i_word=&i_history=2, 2008-
05-12 
8 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211941, 2008-04-07 
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Jag har avgränsat mig till miljöteknikbranschen av flera skäl. Svenska företag inom denna 
bransch är listade på Sveriges miljöteknikråds (SWENTEC) överskådliga hemsida.9 Detta gör 
att man med lätthet kan söka upp alla miljöteknikföretag som finns i Sverige och också göra 
en avgränsad sökning på dem som har sitt huvudkontor i Stockholm. Just miljöteknik-
branschen kännetecknas också just mycket av forskning om och framställning av nya 
produkter och inte bara återförsäljning av andra företags produkter som är fallet i flera andra 
branscher. Dock är det ändå starkt skiftande karaktär mellan de olika utvalda företagen och 
deras verksamhet vilket gör att mitt arbete får en spridning på helt olika tekniska produkter. 
Denna spridning är ett medvetet val från min sida. Därmed kan man tänka sig att de olika 
innovationerna har tillkommit i helt olika kunskapsmiljöer.  
 
Slutligen har jag valt denna bransch och de individuella företagen för att de fångat mitt 
intresse. Jag har alltså inte gjort ett helt slumpmässigt val av bransch och val av företag utan 
urvalssättet har till stor del varit subjektivt.  

Disposition 
Nu närmast nedan följer den teoretiska bakgrunden till ämnet som uppsatsen behandlar. 
Därefter kommer material och metod samt källkritik. Därpå kommer empirin med företags-
exemplen som utgör mina undersökta fallstudier. I den efterföljande analysen diskuterar jag 
hur kunskapsrelationerna har sett ut i de enskilda fallen samt återkopplar till teorin. I 
slutsatsen identifierar jag gemensamma nämnare hos företagen som jag har undersökt. 

                                                 
9 http://www.swentec.se/templates/CompanyList.aspx?id=147&epslanguage=SV, 2008-04-07 
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2. Teoretisk bakgrund 
Under de senaste tre århundradena har den huvudsakliga källan till välstånd inom 
marknadsekonomierna ändrats radikalt. Ett skifte har skett från naturtillgångar (speciellt mark 
och relativt okvalificerad arbetskraft, här utgör dock hantverket ett undantag), via materiellt 
skapade tillgångar som byggnader, maskinpark, utrustning och finansiella tillgångar till 
immateriellt skapade tillgångar som framförallt kunskap och information av alla slag. De sista 
två kan inbegripas i människor, organisationer och fysiska tillgångar (t.ex. inventarier, 
maskinpark och fastigheter).10 De immateriella tillgångarnas ökade betydelse kan man tydligt 
se, eftersom företags materiella tillgångar utgör en allt mindre del av deras totala 
marknadsvärde. Som exempel kan vi ta USA:s tillverkningsindustri. På 1950-talet stod 
material, mineral och livsmedel för 80 procent och kunskap för 20 procent av förädlingsvärdet 
hos amerikanska tillverkningsföretag. 1995 hade proportionerna ändrats till 30 procent för de 
materiella tillgångarna respektive 70 procent för kunskapen. En studie år 1997 räknade ut 
förhållandet mellan intellektuellt kapital å ena sidan samt fysiskt och finansiellt kapital å 
andra sidan. Enligt den studien låg proportionerna för de flesta organisationer på 90-talet på 
mellan fem-till-ett och sexton-till-ett.11 
 
Det finns emellertid de som har invändningar mot att kunskapsintensiv verksamhet skulle 
vara den primära källan till ekonomisk tillväxt. Thompson, Warhurst och Callaghan 
argumenterar mot detta påstående eftersom de hävdar att tillväxten framförallt står att finna 
bland vad de kallar ”lågnivåtjänstejobb” och rutinartade interaktiva jobb.12 Under de senaste 
30 åren i USA och Storbritannien har det mesta av tillväxten inom tjänstesektorn utgjorts av 
lågkvalificerade och lågavlönade jobb som t.ex. servitör, säkerhetsvakt, städare, 
sjukvårdsbiträde eller hemvårdare och detta kommer att fortsätta menar författarna. De 
hänvisar vidare till Economist och säger att antalet anställda i yrken som dagispersonal, 
resebyråtjänstemän, restaurangkockar, handelspersonal, hotellpersonal och snabbmatspersonal 
kommer att växa dramatiskt.13 Transportindustrins behov av personal kommer knappast att bli 
mindre den heller.14 Inom en viss kategori yrken är inte tekniskt kunnande speciellt viktigt när 
arbetsgivarna anställer personal, utan snarare sådant som social kompetens och ett fördelaktigt 
yttre, så att en tjänst kan säljas till kunder med en viss ”stil”. Den kunskap som behövs är ofta 
av grundläggande art som kan läras in snabbt direkt på jobbet. Ett exempel är säljare, och 
sådana yrken är också av ett slag som växer i ekonomin.15  
 
Alvesson instämmer i allt detta men menar att man ändå bör ta kunskapsintensiva arbeten och 
företag på allvar. Det kanske är 10-15 procent av hela arbetsstyrkan som arbetar på 
kunskapsintensiva områden och denna siffra kan eventuellt öka till 15-20 procent om 10-20 
år. Det kunskapsintensiva arbetet har dock ett inflytande långt utanför sina branschgränser 
eftersom det ofta påverkar andra branscher och yrken genom spridningen av teknologier, idéer 
och normer för hur en organisation och dess dagliga verksamhet ska se ut.16 Om jag får lov att 
uttrycka det med egna ord: kunskapsintensivt arbete och kunskapsföretag drar tack vare sin 
verksamhet med sig alla andra ekonomiska sfärer i en ständig utveckling av hela samhället. 
 
                                                 
10 Dunning (2000), sid. 8; Hansen m.fl. (1999), sid. 106 
11 Dunning (2000), sid. 9 
12 Thompson m.fl. (2001), sid. 924 
13 Ibid., sid. 926 
14 Alvesson (2004), sid. 15 
15 Thompson m.fl. (2001), sid. 931 
16 Alvesson (2004), sid. 16 
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Med tanke på kunskapens ökande betydelse i ekonomin är det inte märkligt att man inom 
tillväxtteorin har breddat begreppet ”kapital” till att också omfatta humankapital, kunskap och 
innovationer. Egenheten med produktionsfaktorn kunskap är att den, till skillnad från de två 
klassiska produktionsfaktorerna arbete och kapital, inte minskar av att den förbrukas utan 
snarare växer.17 Eller som Michael H. Best uttrycker det: “The value of a cooking recipe to the 

original user does not diminish with its diffusion to new users.”18 Den visar alltså tvärtemot de 
andra en tilltagande skalavkastning. Kunskapen kan lätt användas av många samtidigt och 
sprids lätt vilket gör att den ger stora positiva effekter på närliggande verksamhet då den lätt 
spiller över på nya områden. Detta eftersom kunskapen inom olika områden befruktar 
varandra. Genom att kombinera gammal kunskap kan man alltså skapa ny.19 
 
Denna nya teori om kunskap medför alltså att regioner i världen där kunskapsnivån redan från 
början varit hög, blir ännu högre och starkare. Redan rika länder blir ännu rikare långsiktigt 
genom att de har råd att investera i kunskap. Sådana länder divergerar alltså från ekonomiskt 
svagare länder.20 Man kan här se skillnaden tydligt mellan exempelvis Västvärlden och 
Afrika. I vissa fall, när ett fattigt land har samma eller liknande s.k. sociala förmåga21 som 
rikare länder, kan dock en konvergens äga rum, dvs. fattigare länder hämtar in det 
ekonomiska och sociala försprånget som rikare länder har. Sådana länder kan under några 
decennier få en väldigt stark tillväxt eftersom de har möjligheten att ta till sig det senaste av 
redan befintlig teknik eller kunskap utvecklad i rikare länder, s.k. catch-up.22 Det finns flera 
exempel i historien på detta, som exempelvis de skandinaviska länderna under 1800- och 
1900-tal, Ryssland under de sista tsarerna och i nutid och Japan på 1800- och 1900-talet.23 
Sverige och Japan är också båda exempel på hur man byggt vidare på importerade idéer och 
utvecklat något eget. För detta krävs s.k. socialt kapital, dvs. att många människor i en region 
bygger upp ett nätverk av relationer byggda på förtroende.24 
 
Det svåra med kunskap är att de innovationer den leder fram till inte alltid ger en 
effektivisering av produktionen direkt utan först efter en längre tid. Detta fenomen, där stark 
teknisk förnyelse kombineras med svag produktivitetstillväxt, har fått beteckningen 
produktivitetsparadoxen. Detta beror på att innovationer måste kompletteras med ny 
kompetens, förändrad arbetsorganisation, nya insatsvaror m.m. och detta tar tid att utveckla. I 
ett tidigt skede i utvecklandet av en innovation uppträder många flaskhalsproblem och 
störningar. När tekniken stabiliserats, inlärningseffekterna förstärkts och kompetensen blivit 
mer spridd blir produktivitetstillväxten desto starkare. Ett äldre exempel är elmotorns 
genombrott i slutet av 1800-talet. Ett nutida exempel är datoriseringen av samhället, en 
elektronisk revolution som ger oss kapacitet att hantera information i enormt mycket större 
mängder än tidigare.25 Detta är en teknik som först inom den närmaste framtiden kommer att 
mogna. Det är knappast så att de tekniska apparater som vi omger oss med idag alltid 
fungerar! 
 
                                                 
17 Cameron (2001), sid. 524 
18 Best (2001), sid. 5 
19 Cameron (2001), sid. 524 
20 Ibid., sid. 524 
21 Enligt Cameron (den svenska upplagan) innebär social förmåga nivån på befolkningens utbildning samt 
institutionerna i ett land. Detta bestämmer möjligheten hos en nation att ta till sig ny teknik och använda sig av 
den. 
22 Cameron (2001), sid. 522 
23 Ibid., sid. 356, 332, 335 
24 Ibid., sid. 523 
25 Ibid., sid. 525 
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Spridningsförloppet för innovationer och kunskap rent geografiskt är tydligt relaterat till 
divergens och konvergens. Ny kunskap och innovationer kommer till i regioner där 
förutsättningarna är gynnsamma. På ett tidigt stadium koncentreras det nya till regioner där 
det finns knappa men ändå existerande resurser av lämplig kompetens tillgängliga och där det 
förekommer en högt utvecklad social förmåga och ett utvecklat institutionsväsen. Vad detta 
innebär rent konkret går jag igenom senare. Gamla industriregioner och mindre utvecklade 
områden är i behov av tidskrävande omställning och investeringar för att ta igen försprånget 
hos de innovativa regionerna. Under detta skede divergerar tillväxten. Men när teknik uppnått 
en hög grad av standardisering, när nödvändig infrastruktur byggts upp och när kompetensen 
blir mer spridd kan innovationerna lättare spridas till andra branscher, regioner och länder. 
Inte minst till områden i världen som har lägre lönekostnader. Tillväxten kan på detta senare 
stadium öka mycket snabbt inom sådana branscher, regioner och nationer som tidigare har 
släpat efter i den tekniska utvecklingen. Konkurrensen blir hårdare och den fördelaktiga 
positionen som de tidigare ledande regionerna haft går förlorad. Divergensen upphör och 
övergår istället till konvergens. Trots en hög produktivitetstillväxt pressas lönsamheten till 
dess att kriser uppstår. Dessa kriser tvingar fram en ny radikal innovationsutveckling. Detta 
kan man relatera till de senaste 40 årens utveckling. Under de sista årtiondena fram till 1970-
talet avslutades ett sådant stort spridningsförlopp och avlöstes av kriser och ny 
innovationsutveckling under de följande decennierna.26  

Nätverk av affärsverksamhet och kunskap 
Ovan nämndes tidigare behovet av ett socialt kapital i en region för att kunna bygga nätverk 
genom vilka kunskap kan spridas och utvecklas.  Kritiskt viktiga faktorer vad gäller 
uppkomsten av sådana affärsnätverk har visat sig inkludera förtroende, informalitet, 
ansvarstagande och ömsesidigt beroende men även arbetslöshet. Förtroende mellan icke-
associerade individer kommer vanligtvis inte naturligt.27 En viktig egenskap hos lyckade 
affärsnätverk är täta nätverk av relationer som karaktäriseras av överlappande 
kunskapsdomäner. Hellre för mycket kunskapsutbyte än för lite! Detta kunskapsutbyte måste 
ske på en jämbördig nivå, med lika stort engagemang från båda parter. När engagemang inte 
är ömsesidigt tenderar detta att vara huvudorsaken till att affärsnätverk misslyckas och 
upplöses.28 
 
Nätverkande är speciellt vanligt bland mindre företag. De baserar ofta sin verksamhet på ovan 
nämnda faktorer. Småföretagare använder sig ofta av sina kontakter med släkt och vänner, 
kontakter med jämbördiga grupper inom samma bransch eller yrke, plus tillgång till 
information och andra nödvändiga resurser för sin verksamhet genom elektroniska och andra 
informationskällor. Sådana nätverk skiljer sig från centraliserade nätverk där ett stort företag 
agerar nav och intar en helt dominerande ställning. Här blir styrkebalansen ojämn och gynnar 
det stora företaget på bekostnad av dess underleverantörer och distributörer.29 Se de 
jämförande figurerna nedan! 

                                                 
26 Cameron (2001), sid. 526 
27 Burton-Jones (1999), sid. 138 
28 Ibid., sid. 139 
29 Ibid., sid. 139 
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Figur 1: Det centraliserade nätverket 

 
Källa: Baserad på figur 7.3 i Burton-Jones 
 
Figur 2: Det decentraliserade nätverket 

 
Källa: Baserad på figur 7.4 i Burton-Jones 
 
Det händer ofta att företag samarbetar för att kunna öka sin kollektiva marknadsstyrka. Det 
innebär att man uppnår en synergieffekt genom ett samarbete. Resultatet av samarbetet blir 
större än det sammanlagda resultatet för alla de involverade företagen om de hade fortsatt att 
verka var för sig. I synnerhet små företag har en tendens att brista i den närvaro och inflytande 
på marknaden som stora företag har, och samarbeten i nätverk är ett sätt att kompensera för 
denna brist. Idag kan man ofta se exempel på samarbete även mellan små och stora företag 
samt institutioner.  
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Nätverksbyggandet inom biotech-industrin utgör ett utmärkt exempel på detta. Universitet och 
forskningsinstitut har spelat en viktig roll i utvecklandet av bioteknikindustrin ända sedan 
Crick och Watson kartlade DNA för 40 år sedan. Sedan dess har mycket teoretisk forskning 
som har startat i akademiska laboratorier kommersialiserats av små bioteknikföretag som 
började blomstra i början av 1980-talet. Ända sedan 80-talet har det skett ett utbyte av 
kunskap mellan den akademiska världen och den kommersiella industrin till ömsesidigt gagn. 
En tredje part, de stora läkemedelsföretagen, är konstant beroende av att ersätta läkemedel 
vars patent går ut med nya. De har insett vilken utmärkt grogrund de små bioteknikföretagen 
är för nya innovativa produkter. I gengäld erbjuder de pengar, kommersiell kunskap och redan 
tillgängliga marknader. På detta vis har den akademiska världen, de små bioteknikföretagen 
och de stora läkemedelsföretagen knutits ihop i ett ömsesidigt förhållande. Detta ömsesidiga 
beroende skyddar de olika parterna från opportunism från de andra parterna och minskar 
därmed kostnaderna för övervakning och koordination. Ju större de ömsesidiga fördelarna är, 
desto större sannolikhet att samarbetet kommer blir informellt, självorganiserande samt 
underhåller sig självt.30 
 
Affärsnätverk har traditionellt uppstått runt fysiska koncentrationer av affärsverksamhet i 
likartade industrier inom ett specifikt geografiskt område. Exempel på sådana är Silicon 
Valley i Kalifornien, vindistriktet McLaren Vale i Australien och textilindustrin i 
Pratoregionen i Italien.31 Det sistnämnda är ett intressant tidigt exempel på en renodlad 
nätverksorganisation. Det skapades av Massimo Menichetti på tidigt 70-tal efter att han hade 
ärvt ett stort textilföretag. Då företaget visade förlust tre år i rad beslutade han att dela upp 
verksamheten i 8 separat fungerande företag. Han sålde sen 30 till 50 procent av aktierna i 
varje företag till anställda i nyckelposition, som betalade för aktierna från vinsterna från sina 
respektive företag.  
 
Det blev sådan succé med denna typ av arrangemang att snart alla andra aktörer inom 
textilindustrin i regionen följde detta exempel, och redan på 80-talet fanns mer än 15000 små 
aktörer inom branschen just i Prato. Varje företag har bara ett fåtal anställda och konkurrerar 
med varandra, samtidigt som man samarbetar i kooperativ vad gäller inköp, logistik, teknisk 
innovation och andra områden där monopolställning har gynnsamma skalekonomiska 
fördelar. Hela nätverket är slutligen sammankopplat via mellanhänder, på italienska 
Impannatori, som sköter kontakten mellan kunder och enskilda företag i nätverket i form av 
att de matchar ordar till lämpliga resurser i nätverket. Impannatori är inte delägare i företagen 
och ingen rapporterar till dem men systemet fungerar, eftersom det är snabbt, pålitligt rättvist 
och bygger på tillit.  
 
Idag är Menichetti död och hans företag har försvunnit från marknaden, men textilnätverket i 
Prato som han är upphovsman till, blomstrade så sent som 1996. Detta år var textilindustrin i 
Europa som helhet på nedgång, men i Prato hade den växt trefalt.32 

                                                 
30 Burton-Jones (1999), sid. 139 
31 Ibid., sid. 139 
32 Voss (1996), sid. 14 
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Egenskaper hos kunskapsnätverk 
När är det mest lämpligt med samarbete mellan företag vad gäller framtagandet av ny 
kunskap och tillämpningen av den? Under vilka omständigheter kommer kunskapsnätverk att 
uppstå istället för antingen bilaterala avtal eller att företag helt enkelt behåller kunskapen och 
utvecklar den på egen hand? Grant och Fuller föreslår fyra uppsättningar av omständigheter: 

Kunskapsintegration 

Underförstådd ”osynlig” kunskap hanteras bäst inom ett företag. Tydlig kunskap, som kan 
kodifieras och föras vidare skriftligt passar bättre att föras över. Detta kommer i synnerhet att 
uppstå i branscher där teknik- och kunskapstillväxten är snabb. Denna tendens kan man 
tydligt se i kunskapsintensiva industrier som samlar sig i geografiskt koncentrerade kluster.33 
Exempel på sådana har nämnts ovan. Det finns emellertid en annan situation när 
kunskapssamarbete är lämpligt. Det uppstår om kunskap inte är inbäddat i en produkt fullt ut. 
Som exempel kan nämnas att en sätestillverkare måste ha tillgång till designinformation för 
bilen från biltillverkaren.34 

När kunskap och produkter inte stämmer överens 

Man kan se detta problem från två håll: först kan man se vilka produkter företaget 
tillhandahåller och vilken kunskap som krävs för dessa produkters existens. Eller så kan man 
titta på den kunskap som finns i företaget och därav dra slutsatser vilka produkter som kan 
produceras med den kunskapen. För de flesta företag råder inte någon perfekt överens-
stämmelse mellan produkt- och kunskapsområdet. Ju mindre överensstämmelse mellan de två 
desto större fördelar för företaget i fråga att samarbeta med andra företag. Andra företag kan 
ha den extra kunskap som behövs för en produkt i det egna företaget. I utbyte kan man dela 
med sig av sin egna ”överflödiga” kunskap till andra företag som har större nytta av den.35 

Osäkerhet 

I branscher där tekniken ändras snabbt råder det osäkerhet beträffande den kunskap som 
kommer att krävas för framtida produkter. Det är helt enkelt svårt, ibland nästan omöjligt att 
bedöma resultatet och även kvaliteten på FoU-arbete.36 Eftersom det krävs tid och pengar att 
tillgodogöra sig och integrera kunskap så råder det osäkerhet om huruvida investeringar i 
forskning kommer att ge någon framtida avkastning. Därför sänker många företag sitt 
risktagande genom att ingå i strategiska forskningssamarbeten med andra företag.37 

I rätt tid 

Här handlar det om att i tid tillgodogöra sig kunskap vad gäller t.ex. produkten, prissättande, 
marknader etc. På grund av marknadens oförutsägbarhet är det omöjligt för ett företag att 
ensamt kunna tillhandahålla all denna kunskap. Företagen blir alltmer pressade vad gäller att 
få ut produkter på marknaden och få avkastning på sina investeringar.38 Även här kan 
samarbeten vara lösningen på problemen. Innovation inom en bransch sker ofta genom 
överföring av teknik och kunskap från en annan bransch. Samarbeten med företag inom 

                                                 
33 Grant & Fuller (1995), sid. 19 
34 Ibid., sid. 19 
35 Ibid., sid. 20 
36 Alvesson (2004), sid. 31 
37 Grant & Fuller (1995), sid. 20 
38 Burton-Jones (1999), sid. 142 
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källindustrin kan därför drastiskt sänka tiden för att komma åt kunskapen och integrera den i 
den egna produkten och verksamheten.39 
 
Burton-Jones bekräftar ovan nämnda förslag till omständigheter för när samarbeten mellan 
företag uppstår i sin bok. Han för dessutom själv fram en femte omständighet: 

Läckande egendom 

Kunskap har en benägenhet att läcka. Även när ett företag har tagit patent på någonting lär sig 
konkurrerande företag ironiskt nog av patentet som egentligen är menat att just skydda mot 
plagiering. Detta eftersom det är föreskrivet enligt lag att man måste beskriva vad det som 
patenteras går ut på. Dagens informationsteknik förvärrar problemet. Incitament för företag att 
investera i kunskap och dess skydd minskar därför, eftersom de är osäkra på om de kommer 
att kunna behålla kontrollen över kunskapen så pass länge att den ger acceptabel avkastning. 
Även här kan samarbete mellan företag vara en lösning. Man delar på risken och 
investeringarna och uppnår en kritisk massa som är nödvändig för att få tillräcklig avkastning 
på investeringen innan medtävlare får åtkomst till samma kunskap. Samarbete ger dessutom 
små företag och individer samma möjligheter som stora företag att upprätta juridiska och 
tekniska skydd för sina intellektuella tillgångar.40 

Nätverkssamarbeten – ett växande fenomen 
Burton-Jones drar i sin bok slutsatsen att framtida affärs- och kunskapsentreprenörer, i 
synnerhet de små, alltmer kommer att basera sin växande verksamhet på samarbete med andra 
aktörer på marknaden. Det innebär rent konkret att ”marknadsmässig” effektivitet och 
flexibilitet i relationerna aktörerna emellan kan kombineras med ”företagsmässig” förmåga att 
integrera kunskap. Två parter i en relation kan alltså i denna typ av organisation utbyta 
kunskap när båda har behov av det, men samtidigt behålla sin självständighet. Det handlar om 
en ”flytande organisation”, eller som Burton-Jones också uttrycker det, en ”virtuell 
organisation”.41  
 
Idag har självständiga aktörer på marknaden behov av att kunna utveckla kunskapscentrerade 
företag utan att behöva härbärgera det traditionella bagaget med fysiska tillgångar, anställda 
och skulder. Nätverksamarbete är ett sätt att uppnå detta. Det finns dock begränsningar med 
detta idag. Åtkomst till sådana nätverk idag baseras ofta på verksamhet i samma geografiska 
område eller annan form av nära gemenskap såsom delade kulturella värderingar eller att man 
kanske är gamla skolkamrater. I det första fallet måste man som aktör flytta till regionen i 
fråga för att kunna få åtkomst till nätverket. I de senare fallen är det väldigt svårt om ens 
möjligt att få åtkomst som utomstående. Internet är en lösning på sådana problem, dock har 
det hittills använts mest till informellt kunskapsutbyte snarare än formell kunskapshandel.  
 
Ytterligare ett problem med att bygga nätverk är att vinsten är högre för dem som kommer in i 
nätverket sent än de som var med och startade upp det. De förra har nämligen inte behövt 
komma med någon form av investeringar eller insatser. Incitament för att starta upp nätverk 
som senare ska vara öppet för nykomlingar kan därför inte vara så starka.42 Här anser Burton-
Jones att staten har en viktig roll i uppstartningsfasen av sådana nätverk.43 Senare forskning 

                                                 
39 Grant & Fuller (1995), sid. 21 
40 Burton-Jones (1999), sid. 142 
41 Ibid., sid. 143 
42 Ibid., sid. 144 
43 Ibid., sid. 145 



 

 
11 

 

har visat att Burton-Jones åsikt om statens viktiga roll i kunskapsnätverk stämmer överens 
med hur det har kommit att se ut i verkligheten i allt högre utsträckning.  
 
Idag försöker staten via universiteten och andra högre lärosäten aktivt få till stånd en sådan 
utveckling som ovan beskrevs med den amerikanska bioteknikindustrin som exempel. Från att 
tidigare mest ha varit institutioner ansvariga för förmedlingen av befintlig vetenskap till 
studerande så är de högre lärosätena idag stora mottagare av statliga men även 
privata(inkluderande stiftelser) forskningsanslag.44 
 
Även många större företag antar en alltmer decentraliserad halv-autonom struktur. Första 
steget i denna process är ofta att företaget lägger ut allt mer produktion och tjänster hos 
underleverantörer. Successivt tror dock Burton-Jones att, som i fallet i Pratoregionen i Italien, 
nätverken helt kommer att ersätta företaget som organisationstyp. ”Många-till-en” beroenden 
kommer att ersättas av ”många-till-många”- relationer.45 Detta är något som även jag själv 
kunnat konstatera i vissa fall i min förra uppsats.46 Detta påvisas också av Phil Cooke, där han 
beskriver hur företag som Ericsson, Siemens, Glaxo, AstraZeneca och Novartis redan 
utkontrakterar47 sina kunskapsförvärvande verksamheter och planerar att utkontraktera ännu 
mer.  
 
Äldre stora företag som inte är så snabba med sådana utkontrakteringar blir ofta snart 
pressade till att göra detta av tyngre investerare och aktieägare som olika typer av fonder.48 
Christer Gardell och hans fond Cevian är ett, i skrivande stund, svenskt exempel på detta med 
sitt stora ägande i Volvo.49 Det är i allt högre utsträckning smarta entreprenörsföretag och 
forskningsinstitut på universitet i Amerika, Europa och i Asien som får uppgiften att forska 
fram ny kunskap. I Europa kämpar man för att ta andelar i den globala marknaden för 
kunskapsförvärvande med hjälp av sina universitet, men här hade man år 2006, när Cooke 
skrev sin rapport, ännu inte börjat utmana USA.50  
 
Det finns en annan aspekt att uppmärksamma hos kunskapsnätverken. Det är den om den 
sociala nyttan för ett kunskapsföretag att befinna sig i ett nätverk med aktörer som kan ge det 
en trovärdighet på marknaden. Att vara förknippad med andra viktiga aktörer, och ha t.ex. 
prestigefyllda andra företag eller universitet som kunder, leverantörer eller partners kan vara 
väldigt positivt och viktigt för imagen. Att finnas med i rätt nätverk kan med andra ord bli 
viktigt i marknadsföringen av företaget och dess produkter.51 Det innebär helt enkelt ett 
erkännande av företagets kompetens och bekräftande kunskap av dess kunskap att finnas med 
i ett sådant nätverk. Det här beror på en hypotes som Joel M. Podolny lade fram 1994 och 
bevisade med sin empiriska undersökning. Den går ut på att ju större osäkerhet, desto större 
sannolikhet för att organisationer kommer ingå i utbytesrelationer med sådana aktörer med 
vilka de redan tidigare har haft relationer med. Detta beror helt enkelt på att en organisation 
redan har kännedom om en tidigare partner och att ”man vet vad man får”.52 Tack vare att 
man är med i ett sådant nätverk får man alltså lättare nya affärsmöjligheter i framtiden. 

                                                 
44 http://www.eurodite.bham.ac.uk/Papers/WP2b/Cooke 06 EURODITE Deliverables.doc , 2008-04-03 
45 Burton-Jones (1999), sid. 145 
46 Persson (2007), sid. 37 
47 Svenskt ord för “outsourcing”. 
48 http://www.eurodite.bham.ac.uk/Papers/WP2b/Cooke 06 EURODITE Deliverables.doc, 2008-04-03 
49 http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?articleid=2008%5C02%5C26%5C272298, 2008-04-03 
50 http://www.eurodite.bham.ac.uk/Papers/WP2b/Cooke 06 EURODITE Deliverables.doc, 2008-04-03 
51 Alvesson (2004), sid. 114 
52 Podolny (1994), sid. 459 
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Det kunskapsintensiva företaget – dess kännetecken 
Vad är egentligen ett ”kunskapsintensivt företag” och hur skiljer det sig från andra företag? 
Som Alvesson skriver har vissa företag en benägenhet att framhäva sina kunskapsintensiva 
enheter som den definierande delen av sin verksamhet och därmed gör de anspråk på att vara 
ett ”kunskapsintensivt företag”. Detta till trots att FoU-avdelningen relativt sett kan utgöra en 
mindre del av verksamheten medan marknadsförings- och försäljningsenheterna kan utgöra 
merparten. Ett exempel på sådana företag är läkemedelsföretag. För att ett företag därför ska 
kunna benämnas som ”kunskapsintensivt” måste betydelsen och storleken på den 
kunskapsintensiva delen av företaget vara relativt stor gentemot mot andra enheter i 
företaget.53 
 
Enligt Alvesson finns det två grupper av kunskapsintensiva företag: professionella 
serviceföretag och FoU-företag. Exempel på det förra är revisionsfirmor, advokatbyråer, 
datakonsultföretag, reklambyråer och investmentbanker. I den senare kategorin återfinns 
läkemedels- och bioteknikföretag samt högteknologiska företag baserade på 
ingenjörskunskaper. En viktig skillnad mellan de två kategorierna är alltså att de 
professionella serviceföretagen arbetar mest med situationsanpassade tjänster och att de flesta 
samspelar direkt med kunderna, medan det typiska för FoU-företagen är att de framställer en 
fysisk produkt och att kontakten mellan de anställda och företagets kunder ofta är mer 
begränsad eftersom kontakterna med marknaden går genom marknadsföringsenheter.  
 
FoU-utvecklingsföretag har alltså typiskt en klar arbetsdelning mellan olika funktioner, vilket 
innebär att FoU är avskiljt från funktionerna för marknadsföring och/eller tillverkning. För 
vissa tekniskt avancerade projekt och produkter bedriver man dock ibland ett nära samarbete 
med kunden, vilket gör att arbetsuppdelningen mellan FoU-enheterna och 
marknadsföringsenheterna inte blir så tydlig. I vissa fall är inte heller produkten fysisk utan 
det kan handla om en framtagen planritning eller design som kunden ska massproducera.54 
FoU-företag är alltså den typ av kunskapsintensiva företag som den här uppsatsen ägnar sig åt 
att undersöka. Vad är det då som kännetecknar denna typ av kunskapsintensiva företag? Det 
finns ett antal omständigheter som är kännetecknande drag vad gäller arbetets art och dess 
ledning och organisation. Dessa behandlas nedan. 

Kunskap, kompetens och nyckelpersonal 

Den kanske mest grundläggande egenskapen är att kunskapsintensiva företag utgörs av, som 
Alvesson utrycker det, ”högt kvalificerade individer som utför kunskapsbaserat arbete och 

därvid utnyttjar sina intellektuella och symboliska färdigheter.” Medan organisationer i 
gemen använder sig av kunskap som finns inbäddad i teknik, regler och procedurer, fokuserar 
kunskapsintensiva företag snarare på de anställdas kognitiva förmåga och en arbetskultur 
präglad av en gemensam förståelse.55 I sammanhanget kan nämnas de fem olika former av 
kunskap som Blackler talar om:  

• Hjärnkunskap som innebär förmågan att behandla, förstå och processa information, 
dvs. kognitiv förmåga.56 

• Förkroppsligad kunskap som innebär en praktisk kunskap om och erfarenhet av hur 
någonting fungerar snarare än abstrakta principer.57 

                                                 
53 Alvesson (2004), sid. 24 
54 Alvesson (2004), sid. 25 
55 Ibid., sid. 27 
56 Blackler (1995), sid. 1023 
57 Ibid., sid. 1024 
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• Med kulturerad kunskap menas förmågan att kunna komma fram till gemensam 
förståelse. Förmågan baseras i sin tur på kännedom om system av kulturella 
innebörder vilket i praktiken i hög utsträckning beror på vad för språk man använder 
sig av på arbetsplatsen. Det innebär i sin tur att gemensam förståelse är socialt 
konstruerad och därmed förhandlingsbar.58 

• Inbäddad kunskap syftar på systematiska rutiner vad gäller roller, teknologier, 
formella procedurer och säkerhetsrutiner.59 

• Kodad kunskap som innebär tecken och symboler. Det kan handla om böcker och 
manualer men också om information som är kodad och förmedlad elektroniskt.60 

 
Eftersom kunskapsintensiva företags främsta tillgång ligger i personalens intellektuella 
kunskaper är det av största vikt att utveckla dessa och hela tiden ligga i framkant här jämfört 
med sina konkurrenter. Om man inte är bättre utan är lika bra som alla andra så minskar 
följaktligen konkurrensförmågan.61 Eftersom personalens kompetens och kunskaper är så 
centrala för ett kunskapsföretag är det viktigt för företaget att behålla dessa individer. Risken 
finns alltid att de hoppar över till en konkurrent eller själva startar ett konkurrerande företag. 
Visserligen är risken för detta lite mindre i FoU-företag, som baserar mycket av sin 
verksamhet på inventarier och patent än hos de professionella serviceföretagen som var den 
andra typen av kunskapsintensivt företag. Men behovet av att rekrytera och behålla 
kvalificerad personal är stort oavsett, och detta är orsaken till att många FoU-företag ligger 
belägna i närheten av stora universitet, där det är lätt att rekrytera forskare och ingenjörer.62  
 
Här återknyter uppsatsen också till det som tidigare har nämnts om nära 
kunskapsnätverkssamarbeten. Det här innebär naturligtvis att de anställda på ett 
kunskapsintensivt företag har en mycket starkare förhandlingsposition än anställda på andra 
företag. Ett citat av Drucker är belysande i sammanhanget: 
 

I kunskapsarbetet ägs produktionsmedlen nu av kunskapsarbetarna. De är rörliga och kan arbeta 
var som helst. De har kvar sina meritförteckningar i nedersta lådan. Följaktligen måste de 
behandlas som frivilliga och inte som anställda. Det är bara de okvalificerade som behöver 
arbetsgivaren mer än vad arbetsgivaren behöver dem.63 

 
Ytterligare ett citat understryker vikten av att hålla kvar personalen: 
 

Många säger att alla våra resurser försvinner ner med hissen på kvällen efter en dags arbete, och 
att företaget sedan saknar innehåll. Det är därför som jag ser det som min viktigaste uppgift att se 
till att de kommer tillbaka nästa morgon.64 

 
En personal med en stark kunskapsbas och förmåga till kompetensutveckling är alltså väldigt 
typiska, och rent av vitala egenskaper, för det kunskapsintensiva företaget.65 

                                                 
58 Ibid., sid. 1024 
59 Ibid., sid. 1024 
60 Ibid., sid. 1025 
61 Alvesson (2004), sid. 28 
62 Alvesson (2004), sid. 135 
63 Drucker citerad i Kreiner & Mouritsen, i sin tur citerad i Alvesson (2004), sid. 135 
64 Løwendahl citerad i Alvesson (2004), sid. 135 
65 Alvesson (2004), sid. 28, 134 
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Autonomi 

I kunskapsintensiva yrken använder sig personalen av sitt professionella och individuella 
omdöme när de försöker lösa komplexa och unika problem. Den enskilde anställde eller det 
enstaka arbetslaget är också ofta de som har den bästa insikten om ett problemområde och ett 
enstaka problems specifika karaktär. Chefer och annan personal i överordnad position har mer 
av en generell överblick och större allmänna erfarenheter men de har inte den detaljerade 
insikt som krävs i specifika situationer. Resultatet av forskningsarbete är som tidigare nämnts 
osäkert och det är därför svårt och irrelevant att sätta tydliga resultatmått. Dessutom gör 
kunskapsarbetets komplexa natur att inte heller uppsättandet av regler blir särskilt relevant. 
Det gör därför att den enskilda kunskapsarbetaren eller arbetslaget behöver ha en stor egen 
bestämmanderätt. Det innebär därför i sin tur att experter på sitt område ofta kan ha mer 
inflytande inom ett företag än vad deras formella position berättigar till och detta gör att 
hierarkiska organisationsstrukturer löses upp i kunskapsintensiva företag.66 Kunskapsintensiv 
verksamhet medför alltså en hög grad av autonomi och kollegiala relationer som går tvärs 
över de hierarkiska gränserna.67 

Organisationsform 

Som ovan nämndes är det svårt att applicera något regelverk för kunskapsföretag med vilken 
man skulle kunna utvärdera deras verksamhet. Den höga graden av innovation gör det svårt 
att tillämpa traditionella ledningsprinciper som övervakning, standardisering och rutinisering. 
Det innebär dock inte att de inte används alls, de används bara mer flexibelt och spelar en 
mindre roll än de gör i mer traditionella organisationer. Ad hoc-artade, icke-hierarkiska 
organisationer är alltså ännu en utmärkande egenskap för kunskapsintensiva företag.68 

Kommunikation 

Eftersom det ofta inte finns några tydliga riktlinjer för hur saker och ting ska utföras på ett 
kunskapsintensivt företag använder man sig av en organisk, kortsiktig planering och att även 
planeringen görs om i takt med att man stöter på nya problem. Eftersom arbetsmetodiken i 
traditionella arbetsorganisationer saknas så är det vanligt bland de anställda på 
kunskapsföretaget att man förhandlar fram arbetsgången. D.v.s. vad som måste göras, hur det 
ska göras och vem som har ansvaret för att det görs. Även om det finns restriktioner för detta 
så krävs kommunikationer och förhandlingar för att man ska kunna komma överens om hur 
man ska definiera och lösa problem inom denna typ av organisation.69 

                                                 
66 Ibid., sid. 28 
67 Ibid., sid. 29 
68 Alvesson (2004), sid. 29 
69 Ibid., sid. 30 
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3. Material och metod 
Den här uppsatsen är främst en beskrivande studie. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
Wägnerud säger att beskrivande studier ger svar på frågor av typen var, när, hur, vem och 
vilka.70 Det är vad den här uppsatsen handlar om, nämligen att visa hur kunskap växer fram 
och överförs inom och mellan företag samt andra aktörer och på vilket sätt det har en 
geografisk koppling. Den ska också beskriva hur innovativa företag växer fram runt denna 
kunskap. 
 
Sättet jag har samlat information på är genom direkta intervjuer. Dels för att insatta personer 
på respektive företag har den bästa insynen på företagens och deras produkters historik. Men 
dels också för att jag även vill ha med deras specifika synvinkel på hur skeendena har 
utvecklats. På det sättet kan jag hitta eventuella intressanta skillnader mellan hur personerna 
på exempelföretagen ser på saker och ting och hur personer på ett av deras samarbetsföretag 
ser på detsamma. Esaiasson m.fl. rekommenderar just samtalsintervjuer på just det här 
användningsområdet, när man vill veta hur människor själva uppfattar sin omvärld.71 Även 
Jarl Backman rekommenderar intervjuer som en av de lämpliga metoderna när man vill 
observera något i verkligheten som man ska undersöka.72 
 
Jag har alltid tagit kontakt vid första tillfället via telefon eller e-post, som följts upp av ett 
mejl med frågorna skickade till intervjupersonen ifråga. Detta har följts av intervjuer där jag 
mötte personen i fråga i verkligheten och spelade in intervjun med en mp3-spelare. På detta 
sätt minimerade jag risken för att missa, glömma och därmed förvränga informationen.  

Riktlinjer från EURODITE 
Som nämndes inledningsvis är EURODITE-projektet ett samarbetsprojekt mellan en rad 
universitet i Europa. Det syftar till att, genom en rad fallstudier, utröna vad 
kunskapsekonomin innebär och hur denna kunskap skapas och förs vidare. För projektets 
skull har det tagits fram några lämpliga riktlinjer för hur man bör sortera ut den information 
man behöver i den här typen av forskning. Dessa har även varit mig behjälpliga. De finns 
presenterade i ett kompendium från Eurodite, ”Guidelines to the WP6Firm Level Case 
Studies”. I kompendiet visar de hur man kan identifiera ett aktuellt fall inom ett företag som 
ett exempel på kunskapsdrivna förändringsprocesser. De skiljer tydligt i kompendiet på 
biografiska beskrivningar av hela företag och en biografisk beskrivning av en specifik 
kunskap som har resulterat i en viss produkt. I de fall där ett företag baserar hela sin tillkomst 
och verksamhet på en enda produkt är dessa två beskrivningar ofta synonyma med varandra.73  
 
I denna studie försöker jag undersöka både hur kunskapen och företaget runt denna vuxit 
fram. Jag gör alltså inte samma åtskillnad mellan de två som är fallet med EURODITE-
projektet. Jag har baserat mina intervjufrågor på riktlinjerna. För att se listan med frågor som 
jag har använt mig av, se bilagan. 
 

                                                 
70 Esaiasson m.fl. (2005), sid. 35 
71 Ibid., sid. 281 
72 Backman (1998), sid. 53 
73 Butzin m.fl.(2007), sid. 2 
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Tolkningsmetod 
Min tolkningsmetod ser ut på så vis att jag genom en sammanfattning av intervjumaterialet 
har försökt upptäcka övergripande mönster som går igen i alla de empiriska exemplen. Jag 
försöker alltså hitta någon form av samband som kan sägas förena de olika exemplen. Eller 
som Backman uttrycker det, att tolkningsmomentet ska leda till en ”slutlig holistisk 

deskription (helhetsbild) och förståelse”.74 Men jag redovisar naturligtvis även skillnaderna 
som även de är intressanta. Esaiasson m.fl. tar upp olika metoder för att analysera 
intervjumaterial. De visar på tre olika metoder: 

• Kartläggningsmetoden – innebär att man utgår från ett fenomen och kartlägger olika 
aspekter av detta fenomen i detalj. 

• Idealtypsmetoden – används när man vill ”vaska fram olika typer” ur sitt material. 
Man ska fånga in det karaktäristiska hos varje ”typ” och redogöra vad som skiljer ut 
denna i förhållande till de andra typerna som man urskiljt.75 

• Väsensmetoden – betyder att man i motsats till metoden innan vill fånga någon form 
av gemensam nämnare bland alla fallen.76  

 
Kartläggningsmetoden använder jag i praktiken redan i den empiriska delen i uppsatsen, dvs. 
där jag presenterar informationen jag har fått från intervjuerna och i viss mån från andra 
källor. Båda de andra två typerna använder jag mig av i analysen, eftersom jag finner både 
unika egenskaper men också likheter, samband, intressanta. Jag visar även på paralleller 
mellan teori som tas upp i uppsatsen och egenskaper hos de empiriska fallstudierna. På detta 
vis åstadkoms en relevant koppling mellan den teoretiska och den empiriska delen av 
uppsatsen. 

Källkritik 
Rent allmänt har det varit ganska svårt att få klar och öppen information från företagen vad 
gäller deras samarbetspartners och historiken. Detta kan man dock förstå, eftersom de inte är 
några offentliga organisationer utan privata företag som kanske inte alltid är så intresserade av 
att för mycket information ska läcka ut av konkurrensskäl. Det mest öppna med informationen 
av alla företagen verkar Firefly ha varit. Det kan ha att göra med att de har en så lång historik 
att företaget inte längre är så intimt sammanknippat med en enda skyddsvärd produkt som de 
andra två. I fallet Firefly var det faktiskt uttalat tvärtom. Intervjupersonen såg intervjun som 
en chans att göra Firefly känt genom min uppsats. 
 
SkyCab har varit det för mig i särklass mest komplexa exemplet i undersökningen och det har 
i början varit svårt att få en klar och tydligt strukturerad bild av hur organisationen ser ut. Ett 
viktigt skäl är att SkyCab rent organisatoriskt är så väldigt okonventionellt uppbyggt. 
Villigheten från VD:n för SkyCab att delge mig ytterligare information via e-post har gradvis 
gjort att bilden har klarnat över organisationsstrukturen och kunskapsrelationerna kring 
företaget. 
 
Jag har egentligen intervjuat för få personer för att få en komplett bild av företagen och deras 
relationer. Eftersom jag bara har intervjuat två personer i varje empiriskt fall77 väger deras 

                                                 
74 Backman (1998), sid. 55 
75 Esaiasson m.fl. (2005), sid. 298 
76 Ibid., sid. 300 
77 I fallet Firefly har jag intervjuat tre personer. Här handlar det dock om en insatt person på Firefly och två 
insatta personer hos partnerföretaget SCA som är ansvariga för var sin avdelning inom koncernen. Det handlar 
alltså fortfarande egentligen bara om två parter som har intervjuats. 
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personliga bild av företagens framväxt och kontakter ofrånkomligen tungt i min uppsats. 
Egentligen borde jag ha intervjuat personer på åtminstone 2-3 externa företag till för att 
balansera upp vad en person på själva exempelföretaget säger och tycker. Man kan anta att de 
interna personerna besitter mer kunskap men också mer subjektivt färgad sådan än vad 
personerna i partnerföretagen gör. Flera personer som hade varit intressanta att intervjua har 
inte varit tillgängliga för mig framförallt pga. tidsbrist. Att intervjua ännu fler personer hade 
varit en uppgift för en grupp med människor snarare än en person. Jag anser att man trots allt 
kan få en någorlunda god bild av kunskapsrelationerna och företagens framväxt i denna 
uppsats baserat på den information jag har fått fram. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras nu de tre företagen jag har intervjuat för min studie. 
Presentationerna är uppbyggda på så vis att jag först berättar kort om företagens verksamhet 
och innovativa produkter. Därefter går jag in på det som är centralt för min uppsats, nämligen 
hur själva kunskapen uppstått och vuxit fram som resulterat i konkreta kommersiella 
produkter och företag som säljer dessa. För att underlätta förståelsen för detta har jag ritat 
schematiska bilder över varje företag och dess relationer med andra partners och vad det är för 
typ av partners. Vidare presenterar jag även tidsskalor över viktigare händelser i företagens 
historia så att man får en bild av hur de har vuxit fram. I samband med varje enskilt företag 
har jag även separat beskrivit en utvald anknuten organisations roll i nätverket runt företaget 
och dess innovation/innovationer. 

Lignoboost 
Företaget Lignoboost är resultatet av åratal av forskningssamarbete mellan STFI-
Packforsk(Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut), som grundat företaget(och fram tills 
2008 varit helägare), och en lång rad andra aktörer som lett till att man på ett bättre 
effektivare sätt kan utvinna lignin (beskrivs ingående nedan) och dessutom utvinna det i en 
renare form, än tidigare.78  
 
STFI-Packforsk är ett svenskt FoU-företag som sysslar med ”… forskning, utveckling och 

uppdrag inom massa- och pappersindustrin, förpackningsindustrin och den grafiska 

branschen.”79 STFI-Packforsk är i sin tur ägt till 51 % av en rad nordiska skogs- och 
pappersföretag, till 29 % av svenska staten och resterande 20 % av andra intressegrupper. 
Företagets affärsidé är att tillhandahålla forskning, implementering av sina innovationer och 
därtill knutna konsulttjänster till både kunder och ägarna till företaget.80 STFI-Packforsk har 
funnits i 60 år.81 Det är viktigt att förstå att utan STFI-Packforsk och dess forskning så hade 
Lignoboost inte existerat. 
 
Lignin är tillsammans med cellulosa de två naturliga beståndsdelarna i ved, och det gör det 
möjligt för sådana högresta växter som träd att stå upprätt. De två ämnena separeras, där 
cellulosan används som råvara till bl.a. pappersmassa medan ligninet mestadels används 
direkt i bruket som energikälla, även om det också har andra användningsområden.82 Nu 
kommersialiserar Lignoboost sin unika patentskyddade teknik(med samma namn som 
företaget83) som innebär att man utvinner lignin ur svartlut. Svartlut är den kokvätska som blir 
över när man vid massatillverkningen ”kokar isär” ligninet och cellulosan från varandra.84 
Processen gör det möjligt att på ett väldigt kapitalsnålt sätt öka ett normalt massabruks 
produktion. Samtidigt, eftersom överskottet blir större än med tidigare framställningsmetoder, 
kan man sälja detta till andra och på så sätt få värdefulla extra intäkter. Ligninet kan användas 
som ett biobränsle som kan ersätta kol och olja. Men det är också intressant som råvara för 
sådant som plast, kemikalier och kolfiber.85  
                                                 
78 Intervju med Ander Engström, Vice VD på STFI Packforsk, 2007-12-19; Intervju med Eva-Katrin Lindman, 
ansvarig för forskning och utveckling på Fortum Värme, 2008-05-05 
79 http://www.stfi-packforsk.se/templates/STFIPage____6859.aspx, 2008-05-29 
80 http://www.stfi-packforsk.se/templates/STFIPage____6877.aspx, 2008-05-29 
81 Intervju med Ander Engström, Vice VD på STFI Packforsk, 2007-12-19 
82 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=241277&i_word=Lignin, 2008-05-16 
83 http://www.lignoboost.se/upload/3878/lignoboost_folder_low.pdf, 2008-06-01 
84 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=319817&i_word=svartlut, 2008-05-16 
85 http://www.lignoboost.se/upload/3857/Press_070212_sv.pdf, 2007-12-03 
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Framväxten av Lignoboost 

Lignoboost som företag grundades först 2006. Företagets enda verksamhet är den patenterade 
ligninutvinningsprocessen som de tjänar pengar på via försäljning av licenser, konsulttjänster 
samt fullständiga lösningar via partners. Företaget som sådant har alltså inte funnits så länge, 
men ligninutvinningsprocessen är däremot resultatet av sju års forskning.86  
 
Enligt Anders Engström, vice vd på STFI-Packforsk och COO på Lignoboost, identifierades 
behovet av den tekniska lösningen som kom att bli Lignoboost i ett forskningsprojekt som 
hette det Kretsloppsanpassade Massabruket, KAM.87 Detta startades 1996. Det fanns 
framförallt tre centrala nyckelpersoner som jobbade med den rent tekniska biten av projektet 
och som står för patenten: Peter Axegård, Hans Theliander och Per Tomani. Tomani och 
Axegård kom från STFI-Packforsk och Theliander kom från Chalmers.  
 
Själva idéerna till innovationen var inget som man kom fram till över en natt. 1997 hade man 
några idéer som man sedan utsatte för testning. Det kom resultat och en utgallringsprocess i 
en första omgång 1999, sedan ytterligare utvärderingsresultat 2001.88 Vid det laget hade man 
sållat ut den nya ligninutvinningsmetoden vilket gjorde att man sökte patent 2002-2003. 
Pengar för att finansiera forskningen hade man lyckats få från MISTRA, en statlig stiftelse för 
miljöstrategisk forskning.89 Finansieringen från MISTRA fortsatte under hela KAM-
projektets programtid, dvs. 1996-2002. Även näringslivet har varit med och finansierat detta 
projekt även om MISTRA varit den viktigaste bidragsgivaren.90  
 
2003 avlöstes KAM-projektet av FRAM-projektet, Future Resource Adapted pulp Mill.91 Det 
här var i sin tur uppdelat i två FRAM-projekt, 1 och 2. FRAM 1 varade från 2002 till 2005 
och FRAM 2 från 2005 till 2008.92 Som en del i det senare projektet hade man byggt om den 
befintliga ligninfabriken vid Vermlands Papers pappersmassebruk i Bäckhammar, som man 
köpt in från LignoTech Sweden AB.93 Det har blivit en första lyckad 
demonstrationsanläggning som ska kunna producera 4000 ton lignin per år.94  
 
Viktiga finansiärer under FRAM-projekten har varit STEM (Statens Energimyndighet), 
Åforsk (Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse) samt det dåvarande moderbolaget STFI-
Packforsk självt.95 Utöver dessa har även Stora Enso, Fortum och Södra hjälpt till vid 
finansieringen av demonstrationsanläggningen vid Bäckhammarsfabriken utanför 
Kristinehamn.96  Forskningen kring den nya ligninutvinningsprocessen har bedrivits av 
moderbolaget STFI-Packforsk i samarbete med Chalmers, Lunds Tekniska Högskola och 
ETC (Energitekniskt Centrum) i Piteå. En rad olika partnerföretag har sedan bidragit till man 
har kunnat kommersialisera tekniken genom grundandet av Lignoboost:97  

                                                 
86 http://www.lignoboost.se/templates/Lignoboost/LBPage____2070.aspx, 2008-05-29 
87 Intervju med Ander Engström, Vice VD på STFI Packforsk, 2007-12-19 
88 Engström m.fl. (2007), sid. 2 
89 Intervju med Ander Engström, Vice VD på STFI Packforsk, 2007-12-19 
90 http://www.mistra.org/download/18.1eeb372100ece243b6800014898/%C3%85rsrapport+2003.pdf, 2008-05-
29 
91 Intervju med Ander Engström, Vice VD på STFI Packforsk, 2007-12-19 
92 Engström m.fl. (2007), sid. 4 
93 Ibid., sid. 4, 9, 11, 12 & 13 
94 http://www.lignoboost.se/upload/3878/lignoboost_folder_low.pdf, 2008-06-01 
95 Intervju med Ander Engström, Vice VD på STFI Packforsk, 2007-12-19 
96 http://www.lignoboost.se/upload/3878/lignoboost_folder_low.pdf, 2008-06-01 
97 Intervju med Ander Engström, Vice VD på STFI Packforsk, 2007-12-19 
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• Weyerhaeuser, ett amerikanskt skogsföretag98 som har varit med i FRAM 2 projektet. 
• Värmland Paper, ett svenskt pappersföretag99 som har ställt en anläggning och resurser 

till förfogande. 
• Korsnäs Frövi, ett svenskt förpackningsföretag100 som varit med i projektet. 
• Det svenska energiföretaget Eon101 som har varit med i projektet. 
• Aga Linde, en svenskgrundad, dock numera tyskägd gasleverantör102, som varit med 

och försörjt projektet med koldioxid. 
• Södra Cell, ett av den svenska ekonomiska skogsföreningen Södras affärsområden103, 

som köpte teknologi innan den var färdigutvecklad. 
• Stora Enso, en nordisk skogskoncern104, som också köpte teknologi från STFI innan 

den var färdigutvecklad. 
• Fortum Värme, ett samägt energibolag mellan Stockholms stad och den finska 

energikoncernen Fortum,105 som var den första köparen av ligninet som de använder 
för att elda med i Värtanverket. De värmer 1600 villor i Stockholm med den 
energikällan. 

  
Enligt Engström har alla parter varit lika viktiga i samarbetet. Det är som han uttryckte det: 
”Det är som en kedja, brister en länk så funkar inte kedjan”. Han understryker vikten som de 
tre ovan nämnda ledande personerna har spelat, inte bara i själva innovationsprocessen. Deras 
personliga kontaktnätverk har spelat en central roll när det gäller att ha fått till stånd 
samarbeten med andra organisationer. Han underströk under intervjun vikten av att dessa 
personer lyckades få finansiärer för projekten, först MISTRA och sedan STEM och Åforsk. 
Utan de pengarna så hade det överhuvudtaget inte varit möjligt att åstadkomma någonting. 
Han sade också på en direkt fråga att fastän Lignoboost och STFI-Packforsk bara ligger tvärs 
över gatan i samma område som KTH så har man inget samarbete med detta lärosäte.106  
 
Vidare kan nämnas att Lignoboost har förts upp på den prominenta listan över idag 48 
svenska miljöteknikföretag som USA:s Sverigeambassadör Michael Wood har tagit fram i sitt 
projekt One Big Thing.107 Det innebär att man vill uppnå samarbete på det miljötekniska 
området mellan Sverige och USA ur fyra aspekter:  

1. Samarbete vad gäller forskning, teknologi och utveckling. 
2. Att svenska miljöteknikföretag ska få hjälp med att hitta amerikanskt riskkapital för 

sin verksamhet. 
3. Öka medvetandet hos allmänheten. 
4. Policys.108 

 
Den 27:e maj 2008 såldes företaget av den förra helägaren STFI-Packforsk.109 Lignoboost är 
ett i skrivande stund helägt dotterbolag till Metso, ett finskt110 teknikbolag med fokus på 

                                                 
98 http://www.weyerhaeuser.com/Company/CorporateAffairs, 2008-06-01 
99 http://www.wermlandpaper.se/default.asp, 2008-06-01 
100 http://frovi.korsnas.com/About+Korsnas+Frovi/, 2008-06-01 
101 http://www.eon.se/templates/StartPageCategory.aspx?id=39225, 2008-06-01 
102 http://www.aga.se/international/web/lg/se/likelgagase.nsf/docbyalias/nav_abus, 2008-06-01 
103 http://www.sodra.com/sv/verksamheter/Pappersmassa/Om-affarsomradet-Sodra-Cell/, 2008-06-01 
104 http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_EN-6970-15255-,00.html, 2008-06-01 
105 http://www.fortum.se/dropdown_document.asp?path=19923;22344;22361;22315;22481;22327;41646;41707, 
2008-06-01 
106 Intervju med Ander Engström, Vice VD på STFI Packforsk, 2007-12-19 
107 http://stockholm.usembassy.gov/Environment/presscopy.pdf, 2008-06-01 
108 http://stockholm.usembassy.gov/Environment/White%20Paper%20External.pdf, 2008-06-01 
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massa- och pappersindustri, gruvindustri, kraftindustri och andra utvalda industriella 
sektorer.111 Företaget har i skrivande stund fortfarande sitt huvudkontor placerat på samma 
adress i Stockholm som sin forna ägare, nämligen Drottning Kristinas väg 61.112 

Partnerskapet med Fortum Värme 

Fortum Värme är som ovan nämndes samägt mellan Fortum och Stockholms Stad. Det är ett 
energibolag som producerar och levererar fjärrvärme, kraftvärme och kyla till kunder. 
 
Enligt Eva-Katrin Lindman, FoU-ansvarig på Fortum Värme, kom Fortum med i samarbetet 
2003 i samband med uppstarten av första FRAM projektet. Hon fick reda på ligninprocessen 
som STFI-Packforsk höll på att forska om via sina kontakter med AGA Linde som skedde 
inom ramen för hennes externa jobb på Energimyndigheten. Det är dock bara en av hennes 
många kontaktkanaler. Via jobbet på Energimyndigheten har hon därför själv direkt personlig 
kontakt med många av samarbetsparterna till Lignoboost och STFI. Hon nämner då Södra 
Cell, Weyerhaeuser, Korsnäs Frövi, E.ON. och Åforsk. Hon säger att eftersom hon har jobbat 
inom energibranschen så länge så har hon fått ett så brett kontaktnät på många håll att hon får 
reda på väldigt mycket av det som händer.113 
 
Fortums intresse på det här området handlar om att de ville, och kunde, pröva att använda sig 
av det rena ligninet som bränsle i sina befintliga koleldade värmepannor. Fortum användes 
alltså i ett pilotförsök som kund för ligninet för ett av dess tänkbara användningsområden, i 
detta fall som energikälla i speciellt konstruerade kolpannor. Dessa är speciella på det viset att 
de är trycksatta(det finns bara två till i världen som är det), vilket innebär att man måste 
pumpa in energikällan, i det vanliga fallet kol, i en trögflytande form. De pumpar in en 
blandning av vatten, dolomit och kol med betongpumpar in i pannan. Det speciella med 
ligninet är att det, till skillnad från andra biobränslen, går att blanda upp med kol och vatten 
utan att det suger åt sig vatten. Andra biobränslen gör det och detta medför att man måste 
koka bort vattnet vilket i sin tur medför minskad energiproduktion i pannan. Det var när 
Lindman fick höra talas om dessa egenskaper hos ligninet som hon blev intresserad. Det krävs 
också just en sådan speciell trycksatt panna för att processen ska fungera vilket gjorde att båda 
parter hade ett uppenbart intresse av ett samarbete. 114 

                                                                                                                                                         
109 http://www.stfi-packforsk.se/upload/Pressmeddelanden/press080527_eng_lignoboost.pdf, 2008-05-29 
110 http://www.metso.com/corporation/about_eng.nsf/WebWID/WTB-041026-2256F-
0E48B?OpenDocument&mid=2E8312A41D276B1FC2256F40003E464C, 2008-05-29 
111 http://www.metso.com/corporation/about_eng.nsf/WebWID/WTB-041026-2256F-55957, 2008-05-29 
112 http://www.stfi-packforsk.se/templates/STFIPage____856.aspx, 2008-08-26; 
http://www.lignoboost.se/templates/Lignoboost/LBPage____2069.aspx, 2008-08-26 
113 Intervju med Eva-Katrin Lindman, FoU-ansvarig på Fortum Värme, 2008-05-05 
114 Ibid., 2008-05-05 
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Historiken över Lignoboost med några viktiga milstolpar 

Här är en kort översiktlig blick över historiken i företaget. Denna är baserad på samma källor 
som den schematiska bilden över nätverket. 
 
1996  

• Start KAM 
• Finansiering erhålls från Mistra 

1997 
• De första idéerna 

1999 
• Första resultaten och utvärderingarna 

2001 
• Nya resultat 

2002 
• Patentsökning 
• Start av FRAM 1 

2003 
• Fortum blir samarbetspartner i projektet 

2004 
• Pilotförsök 

2005  

• Start av FRAM 2 
• Stöd från Energimyndigheten i november 

2006 
• Mars -april: Stöd från företag 
• Maj: Beslut att bygga en demonstrationsanläggning 
• Juni: Köp av fabriken i Bäckhammar från LignoTech 
• 21:a december: De första 500 kr lignin produceras  

2007 
• Februari: Officiell invigning av demonstrationsanläggningen i Bäckhammar 
• 7:e maj: Lignoboost får besök av USA:s Sverigeambassadör Michael Wood115 

2008 
• 26:e februari: Teckning av avtal med det amerikanska skogsbolaget Weyerhaeuser om 

att gemensamt undersöka möjligheterna att installera Lignoboostprocessen i minst ett 
av företagets massabruk.116 

• 28:e maj: Lignoboost säljs till det finska Metso. I överenskommelsen ingår dock ett 
samarbetsavtal, som innebär att STFI-Packforsk får behålla sin demonstrationsfabrik i 
Bäckhammar och forska vidare i att ytterligare utveckla Lignoboostprocessen.117 

                                                 
115 Engström m.fl. (2007), sid. 11 
116 http://www.lignoboost.se/upload/3857/Pressmeddelande_080226_sve.pdf, 2008-06-01 
117 http://www.stfi-packforsk.se/templates/STFIPage____7541.aspx, 2008-06-01 
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Nätverket för Lignoboost 

För att ge en mer överskådlig blick över Lignoboost och kontaktnätet runt om företaget visas 
nedan en schematisk bild över nätverket. 
 
Figur 3: Nätverket för Lignoboost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren ovan är baserad på intervjuerna med Anders Engström på Lignoboost, Eva-Katrin 
Lindman på Fortum Värme, samt kompendiet om Lignoboost. Så här såg nätverket för 
Lignoboost ut under den tiden som jag genomförde intervjuerna. Lägg märke till att alla 
kontakter med omvärlden hos Lignoboost sker via moderbolaget STFI-Packforsk på denna 
bild. Detta oavsett om kontakterna handlar om finansiering, forskningssamarbeten eller 
kundsamarbeten. Notera den geografiska koncentrationen till Norden bland alla partnerna. 
Notera även Fortum Värmes egna kontakter inom detta nätverk markerade med tunnare linjer. 
Man får intrycket av att både Lignoboost och Fortum Värme är en del av ett branschnätverk 
där alla har kontakt med alla. 
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SkyCab 
Visionen för SkyCab är att "SkyCab är en produkt som alla resenärer som värnar om miljön 

väljer att åka med." Målet för SkyCab är "att i ett livscykelperspektiv utveckla och på en 

global marknad etablera ett nytt hållbart sätt att resa innebärande att bygga ett företag och 

en produkt i världsklass, skapa "grön" sysselsättning och export."118 Tekniken ser ut på det 
viset att man färdas i ca 40 km/h i eldrivna vagnar med plats för fyra personer i ett datorstyrt 
förarlöst system på banor företrädesvis ovan mark (kan även gå på och under mark). Man 
färdas med ett minsta vagnavstånd på några sekunder för den höga säkerhetens skull. Banorna 
ligger i ett finmaskigt nätverk och man åker direkt från den egna påstigningsplatsen till 
avstigningsplatsen utan några stopp på mellanliggande hållplatser.119 På svenska kallas 
fenomenet för spårtaxi.120 
 
Systemet har en rad fördelar jämfört med den konventionella kollektivtrafiken. Inga 
tidtabeller behövs, eftersom man kan åka när som helst. Körkort behövs inte eftersom det inte 
behövs någon förare då det är automatiserat, det blir därmed tillgängligt för alla. Därmed 
sparar man också in kostnaden för att anställa förare. Systemet avger inga avgaser (koldioxid), 
utan går på miljövänlig el. Penninghanteringen försvinner också eftersom man betalar med 
hjälp av elektroniska kort. Energibesparingen blir stor eftersom SkyCab enligt en oberoende 
undersökning förbrukar en fjärdedel av personbilens energi per personkilometer och hälften 
av bussens. SkyCab skulle också för första gången ge möjlighet för dem som bor i mindre 
tätorter med alldeles för gles busstrafik tillgång till kollektivtrafik som på allvar kan 
konkurrera med bilen. Hastigheten på 40 km/h motsvarar bilresor och är högre än för 
bussresor eftersom bussarnas medelhastighet sänks av alla hållplatsuppehåll. Den stora 
tidsvinsten ligger alltså i att man slipper långa väntetider. Denna nya teknik kan också 
kombineras med äldre, på det sättet att SkyCab kan agera matarlinje till större kapacitetsstark 
spårtrafik för resor på längre avstånd.121 
 
Försök till liknande transportsystem har gjorts tidigare och görs fortfarande, men planerna har 
alltid fallerat av olika orsaker. Nils Edström på Banverket (nedan) nämnde ett exempel i 
Chicago där man redan har försökt att bygga en sådan här bana. Datatekniken klarade dock 
inte av att hantera systemet, så det blev inget av det. Han nämnde också ett konkurrerande 
företag i Uppsala, Vektus. De har uppfunnit ett system som bygger på maglevbanor och 
magnetsvävare och där intelligensen sitter i banan istället för vagnarna som är fallet med 
SkyCab. Vektus system är dyrare än SkyCab-systemet. Sedan finns det också en amerikansk 
konkurrent som heter Taxi 2000 och ett i England (Ultra) som i skrivande stund bygger ett 
system som liknar SkyCab-systemet på Londons flygplats Heathrow.122 Går man till en av 
dessa konkurrenters hemsida, www.taxi2000.com, så kan man se att de kallar sitt system 
Skyweb Express.123 Edström var osäker på vilket sätt Skyweb Express och SkyCab idag 
skiljer sig ifrån varandra, eftersom de delar principerna om enkla banor och intelligenta 
vagnar. Enligt honom handlar det om att man testar olika tekniska standarder, ungefär som i 

                                                 
118 Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-09-03 
119 http://www.skycab.se/swe/?vision, 2008-06-10, Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-
08-03, Gustafsson, sid. 43 
120 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14 
121 http://www.skycab.se/swe/?vision, 2008-06-10, Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-
09-03 
122 Intervju med Nils Edström, FUD-samordnare på Banverket, 2008-05-20, Mejlkorrespondens med Åke 
Åredal, VD på SkyCab, 2008-09-03 
123 http://www.taxi2000.com/, 2008-06-14 
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järnvägens barndom där man testade olika spårvidder och framdrivningssätt. Han väljer ändå 
definitivt att kalla SkyCab-systemet för en innovation.124 

Framväxten av SkyCab 

SkyCab grundades i Stockholm i början på 90-talet av dess nuvarande VD Åke Åredal i nära 
samverkan med Jan Karlenstål. Åredal har bland annat en bakgrund i den akademiska världen, 
han är filosofie doktor i företagsekonomi på Stockholms Universitet. Han anser sig inte vara 
en teknisk expert men dock intresserad. Den andra personen, Jan Karlenstål, har tidigare 
sysslat med förarlösa truckar. Åredal tog hand om marknadsföringen medan Karlenstål tog 
hand om den tekniska delen av verksamheten. Den tekniskt ansvarige förde alltså på så vis in 
sina mångåriga erfarenheter och kunskaper av förarlösa truckar in i kollektivtrafik-
branschen.125 Anledningen till att företaget grundades och fortfarande har sitt säte i Stockholm 
är helt enkelt för att VD:n för SkyCab har bott och varit verksam i staden hela sitt vuxna liv. 
”Det springer så att säga ur tidigare aktiviteter”, som han sa under intervjun.126 Han säger 
också att placeringen i Stockholm har gjort att ”… närheten till centrala myndigheter och 

politiker inneburit stora tidsbesparingar”.127 Företagets adress i Stockholm är Narvavägen 
21, d.v.s. kontor i egen privat bostad.128 Företaget har även kontor i Hofors, men 
huvudverksamheten sker i Stockholm.129 
 
Tiden mellan den inledande starten, då företaget fick hjälp av Nutek och fram till 2002 var i 
princip ”en ökenvandring” för att uttrycka det med Åredals terminologi. Nuteks pengar räckte 
inte långt för att göra innovationen möjlig. Pengarna täckte kostnaderna för några tekniska 
förstudier, men efter det fick han klara sig på egen hand.130 Han berättar att de ansvariga på 
Nutek sade till honom att det skulle ta 10 år innan han skulle få gehör för sin idé. Och de fick 
rätt. Tiden därefter och fram till år 2002 ägnade han sig åt en lång dialog med marknadens 
aktörer, vad de ville ha och vad som behövdes för att göra det hela möjligt och önskvärt. Han 
pratade med allt från politiker och tjänstemän till lobbygrupper på både nationell, lokal och 
regional nivå men även forskare och industriföretag. VD:n för SkyCab blev ofta ifrågasatt 
under denna tid. Många förstod inte vad idén gick ut på och tog honom inte på allvar.131 Han 
blev även motarbetad.132 Det fanns dock vissa aktörer som stödde hans idé och talade positivt 
om den redan på 90-talet.133 
 
År 2002 kom första genombrottet för SkyCab då Banverket fick och tog sitt sektorsansvar för 
spårtaxi. Detta hände efter att VD:n för SkyCab hade slussats fram och tillbaka mellan 
Vägverket och Banverket eftersom det var oklart vem som hade ansvaret för spårtaxi. 
SkyCab-konceptet var nämligen lite förvirrande för myndigheterna på det sättet att vagnarna 
gick på hjul och på en bana.134 I den avgörande infrastrukturpropositionen som kom 2002 stod 

                                                 
124 Intervju med Nils Edström, FUD-samordnare på Banverket, 2008-05-20 
125 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14, Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 
2008-09-03 
126 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14 
127 Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-08-03 
128 http://www.skycab.se/swe/?contact i kombination med min egen observation, 2008-05-15 
129 Telefonintervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2009-01-19 
130 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14, Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 
2008-08-23, Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-08-31 
131 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14 
132 Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-09-03 
133 Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-08-23 
134 Intervju med Nils Edström, FUD-samordnare på Banverket, 2008-05-20, Intervju med Åke Åredal, VD på 
SkyCab, 2008-05-14 
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det inte uttalat att Banverket har ansvaret för spårtaxi utan vad som står är att Banverket och 
Vägverket tillsammans har ett ansvar för kollektivtrafik. Däremot står det klart och tydligt att 
Banverket ensamt har sektoransvaret för spårväg och tunnelbana. Därför gjorde denna 
myndighet tolkningen att de även fick ansvaret för spårtaxi.135 Enligt Åredal var det i alla fall 
delvis tack vare propåer från SkyCab som Banverket till slut fick ansvaret, eftersom 
myndigheterna kom fram till ”att det inte är vad för belag på hjulen som är det viktiga, utan 

vi ser spårtaxi som tunnelbana, d.v.s. som ett planskilt system.”136 Det var vid denna tid som 
Åredal kom i kontakt med Nils Edström på Banverket (som hade ett förflutet i dåvarande 
Kommunikationsberedningen och som var med redan i samband med Nutek-studierna) som 
beställare av spårtaxiforskning.137 Det var också detta år och ännu mer från och med år 2003, 
då Hofors kommun för första gången kom in i bilden, som VD:n för SkyCab upplever att 
förståelsen för och kunskapen om utvecklingen av utvecklingen av svensk spårtaxi, SkyCab-
konceptet, accelererade.138 
 
2006 kommer nästa genombrott när SkyCab med hjälp av finansiering från Banverket och på 
uppdrag av denna myndighet byggde och visade Sveriges första testbana för spårtaxi i Hofors. 
Den bestod av en enkel, fullskalig och rörlig modell som visade hur det är tänkt att fungera på 
ett säkert sätt och med design. Anledningen till att just Hofors kommun valdes var att SkyCab 
blev tipsat av Norrlandsfonden om att lokalisera sig just dit. VD:n för SkyCab säger att man 
undersökte näringslivsförutsättningar, den politiska situationen, bostadsförutsättningar, 
fritidsförutsättningar samt väder och vind i Hofors. Det sistnämnda var viktigt eftersom man 
ville testa hur SkyCab-systemet fungerar under olika väderförhållanden, med snö, is och 
lövhalka, något som Sveriges storstäder inte kan erbjuda fullt ut med sina milda vintrar. Man 
beställde en studie om Hofors klimat från SMHI som visade att det fanns tydliga skillnader 
mellan årstiderna och ett tillräckligt utmanande vinterklimat. Hofors präglas också av en 
politisk stabilitet, att kommunikationer prioriteras och att det finns företag i regionen som kan 
fungera som underleverantörer till SkyCab. Summan av allt detta visade att valet av Hofors 
som testort var lämpligt.139 Då testerna med provbanan föll väl ut tog Hofors kommunstyrelse 
den 28:e januari 2008 ett enhälligt beslut om att anlägga en pilotbana för spårtaxi i Hofors 
inklusive testverksamhet och ett spårtaxicentrum.140 Hofors är också utpekat av regeringen i 
dess satsning på hållbar stadsutveckling med 340 miljoner kronor.141 SkyCab förväntar sig att 
Hofors kommun kommer att medansöka om dessa medel under hösten 2008.142 
 
Ett andra projekt som studerats är en bana mellan Arlanda och Märsta. Där finns det ett behov 
av att trafikförsörja 7 miljoner personresor med 442 vagnar, 37 hållplatser och 30 kilometer 
banor.143 Ett tredje är ett intranätsystem som ska förbinda Karolinska institutet, KTH och 
Stockholms Universitet. Man har även tittat på en förbindelse mellan Centralstationen och 
Västra Hamnen i Malmö.144 

                                                 
135 Intervju med Nils Edström, FUD-samordnare på Banverket, 2008-05-20 
136 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14 
137 Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-08-03, Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD 
på SkyCab, 2008-08-31 
138 Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-08-29 
139 http://www.gavleveckan.se/artikel.aspx?articleid=546, 2008-06-14, Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 
2008-05-14, Gustafsson, sid. 44, Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-08-31 
140 http://www.hofors.se/download/18.635e9de811850ea8c7a80002491/ks080128.pdf, 2008-08-10, 
Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-09-03 
141 http://www.regeringen.se/sb/d/8577/a/87069, 2008-08-31 
142 Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-08-31 
143 Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-09-03 
144 http://www.skycab.se/swe/?project, 2008-06-14, Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14 
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Under tidens gång har antalet inblandade människor i SkyCab-projektet växt till flera hundra. 
Företaget består rent juridiskt av en enda person, nämligen VD:n Åke Åredal. I praktiken är 
det dock uppbyggt i ett nätverk med både fristående personer, organisationer och 
myndigheter, vilka i varierande utsträckning är knutna till företaget. Det kan handla om ett 
dynamiskt samarbete under en kortare tid eller längre tid och att vissa aktörer tillkommer eller 
faller ifrån. VD:n sade under intervjun att SkyCab idag fungerar som ett nätverk, där det finns 
en projektledning med 9-12 personer (ändrar sig eftersom det är så dynamiskt) med 
kompetenser inom alla berörda områden såsom teknik, logistik, kollektivtrafik, marknad och 
ekonomi. Det började med honom och den ansvarige för den tekniska delen (Jan Karlenstål), 
men kunskaper om tekniken och marknadsföringen räckte inte utan man var tvungen att ta in 
fler specialistkompetenser, i form av seniora experter. Han nämner exempelvis en i projekt-
ledningsgruppen som är specialist på den kinesiska marknaden, en annan som är expert på 
kollektivtrafik och andra som kommer från bil- och flygbranschen.145  
 
Projektledningsgruppen kan man alltså se som den ”inre kretsen” med VD:n för SkyCab som 
spindeln i nätet, även om han själv hävdar att det inte direkt finns några tydliga ”inre” och 
”yttre” kretsar. I förhållande till honom själv, som rent juridiskt är SkyCab, så är alla 
egentligen externa aktörer och på så vis har han rätt. Men då SkyCab är organiserat på ett så 
väldigt avvikande och komplext sätt (författaren har aldrig tidigare hört talas om företag som 
är organiserade på detta sätt helt och hållet) jämfört med mer traditionella organisationer, så 
väljer jag att dela upp aktörerna på detta vis för att underlätta en förståelse av hur 
organisationen ser ut. 
 
Till de ”yttre” aktörerna kan räknas en lång rad olika aktörer. Det är marknadsaktörer, 
kommuner, städer, handikapprörelser, lärosäten och underleverantörer. Det finns aktörer som 
tillkommit och som även fallit bort, men även återkommit i vissa fall. VD:n för SkyCab har 
dock inte gått in i detalj på vilka som han har samarbetat med när. Bland dessa har antingen 
Åredal, Nils Edström på Banverket eller hemsidan för SkyCab lyft fram följande: 

• Banverket. Har bidragit med forskningsmedel och andra former av samarbete. 
• EU:s strukturfonder, som bidragit med pengar. 
• Norrlandsfonden som bidrog med kunskap om Hofors som lämplig testort för SkyCab. 
• Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI(Solna och Stockholm), som är samordnare av 

forskningen i projektet.  
• Länsstyrelsen i Gävleborg, som bidragit med pengar.146  
• Hofors Kommun, som bidragit med pengar och övrigt samarbete samt upplåtelse av 

mark och allmän samarbetsvillighet.147 
• Hofors Invest, som bidragit med pengar.148 
• NCC (Solna) som har varit en stabil långvarig samarbetspartner. De står för kunnandet 

att bygga själva banorna och hållplatserna.149 
• ABB har varit en viktig samtalspartner, de har dock omorganiserat sig så den enheten 

SkyCab hade samarbete med förut finns inte kvar.150 

                                                 
145 Telefonintervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-06-03, Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 
2008-05-14, Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-09-01 
146 http://www.skycab.se/swe/?general, 2008-06-14 
147 http://www.skycab.se/swe/?general, 2008-06-14, http://www.gavleveckan.se/artikel.aspx?articleid=546, 
2008-06-14, Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14 
148 http://www.skycab.se/swe/?general, 2008-06-14 
149 Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-09-03 
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• Konsumentverket(Stockolm), som har sektorsansvar vad gäller konsumentaspekten.  
• Statens räddningsverk 
• Andra kommuner151 
• SSAB152 
• Olika lärosäten. I Sverige har det t.ex. handlat om KTH, Chalmers, Stockholms 

Universitet, Umeå Universitet och Lunds Universitet bland totalt ett dussin svenska 
högskolor och universitet. Det har inkluderat samarbeten med ett hundratal studenter, 
ett trettiotal lärare och professorer. Även universitet i Kina har varit inblandade i 
samarbetet med SkyCab. Ett konkret exempel på samarbete har varit att man fått in 
designförslag från studenter i Kina och Sverige. De svenska designstudenterna kom 
från Designhögskolan i Umeå.153 

• Nokia(Kista) var tidigare intresserade av informationssystemen i SkyCab.154 
• Exportrådet(Stockolm), där SkyCab deltagit i kärngruppen för konceptet som kallas 

för Symbiocity, dvs. man delger sin kunskap om hur man bygger en hållbar stad. I 
samband med detta har SkyCab varit med på en delegationsresa med svenska 
miljöministern för att presentera svensk miljöteknik och SymbioCity-konceptet i 
Indien. Detta togs emot väldigt välvilligt och positivt.155 
 

SkyCab-projektet är som synes uppbyggt på ett extremt dynamiskt och kunskapsövergripande 
sätt. Detta sätt att driva projekt på kallas för Triple Helix-modellen. Det innebär i korthet att 
högskolor, näringsliv och staten tillsammans driver innovationer. Det är tänkt att den 
offentliga sektorn tar det finansiella ansvaret, högskolorna och universiteten tar hand om 
forskning och utveckling och näringslivet med aktörer från fordons-, bygg-, stål- och el- och 
elektronikbranscherna iklär sig leverantörsrollen.156  Det var enligt VD:n för SkyCab 
nödvändigt att bygga upp SkyCab-projektet enligt denna modell eftersom det är ett litet 
företag med en alldeles för stor produkt att kommersialisera på egen hand.157  

Hjälp utifrån 

VD:n berättade under intervjun att SkyCab har fått stor draghjälp under senare tid från den 
uppmärksamhet man fått av att uppföras på diverse organisationers listor över banbrytande 
innovationer på det miljötekniska området. Precis som i fallet Lignoboost har USA:s 
ambassadör i Sverige, Michael Wood, fört upp SkyCab på sin prominenta lista One Big Thing 
över de 48 viktigaste och ”hetaste” svenska miljöteknikföretagen.158 Världsnaturfonden WWF 
har tagit fram en rapport på 12 klimatentreprenörer i Sverige med innovationer för en lågfossil 
framtid som de presenterade i mars 2008. En av dessa var SkyCab. I juryn som valde ut dessa 
företag sitter det representanter från det svenska näringsdepartementet och från Indien och 
Kina. WWF gör inte bara reklam för SkyCab. Precis som ambassadören försöker de sätta 
press på den svenska regeringen och WWF säger ”ni måste avsätta fyra miljarder per år”. 

                                                                                                                                                         
150 Telefonintervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-06-03, Intervju med Nils Edström, FUD-samordnare 
på Banverket, 2008-05-20 
151 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14 
152 Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-08-03 
153 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14 
154 Intervju med Nils Edström, FUD-samordnare på Banverket, 2008-05-20, Mejlkorrespondens med Åke 
Åredal, VD på SkyCab, 2008-08-03 
155 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14, Gustafsson, sid. 44 
156 http://www.skycab.se/swe/?general, 2008-06-14 , Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-
09-01 
157 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14 
158 http://stockholm.usembassy.gov/Environment/presscopy.pdf, 2008-06-14 
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Detta är naturligtvis inte bara gratis reklam utan så mycket mer; ambassadör Wood och WWF 
ger legitimitet åt innovationen SkyCab samtidigt som de vill snabba på processen vad gäller 
utvecklandet av kunskaperna. SkyCab håller nämligen fortfarande på och utvecklar vidare sitt 
system, det är inget som är färdigt.159 
 
Andra listor SkyCab förts upp på är: 

• Energimyndighetens lista över potentiella bra produkter i enlighet med 
Kyotoprotokollet.  

• Nordiska ministerrådets lista över miljöteknik, NETS.  
• En lista över 20 exempel i Sverige på produkter och tjänster som ger miljönytta i 

Svenskt Näringslivs rapport Miljönytta.  
• Power Circle stödjer SkyCab. De är relaterade till Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. 

De är den svenska organisationen för att öka elanvändningen i produkter istället för 
fossila bränslen. 

VD:n för SkyCab: ”svårt för entreprenörer att växa” 

VD:n berättade under intervjun att han upplever att vi har ett problem i Sverige, nämligen att 
det är svårt för entreprenörer att växa. Det är ett typiskt svenskt fenomen att vi har många små 
företag och några gamla jättar men inte mycket däremellan. Han anser att problemet är 
kapitalbrist. Hans tycker att det är svårt att få mer än lite inledande finansiering från staten om 
man som entreprenör vill sjösätta en idé på marknaden, något han har egen erfarenhet av.160  
 
Det är en åsikt som delas av Anders Engström på Lignoboost.161 VD:n för SkyCab tycker sig 
se att det finns gott om riskkapital i utlandet som gärna placerar sina pengar i svenska 
miljöteknikinnovationer. Han anser att svenska företag riskerar att bli uppköpta av utländska 
aktörer som flyttar verksamheterna utomlands. VD:n nämner exemplet Solibro, ett 
solcellsföretag i Uppsala som har köpts upp av tyskar. Han säger att det beror på att de inte 
hittade någon svensk finansiär. Han anser också att vi har riskkapitalfonder och 
riskkapitalföretag i Sverige som väljer att inte satsa på miljöteknik eftersom de helt enkelt inte 
har några kunskaper om den branschen.162 

Samarbetet med Banverket 

Nils Edström var chefen för FUD-enheten (Forskning, Utveckling och Demonstration) på 
Banverket vid den tiden då samarbetet med SkyCab kom till stånd. Första gången de möttes 
jobbade dock Edström på den statliga myndigheten Vinnova (Verket för Innovationssystem), 
när VD:n för SkyCab sökte medel där. Den myndigheten har sektorsansvar för innovationer, 
att nyttiggöra dessa, och att det ska kunna återverka på svensk industri och resultera i export. 
Den gången fick dock inte SkyCab något stöd, och Edström berättar att Åke Åredal är 
sinnebilden av en entreprenör, och lite grann av en entreprenör i motvind. Han bekräftar det 
som tidigare nämnts, att Åredal har fått en hel del erkännanden för sina produkter utanför 
Sverige, men att han har haft svårt att få genomslag på hemmaplan, annat än symboliskt. Han 
har haft problemet att ”inte vara profet i sitt eget land” som Edström uttryckte det.163  
 

                                                 
159 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14 
160 Ibid., 2008-05-14 
161 Intervju med Anders Engström, Vice VD på STFI Packforsk, 2007-12-19 
162 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14, Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 
2008-09-03 
163 Intervju med Nils Edström, FUD-samordnare på Banverket, 2008-05-20 
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Det som fångade Edström intresse för SkyCab och som skiljde det från andra konkurrerande 
innovatörers idéer var att Åredal tekniskt sett inte började från noll utan utgick mycket från 
befintlig teknik och förbättrade den ett steg. Dessutom hade han, ur Banverkets och Edströms 
synvinkel väldigt kompetenta industripartners. Jag citerar Edström: 
 

… mycket det som talar för Åke i konkurrensen bland alla konsulter som kom med motsvarande 
ansökningar då var ju att han hade väldigt kompetenta industripartners. Han hade ju ABB Robots, 
vars teknik på nya applikationer grundade sig på förarlösa robotar, NCC för att bygga balkar och 
banorna, han hade Nokia för informationssystem, logistikcentra med styrsystem. Vagnbolaget, 
dom som är underleverantörer till Volvo för att bygga själva vagnarna till banorna… så det var ju 
mycket kompetenta partners i det här som trodde på idén.164 

 
I samband med infrastrukturpropositionen 2002 då Banverket fick sektorsansvar sökte VD:n 
för SkyCab medel även här och vid det laget jobbade även Edström på myndigheten. Han 
visste med andra ord sedan tidigare vad konceptet SkyCab handlade om. Banverket som 
sådant var vid denna tidpunkt också mer intresserat än tidigare eftersom ansvaret för spårtaxi 
nu låg på deras bord och att de samtidigt såg det som ett väldigt bra komplement till 
tunnelbana och järnväg och att man skulle kunna åstadkomma en bra anslutningsmatning till 
järnvägsstationer. Förarlösheten, personaloberoendet och den likadana turtätheten över 
dygnets alla timmar som gör att systemet alltid är tillgängligt var andra fördelar man tog i 
beaktande på myndigheten.165 Och uppenbarligen kom samarbetet upp i en rask takt då VD:n 
för SkyCab själv säger att han hade ett mycket gott samarbete med den dåtida ansvarige på 
Banverket.166 Edström nämner att han och Banverket även medverkade till att SkyCab fick 
finansiellt stöd från annat håll i form av EU-medel.167 
 
Vad gäller den rumsliga aspekten så har deras geografiska placeringar inte haft någon större 
betydelse. Edström var stationerad i Borlänge (nu sitter han i Sundbyberg) då han kom i 
kontakt med VD:n för SkyCab. Via telefon, skriftväxling och e-post har det gått bra ändå. De 
träffades ändå emellanåt t.ex. i Hofors ett antal gånger och även i Solna på NCC när VD:n för 
SkyCab har haft lite referensmöten som Edström också varit med på. Den geografiska 
aspekten har alltså inte varit något hinder.168 
 
I skrivande stund har dock inte Edström något att göra med SkyCab längre, eftersom det skett 
en omorganisation på Banverket och han är numera FUD-samordnare. På grund av 
omorganisationen är samarbetet med SkyCab under utredning.169 

                                                 
164 Intervju med Nils Edström, FUD-samordnare på Banverket, 2008-05-20. Åke Åredal framför att vagnbolaget 
har lagts ner och att ett annat mer intressant är med samt att Nils Edströms uppgifter inte är de aktuellaste. 
165 Intervju med Nils Edström, FUD-samordnare på Banverket, 2008-05-20 
166 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14 
167 Intervju med Nils Edström, FUD-samordnare på Banverket, 2008-05-20 
168 Ibid., 2008-05-20 
169 Ibid., 2008-05-20 
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Historiken över SkyCab med några viktiga milstolpar 

1990-talet 
• SkyCab grundas i början av 90-talet av Åke Åredal, i nära samverkan med Jan 

Karlenstål.  
• Finansiering erhålls från Nutek. Pengarna räcker dock inte långt. 
• Dialog börjar föras med marknadens aktörer. 
• Slussas mellan olika statliga myndigheter som Vägverket och Banverket då ingen har 

ansvaret för spårtaxi. ”Inte mitt bord” som tjänstemännen sa till Åredal. 
2002 

• Banverket får sektorsansvaret för spårtaxi. Därmed kan samarbetet med SkyCab 
påbörjas. 

2006 
• På Banverkets uppdrag färdigställer SkyCab en enkel fullskalig rörlig modell, 

Sveriges första testbana för spårtaxi, i Hofors. 
2007- 2008 

• 2007 får SkyCab uppmärksamhet och draghjälp genom USA:s Sverigeambassadör 
Michael Wood som sätter upp företaget som en av de 30 viktigaste cleantech-
företagen i Sverige.170 

• I början av 2008 tar Hofors kommunstyrelse ett enhälligt beslut om att anlägga en 
pilotbana inklusive test och ett centrum för spårtaxi i Hofors.171 

• I mars 2008 väljer Världsnaturfonden (WWF) ut 12 klimatentreprenörer i Sverige med 
innovationer för en lågfossil framtid. SkyCab är en av dessa och får på så sätt gratis 
draghjälp än en gång. 

• SkyCab kommer med på Energimyndighetens lista över en potentiell bra produkt i 
enlighet med Kyotoprotokollet.  

• SkyCab kommer med på Nordiska Ministerrådets lista över miljöteknik. Det heter 
NETS. 

• SkyCab presenteras i Svenskt Näringslivs rapport Miljönytta. 
• SkyCab får stöd av Power Circle. 
• SkyCab gör en förstudie av ett intranätsystem som kan förbinda Karolinska institutet, 

KTH och Stockholms Universitet till ett sammanhängande campusområde.  
• SkyCab gör en förstudie på en bana som ska gå från Märsta järnvägsstation, via 

järnvägsstationen på Arlanda flygplats till Arlanda stad.  
• Flitiga kontakter med Kina och Indien. Kinesiska studenter bidrar med teknik- och 

designförslag. SkyCab presenteras på en resa med den svenske miljöministerns 
miljöteknikdelegation i Indien och mottas positivt.172 

                                                 
170 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14 
171 http://www.hofors.se/download/18.635e9de811850ea8c7a80002491/ks080128.pdf, 2008-08-08, 
Mejlkorrespondens med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-09-03 
172 Intervju med Åke Åredal, VD på SkyCab, 2008-05-14 
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Nätverket för SkyCab 

För att ge en mer överskådlig blick över SkyCab och kontaktnätet runt om företaget visas 
nedan en schematisk bild över nätverket. 
 
Figur 4. Nätverket för SkyCab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren ovan är baserad på intervjuerna med Åke Åredal, Nils Edström på Banverket samt 
hemsidan för SkyCab. Detta är en starkt förenklad och förkortad bild av verkligheten. För det 
första har jag inte information om alla deltagare i nätverket för SkyCab. För det andra så finns 
det ett tusental aktörer inblandade i detta och det skulle bli omöjligt att få med alla i denna 
karta. Notera den, som jag uppfattat det, extra starka kopplingen mellan Åke Åredal och 
ledningsgruppen för SkyCab-projektet innebärande kunskapsförmedlande, ansvarsförhållande 
och ägarskap. 
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Firefly 
Verksamhetsområdet hos Firefly innefattar framförallt industriellt brandskydd som förhindrar 
bränder och explosioner inom främst processindustrin, där man hanterar torrt brännbart 
material. T.ex. slipdamm efter en slipmaskin i en möbelindustri, det kan vara värmeverk där 
man ska elda med pellets eller anläggning där man producerar pellets. Det kan vara en 
anläggning där man hanterar socker, t.ex. Marabou eller Cloetta som hör till deras kunder. Det 
kan vara där man maler mjöl och det kan vara i tobaksindustrin. Egentligen överallt där den 
gemensamma nämnaren är att man har torrt brännbart material där det går in en tändkälla i 
processen eller att det blir varmt så varmt i processen att den här värmen kan antända det 
material som man processar. Det materialet kan vara en biprodukt till den slutgiltiga 
produkten, t.ex. slipdamm i en möbelfabrik eller en del i den slutgiltiga produkten som t.ex. 
socker i en Oboy eller chokladbit. Nu på senare tid har man också gått in på ett helt nytt 
område, nämligen Stockholms tunnelbana.  
 
Firefly har utrustning som kan sättas in för att känna av de här värme- och tändkällorna och 
även utrustning som kan släcka dem. Systemen är alltså uppdelade i två delar. Företaget har 
konkurrenter men är ensamma om sin unika detekteringsprincip, d.v.s. de våglängder hos 
värmekällorna som man klarar att läsa av med detekteringsdelen hos sina system. En annan 
speciell egenskap med produkterna från Firefly är att de måste anpassas individuellt till varje 
ny kund. Ofta räcker det inte med att sälja en befintlig produkt till en ny kund, utan den måste 
modifieras och anpassas till nya förhållanden, så det blir mycket provkörning som 
verksamheten går ut på. Dessutom händer det ibland att personalen från Firefly måste åka ut 
och felsöka befintliga system som av någon anledning slutat fungera. Det medför i sin tur att 
de är väldigt dyra, i särklass dyrast jämfört med konkurrenterna. Christoffer Romnäs, 
utvecklingschef på Firefly, som var min intervjuperson på företaget, säger att de därför måste 
vinna. Och enda sättet de kan vinna på är genom sin kunskap.173 

Framväxten av Firefly 

Firefly startade i slutet av 60-talet som en utvecklingsavdelning inom företaget Defibrator. 
Detta företag tillverkade defibreringsmaskiner, som river fibrer. Vid den tiden började man 
bygga MDF-fabriker. MDF är en slags finare spånskiva som man har i möbler, i köksluckor 
och liknande där man ska ha lite finare finish på ytan. Man hade problem i de här 
anläggningarna eftersom man fick bränder i dem som till följd av överhettning, eftersom höga 
temperaturer fick fibrerna i MDF:erna att börja brinna. På Defibrators utvecklingsavdelning 
arbetade det tre personer och de tittade på vad som fanns på marknaden att tillgå för att kunna 
skydda sig mot den här typen av problem. Man kom fram till att det egentligen inte fanns 
någon produkt som passade Defibrators behov.174  
 
Detta medförde att man började ta fram egna lösningar vilket ledde till att dessa personer bröt 
sig loss i början på 70-talet och bildade ett eget företag som hette PAK Construction. De 
satsade då bland annat på gnistor och heta partiklar-detektering, det som sedermera blev 
grunden till verksamheten i Firefly, men man sysslade även med mätinstrument och diverse 
andra saker. De tänkte tyvärr inte på att man var tvungen att även sälja produkterna. Efter 
några år var pengarna slut, och företaget avvecklades. Då tog en av personerna, Kurt Tibbling, 

                                                 
173 Intervju med Christoffer Romnäs, utvecklingschef på Firefly, 2008-04-18 
174 Ibid., 2008-04-18 
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över det han trodde mest på. Det var gnistdetekteringssystemen och med det som bas 
grundade denna person det som kom att bli Firefly.175  
 
1973 började försäljningen av dessa system. Själva företaget och varumärket hette då 
Eldflugan. Längre fram började man exportera och då kunde man inte heta så längre utan 
ändrade därför namnet till Firefly 1976. Från det året var det sedan egentligen ett dotterbolag i 
flera olika koncerner som AEG, Alcell och Tillqvist. Det var under den perioden ett litet men 
lönsamt företag med ungefär 20 anställda som gjorde en vinst på 4 miljoner på en omsättning 
på 20-25 miljoner. Bolaget var fram till 1997 ganska okänt på marknaden. Kunderna var då 
framförallt SCA och Sunds Bruk. Det senare blev sedermera Sunds Defibrator då Defibrator 
och Sunds Bruk gick ihop i Sundsvall som hade fabriker som tillverkade MDF-skivor.176 
Dessa två kunder stod för ungefär 80 procent av försäljningen hos Firefly. Företaget riktade 
senare in sig på applikationer och tillämpningar där konkurrenterna inte hade lyckats eller inte 
hade fått det att fungera. Detta medförde att Firefly egentligen hade en väldigt bred 
produktflora mot vad ett företag av den storleken egentligen har råd att ha. Men som 
utvecklingschefen Romnäs säger så lärde de sig mycket på det här.177 
 
Sommaren 1997 beslutade dåvarande ägaren att dela ut bolaget till sina aktieägare och Firefly 
blev noterat på börsen. Man tillsatte en ny VD och satsade på att göra Firefly och dess 
produkter mer kända. VD:n kom från ABB och han hade enligt utvecklingschefen ganska bra 
idéer. Men det gick inte riktigt att applicera denna VD:s tankar eftersom Firefly är så litet 
jämfört med ett stort företag som ABB. Därför var Firefly nära att gå i konkurs sommaren 
2000. Vid den tidpunkten tillsatte man den dittillsvarande utvecklingschefen Lennart Jansson 
som tillförordnad VD och han sitter kvar än idag. På ett halvår vände Firefly sitt resultat från 
minus 4 miljoner till plus 4 miljoner. Idag är företaget väldigt välmående.178 
 
Firefly har satsat mycket på ny utveckling för att kunna ligga i frontlinjen. Viktiga 
samarbetspartners både idag och historiskt har varit stora gamla kunder som SCA, som inte 
bara har köpt produkterna utan även tillhandahållit lokaler och personal för att testa systemen 
från Firefly (jag återkommer till detta nedan under avsnittet ”Samarbetet med SCA) samt det 
viktiga samarbetet med SL (Storstockholms Lokaltrafik) som pågått sedan slutet av 90-talet. 
Samarbetet med SCA går jag igenom mer detaljerat senare.179  
 
Vad gäller SL började samarbetet med att en student på KTH undersökte vad för 
brandincidenter man hade i kollektivtrafiken. Firefly agerade handledare åt denne student. 
Efter att han hade gjort sin analys beslöt SL att göra olika prov med diverse typer av givare 
(en anordning för avkänning av röklukt). Firefly blev aktuellt för SL i fallet med rulltrapporna 
i tunnelbanan. Rulltrapporna går ibland varma och det kan börja ryka och rentav brinna i de 
här motorerna. Följden blir rökfyllda trappuppgångar och det kan orsaka panik och man vill 
minimera den risken. Därför inledde de bägge parterna ett samarbete där Firefly testade sina 

                                                 
175 Intervju med Christoffer Romnäs, utvecklingschef på Firefly, 2008-04-18 
176 Ibid., 2008-04-18. Romnäs nämnde inte för mig att Sunds Defibrator senare köptes upp av SCA 1979 
(http://www.sca.com/sv/Investerare/Forvarv/, 2008-06-16 ), sedan såldes vidare till finska Rauma 
1991(http://www.metsopaper.com/paper/MPwHome.nsf/FR?ReadForm&ATL=/paper/MPwGeneral.nsf/WebWI
D/WTB-080331-2256F-107DF, 2008-06-16) som i sin tur har slagits samman med den finska koncernen Metso 
1999 (http://www.metso.com/corporation/about_eng.nsf/WebWID/WTB-041115-2256F-C659C, 2008-06-16). 
Metso är än idag ägare till Sunds Defibrator. 
177 Ibid., 2008-04-18 
178 Ibid., 2008-04-18 
179 Intervju med Christoffer Romnäs, utvecklingschef på Firefly, 2008-04-18 
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nyaste produkter som bygger på den senaste principen som handlar om att istället för att se 
om det finns en varm partikel eller flamma så känner man lukten av den. Det handlar alltså 
om en ”elektronisk näsa” eller multigasdetektor som den också kallas. Den här ”elektroniska 
näsan” innebär att den istället för att upptäcka rökmolekyler kan känna av luktmolekyler 
vilket gör att den kan stoppa bränder på ett ännu tidigare stadium.180 Efter min intervju med 
utvecklingschefen på företaget så har SL slutfört sina tester av Sentio®, det senaste systemet 
från Firefly. Installationen av utrustningen kommer att påbörjas under 2008 och vara färdigt 
2009.181 
 
Historien bakom den ”elektroniska näsan” är intressant. Den har Firefly tagit fram i samarbete 
med ett tyskt forskningsföretag som heter RST (Rostock System Teknik). Det företaget ingår i 
EADS-koncernen, dvs. de som tillverkar Airbusplanen. Bakgrunden till tekniken är att den 
ryska rymdstationen MIR hade en brand ombord i mitten på 90-talet. Det satt vid den 
händelsen en detektor tillverkad av det då östtyska RST där för att övervaka luften på 
rymdstationen, så att rätt blandningar mellan de olika gaserna upprätthölls. RST upptäckte 
efteråt när de analyserade data från brandtillfället att deras apparat hade upptäckt branden 
långt innan alla andra system. De försökte därför sälja den som en konkurrent till 
rökdetektorsystem. Problemet var bara att den var ungefär 20 ggr dyrare så ingen ville köpa 
den. Så just när man var i färd med att lägga ner produkten så kom Firefly i kontakt med detta 
RST av en slump på en mässa i slutet på 90-talet och man inledde ett samarbete. RST hade då 
å andra sidan blivit en del av EADS-koncernen som äger Airbus. Airbus tittade på ett bättre 
alternativ till rökdetektorer i flygplan och då hade man denna detektor och Airbus hade vissa 
önskemål och Firefly hade vissa. EU sköt till medel för att få till stånd ett samarbete. Detta av 
två skäl: 

• Rostock ligger i en mindre industrialiserad del av Tyskland, det är med andra ord ett 
stödområde. Företag i ett sådant här område får därför lätt extra stöd för sådana här 
forsknings- och utvecklingsprojekt. 

• EU strävar målmedvetet efter att åstadkomma den här typen av samarbeten som ska 
leda till produkter som kan ge avsättning utanför det användningsområdet som det 
ursprungligen utvecklades för. I det här fallet en luftgasdetektor på en rymdstation 
som efter en modifiering visar sig passa även som rökluktsavkännare nere i en 
tunnelbana! 

 
Airbus, som också fick lite stöd, gick in med pengar för att utveckla den här produkten för att 
få en bättre detektor på sina flygplan. Det är alltså ett samarbete som bekostats av EU-medel. 
Firefly har idag väldigt stor glädje av att Airbus gick in och investerade 30 miljoner i givaren 
för att ta fram den generationen system som är det senaste nu. Firefly fick vara med i 
samarbetet och det de tittade mycket på var omvärldsfaktorer, att detektorn ska tåla miljön, 
och att det, som utvecklingschefen uttryckte det, ”ska kännas att den kostar pengar utifrån 

våra kunskaper”. Och även de prover Firefly samlat på sig i tunnelbanan här i Stockholm har 
gett mycket input till den nyutvecklade varianten. 
 
Vad gäller den senaste forskningen i övrigt har Firefly samarbetat mycket med följande 
aktörer: 

• SP (Svensk Provning i Borås). Enligt egen utsago ”Sveriges bredaste forsknings- och 

teknologinstitut”. Är menat som ett testcenter för svenska innovativa teknikföretag.182 

                                                 
180 Intervju med Christoffer Romnäs, utvecklingschef på Firefly, 2008-04-18 
181 http://www.firefly.se/news.html?topmenu=about-us&submenu=news&news_id=41, 2008-06-23 
182 http://www.sp.se/sv/Sidor/default.aspx, 2008-06-24 
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Här har samarbetet mellan Firefly och SP kretsat kring EU-finansierade 
forskningsprojekt. Firefly har ”fått vara med på ett hörn” om de i gengäld stått 
tillhanda med material och folk enligt Romnäs. 

• KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) vid fler tillfällen än det ovan nämna, där man 
har forskat om temperaturer och tändenergier för olika material. KTH bedrev ett 
forskningsprojekt i början av 80-talet för att ge en vetenskaplig förklaring till hur 
sensorer och givare i branddetekteringssystem fungerar. Firefly stod då tillhanda med 
systemen som skulle användas i undersökningen. 

• Fler tyska forskningsföretag förutom det som nämndes. 
• Diverse forskningsföretag i Norge. 
• Standardiseringskommittéer. Man sitter bl.a. i EU-finansierade sekretariatet för ISO-

certifiering av pelletshantering som ligger i Sverige. Man är också med i statliga 
utredningar för standardisering av biobränslen. Standardiseringsarbetet är viktigt för 
ett sådant forskningsintensivt företag som Firefly, eftersom man då vet man ska satsa 
på. 

  
Vad gäller fabrikationen av komponenterna i systemen är den ganska utspridd, även om det 
mesta ligger i Sverige: 

• Militärfabrik i USA som tillverkar vissa nyckelkomponenter, t.ex. IR-fotocellerna. 
Samma typ av celler som används i värmesökande robotar inom försvarsindustrin. 
Firefly vet precis hur de fungerar men den fabriken har kunskapen om hur man 
tillverkar dem. 

• Vissa komponenter som köps nere i Tyskland. 
• Ljusen tillverkas i Sverige. 
• Lackering sker i Sverige. 
• Själva monteringen av systemen görs av byggföretag. Det handlar om både lokala 

familjeföretag i Stockholmsområdet men också ett större företag nere i Småland som 
står för gjutning, efterbearbetning och montering av glas. 

• Elektroniken byggs av en liten firma uppe i Jämtland. 
 
Firefly självt har dock alltid varit lokaliserat till Stockholmstrakten, även om det varit på olika 
platser. Idag finns man i en lokal i Hammarby Sjöstad på Textilgatan 31. Vad gäller ägarna så 
har grundaren Kurt Tibbling försvunnit ut ur bilden. Efter det att företaget börsintroducerades 
1997 och såldes ut till aktieägarna av den dåvarande ägaren fick man snart en ny storägare i 
bolaget. En privatperson, Erik Mitteregger, gick in och köpte 30 procent av Firefly. En 
gammal fondförvaltare som skapade sig en förmögenhet i slutet av 90-talet och som har 
investerat privata pengar i bolaget. Personalen äger ungefär 15 procent av bolaget. Enligt 
Romnäs fick de köpa optioner en gång i tiden. Sedan är det många anställda som har köpt mer 
aktier så man är väldigt mån om att företaget ska gå bra.183 

Samarbetet med SCA 

Enligt Anders Hellman på SCA:s Risk Manager Hygiene Division (Ansvarig för 
riskhanteringen inom hygienavdelningen i SCA-koncernen), blev produkterna från Firefly 
intressanta först inom flufftillverkning, alltså blöjor, bindor, där man blåser ut pappersmassa. 
Man river först upp pappersmassan. Sen blåser man ut fluffmaterialet till maskiner där man då 

                                                 
183 Intervju med Christoffer Romnäs, utvecklingschef på Firefly, 2008-04-18, http://www.firefly.se/major-
shareholders.html?topmenu=investor-relations&submenu=share-information&leftmenu=major-
shareholders&itemmenu=link, 2008-09-04 
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tillverkar blöjor och bindor och så vidare. Och i det här systemet där man river upp massan, så 
har man kvarnar i början. Man stoppar in massan i ark eller i rullar och sedan har man kvarnar 
som går mot varandra och river upp. Så förr i tiden så räckte det att det kom in en liten sten 
eller en metallbit eller att det lossnade en skruv eller att kvarnen på något sätt gick sönder så 
kunde det bildas en gnista. Då kunde den blåsas ut i den här massan rakt ut i deras 
produktionsmaskiner i rören som gick i fabriken. Detta orsakade bränder rätt ofta förr i tiden, 
ungefär en gång i veckan i SCA:s fabriker enligt chefen på SCA.184 
 
Enligt utvecklingschefen på Firefly hade SCA och Firefly redan mindre kontakt med varandra 
på 70-talet.185 Men samarbetet kom igång på riktigt i samband med att SCA:s fabrik i 
Falkenberg brann 1983. Då hade SCA en processtekniker som hette Erik Storm och han och 
Kurt Tibbling, grundaren av Firefly, började installera de här systemen. I början bestod 
systemen bara av detektorer som upptäckte tändkällorna som sedan leddes ut någonstans och 
blev besprutade med vatten. Senare kom system som använde sig av sprinklervatten, efter det 
användes koldioxid och nu tror Hellman att det är vattenånga som används i de system SCA 
har på de flesta ställen. Det blev så att SCA köpte systemen från Firefly till anläggning efter 
anläggning och började installera det i fluffabrikerna. Systemet började testas i fabrikerna i 
Mölnlycke, Falkenberg, Nederländerna och Finland, men är idag standard i alla SCA:s 
fluffabriker.186 
 
Chefen på SCA berättar hur Erik Storm fick kämpa i början på 80-talet för att SCA skulle 
börja använda sig av systemen från Firefly. Detta eftersom det kostade väldigt mycket pengar. 
Men Hellman säger att ”Ja, hade inte det kommit så tror jag inte att vi hade funnits kvar om 

jag ska vara så uppriktig.” Så idag använder SCA dessa system som idag är ganska väl 
fungerande även om man kontinuerligt förfinar dem enligt chefen på SCA. Han säger dock att 
det finns konkurrenter och man undersökte ett eventuellt samarbete med företaget Grekon 
redan på 80-talet. Detta på grund av att produkterna från Firefly var väldigt dyra. Det blev 
dock inget samarbete med Grekon som då bara hade en agent uppe i Norrland, eftersom det 
var för litet för SCA att våga lita på.187 
 
På förpackningssidan av SCA-koncernen har man inte samma frekvens av bränder enligt 
Christina Eriksson på Lost Preventure Risk Manager Packaging Division (Ansvarig för 
förlustförhindring och riskhantering inom förpackningsavdelningen i SCA-koncernen). Men 
man har haft problem i kanaler, filtersystem och avfallshantering. Avfallshanteringen tar hand 
om allt spillet som blir över vid produktionen. Där håller de på just nu att forska kring hur 
systemen från Firefly skulle kunna vara till hjälp. Dessutom har SCA och Firefly haft ett stort 
samarbete efter branden i en fabrik i Mannheim 2004. Då brann det i ett lager med stora 
rullar. En gnista hade rullats in i rullen vilket medför ett väldigt långsamt brandförlopp. Det 
kan medföra att hela rullen till slut äts upp av gnistan eftersom den är svår att upptäcka 
samtidigt som den har tillräckligt med syre för att leva vidare. Den är svår att upptäcka 
eftersom rökdetektorerna inte uppfattar röken som filtreras bort i rullen. Problemet kan dock 
bli mycket värre med ett snabbt brandförlopp om rullen tappas. Så här försöker man just nu 
hitta en lösning i samarbete med Firefly. Här använde man en fabrik i Lilla Edet som 
testanläggning för detta samarbete. Man samarbetar även om möjligheten att införa 
vattendimma istället för sprinklersystem som släckningsanordning.188 
                                                 
184 Intervju med Anders Hellman på SCA, 2008-05-15 
185 Intervju med Christoffer Romnäs, utvecklingschef på Firefly, 2008-04-18 
186 Intervju med Anders Hellman på SCA, 2008-05-15 
187 Ibid., 2008-05-15 
188 Intervju med Christina Eriksson på SCA, 2008-05-15 
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Historiken över Firefly med några viktiga milstolpar 

1960-talet 
• Utvecklingsavdelningen inom Defibrator börjar titta på hur man ska lösa bränderna i 

företagets anläggningar. 
1970-talet 

• Utvecklingsavdelningen med Kurt Tibbling och två andra personer bryter sig loss från 
Defibrator och bildar företaget PAK Construction. Detta företag går dock snart i 
konkurs. 

• 1973 tar Kurt Tibbling med sig den teknik han tror mest på från PAK Construction, 
nämligen gnistdetektering och grundar sitt företag Eldflugan. 

• 1976 byter företaget namn till Firefly AB eftersom det börjar exportera sina produkter 
utomlands. Man köps snart upp av andra företag och hamnar som ett dotterbolag i en 
massa olika koncerner som AEG, Alcell, Tillqvist. 

1980-talet 
• 1983 brinner SCA:s fabrik i Falkenberg. Det är den största branden i Sverige det året. 

Det långa samarbetet mellan Firefly och SCA kommer igång. 
• I början av decenniet har man också det första samarbetet med KTH som ville 

undersöka hur givaren från Firefly fungerar för att kunna ge en vetenskaplig 
beskrivning av det hela. 

1990-talet 
• 1997 noteras företaget på börsen. Ny VD som kommer från ABB tillsätts. SCA och 

Sunds Defibrator står fram till detta år för 80 procent av försäljningen hos Firefly. 
• Samarbetet kring den ”elektroniska näsan” med Rostock System Teknik och dess 

ägare EADS-koncernen påbörjas.  
2000-talet 

• Företaget nära att gå i konkurs år 2000. Den dittillsvarande utvecklingschefen på 
Firefly Lennart Jansson tillsätts som ny VD. På ett halvår vänder vinsten från – 4 till + 
4 miljoner. 

• Firefly och SL sluter avtal om att sätta upp ett system med elektroniska näsor i 
Stockholms tunnelbana. 

• Samarbetet med KTH fortsätter in på 2000-talet, liksom samarbetet med Rostock 
System Teknik. 

• Sitter med i standardiseringskommittéer. 
• Samarbeten med diverse norska och tyska forskningsföretag. 
• Samarbete med Svensk Provning i Borås. 
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Nätverket för Firefly 

För att ge en mer överskådlig blick över Firefly och kontaktnätet runt om företaget visas 
nedan en schematisk bild över nätverket. 
 
Figur 5. Nätverket för Firefly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren ovan är baserad på intervjuerna med Christoffer Romnäs på Firefly, Christina 
Eriksson på Lost Preventure Risk Manager Packaging Division på SCA och Anders Hellman 
på Risk Management Hygiene Division på SCA. Jag har i fallet med Sunds Defibrator och 
Metso letat upp fakta själv på nätet. Notera den streckade linjen mellan Sunds Defibrator och 
SCA som ska symbolisera att den senare ägde den förra en gång i tiden. Notera också 
företagen med de streckade rutorna. Det innebär att de indirekt har någon form av samarbete 
eller kundrelation med Firefly genom sina dotterbolag. 
 

Diverse norska 
forskningsföretag 

 
Lokalisering: 

Stockholm 

VD Lennart 
Jansson 

Utvecklingschef 
Christoffer Romnäs 

Diverse tyska 
Forskningsföretag 

Kungliga 
Tekniska 
Högskolan 
Lokalisering: 

Stockholm 

SCA 
Lokalisering: Koncernens 

huvudkontor i 

Stockholm(Christina 
Eriksson) 
Affärsområdet 

Hygienprodukters kontor 

lokaliserat i 

München(Anders 
Hellman) 
Utöver detta alla SCA:s 

fabriker som den egentliga 

samarbetsarenan mellan 

Firefly och SCA 

Sunds Defibrator(Helägt 

dotterbolag till finska 

koncernen Metso) 
Lokalisering: Sundsvall Rostock System 

Teknik(Helägt 

dotterbolag till 

EADS-

koncernen) 
Lokalisering: 

Rostock 

 

Metso 
Lokalisering: 

huvudkontoret i 

Helsingfors(källa: 

www.metso.com, 

2008-06-16) 

EADS (European Aeronautic Defence and 
Space Company) 
Lokalisering: huvudkontoret i Schiphol Rijk, 

Nederländerna(källa: 

http://www.eads.com/1024/en/eads/eads.html, 

2008-06-16) 

Airbus(helägt dotterbolag till EADS-koncernen) 

Lokalisering: Huvudkontoret i Toulouse, 

Frankrike(källa: 

http://www.airbus.com/en/utilities/contacts.html, 

2008-06-16) 

 

Diverse 
underleverantörer 
till Firefly 
Olika lokaliseringar 

i världen 

Svensk Provning 
Lokalisering: 

Borås 

SL(Storstockholms 

Lokaltrafik) 
Lokalisering: 

Stockholm 



 

 
40 

 

5. Analys 
För att uppnå sitt syfte har uppsatsen två problemformuleringar. Den första frågan är: Hur 

växer kunskap fram och överförs inom och mellan företag samt andra eventuellt inblandade 

aktörer, och på vilket sätt har detta en geografisk koppling? 
 
Den andra frågan är: Hur växer ekonomisk verksamhet, dvs. innovativa företag, fram runt 

kunskap?  
 
När nu de empiriska exemplen på hur kunskapsrelationer och kunskapsföretag växer fram har 
presenterats skall jag, med hjälp av de nedan beskrivna tolkningsmetoderna, göra en analys av 
vart och ett av företagen. Jag avslutar analysen med en slutsats över gemensamma nämnare 
men jag påvisar också egenskaper som skiljer dem åt. 
 
I analysen använder jag alla tre tolkningsmetoder som Esaiasson m.fl. tar upp för att analysera 
intervjumaterial:  

• Kartläggningsmetoden – innebär att man utgår från ett fenomen och kartlägger olika 
aspekter av detta fenomen i detalj. 

• Idealtypsmetoden – används när man vill ”vaska fram olika typer” ur sitt material. 
Man ska fånga in det karaktäristiska hos varje ”typ” och redogöra vad som skiljer ut 
denna i förhållande till de andra typerna som man urskiljt.189 

• Väsensmetoden – betyder att man i motsats till metoden innan vill fånga någon form 
av gemensam nämnare bland alla fallen.190  

 
Vad gäller kartläggningsmetoden är den redan använd i empirin, även om jag här i analysen 
ger en kort rekapitulering av empirin. I de separata beskrivningarna i analysen av varje företag 
använder jag mig framförallt av idealtypsmetoden, för att på så sätt ta fram det specifikt unika 
för vart och ett av företagen. I slutsatsen använder jag mig av väsensmetoden, vilket innebär 
att jag beskriver gemensamma nämnare hos alla tre företagen. 
 
Vad gäller källkritiken så har är det något av ett motstridigt förhållande som gäller. Jag anser 
mig ha fått gott om information från de insatta personerna jag har intervjuat. Dock är källorna 
fåtaliga i förhållande till mängden information. Detta medför en risk att informationen kan 
vara baserad på intervjupersonernas subjektiva synsätt på hur saker och ting förhåller sig. 
Men bara det faktum att jag har intervjuat personer på en partnerorganisation till respektive 
exempelföretag har lett till två saker: 

• I vissa fall har jag fått reda på ytterligare information som personen på 
exempelföretaget inte har nämnt. 

• I andra fall har det uppstått diskussion med personen på exempelföretaget i efterhand 
huruvida vem som har rätt faktamässigt om kontakterna mellan de två 
organisationerna. Även detta har utmynnat i ytterligare information som inte framkom 
vid första intervjutillfället. 

 
Jag anser med andra ord att risken för att ge en alltför subjektiv bild av exempelföretagen har 
minskat betydligt bara genom att ta reda på information från en motpart i de empiriska 
exemplens kunskapsnätverk. Men givetvis hade jag fått en ännu mer nyanserad och rikare 

                                                 
189 Esaiasson m.fl. (2005), sid. 298 
190 Ibid., sid. 300 
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information av att intervjua personer hos fler organisationer som haft någon form av 
samarbete med företagen i min undersökning. Tidsbristen har dock begränsat denna 
möjlighet. 

Lignoboost 
I fallet Lignoboost kan man konstatera att både företaget och det tekniska konceptet med 
samma namn har vuxit fram som ett forskningsprojekt lett av FoU-företaget STFI-Packforsk. 
Uppkomsten av Lignoboost har varit beroende av tre centrala personer som forskat fram 
själva tekniken, Peter Axegård, Per Tomani och Hans Theliander. Den sistnämnde har 
kommit utifrån.191 Det är ett exempel på att STFI själva (och därmed Lignoboost) har varit 
starkt beroende av ett nätverk av partners av olika slag. Det har handlat om lärosäten för 
utbyte av kunskap. Här är Theliander från Chalmers ett exempel. Det har handlat om 
finansiärer, t.ex. statliga och privata stiftelser som skjutit till pengar. Och sist men inte minst 
har det varit själva kunderna som både köpt produkterna (och därmed finansierat den fortsatta 
verksamheten för Lignoboost) men därvid också tillhandahållit faciliteter så att Lignoboost-
tekniken har kunnat testas i olika processer. Fortum Värme är ett tydligt exempel på detta. 
Som intervjun med framförallt Eva-Katrin Lindman visade mig så är det tydligt att kunskap 
snabbt sprids genom kontakter, ”djungeltelegrafen”, inom ett branschnätverk. Och det är som 
redan nämnts tack vare detta som Lignoboost blev aktuellt för Fortum Värme och Lindman.  
 
Hur är det då med kopplingen till placeringen för Lignoboost i Stockholm? I fallet Lignoboost 
kan man konstatera att två finansiärer och minst ett företag som de har haft ett samarbete med 
har sin verksamhet i Stockholm. Stora Enso har också en närvaro med ett av sina huvudkontor 
placerade i Stockholm, liksom AGA Linde som har huvudkontoret i Sundbyberg. Men 
samtidigt så är merparten av samarbetspartnerna lokaliserade utanför Stockholm, både i andra 
delar av Sverige och utomlands. Det är ett intressant faktum att fastän STFI-Packforsk och 
Lignoboost är placerade i lokaler som bara ligger ett stenkast från KTH så har de inget 
samarbete med detta lärosäte. Däremot har de haft samarbeten med Chalmers, Lunds 
Tekniska Högskola och ETC i Piteå som ligger på långt avstånd från Stockholm.  
 
Vad gäller partnerföretag har faktiskt flertalet sina huvudkontor placerade på något annat 
ställe än i Stockholm. Det innebär å andra sidan inte säkert att de inte har någon verksamhet 
alls i Stockholm. Exakt vilka avdelningar inom varje företag som har haft ett samarbete med 
Lignoboost vet jag inte eftersom det bara är i fallet Fortum Värme som jag gjort en djupare 
studie. Man får dessutom komma ihåg att själva demonstrationsanläggningen som faktiskt 
producerar ligninet ligger i Värmland, alldeles intill Wermland Papers massabruk i 
Bäckhammar, en annan samarbetspartner. Lignoboost självt är alltså lokaliserat på två ställen. 
Och demonstrationsanläggningen ligger där den ligger tack vare just samarbetet med 
massabruket. Ett fall då lokaliseringen har betydelse, men som inte har ett dugg med 
huvudkontorets placering i Stockholm att göra.  
 
Däremot kan man se att det råder en tydlig koncentration till Norden vad gäller lokaliseringen 
av aktörerna i Nätverket för Lignoboost. Det råder en stor tyngdpunkt på framförallt Sverige, 
men även Finland. Weyerhaeuser är enda undantaget från detta. Detta beror troligtvis på 
geografisk närhet och traditioner. STFI är som bekant ägt av dels svenska staten men också en 
rad stora svenska skogsindustrikoncerner. Man skulle kunna se Norden som ett 
skogsindustrikluster, en motsvarighet till tidigare nämnda exempel inom andra 
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branschspecialiserade regioner som it-branschens Silicon Valley i Kalifornien eller 
textilindustrins Pratoregion i Italien.  
 
Man se en koppling till det som tidigare nämndes om den sociala nyttan för ett företag att 
befinna sig i rätt nätverk med aktörer för att uppnå en högre trovärdighet på marknaden. Här 
ger definitivt uppmärksamheten att hamna på listan som USA:s Sverigeambassadör tagit fram 
över de bästa svenska miljöteknikföretagen en hög trovärdighet. Man kan också se STFI:s 
försäljning av Lignoboost till Metso som ett led i detta. På detta vis kan STFI, som egentligen 
är ett renodlat forskningsföretag, fortsätta att göra det de är bäst på. Metso å andra sidan kan 
backa upp lilla Lignoboost finansiellt, men också marknadsföringsmässigt. Man kan också 
relatera till det som tidigare nämndes om läckande egendom i teorin. Det kan tänkas vara 
positivt för Lignoboost att ha en stor koncern i ryggen i framtida juridiska tvister, t.ex. om 
någon konkurrent skulle få för sig att plagiera tekniken. Jag tycker också att det som Alvesson 
skriver om egenskaperna för ett kunskapsintensivt företag är något som man kan se drag av 
hos Lignoboost. Det handlar framförallt om att Lignoboost kännetecknas av två saker:  
 

• En personal med en stark kunskapsbas och förmåga till kompetensutveckling.192  
• En hög grad av autonomi och kollegiala relationer hos personalen som går tvärs över 

de hierarkiska gränserna.193 

SkyCab 
SkyCab är organiserat på ett vis som man skulle kunna kalla för ”ultraflexibelt nätverk”. 
Juridiskt består det bara av en enda person, nämligen VD:n Åke Åredal. I praktiken består det 
dock av ett tusental inblandade människor från alla möjliga branscher och delar av världen. 
Det här kan man kalla ett arketypiskt exempel på framtidens organisationstyp om man får tro 
på det Alan Burton-Jones skriver. Som jag nämnde i teorin tidigare tror denne författare att 
”många-till-en”-beroenden kommer att ersättas av ”många-till-många”-relationer som orga-
nisationsform.194 Dessutom stämmer exemplet SkyCab överens med Burton-Jones på en 
annan punkt och det är att staten aktivt försöker få till stånd ett samarbete mellan näringsliv 
och lärosäten.195 I fallet SkyCab är det uttalat med den så kallade Triple Helix-modellen, som 
företaget har antagit som organisationsform. Detta eftersom det varit tvunget då man varit ett 
för litet företag med en jättestor produkt med en global potential som tidigare nämndes. 
 
SkyCab grundades av två personer som kom in med kunskaper från skilda branscher. Här kan 
man se en direkt parallell till det jag skrev tidigare om vad Grant & Fuller skriver om att 
innovationer inom en bransch ofta sker genom överföring av teknik och kunskap från en 
annan bransch.196 Funktionen för marknadsföring och organiseringen av verksamheten i 
SkyCab har skötts av Åke Åredal som från början är filosofie doktor i företagsekonomi och 
därmed expert på det området. Den tekniska biten togs från början in från Jan Karlenstål som 
tidigare har arbetat med förarlösa truckar.  
 
Efterhand har dock detta mininätverk med endast två personer expanderat enormt. Om man 
ska tala om den ”inre kretsen” runt SkyCab-projektet så finns det idag 9-12 seniora experter 
från olika branscher som var och en bidrar med sin expertis för en del i hela SkyCab-
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konceptet. Utöver dessa har man samarbeten med ett tusental andra människor i andra 
organisationer. Det har varit finansiärer som exempelvis EU, Banverket och Hofors Invest. 
Det har varit lärosäten som KTH, Chalmers, Umeå Universitet, Stockholms Universitet och 
Lunds Universitet samt lärosäten i Kina där både studenter, lärare och professorer har bidragit 
med kunskap på olika sätt. Konsultkunskaper har dessutom hyrts in tillfälligt. Studenter vid 
Umeå Universitet bidrog exempelvis med förslag till designen av vagnarna och av systemet 
som helhet. Sedan är naturligtvis samarbetspartnerna i näringslivet viktiga, t.ex. NCC som har 
varit en stabil partner och som bidrar med kunskap om hur man ska bygga själva banorna. 
Samarbetet med många av dessa aktörer som nämnts ovan har varit av en tillfällig karaktär. 
Sist men inte minst har andra aktörer uppmärksammat och gett SkyCab gratisreklam och 
legitimitet genom att föra upp företaget på sina listor över svenska miljöteknikbolag med 
framtiden för sig, som exempelvis Världsnaturfonden, Energimyndigheten, Svenskt 
Näringsliv och precis som i fallet Lignoboost, USA:s Sverigeambassadör. 
 
På vilket sätt har då Åke Åredals och bolagets placering i Stockholm haft betydelse för 
företaget? Att döma av förklaringen så är han placerad här av historiska orsaker. Han har bott 
och verkat i Stockholm hela sitt vuxna liv. VD:n för SkyCab har inte velat uttala sig speciellt 
detaljerat om sina samarbetspartners, vilka de är och var de kommer ifrån. Men jag skulle tro 
att han har ett mycket omfattande personligt nätverk i Stockholm som spelar en stor roll för 
verksamheten i SkyCab. Det faller sig naturligt att göra en sådan gissning då Stockholm har 
varit hans bas i hela hans liv. Fler fördelar med Stockholm är dock ganska uppenbara då det är 
nära till både kunskapsintensiv verksamhet som kan bidra med kunskap till SkyCab, till 
viktiga statliga institutioner och myndigheter samt inte minst infrastruktur som Arlanda 
flygplats. Dels flygplatsen som transportmedel till och från andra delar av världen, vilket 
säkert är viktigt för kontakter och marknadsföring internationellt, men dels flygplatsen som 
kund i sig. Man har enligt ovan studerat en SkyCab-bana mellan Märsta och Arlanda. 
Dessutom planerar man ett intranät i Stockholm mellan tre av dess största lärosäten.  
 
Vad gäller placeringen i Hofors så har anledningarna redan nämnts. P.g.a. många goda skäl så 
har Hofors, tack vare Norrlandsfondens tips, blivit en lämplig testort för bolagets verksamhet. 
En uppenbar fördel är förstås att Hofors inte ligger så väldigt långt från Stockholm. Blott 22 
mil har VD:n för SkyCab mellan sin bostad och testorten.  
 
Han har haft en del kontakter med folk i Kina och Indien men än så länge verkar det ha 
stannat vid just kontakter, för utbyte av kunskaper och marknadsföring. Han har inte nämnt 
något om lokalisering av någon som helst direkt verksamhet, t.ex. testning av SkyCab-system 
i Kina och Indien. Som han påpekar är dessa kontakter av vikt mer på lång sikt. Med andra 
ord kan man än så länge vad gäller rena fysiska lokaliseringar prata om Stockholmstrakten 
och Hofors som det geografiska verksamhetsområdet för SkyCab.  

Firefly 
Bakgrunden till Firefly är som nämnts att en person, Kurt Tibbling bröt sig ur ett annat företag 
som hette PAK Construction. PAK Construction i sin tur grundade han och två andra personer 
som en utbrytning från utvecklingsavdelningen på företaget Defibrator. Kort efter att Firefly 
grundats köptes det upp och hamnade som dotterbolag i olika koncerner.  
 
Man kom så småningom i kontakt med SCA som efter branden i sin fabrik i Falkenberg var 
tvunget att finna ett sätt att förhindra bränder i framtiden. Samarbetet som kom till stånd var 
lika viktigt för båda parterna. Vad Firefly beträffar fick man nu kontinuerlig tillgång till större 
testorter inom massaindustrin för att kunna utveckla och testa sina produkter. Tack vare detta 
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samarbete kunde man prova sina system i verkligheten, SCA:s fabriker blev som ett slags 
stort laboratorium för Firefly. 
 
Under samma tid, på 80-talet kom det första samarbetet med KTH igång. Det fanns 
akademiker på lärosätet som försökte ge en vetenskaplig beskrivning på hur 
branddetekteringssystem fungerade och Firefly stod tillhanda med utrustning som de kunde 
använda som testsystem. Ungefär 15 år senare hade man med varandra att göra igen då en 
student från KTH undersökte brandincidenter i Stockholms Tunnelbana. Både SL och Firefly 
var med i undersökningen och fick på så vis kännedom om varandra.  
 
Och i fallet med relationen SL och Firefly kommer vi in på historien om den ”elektroniska 
näsan”. Steget från att vara en gasavmätare på en rymdstation till att känna av röklukt nere i 
en tunnelbana är ytterligare ett intressant exempel på det Grant & Fuller skriver om att 
innovationer inom en bransch ofta sker genom överföring av teknik och kunskap från en 
annan bransch.197 Precis som i fallet med SkyCab var EU en viktig bidragsgivare via Airbus i 
fallet med samarbetet med Rostock System Teknik som hade patentet på den ”elektroniska 
näsan”. Som nämnts under avsnittet om Firefly är just överföringen av kunskap mellan olika 
branscher något som EU medvetet strävar efter.  
 
Man har haft forskningssamarbeten med fler forskningsföretag, både i Norge och i Tyskland 
men vad detta har gått ut på har inte framgått under intervjun. För övrigt har Firefly engagerat 
sig i standardiseringskommittéer samt ett samarbete med Svensk Provning i Borås. I det 
sistnämnda har också EU-pengar spelat en viktig roll. Man kan alltså konstatera att Firefly har 
haft en större andel av sina samarbeten med företag och olika institut snarare än med 
lärosäten. 
 
Vad gäller produktionen så köper Firefly in komponenter från kunniga underleverantörer. 
Firefly vet hur varje komponent fungerar men har däremot inte alltid kunskap om hur den 
produceras. Så här kan man säga att underleverantörerna med sin kunskap om produktionen är 
en sorts samarbetsparters också, även om det här handlar om ett mer klassiskt kund-
producentförhållande. Utan relationen med sina underleverantörer hade det inte varit möjligt 
för Firefly att installera några brandskyddssystem. 
 
Vad gäller den geografiska aspekten kan man konstatera att Firefly bara tycks ha haft ett mer 
betydelsefullt samarbete med ett lärosäte och det är det närliggande KTH. Det måste ha haft 
en betydelse i detta fall att företaget alltid haft sitt säte i Stockholm under sin i miljötekniska 
sammanhang förhållandevis långa historia. Det har också som nämnts lett till ett samarbete 
och avtal med SL. Man har hursomhelst inte verkat ha något behov av samarbeten med andra 
lärosäten. Däremot har man som nämnts många och omfattande samarbeten med olika institut 
i Sverige och forskningsföretag i norra Europa. Vad gäller produktion kan man tydligt se att 
den är koncentrerad till svenska leverantörer. Vissa specialkomponenter, t.ex. IR-fotocellerna 
verkar man dock ha behov av att importera från utlandet.  
 
Man kan med andra ord konstatera att placeringen i Stockholm har haft en viss 
koncentrerande effekt på samarbeten, i synnerhet med KTH och SL. Vad gäller samarbetena 
med just svenska institut samt valet av flertalet underleverantörer så har väl snarare 
placeringen i Sverige än Stockholm haft en betydelse för valet av dessa samarbetspartners. 
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Det tycks vara ett fenomen som tagit fart först de senaste 10 åren att man gradvis ökat sitt 
samarbete med utländska företag, både vad gäller forskning och produktion. 

Slutsats – gemensamma drag hos de tre exemplen 
Man kan se några samband som går igen bland de tre exemplen. 

• De har alla blivit grundade av kunskapsmässigt insatta individer. 
 

• I alla fallen har företagen varit beroende av samarbeten med lärosäten. Beroendet har 
dock varierat, där Firefly tycks ha klarat sig med bara samarbetet med KTH medan 
Lignoboost och SkyCab har haft stora nätverk med omfattande samarbeten med 
många olika lärosäten. 
 

• Företagen har alla varit beroende av samarbeten av olika slag med andra företag. Det 
kan exempelvis ha handlat om att man samarbetat med andra forskningsföretag kring 
just forskning eller att man har samarbetat i utvecklandet av en produkt tillsammans 
med ett kundföretag. 
 

• Alla företagen har varit beroende mer eller mindre av bidrag för att starta upp sin 
verksamhet i en eller annan form. Det har varit uttalat i fallen SkyCab och Lignoboost 
vad gäller bidrag från staten och EU men även andra finansierare. I fallet Firefly har 
det mer handlat om att de fått intäkter från kunder genom att dessa helt enkelt köpt 
deras produkter medan de fortfarande har utvecklats och anpassats efter kundens 
behov. Dock fick de som bekant nytta av EU-medel för bara några år sedan när de 
samarbetade kring den ”elektroniska näsan” med det tyska företaget RST och dess 
ägare Airbus, samt även i fallet med samarbetet med Svensk Provning. 
 

• Gemensamt för alla tre företagen är att de tycks ha arbetat på det sättet som i fallet 
SkyCab heter Triple Helix-modellen, dvs. samarbete mellan näringsliv, staten och 
högskolor. I fallet SkyCab har modellen använts även på den egna organisationen. 
SkyCab har i princip bara bestått av en anställd person, medan enstaka kompetenta 
personer har hyrts in tillfälligt under kortare eller längre tid, även de som ingår i ”inre 
kretsen” hos SkyCab. På samma sätt har man haft ett flytande samarbete med hela 
organisationer. Både den ”inre organisationen” och de ”yttre kontakterna” hos SkyCab 
kan alltså ses som representativt för Triple Helix-modellen. Firefly och Lignoboost har 
däremot varit mer klassiskt organiserade i den meningen att de har haft flera fast 
anställda. De har använt sig av Triple Helix-modellen i sina kontakter med omvärlden 
men inte i sin inre organisation på samma sätt. Undantaget är här det nära samarbetet 
mellan Lignoboost och Hans Theliander från Chalmers, vars kompetens onekligen 
kommer utifrån. 
 

• Både SkyCab och Firefly har produkter som har kommit till genom att kunskap 
överförts från en helt annan bransch. I fallet SkyCab från förarlösa truckar, i fallet 
Firefly har deras elektroniska näsa kommit från luftmätare på en rymdstation. Detta är 
inte riktigt fallet vad gäller Lignoboost. Här handlar det mer om att man utvecklat 
vidare befintlig teknik från samma bransch. 
 

• I alla tre fallen tycks den geografiska lokaliseringen i Stockholmsregionen haft en 
ganska stor betydelse för företagens verksamhet. Närheten till centrala myndigheter 
och beslutsfattare har inneburit stora tidsbesparingar i fallet SkyCab. Stockholms 
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betydelse som centralt säte för ovan nämnda faktorer samt beslutsfattare på privata 
företag tycks ha haft en liknande betydelse även för verksamheterna i Firefly och 
Lignoboost. 
 

Firefly skiljer sig mycket från de andra exemplen eftersom det är ett jämförelsevis lite mer 
traditionellt organiserat företag med en mycket längre historik än de andra två. Dessutom är 
dess produkter av en annan art än de två andras. Brandskyddssystem är till för att företag ska 
undvika bränder i sina system och därmed spara pengar. Det finns också till för att skydda 
människor från att skadas i offentliga miljöer som i fallet med Stockholms tunnelbana. 
Däremot är det inte en typisk miljöteknik på det sättet att det minskar energiåtgången 
och/eller klimatpåverkande utsläpp som har varit en del av tankarna bakom Lignoboost och 
SkyCab som produkter. Möjligtvis kan systemen från Firefly ha en positiv effekt på det viset 
att det kan förhindra bränder i miljöfarligt material. 
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Slutord 
Denna undersökning visar på två genomgripande drag vad gäller kunskapsöverföring: vikten 
av kontakter inom ett branschnätverk och samarbeten mellan privata entreprenörer och 
utbildningsväsendet. Dessa två viktiga faktorer bidrar i sin tur till att den geografiska närheten 
mellan entreprenörerna och dess kontakter blir viktig. Trots dagens moderna 
informationsteknologi är fortfarande fysiska möten väldigt viktiga för att upprätthålla 
kontakter, skapa förtroende och därmed stimulera till kunskapsutbyte. 
 
Den här undersökningen visar också på att innovativa entreprenörer är helt beroende av 
finansiellt stöd utifrån när man inleder sin verksamhet och har få, om några, intäkter. I 
Sverige tycks det råda brist på detta stöd att döma av uttalandena från två av mina 
intervjupersoner. De anser att det är svårt att få något långvarigt finansiellt stöd från staten. 
Dessutom har de den uppfattningen att bristen på privat riskkapital också försvårar för 
innovativa entreprenörer att starta företag. I det här fallet har båda dragit en parallell till USA 
som har gott om riskkapital. Som skäl till detta har mina intervjupersoner nämnt förmånliga 
skattelättnader för långsiktiga riskkapitalister som är beredda att skjuta till kapital för 
utvecklingen och kommersialiseringen av innovativa produkter. 
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3.pdf  
 
Nationalencyklopedin: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211941 
 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O220685&i_word=kunskap 
 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=233702&i_sect_id=23370201&i_word=&i_h
istory=2 
 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=241277&i_word=Lignin  
 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=319817&i_word=svartlut 
 
Regeringens hemsida: 
http://www.regeringen.se/sb/d/8577/a/87069  
 
SkyCab: 
http://www.skycab.se/swe/  
 
Taxi 2000/Skyweb Express: 
 
http://www.taxi2000.com/  
 
STFI-Packforsk: 
http://www.stfi-packforsk.se/templates/STFIPage____6859.aspx 
 
http://www.stfi-packforsk.se/templates/STFIPage____1754.aspx 
 
http://www.stfi-packforsk.se/templates/STFIPage____6877.aspx  
 
Stora Enso: 
http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_EN-6970-15255-,00.html 
 
Svensk Provning: 
http://www.sp.se/sv/Sidor/default.aspx 
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SWENTEC: 
http://www.swentec.se/templates/CompanyList.aspx?id=147&epslanguage=SV 
 
http://www.swentec.se/upload/Svensk%20milj%C3%B6tekniki/presstr%C3%A4ff%202007-
02-06%20till%20www.pdf  
 
Södra: 
http://www.sodra.com/sv/verksamheter/Pappersmassa/Om-affarsomradet-Sodra-Cell/ 
 
USA:s Sverigeambassad: 
http://stockholm.usembassy.gov/Environment/White%20Paper%20External.pdf 
 
http://stockholm.usembassy.gov/Environment/presscopy.pdf 
 
Wermland Paper: 
http://www.wermlandpaper.se/default.asp 
 
Weyerhaeuser: 
http://www.weyerhaeuser.com/Company/CorporateAffairs  

Muntliga källor 
Intervju 2007-12-19 med Ander Engström, Vice VD på STFI-Packforsk 
Intervju 2008-05-05 med Eva-Katrin Lindman, ansvarig för forskning och utveckling på 
Fortum Värme 
Intervju 2008-05-14 med Åke Åredal VD på SkyCab 
Telefonintervju 2008-06-03 med Åke Åredal VD på SkyCab 
Mejlkorrespondens 2008-08-03 med Åke Åredal, VD på SkyCab 
Mejlkorrespondens 2008-08-23 med Åke Åredal, VD på SkyCab 
Mejlkorrespondens 2008-08-29 med Åke Åredal, VD på SkyCab 
Mejlkorrespondens 2008-08-31 med Åke Åredal, VD på SkyCab 
Mejlkorrespondens 2008-09-01 med Åke Åredal, VD på SkyCab 
Mejlkorrespondens 2008-09-03 med Åke Åredal, VD på SkyCab 
Telefonintervju 2009-01-19 med Åke Åredal, VD på SkyCab 
Intervju 2008-05-20 med Nils Edström, FUD-samordnare på Banverket, tidigare chef för 
samma enhet under sitt samarbete med SkyCab 
Intervju 2008-04-18 med Christoffer Romnäs, utvecklingschef på Firefly 
Intervju 2008-05-15 med Christina Eriksson på Lost Preventure Risk Manager Packaging 
Division och Anders Hellman på Risk Management Hygiene Division(Observera att Christina 
Eriksson satt med mig i Stockholm medan Anders Hellman pratade via högtalartelefon från 
München) 
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Bilaga: Intervjufrågor 
Generell intervjuguide som jag använde mig av under intervjuerna. Frågorna har dock 

anpassats efter varje företag och vad personen har svarat under intervjuns gång. Jag kan 

även ha ställt följdfrågor som avviker från mallen. 
Inledande primärintervju hos nyckelperson i det empiriska exempelföretaget 

1. Fråga om generell information om företaget, dess innovativa aktiviteter och dess 
anknytning till regionen. 

2. Huvudaktörer, milstenar och barriärer  
3. Information om tidpunkt för viktiga händelser och viktiga aktörers geografiska 

lokalisering. 
4. Vilken kunskap behövdes och hur kom den till företaget? 
5. Gick företaget igenom processen på egen hand eller var extern kunskap relevant? 
6. Varifrån kom ytterligare kunskap från?(titta efter länkar över bransch- och 

sektorgränser) 
7. Hur inkorporerades kunskapen i företaget kunskapsbas? 
8. Uppstod det någon form av kombination mellan intern och extern kunskap? 
9. Vilka var involverade i företaget? Vilka utanför företaget involverades? 

 
Påföljande sekundärintervju med personer hos externa samarbetspartners 

1. Vilken roll hade din organisation/du i samarbetet kring X:s produkt?  
2. Vem har tagit kontakt med vem? Vem träffade vem när? Hur såg de personliga 

nätverken ut kring framtagandet av produkten? 
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Författarens kontaktuppgifter: 
Robert Persson 

Mejladress: robert.g.persson@gmail.com 
Mobilnummer: 0708351747 


