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Abstract 
Innovation is often assigned an important role in mitigating climate impact and achieving 
sustainable development. Stockholm city has ambitious sustainability goals and aims to be 
carbon neutral by 2040. This will require an increased capacity when it comes to promoting 
and implementing innovative sustainability solutions. Climate friendly innovations need to 
move from environmental profile projects to the new “business as usual”.  The aim of this 
study is to contribute with knowledge about innovation processes within sustainable 
development and how they can be promoted. 
 
Strategic Niche Management (SNM) is a model which was developed to support a transition 
to sustainable development by promoting sustainability innovations. SNM suggests a number 
of hypotheses regarding important features of successful innovation niches, factors that will 
increase the potential of innovations to be developed, implemented and spread. Stockholm 
Biochar project is an innovative project which has received attention for its success and 
potential to contribute to sustainable development by reducing the city’s net carbon 
emissions. A case study of the Stockholm Biochar project has been conducted to identify how 
the project emerged and the main success factors for its development. The case study was 
complemented with an interview study with personnel from Vinnova, the Swedish innovation 
agency, focusing on their experience of success factors for innovation processes. SNM:s 
hypotheses has then been used to analyze the result of the case study, which was also 
compared to the result of the Vinnova-study. The analysis to a large extent confirms SNM:s 
hypotheses, regarding what factors contribute to a successful innovation niche, but also 
provide some specifications and elaborations on what these hypotheses mean in this specific 
case. This result is used to suggest possible complements to the SNM hypotheses that can be 
useful in contexts similar to the one studied. The result also points out important success 
factors that are not covered by the hypotheses suggested in SNM. Particularly the case study 
shows the important role of passionate enthusiasts as driving forces for innovation processes 
which is not pointed out in SNM hypotheses. The identified success factors, in combination 
with the complemented hypotheses, are used to formulate recommendations for how an 
organization can promote innovation processes within sustainable development. 
 
In short, the study shows that successful innovation processes require assigned resources, 
commitment and strategic work, e.g. visions with clearly stated sustainability goals, 
continuous evaluations on how innovations are contributing to these goals, active measures 
for gaining support for the innovation on multiple levels in society, and financial space for the 
development of innovations. The study also confirms the function of protected innovation 
niches and suggests that passionate enthusiasts have a significant role in innovations 
processes. 
 
Key words: innovation, strategic niche management, transition theory, multi-level 
perspective, biochar, sustainable urban development, Stockholm biochar 
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Sammanfattning 
Innovation och ny teknik tillskrivs ofta en betydelsefull roll för att minska klimatpåverkan 
och bidra till hållbar utveckling. Stockholms stad har ambitiösa hållbarhetsmål och staden ska 
bland annat vara koldioxidneutral år 2040. För att uppnå detta har staden identifierat ett behov 
av ökad förmåga att främja, tillvarata och sprida innovationer som bidrar till hållbar 
utveckling. Klimatsmarta innovationer behöver gå från spjutspetsprojekt till att bli det nya 
”business as usual”.  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur 
innovationsprocesser inom hållbar stadsutveckling fungerar och hur dessa kan främjas. 
 
Strategic Niche Mangament (SNM) är en modell som har utvecklats för att stödja en 
omställning till hållbar utveckling genom att just främja innovationsprocesser. SNM 
presenterar ett antal hypoteser angående vad som bidrar till framgångsrika innovationsnischer, 
faktorer som skapar gynnsamma förutsättningar för innovationer att utvecklas, implementeras 
och spridas. Ett innovationsprojekt som fått stor uppmärksamhet för dess framgång och 
potential att bidra till hållbar utveckling är Stockholms biokolsprojekt. En fallstudie av 
Biokolsprojektet har därför genomförts för att identifiera hur projektet uppstod och vad som 
hittills utgjort viktiga framgångsfaktorer. Detta har kompletterats med en intervjustudie med 
personal från Vinnova med fokus på deras erfarenhet av framgångsfaktorer för 
innovationsprocesser. SNM:s hypoteser har sedan använts för att analysera resultatet av 
fallstudien, som även jämförs med resultatet från Vinnovastudien. Resultatet bekräftar i stor 
utsträckning SNM:s hypoteser men visar också mer konkret vad hypoteserna inneburit i det 
specifika fallet. Utifrån detta föreslås en möjlig utveckling av hypoteserna som kan vara 
användbar i sammanhang som liknar det som studerats. Resultatet pekar också på viktiga 
framgångsfaktorer som inte omfattas av de hypoteser som föreslås i SNM. Framträdande 
bland dessa framgångsfaktorer är eldsjälars betydelse för innovationsprocesser vilket inte tas 
upp i SNM:s hypoteser. De identifierade framgångsfaktorerna och utvecklingen av SNM:s 
hypoteser har använts för att formulera rekommendationer för hur en organisation kan främja 
innovationsprocesser inom hållbar utveckling. 
 
Kortfattat visar studien att innovationsprocesser inom hållbar utveckling behöver avsatta 
resurser, engagemang och strategiskt arbete, t.ex. i form av visioner med tydliga 
hållbarhetsmål, uppföljning av hur innovationen bidrar till de målen, aktivt arbete för att 
skapa förankring för innovationen på olika nivåer i samhället, samt ekonomiskt utrymme för 
innovationer att utvecklas. Studien bekräftar också funktionen av skyddande 
innovationsnischer och visar på att eldsjälar har en viktig roll i innovationsprocesser. 
 
Nyckelord: innovation, omställningsteori, flernivåperspektiv, biokol, hållbar stadsutveckling, 
eldsjälar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
Innehållsförteckning 

FÖRORD	 6	

INTRODUKTION	 7	

Studiens	syfte	 8	

Forskningsfrågor	 9	

METOD	 9	

Fallstudie	 10	
Intervjuer	 10	
Intervjufrågor	 11	

Intervjustudie	med	Vinnova	 13	
Intervjufrågor	 13	

Avgränsningar	och	antaganden	 14	

TEORETISKT	RAMVERK	 15	

Innovationer	och	tröga	regimer	 15	

Nischer	 17	

Strategic	Niche	Management	(SNM)	 17	

STOCKHOLMS	BIOKOLSPROJEKT	 18	

Biokolsprojektet	som	innovationsnisch	 20	

RESULTAT	OCH	ANALYS	 21	

Vinnovas	erfarenhet	av	innovationsprojekt	 21	
Framgångsfaktorer	 21	
Vanliga	svårigheter	 23	
Sammanfattning	av	resultatet	 23	

Fallstudien	av	Biokolsprojektet	 25	
Uppkomsten	av	Biokolsprojektet	 25	
SNM:s	framgångsfaktorer	i	Biokolsprojektet	 27	
Förväntningar	och	visioner	i	Biokolsprojektet	 28	
Sociala	nätverk	I	Biokolsprojektet	 30	
Lärandeprocesser	I	Biokolsprojektet	 33	
Framgångsfaktorer	utöver	SNM:s	hypoteser	 35	



 5 

Svårigheter	 39	

DISKUSSION	 40	

Utveckling	av	SNM:s	hypoteser	 41	

Finansiering	och	ekonomiska	aspekter	 42	

Eldsjälars	betydelse	för	innovationsprocesser	 43	

Organisatoriska	faktorer	 44	

REKOMMENDATIONER	 44	

SLUTSATSER	 45	

KÄLLOR	 47	

TABELLFÖRTECKNING	 51	

FIGURFÖRTECKNING	 51	

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 



 6 

Förord 
 
Det här examenarbetet har gjorts på uppdrag av Exploateringskontoret, Stockholm stad, som 
inom ramen för Innovationsplattform Hållbara Stockholm önskade ett bidrag i arbetet med att 
ta reda på hur stadens innovationskapacitet kan ökas. Att bidra till ett större projekt har varit 
både motiverande och roligt. Jag vill tacka Exploateringskontoret, i synnerhet min handledare 
Sofie Pandis Iveroth, för den möjligheten och den input jag har fått på mitt arbete under 
skrivandets gång. 
 
Jag vill också tacka Ulrika Gunnarsson Östling, som varit min handledare på KTH, för 
alldeles utmärkt handledning med bra diskussioner som vid flera tillfällen hjälpt mig att 
knäcka diverse utmaningar i skrivprocessen.  
 
Att studera just Biokolsprojektet har varit väldigt spännande, mer inspirerande och öppna 
intervjupersoner tror jag en får leta efter. Det har varit en ynnest att få prata med så 
engagerade människor som så gärna delat med sig av sina erfarenheter, tankar och särskilda 
kunskaper om just biokol. Stort tack till hela projektgruppen!  
 
Stort tack även till de personer från Vinnova som ställt upp på intervjuer och bidragit med 
värdefulla erfarenheter av arbete med innovation.  
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Introduktion 
 
Att minska klimatförändringarna är en av nutidens största utmaningar och påverkar alla nivåer 
av samhället (United Nations, 2018). I Sverige beslutade riksdagen 2017 om ett 
klimatpolitiskt ramverk som bland annat innebär att Sverige år 2045 inte ska ha några netto-
utsläpp av växthusgaser (Regeringen, 2017). För att åstadkomma detta krävs åtgärder inom 
alla sektorer och en kombination av olika styrmedel. Naturvårdsverket beskriver ett antal 
viktiga styrmedel för att nå ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser. Ett av dessa är 
forskning och innovation, vilket beskrivs ha stor betydelse för att nå Sveriges långsiktiga 
klimatmål (Naturvårdsverket, 2012).  
 
Att innovation är viktigt för hållbar utveckling har konstaterats även inom Stockholm stad 
som har en hög ambition avseende miljö och klimat. Staden ska vara fossilbränslefri redan år 
2040 och samtidigt som detta ska uppnås ska 140 000 nya bostäder byggas före 2030 
(Stockholm Stad, 2016) (Stockholm Stad, 2017). Inom projektet Innovationsplattform 
Hållbara Stockholm (IPHS) har det konstaterats att för att klara av detta behöver 
innovationskraften i Stockholms stad öka. Staden behöver bli bättre på att främja, tillvarata 
och sprida innovationer inom hållbar stadsutveckling (Stockholm Stad, 2016). Detta uttrycks 
också i Vision 2040 där innovativ miljöteknik tillskrivs en betydande roll för att göra 
Stockholm stad till ett internationellt föredöme avseende omställning till cirkulär ekonomi 
och hållbara livsstilar (Stockholms stad, 2017).  
 
Omställningar av socio-tekniska system är någonting som ofta tar lång tid eftersom dagens 
teknik och livsstilar är tätt sammanflätade och upprätthåller varandra genom invanda 
beteenden, regler och befintlig infrastruktur. Ett exempel är omställningen från ett fossilt 
transportsystem till förnybara energikällor, detta tar tid eftersom dagens infrastruktur till stor 
del är uppbyggd för det fossila systemet. Det kan till exempel vara svårt för eldrivna fordon 
att konkurrera på marknaden eftersom infrastrukturen för dessa, i form av laddstolpar och 
liknande, inte är lika utbredd som den infrastruktur som stödjer fossildrivna fordon. Även då 
uttalade mål om en omställning till hållbar utveckling finns kan det alltså vara svårt för 
innovationer att konkurrera med etablerade funktioner och system.  
 
Inom omställningsteori används ofta ett flernivåperspektiv (Multi Level Perspective, MLP) 
för att förstå hur förändring av socio-tekniska regimer sker. Där beskrivs omställningar som 
en kombination av innovationer, exempelvis ny teknik, och av yttre faktorer som gör det 
rådande systemet ineffektivt och därmed skapar incitament för förändring. När en del av ett 
system inte längre är funktionellt kan en innovation konkurrera ut den delen och på så sätt 
implementeras, spridas och bli en del av den socio-tekniska regimen (Grin, Rotmans, & 
Schot, 2010) (Geels, 2002).  Inom omställningsteori beskrivs också hur innovationer, innan de 
är redo att implementeras, behöver utvecklas i nischer. Med nisch avses ett skyddat utrymme 
där innovationer kan utvecklas och testas utan att behöva konkurrera med marknadskrafter 
eller andra urvalsmetoder. Det är nödvändigt eftersom urvalsmetoderna i den socio-tekniska 
regimen är anpassade utifrån befintlig teknik och därför missgynnar innovationer (Kemp, 
Schot, & Hoogma, 1998). Genom att skapa skyddade nischer kan innovationer för hållbar 
utveckling främjas och bidra till en omställning till hållbar utveckling. Med detta som 
utgångspunkt beskriver Strategic Niche Management (SNM) hur nischer bör utformas för att 
få innovationer att framgångsrikt implementeras, spridas och bli det nya ”business-as-usual” 
(Kemp, Schot, & Hoogma, 1998). SNM är från början avsett som ett policyverktyg men 
modellen har i stor utsträckning använts för att utvärdera olika innovationsprojekt inom bland 
annat transportsystem, energi och avfall (Grin, Rotmans, & Schot, 2010).  
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I den här studien används SNM för att utforska vilka faktorer som kan främja 
innovationsprocesser som stödjer en hållbar stadsutveckling. Detta sker genom en fallstudie 
av Stockholms stads biokolsprojekt samt intervjuer med personal från Vinnova. Det finns 
flera anledningar som lett till valet av Biokolsprojektet som fall. Framförallt så har 
Biokolsprojektet stor potential att bidra i en omställning till hållbar utveckling eftersom det 
bland annat handlar om att binda koldioxid i marken och på så sätt minska Stockholms 
nettoutsläpp. Projektet anses även av många som framgångsrikt, det har bland annat fått pris 
för bästa återvinningsanläggning och spridits till andra städer både nationellt och 
internationellt (SVOA, 2018) (Bloomberg Philantropies, 2018). En annan anledning är det 
speciella samarbete som projektet innebär. Stuprörsproblematik är någonting som ofta nämns 
som ett hinder avseende samarbete mellan olika förvaltningar och aktörer i offentlig sektor 
och i Stockholms stads innovationsstrategi har ett behov av färre stuprör och mer samarbeten 
pekats ut (Stockholms stad, 2015). Biokolsprojektet är ett samarbete mellan flera 
förvaltningar och bolag i Stockholms stad vilket innebär att erfarenheterna av detta skulle 
kunna gynna innovationsstrategin. Vidare är det första gången biokolsproduktion genomförs i 
den här skalan vilket innebär att det inte funnits någon för ändamålet anpassad teknik, eller 
referensprojekt att ta hjälp av. Det ger möjlighet att undersöka en innovation där både de 
tekniska lösningar och strukturerna runt omkring den är nya. 
 
Biokolsprojektet studeras i en fallstudie för att förstå hur det uppstått, vilka svårigheter det 
stött på och vad som varit avgörande för dess framgång. Fallstudien jämförs sedan med 
SNM:s hypoteser och med resultatet från Vinnovastudien. Utifrån detta föreslås en möjlig 
utveckling av SNM:s hypoteser samt ett antal rekommendationer för hur innovationsprocesser 
kan främjas i en kontext som liknar Biokolsprojektets. 
 
 
Studiens syfte 
 
Det övergripande syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur 
innovationsnischer uppstår samt vilka faktorer som kan främja utveckling, spridning och 
implementering av innovationer inom hållbar stadsutveckling.  
 
Den första delen av syftet uppnås genom att undersöka uppkomsten till Stockholms stads 
Biokolsprojekt och vilka förutsättningar som möjliggjorde detta. 
 
Det andra delen uppnås genom att  
1, samla in erfarenhet från Vinnova avseende vanliga framgångsfaktorer och svårigheter i 
innovationsprocesser. 
2, undersöka vilka faktorer som hittills varit avgörande respektive utmanande för 
Biokolsprojektets framgång. 
3, jämföra huruvida SNM:s hypoteser om framgångsfaktorer för innovationsnischer och 
Vinnovas erfarenheter stämmer med hur det sett ut i Biokolsprojektet. 
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Forskningsfrågor 
 
Vad säger Vinnovas erfarenhet om vanliga svårigheter och framgångsfaktorer inom 
innovationsprocesser? 
 
Hur uppstod Biokolsprojektet? 
 
Hur har de faktorer som inom SNM:s hypoteser beskrivs som framgångsfaktorer sett ut i 
Biokolsprojektet? Hur stämmer detta med Vinnovas erfarenhet? 
 
Vilka andra faktorer har hittills varit viktiga för Biokolsprojektets framgång? Hur stämmer 
detta med Vinnovas erfarenhet? 
 
Vilka svårigheter har Biokolsprojektet stött på? Hur stämmer detta med Vinnovas erfarenhet? 
 
Hur kan SNM:s hypoteser för innovationsnischer utvecklas/kompletteras för att främja 
implementering och spridning av innovationer inom hållbar utveckling i Stockholms stad? 

Metod 
 
Studien har genomförts som en kvalitativ fallstudie av Biokolsprojektet samt en intervjustudie 
avseende Vinnovas erfarenhet av innovationsprocesser.  Det är de inblandande aktörernas 
perspektiv, erfarenheter och upplevelser som varit fokus i studien. För att få tillgång till detta 
har kvalitativa metoder använts eftersom sådana metoder är lämpliga för just frågor som 
syftar till en djupare förståelse av ett fenomen eller personers perspektiv på fenomenet (Ryen, 
2004). Valet av metod har således påverkat studiens resultat. Om den istället exempelvis 
gjorts som en enkätstudie hade ett bredare underlag kunnat samlas in vilket hade möjliggjort 
att upptäcka mönster och till exempel se vad många olika innovationsprocesser har 
gemensamt. Att göra en kvalitativ fallstudie har inneburit att istället studera en enskild 
innovationsprocess på djupet och kunnat bidra med förståelse av varför och hur olika fenomen 
uppstått i just den processen. I den här studien handlar syftet om att bidra med kunskap om 
just hur innovationsprocesser uppstår och kan främjas. Sådana typer av frågeställningar, att 
söka kunskap om samhälleliga företeelser och varför de uppkommer och förändras, undersöks 
ofta med kvalitativa metoder. Ahrne och Svensson (2011) beskriver tre olika kvalitativa 
metoder för att undersöka sådana frågeställningar. Ett vanligt sätt är att fråga människor, det 
vill säga att göra intervjuer. Att iaktta olika situationer där människor interagerar är en annan 
metod och utöver detta kan analys av olika dokument användas för att förstå fenomenet 
(Ahrne & Svensson, 2011). I den här studien har intervjuer varit den huvudsakliga metoden 
men även vissa dokument har studerats. Inför intervjuerna informerades respondenterna 
kortfattat om studiens syfte och genomförande. Intervjutillfällena inleddes också med en lite 
mer utförlig beskrivning av studien och varför respondenten blivit tillfrågad att delta. I 
samband med intervjun har respondenterna även blivit tillfrågade om de samtycker till att 
deras namn förekommer i studien och att referenser görs till materialet från intervjuerna. 
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Intervjustudien med Vinnova har genomförts för att komplettera det teoretiska ramverket med 
tjänstepersoners empiriska erfarenhet av innovationsprojekt. Syftet med detta har varit att 
komplettera jämförelsen av det enskilda fallet, Biokolsprojektet, och SNM:s hypoteser med 
erfarenhet från många fall i en kontext som till stor del liknar Biokolprojektets. Detta kan 
underlätta att upptäcka faktorer som beror på den specifika kontexten, exempelvis svenska 
regler, lagar och organisatoriska faktorer. Det kan också möjliggöra en bedömning av 
huruvida faktorer som framkommit i fallstudien är unika för just det fallet eller möjliga att 
generalisera. Den förståelse av olika frågor som skapas genom intervjuer kommer alltid att 
vara färgad av intervjuarens förförståelse och antaganden om det fenomen som undersöks. 
Detta kommer att påverka tolkningen av resultatet och det är därför viktigt att redovisa 
studiens utgångspunkter och antaganden (Larsson, 2005). Den här studien utgår ifrån ett 
flernivåperspektiv där förändring i socio-tekniska regimer kan beskrivas som en kombination 
av yttre faktorer och innovationsprocesser. Vidare utgår studien ifrån SNM:s antagande, att 
innovationer kan främja en omställning till hållbar utveckling, och att främjande av 
innovationsprocesser därför har en viktig roll för att nå klimatmål på olika nivåer. Både SNM 
och flernivåperspektiv beskrivs mer utförligt i teoriavsnittet.  
 
 
Fallstudie 
 
För att undersöka fall som är pågående och där händelse och kontext inte kan separeras är 
fallstudien en lämplig forskningsmetod (Yin, 2006). Detta stämmer väl in på Biokolsprojektet 
som är pågående och skulle vara svårt att separera avseende kontext och händelse. 
Utvecklingen av projektet och dess olika händelser och beslut sker i, och interagerar med, de 
organisationer som är representerade i projektet och kan därför svårligen separeras från 
organisationernas kontextuella faktorer som kultur, regler och normer. 
Fallstudier används ofta för att besvara frågor som ”hur” eller ”varför” där det finns flera 
olika sorters källor, till exempel personer, möten och dokument, som tillsammans kan förklara 
ett händelseförlopp (Yin, 2006). Då Biokolsprojektet består av ett antal olika personer med 
olika bakgrund, arbetsplatser och intresseområden är det viktigt att undersöka deras olika 
perspektiv på händelseförloppet för att kunna förstå helheten och på ett kvalitativt sätt besvara 
forskningsfrågorna. Vidare finns det dokument som är av intresse, exempelvis projektmål och 
kommunikationsplan, som kan komplettera de personliga upplevelserna av projektet. En 
fallstudie med insamling från olika källor är därför ett lämpligt val av metod för att kunna 
uppnå syftet. Semistrukturerade intervjuer med aktörer i Stockholm stads biokolsprojekt utgör 
den största källan i den här studien men har kompletterats med vissa dokument från projektet. 
 
Intervjuer		
Intervjuerna som genomförts under fallstudien har syftat till att förstå olika personers 
upplevelser av, och perspektiv på, Biokolsprojektet. Materialet ska möjliggöra att pröva om 
SNM:s hypoteser stämmer med fallet men även att upptäcka faktorer som inte beskrivs i dessa 
hypoteser. För att göra det har det varit viktigt att ställa öppna frågor och att ha utrymme att 
utforska oväntade svar. Semistrukturerade intervjuer ger den möjligheten genom att ha 
övergripande frågor och teman att följa men samtidigt lämna utrymme att utforska områden 
som kommer upp under intervjun (Alvesson, 2011). Intervjuerna har därför genomförts som 
semistrukturerade med en intervjuguide som utformats utifrån studiens forskningsfrågor och 
det teoretiska ramverket men inte varit styrande utan fungerat som en röd tråd att följa under 
intervjuerna. Urvalet av intervjupersoner har skett genom att, utifrån dokument rörande 
projektet och förslag på intervjupersoner från den första kontakten, identifiera personer som 
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haft betydelse för projektet samt hitta en lämplig avgränsning. Det finns många personer som 
på olika sätt haft betydelse för Biokolsprojektet men på grund av studiens omfattning har en 
avgränsning avseende antal intervjupersoner varit nödvändig. De som arbetat direkt med 
biokolsprojektet har prioriterats för intervjuer då dessa personer har drivit projektets 
utveckling, vissa ända från idéstadiet, och därför bedöms kunna bidra med berättelser om 
stora delar av händelseförloppet. Detta har lett till en avgränsning till själva projektgruppen 
inklusive en av de coacher som följt projektet från och med vinsten av Mayors Challenge 
2014. I Tabell 1 redovisas vilka som intervjuats, datum för intervju samt vilken organisation 
de tillhör. 
 
Tabell 1.  Intervjupersoner i fallstudien. 

Namn Befattning och organisation Datum för intervjun 
Jonas Dahlöf Enhetschef Stockholm 

Vatten och Avfall 
2018-01-30 

Helena Liljestrand Kommunikatör Stockholm 
Vatten och Avfall 

2018-02-06 

Björn Embrén Trädspecialist, 
Trafikkontoret, Stadsmiljö 

2018-02-07 

Mattias Gustafsson Projektledare Stockholms 
biokolsprojekt 

2018-02-14 

Kåre Gustafsson Stockholm Exergi 2018-03-12 
Simon Rea Coach för biokolsprojektet 

ISOS partnerships 
2018-03-06 

 
 
Intervjufrågor	
De övergripande frågorna som ställts under intervjuerna redovisas nedan. Beroende på vad 
respektive person har haft för roll inom projektet har olika områden utforskats i mer eller 
mindre detalj. Frågorna har utformats med hjälp av det teoretiska ramverket och med syfte att 
förstå hur biokolsprojektets innovationsprocess fungerat, vad som varit framgångsfaktorer och 
utmaningar. Inför intervjun med Simon Rea anpassades frågorna för att bättre passa den roll 
som han har haft i projektet. Simon Rea har, efter att projektet fick finansiering från 
Bloomberg Philantropies, följt projektet utifrån som professionell coach. Han har stor 
erfarenhet av arbete med innovation och genomdrivande av förändringar på andra arenor och 
har i relation till Biokolsprojektet haft en stödjande roll snarare än en utförande roll. Frågorna 
till Simon Rea har därför utformats i syfte att få ett professionellt perspektiv på vilka 
framgångsfaktorer och utmaningar som varit av stor vikt för biokolsprojektet och huruvida det 
stämmer med hans erfarenhet av andra innovationsprocesser. Intervjufrågorna redovisas i 
tabell 2 nedan.  
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Tabell 2. Intervjufrågor Biokolsprojektet. 

Intervjufrågor till ingående i projektgruppen 
Hur arbetar du/har du arbetet med biokolsprojektet? 
 
Hur initierades projektet? 
 
Hur ser din vision för biokolprojektet ut? 
 
Hur bidrar projektet till hållbar stadsutveckling?  
 
Hur bidrar arbetet till Stockholms stads visioner och mål? 
 
Har arbetet stött på några hinder/utmaningar? Vilka? 
 
Vilka framgångsfaktorer ser du har varit avgörande för arbetet med biokolsprojektet? 
 
Hur är projektet organiserat idag? Vilka aktörer är delaktiga? 
 
Hur går lärandeprocesser/erfarenhetshantering/uppföljning till inom projektet till? 
 
Har andra blivit inspirerade av arbetet med biokolsprojektet? 
 
Hur ser det fortsatta arbetet med biokolsprojektet ut? 
 
Intervjufrågor till projektgruppens coach 

• How have you followed and supported the project? 
• Which have been the main success factors for the biochar project to come this far? 

How do these align with your experience from other innovation processes? 
• What main challenges have the project experienced? How were those tackled? 
• How are evaluations and follow-up activities used to improve the project? 
• Any other things you would like to add? 
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Intervjustudie med Vinnova 
I den här delen av arbetet har syftet varit att få del av personers erfarenheter avseende 
framgångsfaktorer och svårigheter för innovationsprojekt. Till skillnad från fallstudien har 
syftet inte varit att undersöka ett händelseförlopp utan snarare att få ta del av 
intervjupersonernas kunskap och erfarenhet. Även i det här fallet har semistrukturerade 
intervjuer använts för att möjliggöra oväntade svar och låta intervjupersonernas berättelser till 
viss del styra riktningen på intervjun. Intervjupersonerna har valts ut genom en förfrågan till 
Vinnova där erfarna personer som följt många innovationsprojekt efterfrågades. Syftet med 
att intervjua personer med erfarenhet av många projekt är att få tillgång till så generaliserbar 
information som möjligt. I tabell 3 visas vilka personer som intervjuats, när intervjun skett 
och vilken tjänst personen har. 
 
Tabell 3. Intervjupersoner från Vinnova. 

Namn Befattning och organisation Datum för intervjun 
Daniel Lagercrantz Programledare Industriell 

utveckling och 
innovationsledning, 
Vinnova 

2018-02-21 

Christina Kvarnström Programledare 
samhällsutveckling,  
Vinnova 

2018-02-21 

Moa Eklund Handläggare 
samhällsutveckling, 
Vinnova 

2018-02-27 

 
Intervjufrågor	
Nedanstående frågor har använts som utgångpunkt vid intervjuerna med personal från 
Vinnova. Under de första intervjuerna visade det sig att frågorna upplevdes svåra att besvara 
på grund av att de var så pass generellt formulerade. Vid frågor om vad som är viktigt för en 
framgångsrik innovationsprocess återkom intervjupersonerna ofta till Vinnovas allmänna 
bedömningskriterier. Vad gäller framgångsfaktorer så har intervjupersonerna i stor 
utsträckning hänvisat till de delar av Vinnovas bedömningskriterier som de anser vara viktiga 
just för att nå framgång i ett projekt. Därför fokuserades intervjuerna succesivt om till att 
handla främst om dessa kriterier. I andra versionen av intervjufrågorna har därför 
bedömningskriteriernas betydelse för framgång samt vanliga svårigheter utgjort huvudsakliga 
teman. Frågorna redovisas i tabell 4 nedan. 
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Tabell 4. Intervjufrågor Vinnova. 

Första versionen av intervjufrågor Andra versionen av intervjufrågor 
Hur arbetar du/har du arbetat med 
innovationsprocesser? 
 
Hur väljer Vinnova vilka 
innovationsprojekt som skall få 
finansiering? 
 
Vad är avgörande för en framgångsrik 
innovationsprocess? 
 
Vilka yttre faktorer påverkar en 
innovationsprocess? 
 
 
Vad har lyckade innovationsprocesser 
gemensamt? 
 
 
Hur kan innovationsprocesser främjas? 

Hur arbetar du/har du arbetat med 
innovationsprocesser? 
 
Hur bedömer Vinnova vilket/vilka 
innovationsprojekt som skall få finansiering 
om det finns flera som passar in i 
programmet? 

• Vilka kriterier är viktiga? Varför? 
 
Hur ser sambandet mellan hur väl ett 
projekt uppfyller kriterierna och hur bra 
resultatet blir ut? 
 
Hur avgör Vinnova vilka aktörer som bör 
ingå i ett innovationsprojekt?  

• Vad bör dessa aktörer ha för 
egenskaper?  

 
 
Vilka är de vanligaste svårigheterna för 
innovationsprojekt när de väl har fått 
finansiering? 
 

 
Avgränsningar och antaganden 
Fallstudien har avgränsats till att innefatta de personer som arbetat närmast Biokolsprojektet, 
vilket innebär projektgruppen bestående av fem personer samt en coach. Utifrån fallstudiens 
syfte, att förstå framgångsfaktorer och svårigheter för Biokolsprojektet, bedöms 
projektgruppen vara mest relevant då det är de som drivit projektet framåt och följt dess 
utveckling under en längre tid. Att enbart intervjua personer som är direkt engagerade i 
projektet och dess framgång kan dock medföra att eventuella negativa effekter av projektet 
blir underrepresenterade. Eftersom intervjuerna inte syftar till att reda ut hur bra eller dåligt 
projektet är utan snarare att förstå projektets utvecklingsprocess bedöms detta inte ha någon 
allvarlig inverkan på studiens resultat. Det finns andra personer som haft betydelse för 
projektet på olika sätt och vars upplevelser kunnat bidra till förståelsen av projektets relation 
till yttre faktorer samt hur projektet uppfattats av aktörer som inte är direkt involverade i det. 
På grund av studiens omfattning och en prioritering utifrån syftet har dock intervjuer med 
personer vars inblandning i projektet varit tillfällig eller extern inte tagits med.  
 
Att studera biokolsprojektet som en lokal nisch innebär en avgränsning då den lokala nischen 
kan anses vara större än själva Biokolsprojektet. Nischen för biokolsproduktion i Stockholm 
skulle även kunna innefatta forskning och andra pågående projekt som genomförs i relation 
till biokol. Biokolsprojektet kan dock även ses som betydligt större än ett enskilt 
innovationsprojekt då det involverar ett stort antal funktioner och har en spridning i 
involverade organisationer som överskrider själva projektet. Därför görs antagandet att 
SNM:s hypoteser är tillämpbara på Biokolsprojektet. Skillnaden mellan en nisch och ett 
enskilt projekt diskuteras mer i teoriavsnittet. 
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Antalet intervjupersoner från Vinnova har begränsats till tre, vilket också beror på studiens 
omfattning och möjligheten att få tag i lämpliga intervjupersoner. För att trots det begränsade 
antalet intervjupersoner få ett kvalitativt underlag har personer med stor erfarenhet av 
innovationsprocesser efterfrågats. De som har intervjuats har följt många innovationsprojekt 
varför deras samlade erfarenheter bedöms baseras på ett stort antal projekt och därför vara 
tillräckligt generaliserbar för att kunna bidra till studiens resultat.   

Teoretiskt ramverk 
I den här studien används begrepp från teorier om omställning till hållbar utveckling. En 
omställning kan beskrivas som en förändring på systemnivå, där inte bara teknik utan även 
regler, infrastruktur och användarbeteenden förändras (Elzen, Geels, & Green, 2004). Det 
handlar alltså inte bara om förändring eller utveckling av enskilda produkter eller funktioner 
utan om hur ett helt, eller delar av ett, socio-tekniskt system kan ställas om. Fokus för den här 
studien är innovationers roll i en sådan omställning och hur dessa kan främjas så att de blir 
implementerade, sprids och därmed bidrar till en omställning. Detta är intressant eftersom det 
ofta är själva implementeringen och spridningen snarare än att komma fram till en teknisk 
lösning som är det svåraste i en innovationsprocess (Grin, Rotmans, & Schot, 2010). I 
Stockholm finns t.ex. miljöprofilstadselar med högt satta miljökrav och många hållbara 
lösningar. Det visar på att hållbara lösningar finns men att de också, åtminstone i dessa fall, är 
just spjutspetsprojekt och inte implementerats och spridits så väl att de blivit ”business as 
usual”. Att utgå ifrån omställningsteori ger möjlighet att studera hur hållbara lösningar kan bli 
mer än bara idéer, tillfälliga experiment eller enskilda spjutspetsprojekt. En omställning 
kräver implementering och spridning av många olika hållbara lösningar inom olika sektorer 
och med olika funktioner. Den här studien fokuserar på enskilda innovationsprocessers roll i 
detta, mer specifikt hur de kan främjas för att bidra till en sådan omställning.  
 
Innovationer och tröga regimer 
Inom omställningsteori beskrivs socio-tekniska omställningar, såsom omställning till hållbar 
utveckling, ofta utifrån ett flernivåperspektiv (MLP) där nivåerna nisch, regim och landskap 
användas för att analysera socio-tekniska omställningar och innovationsprocesser. Tidigare 
koncept som teknologiskt paradigm (Dosi, 1982) och Nelson och Winters (1977) teknologisk 
regim har huvudsakligen fokuserat på ingenjörers och investerares syn på teknologiska 
möjligheter och vilken teknik som är värd att utveckla. Inom MLP används begreppet socio-
teknisk regim, som jämfört med de tidigare koncepten strävar efter att ta hänsyn till en 
bredare mängd sociologiska faktorer. Socio-teknisk regim beskrivs som en rådande 
institutionell, social och organisatorisk struktur som genom sin stabilitet, välutvecklade 
regleringar och normer styr utvecklingen i en viss riktning (Kemp, 1994) (Grin, Rotmans, & 
Schot, 2010).  Regimen utgör också de rådande normerna för problemformulering och sätt att 
se på samhällets funktioner och utmaningar. I en stabil regim som fått utvecklas under lång tid 
finns välutvecklad infrastruktur, regleringar och avtal som är beroende av varandra. Detta 
innebär ett trögföränderligt system där innovationer missgynnas eftersom infrastruktur, 
policys och andra institutioner är anpassade och optimerade för befintlig teknik (Grin, 
Rotmans, & Schot, 2010). Även när befintliga lösningar inte längre är det bästa alternativet tar 
det lång tid att ändra riktning eftersom infrastruktur, investeringar, organisation och 
regleringar upprätthåller och återskapar det rådande systemet. Detta kallas ofta för 
stigberoende eller inlåsning och kan som exempel jämföras med det fossila energisystemet 
där infrastruktur, investeringar och andra institutionella faktorer är så väl utvecklade och 
inbäddade i samhället att en omställning till förnybar energi försvåras även då detta, enligt 
många, är önskvärt och nödvändigt (Grin, Rotmans, & Schot, 2010). För att en stigbrytande 
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innovation faktiskt ska bli implementerad och få spridning krävs alltså inte bara att den är bra 
och bidrar till hållbar utveckling. Den måste också övervinna det rådande systemets 
inneboende tröghet och konkurrera med invanda lösningar som redan har en given plats och 
har optimerats under lång tid. 
 
Socio-tekniska landskap utgör regimens yttre kontext och innefattar aspekter som regimens 
aktörer inte har ett direkt inflytande över, några exempel på sådana faktorer är oljekriser, 
naturkatastrofer och krig (Geels, 2002). En yttre påfrestning i form av en förändring på 
landskapsnivå kan utgöra ett tillfälle för innovationer att få fäste. Sådana faktorer kan skapa 
förändring i regimen när de medför att dess funktioner inte längre är effektiva eller 
funktionella. Att oljepriset stiger kraftigt kan till exempel innebära ett behov av att hitta andra 
bränslen vilket kan leda till förändringar i såväl fysisk infrastruktur som investeringar och 
regleringar, det vill säga förändringar i den socio-tekniska regimen. Det kan också vara ett 
tillfälle för en ny sorts biobränsle eller transportsystem att göra inträde och få fäste på 
marknaden, det vill säga ett tillfälle för en innovation att spridas från en skyddad nisch till 
regimnivå. Pågående experiment med, och utveckling av, olika innovationer inom hållbar 
utveckling är således viktigt för att kunna ersätta befintliga system när dessa ej längre är 
funktionella, och för att kunna påskynda implementeringen av hållbara lösningar. Nischer, där 
innovationer kan utvecklas skyddade från regimens ordinarie urvalsprocesser, framhävs inom 
MLP ha en viktig roll för att åstadkomma detta. Figur 1 visar socio-tekniska omställningars 
dynamik ur ett flernivåperspektiv. 
Figur 1. Socio-tekniska omställningar ur ett flernivåperspektiv. 

 
(Geels, 2005, s. 87) 
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Nischer 
På grund av socio-tekniska regimers trögföränderlighet och stöd för redan befintliga lösningar 
framhävs inom MLP betydelsen av skyddade nischer för att främja utveckling och spridning 
av innovationer (Schot & Geels, 2008) (Kemp, Schot, & Hoogma, 1998). I en sådan nisch kan 
innovationer testas, utvecklas och förbättras för att när de är redo, eller tillfälle uppstår, 
implementeras och spridas i regimen. Nischers betydelse för innovationer har studerats av 
många, ofta med fokus på hur dessa bör utformas och vilka nischegenskaper som ökar 
sannolikheten för implementering på regimnivå (Grin, Rotmans, & Schot, 2010). Att fungera 
som tillfälligt skyddade platser är en signifikant egenskap som nischer anses ha. Smith and 
Raven (2012) konstaterar att nischers huvudsakliga funktion är att tillhandahålla en miljö där 
regimens urvalsmekanismer hålls tillbaka så att innovationer får möjlighet att utvecklas och 
mogna. I en nisch är innovationen alltså undantagen från de ordinarie regim-reglerna då dessa, 
eftersom de utformats utifrån nuvarande teknik och lösningar, skulle missgynna innovationen. 
I stort sett kan nischer skapas och uppstå på två olika sätt, aktivt eller passivt. Passivt kan 
innebära att en innovation, utan någon särskild intervention eller policy, utvecklas på en 
geografisk plats vars förutsättningar skiljer sig från regimens (Smith & Raven, 2012). 
Exempelvis kan ett lokalt område som inte är anslutet till elnätet bli en nisch för utveckling av 
solcellsteknik därför att solceller på just den platsen inte behöver konkurrera med det 
allmänna elnätet. Att aktivt skapa nischer för utveckling av hållbar teknik är en aktuell metod 
för att främja omställning till hållbar utveckling. Nischer kan skapas av olika aktörer och på 
olika sätt. Några exempel på hur nischer kan skapas aktivt är styrmedel riktade mot 
producenter och konsumenter samt offentliga investeringar i utvecklingen av en viss sorts 
teknik. Aktivt skapade nischer beskrivs av Smith & Raven (2012) som ett medvetet strategiskt 
arbete av förespråkare för en särskild stigbrytande innovation.  
 
Strategic Niche Management (SNM)  
 
Strategic Niche Management (SNM) är ett verktyg som utvecklats för att främja introduktion 
och spridning av ny hållbar teknik genom att använda nischer där experiment och utveckling 
kan ske. SNM:s syfte är att påskynda och bidra till ett socio-tekniskt skifte mot en mer hållbar 
utveckling (Grin, Rotmans, & Schot, 2010) (Kemp, Schot, & Hoogma, 1998) (Elzen, Geels, 
& Green, 2004) (Caniëls & Romijn, 2008).  Enligt SNM bör en nisch bestå av experimentella 
projekt där nya socio-tekniska lösningar utvecklas av olika aktörer under relativt skyddade 
omständigheter, vilket krävs då tekniken är outvecklad och inte kan konkurra på en marknad. 
Skyddet kan bestå av att resurser och tid satsas på en specifik ny teknisk lösning. 
Incitamenten för att göra detta kommer ofta ifrån en kombination av höga förväntningar på 
den nya tekniken och offentliga bidrag för att utveckla den (Grin, Rotmans, & Schot, 2010). 
Mycket av forskningen inom SNM har fokuserat på att klarlägga hur nischer ska utformas och 
styras för att driva fram innovationer som bidrar till hållbar utveckling. Det har lett till ett 
antal hypoteser angående vilka faktorer som skapar framgångsrika nischer. Med framgångsrik 
nisch avses här potentialen att få innovationer att implementeras och spridas från nisch till 
regim-nivå. Det vill säga att gå från experiment till ”business as usual”. 
De övergripande faktorerna som inom SNM anses vara viktiga för att lyckas med detta är 
visioner, sociala nätverk och lärandeprocesser. Dessa identifierades och beskrevs som 
betydelsefulla under SNM:s tidiga utveckling (Kemp, Schot, & Hoogma, 1998) och har 
senare utvecklats till mer specifika hypoteser om hur dessa ska se ut för att bidra till en 
framgångsrik nisch (Hoogma, Kemp, Schot, & Truffer, 2002). Dessa hypoteser har testats 
som ett analysverktyg för att studera pågående och avslutade innovationsprocesser inom 
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hållbar utveckling i flera olika sektorer (Grin, Rotmans, & Schot, 2010) (Caniëls & Romijn, 
2008).  Syftet har varit att pröva om de hypotetiska framgångsfaktorerna kan förklara 
resultatet av innovationsprojekt. Resultatet har visat att SNM, trots att modellen initialt tagits 
fram för att fungera som ett policyverktyg, fungerar bra som ett retrospektivt analysverktyg 
(Schot & Geels, 2008).  
 
Hypoteser så som de formulerats av Grin et al (2010) baserat på Hoogma et al (2002, s.28-
28): 
 
Förväntningar och visioner bidrar till framgångsrika innovations-nischer om de, 
1.  Är robusta, i betydelsen att de delas av många aktörer. 
2.  Är tillräckligt specifika för att ge guidning. 
3.  Har hög kvalitet i form av att de är underbyggda med bevis eller bekräftade i pågående 
projekt.  
 
Sociala nätverk bidrar till framgångsrika innovations-nischer om de, 
1. Är breda och involverar många olika sorters aktörer för att underlätta att många perspektiv 
lyfts. Att involvera så kallade relative outsiders kan bredda kognitiva ramar och främja 
”second-order learning”. 
2. Är djupa, vilket innebär att de involverade aktörerna har kapacitet att mobilisera stöd och 
resurser i sina respektive organisationer och nätverk. 
 
Lärandeprocesser bidrar till framgångsrika innovationsnischer om de inte enbart tar hänsyn 
till fakta och data utan även andra faktorer samt bidrar till förändringar i kognitiva ramar och 
antaganden.  
 
Dessa hypoteser kommer användas för jämförelse med resultaten från fallstudien av 
Biokolsprojektet och intervjustudien med Vinnova.  

Stockholms biokolsprojekt 
 
Biokolsprojektet är ett samarbete mellan SVOA, Trafikkontoret, Stockholm Exergi och 
Bloomberg Philantropies. Projektet innebär ett nytt sätt för staden att tillvarata trädgårdsavfall 
genom att använda det för produktion av biokol, som sedan används som jordförbättrare och 
kolsänka i stadens parker. På så sätt bidrar projektet till att minska stadens nettoutsläpp av 
koldioxid. Vid produktionen genereras dessutom pyrolysgas som används för att värma upp 
lägenheter via fjärrvärmenätet. Projektet initierades efter att idén vunnit en miljon Euro i 
tävlingen Mayors Challenge 2014 (Stockholm Vatten och Avfall; Stockhom Stad; Fortum, 
2017).  Biokolsproduktion har genomförts i liten skala förut men det är första gången den här 
typen av teknik används i ett system på stadsnivå och involverar flera olika aktörer 
(Bloomberg Philantropies, 2018). Projektet anses hittills vara framgångsrikt, själva processen 
fungerar och det har bland annat fått pris för årets återvinningsanläggning på 
återvinningsgalan som arrangeras av tidskriften Recycling i samarbete med 
branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Syftet med 
återvinningsgalan är att premiera innovationer, investeringar, personliga insatser och 
produktförbättringar inom återvinningsindustrin (Stockholm vatten och avfall, 2017). Idén om 
att producera biokol av avfall har också spridits till flera städer, både nationellt och 
internationellt (Ritzén, 2016). Användningen av biokol i växtbäddar ingår i Stockholms stads 
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handbok för växtbäddar vilket också visar på att den delen av idén fått fäste (Stockholms stad, 
2017). 
 
Mayors Challenge är en av Bloomberg Philantropies finansierad innovationstävling för städer, 
den genomförs vart annat år i olika regioner av världen. Städer med fler än 100 000 invånare 
har möjlighet att kandidera med en innovativ idé. Bidraget skall representera staden och 
därmed vara utsedd av stadens politiska ledning. 2014 genomfördes tävlingen i Europa och de 
kandiderande innovationerna skulle på något sätt adressera större urbana utmaningar, förbättra 
livet i staden och vara möjliga att sprida till andra städer (Bloomberg Philantropies, 2014). I 
konkurrens med ett antal andra bidrag blev biokolsprojektet utsett att representera Stockholm 
i Mayors Challenge 2014. Under tävlingens genomförande fick de bidragande projekten stöd i 
att utveckla, förfina och stärka sina idéer för att göra dem så bra som möjligt. Av 155 bidrag 
utsågs biokolsprojektet till en av fem vinnare vilket innebar att det fick finansiering på 1 
miljon euro samt fortsatt stöd för genomdrivandet av projektet. I stödet ingår framför allt 
uppföljning och coachning av experter inom innovation samt erfarenhetsutbyte med andra 
vinnande städer (Bloomberg Philantropies, 2014). Den övergripande idén för projektet är att 
Stockholm stad tillsammans med invånarna kan tackla klimatförändringarna och förbättra den 
lokala miljön genom att producera biokol från park- och trädgårdsavfall. Biokolet ska 
användas som jordförbättrare i både privata och offentliga växtbäddar och på så vis fungera 
som en koldioxidsänka. 
I figur 2 visas hur det kretsloppet ser ut. 
 
Figur 2. Biokolets kretslopp. 

 
(SVOA; Stockholms stad; Forutm, 2017) 
 
Idén som ledde till vinst i Mayors challenge har alltså inte bara med själva 
biokolsproduktionen att göra utan innebär även att engagera Stockholms invånare i 
klimatarbetet. Projekttiden löper under tre år, den inleddes 2015 och avslutas under 2018. En 
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pilotanläggning för biokolsproduktion invigdes i mars 2017 och är placerad vid 
återvinningscentralen i Högdalen (SVOA, 2017). Ett av projektets mål är att skala upp 
produktionsanläggningen till fem gånger dagens storlek (Bloomberg Philantropies, 2018). 
Flera informationskampanjer kopplat till projektet har genomförts, allmänheten har på olika 
sätt bjudits in att delta i projektet och det har fått mycket positiv uppmärksamhet i media, 
bland annat i Ny Teknik och dagens Nyheter (SVOA, 2016) (Norhstedt, 2017) (Ritzén, 2016).  
 
Biokolsprojektet som innovationsnisch 
När Biokolsprojektet vann Mayors Challenge fick det finansiering och stöd för att idén skulle 
kunna genomföras. Detta innebär ett skydd mot den socio-tekniska regimens ordinarie 
urvalsmetoder eftersom det minskar den ekonomiska risken av att investera i någonting nytt 
och möjliggör utveckling av innovationen utan att den behöver konkurrera md andra redan 
etablerade alternativ. Detta stämmer med hur SNM beskriver det skydd som är signifikant för 
innovationsnischer (Smith & Raven, 2012). Vad som är skillnaden mellan enskilda projekt 
och nischer har diskuterats inom SNM och en blandad användning av dessa begrepp anses i 
vissa fall ha försvårat användandet av SNM som verktyg. Mourik och Raven (2006) har 
adresserat denna problematik och sammanställt några viktiga skillnader och egenskaper hos 
begreppen. En grundläggande nisch-karaktär, såsom begreppet används inom SNM, är att den 
är separerad från de ordinarie urvalsmetoderna i den socio-tekniska regimen (Ibid 2006). Den 
är alltså skyddad från ordinarie marknadskrafter och möjliggör därför utveckling av alternativ. 
Det stämmer med Biokolsprojektet som från vinsten i Mayors Challenge fick ekonomiskt 
utrymme att utvecklas. En nisch har vidare beskrivits som bestående av flera olika 
innovationsprojekt som tillsammans genererar kunskap och normer inom ett visst 
innovationsområde, till exmepl en ny sorts teknik. Utvecklingen av en nisch kan således ha 
sin början i ett enskilt innovationsprojekt och sedan föranleda fler projekt inom samma 
område. Alternativt kan en nisch bestå av ett enskilt projekt som har betydelse på större skala 
än den lokala (Weber et al 1999, Refererad i Mourik & Raven 2006). Biokolsprojektet är 
förvisso organiserat som ett enda projekt men berör flera olika sektorer. Projektet utvecklas av 
flera olika aktörer för att fylla olika funktioner, exempelvis att förbättra växtbäddar, 
omhänderta trädgårdsavfall och fungera som en kolsänka. Detta gör det till ett omfattande 
projekt där flera olika nyttor med biokolsproduktion undersöks och utvecklas. Kunskap från 
projektet har sammanställts i en handbok som är avsedd för andra städer som vill starta upp 
liknande projekt (Bloomberg Philantropies, 2018). Biokolsprojektet har således en avgörande 
roll i att generera kunskap och normer kring biokolsproduktion och hur detta kan användas i 
stadsmiljö. Vidare har Biokolsprojektet betydelse i större skala än den lokala då det är knutet 
till internationella samarbeten och har spridits både i Sverige och internationellt (Ibid, 2018). 
Detta visar på att SNM:s hypoteser, som är avsedda för nischer, är relevanta för 
Biokolsprojektet även om det organisatoriskt sett är ett enda projekt.  
 
Nischers framgång definieras inom SNM som deras förmåga att få innovationer att spridas 
till, och implementeras på, regimnivå och att på sikt ersätta någon del i regimen (Schot & 
Geels, 2008). Biokolsproduktionen i Stockholm är ännu i sin linda och det är svårt att förutspå 
i vilken utsträckning och i vilken form biokolsproduktion kommer implementeras och ersätta 
delar av dagens system. I viss utsträckning har den dock redan implementerats då den 
producerar värme i stadens fjärrvärmenät, själva biokolet ingår i Stockholms stads modell för 
växtbäddar och en stor del av stadens trädgårdsavfall lämnas in för biokolsproduktion. Så här 
långt i processen är biokolsprojektet tillsynes framgångsrikt och att förstå vilka faktorer som 
varit avgörande för denna framgång kan ge användbara lärdomar för framtida 
innovationsprocesser. SNM:s hypoteser beskriver hur nischer bör vara utformade för att 
främja framgångsrika innovationer och kan alltså användas för att analysera biokolsprojektet 
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från och med projektets start och vinsten av Mayors challenge, då det kan anses ha blivit en 
nisch. Hypoteserna säger dock ingenting om hur nischer uppstår eller hur själva bildandet av 
nischer kan främjas. Deltagandet i Mayors challenge tyder på att utveckling av idén pågått 
redan tidigare och föranlett ett tävlingsbidrag. Att också studera bakgrunden till idén om 
biokolsproduktion är därför intressant för att även förstå hur nischer skapas och vilka 
förutsättningar som främjar detta.  

Resultat och analys 
I den här delen presenteras och analyseras resultatet från intervjustudien med Vinnova och 
fallstudien av Biokolsprojektet. I Vinnovastudien används oftast begreppet innovationsprojekt 
då det är detta begrepp som använts av Vinnova själva. Begreppet har använts på ett sätt som 
innefattat såväl enskilda projekt som nischer. Då många av Vinnovas projekt är stora och ett 
av deras kriterier för att ge finansiering är att alla de aktörer som är relevanta för projektets 
innehåll är involverade bedöms erfarenheterna vara jämförbara med en nischnivå. 
 
Vinnovas erfarenhet av innovationsprojekt  
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, organiserad under näringsdepartementet och har 
till uppdrag att bidra till hållbar tillväxt genom att stärka förutsättningarna för innovation. 
Detta uppdrag genomförs främst genom finansiering av forsknings- och innovationsprojekt 
inom särskilda programområden men också genom att främja samverkan mellan olika aktörer 
som företag, offentlig sektor, universitet och högskolor (Vinnova, 2018a). Vinnova har idag 
fem prioriterade områden inom vilka de ska främja innovation. Utifrån dessa områden utlyser 
Vinnova olika program där aktörer kan söka finansiering för ett innovationsprojekt.  
Programmen är breda och kan vara relevanta för många olika sorters aktörer, sektorer och 
projekt, det är upp till de sökande att motivera hur deras idé passar in i det aktuella 
programmet. En viktig anledning till att ge finansiellt stöd är att möjliggöra för aktörer att 
testa idéer i ett tidigt stadie där det finns risker som gör att det inte skulle vara lönsamt eller 
möjligt att testa utan extern finansiering (Vinnova, 2018a). Projekt som söker finansiering 
bedöms av en bedömningsgrupp utifrån ett antal kriterier. De som beviljas finansiering 
tilldelas en handläggare till vilken de kontinuerligt rapporterar projektets utveckling under 
projektperioden (Vinnova, 2018b). Detta innebär att det inom Vinnova finns stor erfarenhet 
av att följa innovationsprojekt från idé, via genomförande, till projektets resultat. Projekten är 
mycket varierande och sker i olika sektorer men alla i en svensk kontext. Vinnovas erfarenhet 
är därför användbar för att komplettera det teoretiska ramverket, Strategic Niche 
Management(SNM), med praktisk erfarenhet av innovationsprocesser i Sverige. 
 
Framgångsfaktorer		
I det här avsnittet presenteras de totalt åtta stycken framgångsfaktorer som identifierades 
under intervjuerna. De flesta av dessa framgångsfaktorer beskrevs av flera intervjupersoner 
men ur lite olika perspektiv. 
 
Att utgå från behov 
En faktor som under samtliga intervjuer nämndes som viktig för att lyckas med ett 
innovationsprojekt är att utgå ifrån behov vid utveckling av en innovation så att det finns en 
acceptans för den hos mottagarna. Ett sätt att åstadkomma detta är att involvera mottagare av 
innovationen i själva projektet (Rencrantz, 2018). Detta anses viktigt i de flesta av Vinnovas 
utlysningar och tänkta användares, mottagares eller kravställares deltagande i projektet är ofta 
en faktor som bedöms när projekt söker finansiering (Eklund, 2018).  
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Aktörer 
Samtliga intervjupersoner nämner under intervjuerna att det kan vara avgörande för ett projekt 
att rätt aktörer är involverade. Detta innebär att aktörerna behöver besitta relevant kompetens 
utifrån projektets innehåll och att de aktörer som behövs för att praktiskt genomföra projektet 
är delaktiga. Beroende på projekt kan det till exempel innebära att både användare och 
utvecklare av en produkt behöver vara med. Ofta vill Vinnova att projekten ska ha så kallad 
triple-helix, det vill säga representanter från näringsliv, högskolor eller universitet och 
offentlig sektor (Eklund, 2018) (Kvarnström, 2018). Att aktörerna har inflytande i sina 
respektive organisationer är också en viktig faktor (Rencrantz, 2018). Det kan till exempel 
innebära en förmåga att förankra en innovation i sin organisation så att implementeringen av 
den underlättas (Eklund, 2018). Aktörerna behöver dels ha kapacitet att genomföra projektet, i 
form av resurser, kompetens och inflytande. Vidare behöver aktörer som är viktiga för 
genomförandet av projektet vara delaktiga, oftast tidigt i processen (Rencrantz, 2018) 
(Kvarnström, 2018). Ett exempel från offentlig sektor kan vara att de som jobbar med 
upphandling och inköp involveras tidigt eftersom sådana processer kan ta lång tid på grund av 
policys och regelverk (Eklund, 2018). 
 
Kommunikation 
En yttre faktor som kan påverka en innovations framgång är media och sociala medier som på 
kort tid kan skapa såväl negativa som positiva strömningar kring innovationen. Att jobba 
proaktivt med detta, ta in synpunkter och skapa kontakt med användare kan därför ha stor 
betydelse för hur bra ett innovationsprojekt lyckas (Rencrantz, 2018). Ett exempel inom 
hållbar stadsutveckling kan vara att engagera invånarna, ta in synpunkter, och på så sätt 
förbereda för en implementering (Rencrantz, 2018).  
 
Tid och pengar 
Att ge innovationsprojekt utrymme i form av finansiering och tid är någonting som nämnts 
under samtliga intervjuer. Daniel Rencrantz (2018) uttrycker detta som att ”Det tar tid att 
spara tid”. Innovationsprojekt kommer initialt att ta tid och det är det viktigt att ge 
förutsättningar för i form av att de som arbetar med projektet har tillräckligt med arbetstid 
avsatt (Rencrantz, 2018). Innovationsprojekt tar mer tid än ordinarie verksamhet just för att de 
behöver förankras, utvecklas och ofta inte följer en på förhand utstakad väg (Eklund, 2018).  
 
Utrymme att misslyckas 
Innovationer innebär i de allra flesta fall en viss risk eftersom de handlar om att testa 
någonting nytt som faktiskt kan misslyckas. Vinnova går in med finansiering av projekt i ett 
tidigt skede just för att möjliggöra att testa innovationer som skulle kunna ge bra resultat men 
innebär ekonomiska risker för inblandade aktörer. Detta innebär också att Vinnova inte räknar 
med att alla projekt de finansierar ska lyckas. Detta ses inte i sig som ett misslyckande utan 
som en nödvändig konsekvens av att testa innovationer tidigt (Eklund, 2018).  
 
Samverkan 
Att främja samverkan och erfarenhetsutbyte framhålls som viktiga faktorer som Vinnova 
jobbar med både inför och under pågående innovationsprojekt. Det är ofta i 
gränsöverskridande samverkan, när aktörer från olika sektorer och branscher möts, som 
innovationer uppstår (Eklund, 2018).  
 
 
Gemensamma visioner 
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Att aktörerna i ett innovationsprojekt representerar olika organisationer innebär att de till viss 
del har olika agendor och huvudsakliga intresseområden. Intressekonflikter aktörer emellan, 
eller att de har olika uppfattning om vad projektet skall uppnå, är en svårighet som kan uppstå 
under projektets utveckling (Rencrantz, 2018) (Eklund, 2018). En orsak till detta kan vara att 
aktörerna inte arbetat tillräckligt mycket gemensamt med projektets målbild och förankringen 
av den. Att aktörer går in i projekt med en medvetenhet om sin egen roll, vad deras respektive 
organisation vill uppnå samt vad projektet som helhet ska uppnå är därför viktigt (Rencrantz, 
2018).  
 
Vanliga	svårigheter		
Flera svårigheter som tagits upp handlar om en avsaknad av någon av de framgångsfaktorer 
som nämnts, till exempel att innovationen inte utgått från ett behov hos de tänkta användarna 
och därför blivit svår att implementera. Utöver de svårigheter som kan uppstå på grund av att 
någon av ovanstående framgångsfaktorer uteblivit nämndes under intervjuerna tre andra 
vanliga svårigheter. 
 
Stuprörsproblematik 
Den så kallade ”stuprörsproblematik” som ofta finns i offentlig sektor kan innebära 
svårigheter för innovationsprojekt som involverar flera förvaltningar eller sektorer då dessa 
har sina egna separata organisationer och mål. Det kan vara svårt att få igenom projekt som 
går på tvären och kräver samarbete mellan flera olika områden eller förvaltningar. Om ett 
projekt till exempel leder till kostnader i en förvaltning men stora vinster i en annan så kan det 
innebära en svårighet om de olika förvaltningarna arbetar väldigt separerat utifrån sina 
respektive mål (Rencrantz, 2018). 
 
Policys och regelverk 
En annan vanlig svårighet som tagits upp är policys och regelverk som hindrar eller fördröjer 
implementeringen av en innovation (Kvarnström, 2018) (Eklund, 2018). Även om alla 
inblandade är överens om att innovationen är bra och hur den ska implementeras kan 
svårigheter avseende tillstånd, upphandlingar och liknande försena processen (Eklund, 2018).  
Som nämnts ovan angående framgångsfaktorer är det därför viktigt att undersöka vilka 
regelverk som kan påverka projektet och involvera aktörer med nödvändig kompetens för att 
hantera detta. 
 
Överlämning/implementering 
En annan vanlig svårighet för innovationsprojekt är övergången från en projektperiod med 
finansiellt stöd till implementering av innovationen på en marknad eller överlämning till 
ordinarie drift eller verksamhet (Kvarnström, 2018). Detta kan bero på att förberedelser för 
implementeringen i form av kontakt med användarna och förankring inte har lyckats 
(Rencrantz, 2018). För projekt som fått extern finansiering kan innovationen också 
misslyckas på grund av att det inte finns finansiering i den egna organisationen när själva 
projektperioden är slut (Kvarnström, 2018).  
 
 
Sammanfattning	av	resultatet		
Ovan har beskrivits vilka aspekter som intervjupersonerna lyft fram som viktiga för ett 
innovationsprojekt samt vanliga svårigheter som uppstår i innovationsprojekt. Vad gäller 
svårigheter så formulerades dessa ofta som en avsaknad av någonting som presenterats som 
en framgångsfaktor. Att utgå ifrån behov är ett exempel på detta. Det togs upp som en 
framgångsfaktor under samtliga intervjuer medan att inte utgå ifrån behov sades kunna skapa 
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svårigheter och till exempel leda till att en implementering misslyckas. Detta är alltså två 
sidor av samma mynt och skulle kunna formuleras som att framgångsfaktorn ”att utgå från 
behov” möjliggör eller underlättar implementering. I nedanstående sammanfattning av 
resultatet (Tabell 5) redovisas dessa framgångsfaktorer, vars frånvaro även presenterats som 
svårigheter eller mjöliga misslyckanden, enbart som framgångsfaktorer. Anledningen till det 
är att göra resultatet användbart för att jämföra med SNM och fallstudien, att ha med samma 
aspekt som både framgångsfaktor och svårighet skulle i praktiken innebära att jämföra samma 
sak två gånger.  
 
Tabell 5. Sammanfattning av Vinnovastudiens resultat. 

Framgångsfaktorer Beskrivning 

  

Behov 
 

Innovationsprojektet utgår ifrån ett behov 

Mottagarna/användare/kravställare är involverade i projektet 
Aktörer Besitter nödvändig kompetens 

Har inflytande i sin organisation 
De aktörer som krävs för att genomföra projektet är involverade. 

Vision Aktörerna har en gemensam vision för projektet. 
Tid  De som arbetar med projektet har tillräckligt med arbetstid. 

Acceptans för att projektet kan ta lång tid. 
Finansiering Finansiering som innebär att innovationen inte behöver bära sig 

själv ekonomiskt från början. 

Kommunikation Kommunikationsaktiviteter används för att förbereda användare för 
implementering. 
Positiv publicitet i media/sociala medier. 

Utrymme att testa och misslyckas Tid och ekonomi till att utforska innovativa idéer och acceptans för 
att dessa inte alltid kommer lyckas. 

Forum för samverkan och 
erfarenhetsutbyte 

Forum där olika aktörer möts och har utrymme att diskutera idéer 
och initiera samarbeten. 
 
Möjlighet att dela och tillvarata erfarenheter från andra 
innovationsprojekt. 

 
Svårigheter Beskrivning 
Överlämning/implementering 
Då projektperioden och/eller den 
externa finansieringen är slut och 
innovationen ska implementeras i 
ordinarie verksamhet/marknad. 

Användarna accepterar inte innovationen. 

Innovationen bär inte sig själv ekonomiskt och det finns inte längre 
finansiering för att fortsätta utveckla den.  

Policys och regelverk Regelverk eller tillståndsprocesser som försenar eller hindrar 
projektet. 

Stuprörsorganisationer Projekt som kräver samarbete mellan olika områden/förvaltningar 
försvåras av att dessa organisatoriskt sett är separerade och främst 
arbetar mot sina egna mål. 
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Fallstudien av Biokolsprojektet 
Resultatet av fallstudien presenteras i två avsnitt, ett som fokuserar på hur idén om 
biokolsproduktion uppkom och utvecklades till den idé som vann mayors Challenge 2014. 
Det avsnittet syftar till att besvara forskningsfrågan Hur uppstod biokolsprojektet?  
Det andra avsnittet fokuserar på biokolsprojektets utveckling från vinsten av Mayors 
challenge 2014 och avser besvara frågorna: 
 
Hur har de faktorer som inom SNM:s hypoteser beskrivs som framgångsfaktorer sett ut i 
Biokolsprojektet? Hur stämmer detta med Vinnovas erfarenhet? 
 
Vilka andra faktorer har hittills varit viktiga för Biokolsprojektets framgång? Hur stämmer 
detta med Vinnovas erfarenhet? 
 
Vilka svårigheter har Biokolsprojektet stött på? Hur stämmer detta med Vinnovas erfarenhet? 
	
Uppkomsten	av	Biokolsprojektet	
 
Flera olika faktorer har bidragit till att projektet startade och det hela började ganska långt 
före deltagandet i Mayors Challenge 2014. I stort kan sägas att idén först handlade om att 
använda biokol i stadens växtbäddar för att sedan utvecklas till att producera egen biokol till 
dessa växtbäddar. Detta avsnitt beskriver, utifrån det som sagts i intervjuerna, hur idén 
uppkommit och vad som möjliggjort att den fått utvecklas fram till deltagandet i Mayors 
Challenge 2014.  
	
Idén	att	använda	biokol	som	jordförbättrare	
Idén att använda kol som jordförbättrare i stadens planteringar har sitt ursprung i 
experimenterande med olika jordar i stadsmiljö. Stadens träd har ofta ogynnsamma 
förutsättningar för att växa på grund av stora mängder hårdgjorda ytor och vibrationer som 
kompakterar jorden vilket gör det svårt för träden att ta upp syre och vatten (Dahllöf, 2018). 
För att skapa bättre förutsättningar för stadens växtlighet började Björn Embrén på 
Trafikkontorets stadsmiljöenhet prova alternativ till traditionella jordar genom att använda 
stenkross, makadam och liknande material för att åstadkomma mer porositet, så kallade 
skelettjordar. Det var detta experimenterande som senare ledde till att biokol började 
användas i växtbäddarna. Embrén började arbeta på Trafikkontoret 2001 och hade då en 
bakgrund inom trädgårdarbete. Han beskriver arbetet på Trafikkontoret som en möjlighet för 
honom att påverka sådant som han tidigare upplevt problematiskt ute i det praktiska arbetet 
med planteringar i stadsmiljö. På Trafikkontoret var det möjligt för Embrén att testa idéer för 
att utveckla planteringsmetoder i stadsmiljö, han kunde komma med idéer på alternativa 
metoder och göra ritningar som sedan användes relativt omgående trots att detta ofta ska 
beslutas om i flera steg (Embrén, 2018). Möjligheterna att arbeta med utveckling och testa 
nya metoder beskriver Embrén som ett resultat av att det fanns pengar för den verksamheten, 
att ingen ifrågasatte hans idéer och att han hade ett stort mandat att agera självständigt. Han 
beskriver också den omorganisering som pågick på Trafikkontoret när han började arbeta där, 
en övergång från en statisk organisation till en mer flexibel och öppen organisation, som 
gynnsamt för utvecklingsarbetet (Embrén, 2018).  Sommaren 2009 testade Embrén (2018) att 
blanda ner biokol i en av sina skelettjordar, vilket visade sig ha en markant effekt på 
växtligheten. Detta ledde till ett utökat användande av biokol i stadens växtbäddar och fortsatt 
experimenterande med olika blandningar. Embrén dokumenterade effekterna, både av de 
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tidigare skelettjordarna utan biokol och senare med biokol, och beskriver bland annat fall där 
träd som nästintill varit döda blivit levande och börjat grönska igen. De påtagliga och relativt 
snabba effekterna gjorde att resultatet inte ifrågasattes, vilket Embrén beskriver som en av 
anledningarna till att han fick stort förtroende i organisationen och pengar för att arbeta med 
detta (Embrén, 2018). Användning av skelettjordar och biokol i stadens växtbäddar har nu 
blivit ett etablerat tillvägagångssätt och beskrivs i detalj i Stockholms stads handbok för 
växtbäddar där det kallas för ”Stockholmsmodellen” (Stockholms stad, 2017).  
 
Användandet av biokol i stadens växtbäddar har uppstått i experimenterande med syfte att 
förbättra förutsättningar för växtlighet i stadsmiljö. Embréns personliga engagemang verkar 
ha varit en avgörande drivkraft för att användningen av biokol som jordförbättrare skulle bli 
en etablerad metod i Stockholms stad. Anledningarna till att han kunnat experimentera så 
mycket i sitt arbete är att han fått stort eget mandat och ekonomiska förutsättningar. Att han 
kunnat visa effekten av sitt experimenterande har gett honom förtroende i organisationen 
vilket underlättat fortsatt experimenterande med jordar.  
 
	
Idén	att	producera	biokol	av	stadens	trädgårdsavfall	
 
Biokolet som användes i stadens planteringar köptes inledningsvis från leverantörer i Sverige 
men sedan även från Finland och Tyskland. Efter några år började det bli svårt att få tag i bra 
kol (Embrén, 2018). Under den här tiden tillhörde både Stockholms avfallsavdelning och 
stadsmiljöenheten samma förvaltning, de låg båda två under Trafikkontoret. 
Avfallsavdelningen har bland annat ansvar för att hantera stockholmarnas trädgårdsavfall 
vilket lämnades in på återvinningscentraler och användes för produktion av värme och el, en 
sorts biobränsle som även gav en inkomst. Den lösningen, att använda trädgårdsavfall som 
biobränsle, uppfattades både som bra miljömässigt och ekonomiskt. Till följd av förändrade 
förutsättningar på marknaden för biobränsle minskade dock lönsamheten och 2013 behövde 
Trafikkontoret betala för att lämna det insamlade trädgårdsavfallet till energiåtervinning 
(Dahllöf, 2018).  
 
Idén att använda trädgårdsavfall till biokolsproduktion innebar en lösning på flera behov som 
fanns inom samma förvaltning. Dessa behov var dels att få tag i biokol och att reducera 
kostnaden för att bli av med trädgårdsavfall men också att bidra till en hållbar och 
resurseffektiv avfallshantering i staden, vilket är en fråga som avfallsavdelningen arbetat 
konsekvent med (Dahllöf, 2018). Embrén presenterade denna idé för Dahllöf och skrev även 
ett tjänsteutlåtande angående att få utreda möjligheterna för detta vilket godkändes av 
stadshuset (Embrén, 2018). Att biokol fungerade som jordförbättrare var redan känt och sedan 
Björn Embrén började med detta 2009 fanns det flera exempel som tydligt visade på 
fördelarna med att använda kol i stadens växtbäddar vilket troligtvis bidrog till att idén fick 
stöd (Dahllöf, Embrén 2018). Efter upptäckten av biokolets effekt som jordförbättrare hade 
Embrén sökt mer kunskap i ämnet och via Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) fått kontakt 
med Mattias Gustafsson som också länge haft ett personligt intresse för biokol och dess 
potential som jordförbättrare och kolsänka (Embrén, 2018) (Gustafsson M. , 2018). 
Gustafsson M, som då jobbade på Eskilstuna Energi och Miljö, höll vid den här tiden på att ta 
en kandidatexamen i energiteknik för att få tillfälle att lära sig mer om biokolsproduktion och 
i framtiden kunna arbeta med detta (Gustafsson M. , 2018). Kontakten med Gustafsson M och 
den kunskap som han hade avseende produktion av biokol, utgjorde en möjlighet att 
undersöka lämpliga anläggningar för att producera biokol i den aktuella kontexten (Embrén, 
2018) (Dahllöf, 2018). Detta gjorde Gustafsson M i sitt examensarbete 2013 genom att 
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besöka olika leverantörer i Europa och studera deras anläggningar (Dahllöf, 2018) 
(Gustafsson M. , 2018). Själva processen att göra kol av trä uppfattades inte som särskilt 
komplicerad, Jonas Dahllöf beskriver det som att ”Det är ju inte direkt rocket science att göra 
kol av trä”, men att göra det på det här sättet, av just trädgårdsavfall och i relativt stor 
omfattning, skulle vara någonting helt nytt. Dahllöf, som nu är enhetschef på SVOA, arbetade 
då på avfallsavdelningen som tillhörde Trafikkontoret och han var den som från 
avfallsavdelningen vidareutvecklade den här idén tillsammans med Embrén. Dåvarande 
chefer för de båda avdelningarna, avfall och stadsmiljö, var positiva till att undersöka detta 
vidare och Embrén och Dahllöf fick bra möjligheter att gå vidare med idén. De uppger båda 
att Trafikkontoret jobbat aktivt med miljöfrågor och har en kultur som uppmuntrar innovation 
och utveckling och att detta var en anledning till att de fick utrymme att utforska idén 
(Dahllöf, 2018) (Embrén, 2018). Strax efter att utredningsarbetet angående biokolsproduktion 
i Stockholm påbörjats utlystes tävlingen Mayors Challenge och Embrén samordnade då en 
ansökan för att få finansiering för att genomföra idén om biokolsproduktion (Embrén, 2018).  
 
Sammanfattning		
Den initiala idén, att använda biokol som jordförbättrare i Stockholms stads växtbäddar, har 
sitt ursprung på Trafikkontoret där Embrén arbetat målmedvetet för att förbättra stadens 
växtbäddar genom experimenterande med olika jordar. Embrén har sett behov av att förbättra 
förutsättningarna för träd och växtlighet i stadsmiljö och utifrån dessa aktivt försökt hitta 
bättre lösningar. Organisationen har möjliggjort för detta i form av ekonomi till att prova 
saker, stort mandat att agera självständigt och att idéer inte har ifrågasatts. De tydliga 
resultaten som visat att biokol fungerar har varit en bidragande anledning till att detta stöd 
funnits i organisationen. Idén att producera eget biokol är en lösning på att få tag i biokol och 
att reducera kostnaden för att bli av med trädgårdsavfall. Vidare bidrar det till 
avfallsavdelningens arbete för att åstadkomma en mer hållbar och resurseffektiv 
avfallshantering. Det finns flera faktorer som har varit viktiga för idéns vidareutveckling men 
den avgörande drivkraften har kommit från personligt engagerade individer, inledningsvis 
från Embrén och senare från de andra aktörer som involverats i utvecklingen av idén. 
Kunskap har varit viktigt för att kunna undersöka hur biokolsproduktionen skulle kunna gå till 
och hitta lämpliga anläggningar och leverantörer. Trafikkontoret har underlättat utvecklingen 
av idén genom att ge utrymme för att utforska den. Att organisationen jobbar aktivt med 
miljöfrågor har uppgetts som en anledning till att idén uppmuntrats och tyder även på att 
biokol ses som någonting som kan bidra till miljöarbetet. Vidare har möjligheten till 
samverkan mellan olika enheter, avfall och stadsmiljö, varit viktig och underlättats av att 
dessa vid den här tiden tillhörde samma förvaltning. Sammanfattningsvis så har flera faktorer 
i Trafikkontorets organisation underlättat för idéns uppkomst och utveckling men den 
avgörande faktorn som drivit idén framåt har varit personligt engagemang hos enskilda 
individer.  
	
SNM:s	framgångsfaktorer	i	Biokolsprojektet	
I det här avsnittet redovisas och analyseras vad som varit framgångsfaktorer och svårigheter i 
Biokolsprojektet under projektperioden som startade i och med vinsten av Mayors Challenge. 
Enligt SNM finns tre övergripande faktorer som är viktiga för utvecklingen av en 
framgångsrik innovationsnisch, dessa är förväntningar och visioner, sociala nätverk och 
lärandeprocesser.  SNM presenterar hypoteser om hur dessa faktorer bör se ut. Nedan 
redovisas och analyseras hur dessa sett ut i Biokolsprojektet och huruvida det stämmer med 
SNM:s hypoteser respektive Vinnovastudien. 
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Förväntningar	och	visioner	i	Biokolsprojektet	
 

 
I Stockholm Biochar Delivery plan beskrivs visionen för projektet såhär: 
 

”The Stockholm Biochar Project enables citizens  and the city to tackle climate change and 
improve the local environment by producing biochar and renewable energy from park and 
garden waste. The biochar is used as soil conditioner in public and private plant beds thus 

creating a vast carbon sink. “ (Stockholm Vatten, 2015, s. 4) 
  
Vid frågan om vilken vision aktörerna har för projekt beskriver de flesta någon del av 
projektets målsättningar, ofta den del som är kopplad till just deras kompetens och 
intresseområde. Gustafsson M beskriver bland annat en vision om att i framtiden kunna 
hantera allt Stockholms trädgårdsavfall på det här sättet, det vill säga att använda det för 
biokolsproduktion (Gustafsson M. , 2018). Kåre Gustafsson från Stockholm Exergi beskriver 
en vision om att kunna ta tillvara restströmmar som annars är svåra att nyttiggöra och 
samtidigt få en värdefull produkt och en kolsänka. Han beskriver också en större vision om 
biokol som en potentiell möjlighet att minska koldioxidutsläpp mer storskaligt, som ett 
möjligt komplement till koldioxidlagring som innebär att lagra koldioxid under jord för att 
åstadkomma så kallat negativa utsläpp (Gustafsson K. , 2018). Dahllöf beskriver stadens 
långsiktiga mål och arbete för en hållbar och resurseffektiv avfallshantering där en 
uppskalning till fem gånger dagens pilotanläggning skulle kunna tillvarata allt lämpligt 
trädgårdsavfall i Stockholm (Dahllöf, 2018). Just den uppskalningen, som flera nämnt, är ett 
av projektets uttalade mål (Stockholm Vatten, 2015). Embréns vision handlar om biokolets 
potential som jordförbättrare, att tillverka hållbara urbana jordar av återvunnet material och på 
så sätt kunna nyttja alla biokolets fördelar avseende infiltrering och dagvattenavrinning 
(Embrén, 2018). Även detta Flera av intervjupersonerna nämner också att Stockholm exergi 
undersöker möjligheten för storskalig biokolsproduktion och att det kan vara en vision för 
framtiden, hur det skulle se ut är dock inte specificerat utan nämns framförallt som en 
intressant framtida utveckling som ligger utanför själva Biokolsprojektet (Gustafsson M. , 
2018) (Dahllöf, 2018) (Gustafsson K. , 2018). Aktörerna beskriver alltså visioner utifrån sina 
olika perspektiv och roller i projektet. Dessa visioner motsvarar i stor utsträckning projektets 
mål vilka är utformade i relation till den vision som formulerats i Delivery Plan Stockholm 
Biochar Project. Detta tyder på att de delar den övergripande visionen vilket stödjer SNM:s 
hypotes om att visioner och förväntningar bör delas av många aktörer. Att alla nämner 
målsättningar som rör just deras område tyder också på att de är medvetna om sin roll i 
projektet vilket stödjer Vinnovasstudiens resultat som säger att detta är viktigt. Fallstudien 
visar också att Biokolsprojektet upplevts som ett smidigt samarbete utan intressekonflikter 
vilket, enligt Vinnovastudien, en gemensam målbild kan bidra till. 
 
Vidare har respektive organisations, och Stockholms stads, visioner haft betydelse för 
Biokolsprojektet. Alla SVOA-anställda i projektgruppen anser att biokolsprojektet passar väl 

”Förväntningar och visioner bidrar till framgångsrika innovations-nischer om de, 
1.  Är robusta, i betydelsen att de delas av många aktörer. 
2.  Är tillräckligt specifika för att ge guidning. 
3.  Har hög kvalitet i form av att de är underbyggda med bevis eller bekräftade i 
pågående projekt. ” 
 
Grin et al (2010) baserat på Hoogma et al (2002, s.28-28) 
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in i SVOA:s vision ”Tillsammans för världens mest hållbara stad” och att detta återspeglas i 
det stöd de har från organisationen (Gustafsson M. , 2018) (Dahllöf, 2018) (Liljestrand, 
2018). Gustafsson K uttrycker att man inom Stockholm Exergi strävar efter att tillsammans 
med kunder och partners bygga en hållbar stad vilket han menar att Biokolsprojektet passar 
väl in i (Gustafsson K. , 2018). Att projektet passar in i både SVOA:s och Stockholm exergis 
visioner, och även färdplan 2040, nämner de flesta i projektgruppen som en styrka. Dels har 
det gjort projektet lättare att genomdriva och dels har visionerna kunnat användas som ett stöd 
i utvecklingen av projektet. På frågan om projektet passar in i Stockholms stads visioner 
svarar Gustafsson M:  
 
”Absolut. Om man kollar på färdplan 2040 så gör det absolut det. SVOA har ju bytt sin 
slogan till tillsammans för världens mest hållbara stad och ordet tillsammans passar ju bra... 
…Vi har kollat på dem [Stockholms stads/SVOA:s visioner] en hel del... Det är ju också 
viktigt för acceptans för projektet att vi lirar med visioner och mål, annars blir det jättesvårt 
att driva igenom det.” 
(Gustafsson M. , 2018) 
 
Detta tyder på att det är gynnsamt att visioner på flera olika nivåer passar ihop. Det vill säga 
att visioner för innovationsnichen passar in i de involverade organisationernas visioner. 
SNM:s hypotes säger att visioner bör delas av många aktörer men inte explicit att visioner på 
olika nivåer bör passa ihop, detta kan därför vara ett möjligt tillägg till den hypotesen. 
 
 
2.  Är tillräckligt specifika för att ge guidning  
 
Biokolsprojektets mål omfattar alla delar av projektet. De handlar dels om produktionsmål, 
till exempel mängd producerad biokol och mängd energi levererad till fjärrvärmenätet, men 
även om engagemang hos invånarna i Stockholm och spridningen av projektet till andra städer 
(Stockholm Vatten, 2015). Målen är kvantifierade och det finns även beskrivet vad de 
förväntas ha för påverkan på kort och lång sikt, samt hur detta ska mätas. Till exempel 
förväntas biokolsprojektet på lång sikt bidra till att invånarna i Stockholm har en ökad 
medvetenhet om hur de kan motverka klimatförändringar och i större utsträckning gör detta 
(Stockholm Vatten, 2015). Målen för projektet sattes upp i och med ansökan till Mayors 
Challenge 2014 och har sedan dess varit ungefär desamma (Gustafsson M. , 2018) (Dahllöf, 
2018).  Att ha mål för projektet och att regelbundet följa upp dessa togs under några intervjuer 
upp som en faktor som skapat förväntningar på resultatet och därmed drivit projektet framåt. 
Exempel på detta är följande citat: 

 
”Vi har varje månad avstämningar där vi pratar om hur vi ligger till. De [Bloomberg] ligger 

på och vill ha resultat, vilket också kan vara bra i en trög organisation som en förvaltning 
eller kommun.” (Liljestrand, 2018) 

 
”Jag tror inte vi hade kommit så långt, jag tror inte det hade gått så fort och blivit så stort på 
så kort tid om vi inte hade haft Bloomberg. Det har ju gjort att vi har kunnat skynda på allting 

och att de också hade krav så att vi behövde satsa.” (Liljestrand, 2018) 
 
Även Rea, projektgruppens coach, uppger att stödet och förväntningarna från Bloomberg 
gynnat projektets genomförande och drivit det framåt (Rea, 2018). 
Att målen är så pass konkreta, t.ex. hur många ton biokol som skall produceras eller hur 
många invånare som skall engageras, att det finns en plan för hur detta ska mätas och att 
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kontinuerlig uppföljning sker tyder på att de är tillräckligt specifika för att ge guidning och 
stödjer därför SNM:s hypotes. Föregående avsnitt, angående delade visioner, tyder även på att 
externa visioner har kunnat ge viss guidning i och med att de representerade organisationernas 
visioner är någonting som projektgruppen förhållit sig. Att en extern part, Bloomberg, följer 
upp målen och förväntar sig resultat verkar också ha påskyndat processen. Detta nämns inte i 
SNM:s hypotes men tyder på att specifika mål kan gynna en innovationsprocess ytterligare 
om de regelbundet följs upp. I det här fallet verkar det ha varit gynnsamt att en part utanför 
själva projektgruppen förväntat sig resultat. 
 
3.  ”Har hög kvalitet i form av att de är underbyggda med bevis eller bekräftade i pågående 
projekt. ” 
 
De mål som satts upp är i varierande grad underbyggda med bevis vilket, när bevis funnits, 
verkar ha bidragit till projektets framgång. Att Embrén tidigt visat att biokol fungerar som 
jordförbättrare i stadsmiljö uppges ha gynnat projektet genom att skapa stöd för det (Dahllöf, 
2018) (Gustafsson M. , 2018) (Embrén, 2018). Det är första gången biokolsproduktion görs i 
den här skalan och vid projektets start fanns ingen teknik som var anpassad just för att göra 
biokol av trädgårdsavfall. Produktionsmålen baserads på en uppskattning av hur mycket som 
skulle kunna produceras med hjälp av teknik som då fanns tillgänglig i Europa (Gustafsson 
M. , 2018). Det fanns således inga referensprojekt att jämföra med men målen var 
underbyggda med beräkningar utifrån tillgänglig teknik.  
Målen angående att engagera stockholmarna var underbyggda med en enkätstudie från 
miljöförvaltningen som visat att åtta av tio stockholmare vill engagera sig mer i klimatarbetet 
än vad de gör. Detta tillsammans med Stockholms anseende som en stad som jobbar aktivt 
med miljöfrågor, bland annat baserat på vinsten av European green capital 2010, låg till grund 
för kvantifieringen av hur många stockholmare projektet skulle kunna engagera (Dahllöf, 
2018).  
De mål som satts upp är alltså motiverade, antingen med bevis på att det fungerar, 
uppskattningar baserade på liknande processer eller undersökningar. Det har även explicit 
nämnts att de bevis som fanns för biokolets funktion som jordförbättrare gynnat projektets 
framgång genom att skapa förtroende för det. I enlighet med SNM:s hypotes så har alltså 
visioner och förväntningar, som i fallstudien uttryckts som mål, varit underbyggda med bevis 
eller åtminstone bekräftade av beräkningar eller undersökningar. Att detta gynnat projektet 
bekräftas av att biokolets bevisade funktion upplevs bidragit till stöd för projektet. 
 
Sociala	nätverk	I	Biokolsprojektet	
 

 
 

”Sociala nätverk bidrar till framgångsrika innovations-nischer om de, 
1. Är breda och involverar många olika sorters aktörer för att underlätta att många 
perspektiv lyfts. Att involvera så kallade relative outsiders kan bredda kognitiva ramar och 
främja ”second-order learning”. 
2. Är djupa, vilket innebär att de involverade aktörerna har kapacitet att mobilisera stöd och 
resurser i sina respektive organisationer och nätverk.” 
 
Grin et al (2010) baserat på Hoogma et al (2002, s.28-28) 
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1. Är breda och involverar många olika sorters aktörer för att underlätta att många 
perspektiv lyfts. Att involvera så kallade relative outsiders kan bredda kognitiva ramar och 
främja ”second-order learning”. 
   
Biokolsprojektet har involverat flera olika sorters aktörer som bidragit med olika perspektiv. 
Just detta samarbete mellan olika organisationer har beskrivits av aktörerna själva som en 
viktig framgångsfaktor för projektet. Samtliga intervjupersoner ser detta som ett mycket 
välfungerande samarbete där alla har bidragit med stort engagemang och kompetens inom sitt 
område. Flera beskriver också att just samarbetet bidragit till att projektet gått så bra som det 
gjort, nedan citat är två exempel på detta. 
 

”Nyckeln till framgång är att vi har samarbetat flera olika bolag och avdelningar inom 
Stockholms stad.” (Gustafsson K. , 2018) 

 
Att flera olika aktörer varit involverade har inneburit att dessa kunnat bidra med olika 
perspektiv vilket har nämnts som viktigt för projektet. På frågan om vad som varit viktigast 
för att lyckas med projektet svarar Liljestrand: 

 
”Det viktigaste tycker jag är att vi har gjort det tillsammans de här tre organisationerna. Det 

har varit otroligt viktigt att vi från olika håll har kunnat lyfta det här.” (Liljestrand, 2018) 
 
Detta tyder på att det i enlighet med SNM:s hypotes varit gynnsamt att involvera flera aktörer 
och att dessa kunnat bidra med olika perspektiv.  
Att arbeta tillsammans över bolags-, och förvaltningsgränser har lett till möjligheter att 
tillvarata flera delar av processen. Dahllöf (2018)beskriver det som ett unikt samarbete mellan 
stadens förvaltningar och bolag där en avdelning, stadsmiljöenheten, hade ett behov och en 
annan del av samma förvaltning, avfallsavdelningen, hade möjlighet att bidra till det behovet. 
Att involvera Stockholm exergi innebar en möjlighet att tillvarata värmen som genereras i 
produktionsprocessen och bidra till det bolagets mål om koldioxidneutralitet (Dahllöf, 2018).  
Detta stödjer både SNM:s hypotes om att flera olika sorters aktörer gynnar en 
innovationsprocess och resultatet från Vinnovastudien som säger att det är viktigt att utgå 
ifrån behov och involvera användare i utvecklingen av en innovation. I det här fallet har de 
olika aktörerna, som både varit mottagare och producenter av innovationen, varit direkt 
involverade i projektet vilket de flesta också har uppgett som en framgångsfaktor. 
I Biokolsprojektet har aktörerna inte bara funnits i ett nätverk utan de har haft ett mycket nära 
samarbete som varit gränsöverskridande på ett sätt som flera nämnt som både unikt och 
viktigt (Dahllöf, 2018) (Liljestrand, 2018). Vinnovastudien visade på att stuprörsproblematik 
kan försvåra innovationsprojekt som bygger på samarbete mellan olika förvaltningar eller 
sektorer, särskilt om innovationen innebär vinster i en organisation men kostnader i en annan 
(Rencrantz, 2018). I Biokolsprojektet har samarbetet mellan förvaltningar och bolag inte 
upplevts som en svårighet, vilket flera har nämnt som någonting speciellt. Gustafsson K 
(2018) beskriver till exempel hur de andra vinnarna i Mayors challenge uttryckt förvåning 
över biokolsprojekts välfungerande tvärsektoriella samarbete. I citatet nedan beskriver han en 
möjlig orsak till att samarbetet fungerat så bra. 
 
”Det var ingen affär involverad i det här projektet, ingen har tänkt sig att vi ska tjäna pengar 
på det här. Om det är två bolag som slåss om att göra samma affär så underlättar det inte 
direkt samarbetet.” 
(Gustafsson K. , 2018) 
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Vidare nämner Gustafsson K hur suboptimering kan uppstå i projekt där aktörer har olika 
budgetar och mål men att han inte alls märkt av någonting sådant i det här projektet 
(Gustafsson K. , 2018). 
Att involvera flera olika sorters aktörer har alltså gynnat projektet vilket bekräftar SNM:s 
hypotes. Att aktörer vars behov ska tillgodoses av innovationen varit medverkande i 
innovationsprocessen har också varit gynnsamt vilket stödjer resultatet från Vinnovastudien 
angående att det är viktigt att utgå ifrån behov. Vidare har Biokolsprojektet upplevts som ett 
unikt och välfungerande samarbete och den stuprörsproblematik som beskrivits i 
Vinnovastudien har inte utgjort ett problem. En möjlig anledning till detta skulle kunna vara 
frånvaron av ekonomiska intressekonflikter vilket nämnts i fallstudien. Detta stöds även av 
Vinnovastudien där fördelningen av vinster respektive kostnader mellan aktörer i 
innovationsprojekt nämnts som en anledning till samarbetssvårigheter. En annan anledning 
som upplevs bidragit till att samarbetet fungerat så bra är att det fanns tre väldigt tydliga 
komponenter, avfall, jordförbättring och värme, och att de ingående i projektgruppen varit 
mycket motiverade att bida med just sin kompetens inom respektive område (Gustafsson K. , 
2018). Detta bekräftar även resultatet från Vinnovastudien angående att aktörer behöver vara 
medvetna om sin roll i projektet. Vad gäller så kallade ”relative outsiders” så är det svårt att 
avgöra vilka aktörer som skulle kunna räknas till dessa. I själva projektgruppen representerar 
aktörerna förvisso olika funktioner men är alla en del av den kommunala organisationen i 
Stockholms stad, antingen bolag eller förvaltning. Att Bloomberg blev inblandade som 
finansiär och att projektgruppen fick en coach och möjlighet att utbyta erfarenheter med 
projektgrupper från andra länder kan ses som någon sorts inblandning av externa aktörer. Att 
detta har bidragit till lärandeprocesser om själva innovationsprocessen har framgått av 
intervjuerna och diskuteras mer i avsnittet för just lärandeprocesser. 
 
 
2. Är djupa, vilket innebär att de involverade aktörerna har kapacitet att mobilisera stöd och 
resurser i sina respektive organisationer och nätverk.” 
 
Att ha aktörer med stort förtroende i sina respektive organisationer har varit viktigt för att 
kunna mobilisera stort stöd för Biokolsprojektet. I Flera intervjuer beskrivs att projektet fått 
stöd både hos SVOA och Trafikkontoret för att Dahllöf respektive Embrén redan haft 
förtroende i organisationen och kunnat förankra projektet (Liljestrand, 2018) (Rea, 2018) 
(Dahllöf, 2018). Vikten av att kunna mobilisera stöd och arbeta målmedvetet med detta 
illustreras också av en specifik aktivitet som flera i projektgruppen nämnt som viktig. 
Gustafsson K (2018) berättar om hur de med hjälp av sina coacher identifierat en så kallad 
”guidance group”, en grupp individer vars stöd för projektet skulle kunna möjliggöra 
genomförandet av det. Syftet vara att hitta en liten grupp personer som om de övertygades om 
projektets förträfflighet skulle underlätta implementeringen. Projektgruppen förberedde sig 
väl för att presentera projektet på ett sätt som skulle få just dessa nyckelpersoner att se 
fördelarna och ge sitt stöd. Detta visade sig fungera och flera i projektgruppen har uttryckt att 
den aktiviteten varit mycket viktig och både lett till stöd från chefer i respektive organisation 
och politisk förankring (Gustafsson K. , 2018) (Dahllöf, 2018) (Gustafsson K. , 2018). Just 
denna aktivitet bidrog även till att överkomma en specifik svårighet som projektet stötte på. 
Under hösten 2014 flyttades avfallsavdelningen från Trafikkontoret till Stockholm Vatten 
(som senare blev SVOA) och i den nya organisationen upplevdes till en början en tröghet i att 
få gehör för projektet, trots vinsten i Mayors Challenge (Dahllöf, 2018). Coachningstillfället 
där projektgruppen identifierade nyckelpersoner och analyserade vad som krävdes för att få 
projektet från idé till verklighet inträffade ungefär i samband med detta. Det ledde till insikten 
att politisk förankring skulle kunna underlätta att få gehör i den nya organisationen. 
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Miljöborgarrådet sågs som en viktig nyckelperson och när hon besökte Stockholm Vattens 
nya organisation passade Dahllöf på att presentera projektet. Miljöborgarrådet uttryckte stort 
stöd vilket underlättade det fortsatta arbetet med projektet på Stockholm Vatten och bidrog till 
en bredare politisk förankring (Dahllöf, 2018) (Gustafsson M. , 2018). Detta visar på att flera 
av aktörerna både från början haft förtroende i sina respektive organisationer och att de då det 
behövts haft förmåga att mobilisera stöd för Biokolsprojektet, vilket stödjer SNM:s hypotes. 
Även Vinnovastudien visade på att det är viktigt att involverade aktörer har inflytande i sina 
respektive organisationer vilket också bekräftar SNM:s hypotes. Coachningen verkar också ha 
bidragit till förmågan att mobilisera stöd genom att strategiskt och målmedvetet arbeta med 
frågor angående vad som krävs för att driva projektet framåt. 
 
I likhet med Vinnovastudien visade även fallstudien på att det är viktigt att aktörerna i en 
innovationsprocess har nödvändig kompetens. Att ha personer med hög kompetens inom sina 
respektive områden upplevs av aktörerna i Biokolsprojektet ha varit viktigt. Alla 
projektdeltagare har haft ett särskilt kompetensområde som varit viktigt för projektet, t.ex. 
avfall, jordförbättring och värme. Att ta in en projektledare med spetskompetens inom biokol 
anses ha varit viktigt då den kunskapen gett en förmåga att både arbeta praktiskt med 
produktionsanläggningen, förklara projektet för andra aktörer och ha tid och kompetens att 
koordinera hela projektet (Dahllöf, 2018) (Rea, 2018) (Embrén, 2018). Ett av projektets mål 
har handlat om att engagera invånarna i Stockholm, vilket i början gjordes av projektgruppen 
bestående av projektledare, representant från SVOA, Trafikkontoret och Stockholm Exergi. 
Efter ett tag upplevde projektgruppen ett behov av en professionell kommunikatör, tog först in 
en konsult och senare en av SVOA:s egna kommunikatörer. Att ha spetskompetens även inom 
kommunikation upplevdes som ett stort lyft för projektet vilket beskrivs av Dahllöf nedan. 
 
”Till en viss gräns kan tre glada ingenjörer sprida ett budskap men någonstans insåg vi ju 
själva att det vore ett otroligt lyft att få in en kompetent kommunikatör. Det har varit helt 
avgörande för att det blivit så bra som det blivit. ” (Dahllöf, 2018) 
 
Att ha en kommunikatör möjliggjorde ett mer strategiskt kommunikationsarbete vilket har 
varit en framgångsfaktor inte bara för själva målet att engagera stockholmarna utan även för 
att skapa publicitet och stöd för projektet (Dahllöf, 2018) (Gustafsson M. , 2018).  
 
SNM:s hypotes angående att mobilisera stöd och resurser verkar alltså ha stämt i 
Biokolsprojektet. Inom Biokolsprojektet har stöd och resurser, framförallt i form av kunskap, 
funnits och vid behov mobiliserats. Coachingen verkar ha bidragit till förmågan att mobilisera 
stöd och resurser. Att just inflytande och kunskap är viktiga resurser stämmer även överens 
med Vinnovastudien.  
 
Lärandeprocesser	I	Biokolsprojektet	
 

 
Utöver det ekonomiska stödet från Bloomberg Philantropies har projektgruppen fått stöd i 
form av coachning och workshops. På uppdrag av Bloomberg har två coacher från företaget 

”Lärandeprocesser bidrar till framgångsrika innovationsnischer om de inte enbart tar hänsyn 
till fakta och data utan även andra faktorer samt bidrar till förändringar i kognitiva ramar och 
antaganden” 
Grin et al (2010) baserat på Hoogma et al (2002, s.28-28) 
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ISOS Partnership stöttat de vinnande projekten i Mayors Challenge 2014. ISOS Partnership är 
ett företag som arbetar med rådgivning inom bland annat implementering och innovation i 
offentlig sektor. De har erfarenhet av att arbeta med policy, utvärdering och reformer i 
offentlig sektor, framförallt i Storbritannien men även internationellt (Isos partnership, 
2018b). Företagets uppgift har i det här arbetet varit att stötta de vinnande projekten så att 
deras implementering blir framgångsrik och effektiv (Isos partnerhsip, 2018a). Alla i 
projektgruppen framhäver coachningen som mycket värdefull för projektets framgång 
(Gustafsson M. , 2018) (Dahllöf, 2018) (Liljestrand, 2018) (Embrén, 2018). De upplever 
bland annat att coacherna haft en förmåga att stötta dem i att driva projektet framåt och att 
analysera vad som behövs för att komma vidare i innovationsprocessen (Liljestrand, 2018) 
(Embrén, 2018).  Ett exempel som nämnts tidigare är då projektgruppen identifierat 
nyckelpersoner för att skapa stöd för projektet, vilket fungerade mycket bra. Coachingen har 
skett genom månadsmöten kombinerat med ett mindre antal sammankomster då samtliga av 
de vinnande städerna deltagit. Under dessa sammankomsterna har de olika projektgrupperna 
fått möjlighet att diskutera svårigheter och saker som gått bra i deras projekt. Där har det visat 
sig att de trots projektens olikheter i stort sett haft väldigt lika frågeställningar (Gustafsson M. 
, 2018). Gustafsson M beskriver att det inte varit nödvändigt att kunna ämnet för ett specifikt 
projekt utan att coacherna, genom att ställa allmänna frågor, hjälpt deltagarna att själva 
komma fram till lösningar i just sitt projekt (Gustafsson M. , 2018). Rea, som varit en av 
gruppens coacher beskriver hur hans funktion handlat mycket om att bidra med verktyg för att 
lyckas med innovationsprocessen och att underlätta erfarenhetsutbyte mellan biokolsgruppen, 
Bloomberg och de andra vinnande projektgrupperna (Rea, 2018). Coachningen har alltså inte 
i huvudsak fokuserat på fakta eller tekniska data kring projektet utan mer på 
innovationsprocessen och att hitta strategier för att lyckas med den. Detta stödjer SNM:s 
hypotes om att lärandeprocesser bör ta hänsyn till faktorer utöver fakta och data som innebär 
förändringar i kognitiva ramar. Huruvida just förändringar i kognitiva ramar har skett är svårt 
att säga men det är tydligt att coachningen som lärandeprocess bidragit till åtgärder i projektet 
som gynnat dess utveckling och att detta rört själva innovationsprocessen och inte bara fakta 
och data.  
 
En utvärdering av hela projektperioden genomförs just nu för att se hur effektiv 
biokolsanläggning har varit och vilket värde den har genererat (Rea, 2018). Utvärderingen ska 
visa om anläggningen producerar det man räknat med och lönar sig ekonomiskt i enlighet 
med de kalkyler som gjorts (Dahllöf, 2018). Gustafsson M beskriver att SVOA är mest 
intresserade av de ekonomiska och tekniska aspekterna medan Bloomberg även lägger stor 
vikt vid målen som rör invånarengagemenag (Gustafsson M. , 2018). Dahllöf tror att SVOA 
kommer fortsätta med biokolsproduktion i någon form även om det skulle visa sig att 
produktionsanläggningen inte levererar tillräckligt bra. Han beskriver att det nu finns så 
tydliga vinster och robusta strukturer kring konceptet att det kommer leva vidare i någon form 
även om det skulle bli på något annat sätt än idag. 
  

”Jag är ganska säker på att vi kommer fortsätta samla in trädgårdsavfall i Stockholm för 
biokolsproduktion oavsett hur det går med den här pilotanläggningen. Vi vet att kolet funkar 

[…], det stannar i marken och vi har struktur för trädgårdsavfall på plats. ” 
 
Att konceptet upplevs så pass robust visar på att biokolsproduktion nu blivit ett etablerat 
alternativ för att omhänderta trädgårdsavfall vilket, i enlighet med SNM:s hypotes, tyder på 
förändringar i antaganden om hur den processen bör gå till.  
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Framgångsfaktorer	utöver	SNM:s	hypoteser	
 
I detta avsnitt redovisas och diskuteras de framgångsfaktorer och svårigheter som 
framkommit utöver de hypoteser som SNM presenterar. I flera fall går dessa att koppla till 
SNM:s hypoteser men har ändå fått ett eget avsnitt då de under intervjuerna nämnts som 
explicita framgångsfaktorer och upplevs ha haft stor betydelse. 
 
Finansiering		
Att få finansiering för projektet är någonting som alla intervjupersoner lyft fram som en viktig 
framgångsfaktor. Arbetet med att undersöka möjligheterna för biokolsproduktion i Stockholm 
pågick redan före deltagandet i Mayors Challenge men den finansiering och det stöd som 
vinsten gav gjorde det möjligt att påskynda arbetet och att satsa på ny teknik i ett tidigt skede. 
De flesta i projektgruppen uppger att finansieringen varit avgörande för att projektet kunnat 
komma så långt på så kort tid (Liljestrand, 2018) (Dahllöf, 2018) (Gustafsson M. , 2018) 
(Gustafsson K. , 2018). Även om idén om biokolsproduktion hade fortsatt att utvecklas utan 
finansieringen så har just pengarna varit en förutsättning för att kunna köpa in en 
produktionsanläggning så pass tidigt som man gjort (Dahllöf, 2018). Gustafsson M beskriver 
att finansieringen gjort att det inte heller varit lika känsligt att produktionsanläggningen inte 
fungerat perfekt från början (Gustafsson M. , 2018). Det vill säga att det funnits utrymme att 
utveckla tekniken och användningen utan press på omedelbar lönsamhet. Enligt Rea som följt 
många innovationsprojekt är problem med ny teknik vanligt i tidiga skeden och en fas som de 
flesta innovationer går igenom (Rea, 2018). Finansieringen gav möjlighet att i ett tidigt skede 
testa någonting som inte har gjorts någon annanstans och skapade ett utrymme för 
innovationen att utvecklas. Gustafsson K beskriver att det kan vara svårt att göra någonting 
sådant i ett bolag där verksamheten måste ske på affärsmässiga grunder och att det därför är 
tveksamt om detta varit möjligt utan finansiellt stöd (Gustafsson K. , 2018).  
 
”Stockholm exergi måste göra saker på affärsmässiga grunder eftersom vi är ett AB. 
Stockholm stad kan ju väga in lite andra komponenter i det men det är en utmaning att 
övertyga en beslutsfattare om att man ska göra någonting som är väldigt nytt och inte har 
gjorts någon annanstans. ” (Gustafsson K. , 2018) 
 
Finansieringen upplevs alltså ha möjliggjort att testa ny teknik i ett tidigt skede och givit 
utrymme att arbeta med utvecklingen av den. Detta stöds även av Vinnovastudien där såväl 
tid, ekonomi och utrymme att testa innovationer med viss risk uppgetts vara viktigt. Dessa 
faktorer påminner om vad som i det teoretiska ramverket beskrivits som en nisch, det vill säga 
ett skydd mot den socio-tekniska regimens ordinarie urvalsmetoder som möjliggör för 
innovationer att testas och utvecklas inför en implementering. Att de här faktorerna tagits upp 
som framgångsfaktorer tyder således på att nischer kan främja framgångsrika 
innovationsprocesser och bekräftar således själva utgångspunkten för SNM (Kemp, Schot, & 
Hoogma, 1998). Att det upplevs svårt att satsa på ny teknik i bolag som skall drivas på 
affärsmässiga grunder bekräftar också att innovationer missgynnas i den socio-tekniska 
regimen för att de inte kan konkurrera med befintliga alternativ när det handlar om ekonomisk 
vinst. Detta stämmer med vad som beskrivs inom omställningsteori om att socio-tekniska 
regimer är optimerade för befintlig teknik och därför missgynnar innovationer (Ibid, 1998).  
 
Organisatoriska	faktorer	
I förra avsnittet, angående hur idén om biokolsproduktion uppstod och utvecklades, 
konstaterades att en organisation som uppmuntrar idéer och ger utrymme för medarbetare att 
experimentera varit gynnsamt. Att Trafikkontoret haft ett aktivt miljöarbete sågs också som en 
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anledning till att idén om biokolsproduktion fick utrymme att utforskas vidare (Embrén, 
2018) (Dahllöf, 2018). Dessa faktorer har även upplevts som viktiga för projektets utveckling 
efter att det vunnit Mayors Challenge. Även på Stockholm Exergi har organisationens kultur 
och inställning till idéer nämnts som gynnsamt för projektet. Gustafsson K beskriver sin 
upplevelse av detta i nedan citat: 
 
”Jag har en frihet att tänka ut nya saker och komma med idéer och förslag. Det finns ett stort 
mått utav frihet i organisationen… Det är ett otroligt bra klimat där idéer utmanas på ett bra 

sätt, på relevanta grunder. Det finns alltid en möjlighet att jobba fram nya idéer och 
koncept.” (Gustafsson K. , 2018) 

 
Organisationskulturens betydelse illustreras också av förändringen som skedde då 
avfallsavdelningen flyttade från Trafikkontoret till Stockholm Vatten (som senare blev 
SVOA). Trots att projektet hade vunnit Mayors challenge och fått finansiering upplevdes det 
som svårt att få gehör för projektet i den nya organisationen (Dahllöf, 2018). Kulturen på 
Trafikkontoret hade gett utrymme för bottom-up idéer och organisationen hade haft ett stort 
fokus på utvecklingsverksamhet vilket möjliggjort arbete med Biokolsprojektet (Embrén, 
2018) (Dahllöf, 2018). Organisationen på Stockholm Vatten upplevdes vara mer hierarkisk 
och biokolsprojektet sågs inledningsvis som någonting onödigt vilket gjorde det svårt att 
arbeta vidare. Dahllöf beskriver att Stockholm Vatten vid den tiden arbetade mycket med att 
krympa verksamhet som låg utöver kärnverksamheten, vilket han ser som en möjlig förklaring 
till svårigheten att få stöd i organisationen. Detta förändrades dock, projektet fick succesivt 
mer stöd och intervjupersonerna har genomgående nämnt att de nu har ett stort stöd från 
SVOA (Dahllöf, 2018) (Gustafsson M. , 2018) (Liljestrand, 2018). Utifrån berättelserna i 
intervjuerna kom förändringen som en följd av framförallt två saker. Dels det målmedvetna 
arbetet med att förankra projektet hos nyckelpersoner. Som beskrivits i avsnittet ovan nämnde 
både Dahllöf och Gustafsson M presentationen av projektet vid miljöborgarrådets besök hos 
SVOA som en viktig händelse (Gustafsson M. , 2018) (Dahllöf, 2018). Liljestrand som 
arbetat aktivt med intern kommunikation och förankring har också upplevt ett ökande stöd för 
projektet (Liljestrand, 2018). Vidare upplevdes dom nya riktlinjer om att satsa mer på 
utveckling och miljö som SVOA senare fick ha bidragit till ökat stöd för att jobba med 
projektet (Dahllöf, 2018).  
Sammanfattningsvis så har organisatoriska faktorer, i form av stöd från chefer och frihet att 
testa och utveckla idéer haft betydelse för utvecklingen av Biokolsprojektet. Det har även 
varit möjligt att påverka detta stöd genom att aktivt jobba för att få stöd av nyckelpersoner. 
Vidare upplevs organisationers visioner och riktlinjer ha påverkat stödet och möjligheterna för 
att jobba med Biokolsprojektet. Just organisationskultur är inte någonting som tas upp i 
SNM:s hypoteser och togs heller inte upp i Vinnovastudien. Detta kan ha att göra med att 
SNM:s fokus är just på nischer och deras interna egenskaper, inte på organisationer som är 
representerade i nischerna eller hur dessa kan bidra till innovationsprocessen. Att aktörernas 
respektive organisationer påverkar utvecklingen i de nischer där de är representerade verkar 
dock både oundvikligt och nödvändigt eftersom deras stöd krävs både för att aktörerna skall 
kunna arbeta med innovationer och för att skapa förankring för innovationen inför en 
implementering. SNM adresserar delvis detta genom hypotesen att aktörer bör ha förmåga att 
mobilisera stöd och resurser. Från det perspektivet är det alltså aktörerna som skall se till att 
få stöd i sin organisation. Från ett annat perspektiv, med utgångspunkten att en organisation 
vill främja innovation och utveckling, kan detta ses som att organisationer bör leverera stöd 
och resurser till sina representanter i innovationsprojekt.  
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Eldsjälar	
I fallstudien av Biokolsprojektet har framkommit att aktörernas personliga engagemang varit 
mycket viktigt och enligt flera, någonting som krävts, för att nå framgång med projektet. Alla 
i projektgruppen och deras coach nämnde under intervjuerna det stora engagemang och den 
entusiasm som funnits hos de individer som varit delaktiga. Att projektgruppen verkligen tror 
på idén och har agerat som starka företrädare för den anser Rea vara en viktig faktor för att de 
lyckats så bra (Rea, 2018). Rea som följt många innovationsprojekt och coachat flera 
projektgrupper upplever den här gruppens entusiasm som något utöver det vanliga.  

“the enthusiasm from this team is exceptional...” 
(Rea, 2018) 

 
Engagemanget verkar även ha varit en viktig faktor för att övervinna svårigheter vilket 
illustreras i nedan citat när Gustafsson M diskuterar svårigheter som uppstått under 
projektperioden. 
 

”För att driva igenom sånt här krävs det passion, du slår huvudet i väggen så fort du kliver 
upp på morgonen, så är det ju.” (Gustafsson M. , 2018) 

 
Detta beskrivs också av Dahllöf som inför att Gustafsson M rekryterades som projektledare 
upplevde att de behövde någon som ”…är lite mer än en projektledare, någon som brinner 
för det här” (Dahllöf, 2018). 
 
Att aktörernas personliga engagemang upplevts så viktigt för Biokolprojektet tyder på att de 
egenskaper hos aktörerna som varit viktiga inte bara handlat om just förmåga att mobilisera 
stöd och resurser, som beskrivs i SNM:s hypoteser, utan även om en stark personlig 
motivation. Just personligt engagemang var också en förutsättning för uppkomsten och 
utvecklingen av idén, vilket beskrivits i förra avsnittet. Att det beskrivs som nödvändigt att 
brinna för projektet tyder på att det behövts aktörer som är beredda och har möjlighet att 
kämpa för projektet och att göra mer än vad ordinarie arbetsuppgifter vanligen kräver. Det 
verkar alltså ha behövts eldsjälar för att få projektet att gå så bra som det gjort hittills. På 
samma sätt verkar det ha krävts en eldsjäl som brunnit för att förbättra trädens villkor i 
stadsmiljö för att idén om biokolsproduktion ens skulle komma upp. Betydelsen av aktörers 
personliga engagemang beskrivs inte i SNM:s hypoteser och togs heller inte upp i 
Vinnovastudien men har i biokolsprojektet varit en viktig framgångsfaktor.  
 
Kommunikation	
 
Biokolsprojektet har innefattat en mängd olika kommunikationsaktiviteter och varit 
uppmärksammat i media. Exempel på kampanjer som genomförts är SVOA:s 
julgranskampanj som uppmuntrar människor att lämna in sina julgranar för biokolsproduktion 
och ta med sig biokol hem (Liljestrand, 2018). Projektgruppen har även varit på Skansen och 
berättat om biokol och låtit besökare plantera med den. När pilotanläggningen invigdes fick 
projektet mycket positiv uppmärksamhet i media. Projektgruppen har arbetat aktivt med 
kommunikation och tagit fram en kommunikationsplan utifrån projektets mål (Liljestrand, 
2018) (Gustafsson M. , 2018). Kommunikationsarbetet har handlat mycket om att engagera 
stadens invånare men har även andra viktiga aspekter. Gustafsson M beskriver att efterfrågan 
från stadens invånare kan visa att projektet är viktigt och bidra till att det prioriteras även om 
den politiska förankringen, som idag är mycket bra, skulle förändras (Gustafsson M. , 2018). 
Därför har projektgruppen i ett tidigt skede engagerat allmänheten och aktörer som t.ex. 
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koloniföreningar. Kontakten med dessa aktörer började redan innan produktionsanläggningen 
var på plats vilket Liljestrand konstaterar har varit en viktig strategi, 
 
”…vi jobbade med kolonilottsföreningar och andra organisationer för att de skulle förstå vad 
som är på gång, då använde vi annan biokol som vi hade köpt in för att få dem på banan. Vi 
gjorde ett experiment där man fick odla med och utan biokol. Och när vi hade anläggningen 
så hade vi redan ett gäng ambassadörer som pratade gott om det här. Det har varit en viktig 

strategi.” (Liljestrand, 2018) 
 
Dessa aktiviteter har också haft resultat i form av att koloniföreningar hört av sig och efterfrågat 
biokol (Gustafsson M. , 2018).  Detta stämmer överens med Vinnovastudien som visade på att 
kommunikationsaktiviteter för att förbereda marknaden för en innovation kan underlätta 
implementeringen. När anläggningen väl var igång fick projektet en hel del uppmärksamhet i 
media vilket flera anser ha bidragit till projektets spridning (Liljestrand, 2018) (Rea, 2018). Ett 
av projektets mål handlar om att det ska få spridning till andra städer och projektgruppen har 
bland annat tagit fram en så kallad ”replication handbook” som ska underlätta för andra städer 
som vill använda idén (Gustafsson M. , 2018) (Bloomberg Philantropies, 2018). Under 2018 
planeras även ett replication seminar för städer som är intresserade av att börja producera biokol 
(Dahllöf, 2018) (Gustafsson M. , 2018). 
Gustafsson K beskriver att målet att sprida projektet över världen bidragit till att projektet 
känts meningsfullt. 
 

”Det har varit en styrka att det varit ett fokus på att sprida projektet över världen. Det har 
känts meningsfullt, att man gör någonting större än någonting som är superbra just här.” 

(Gustafsson K. , 2018) 
 
Att idén sprids till andra städer och att många städer visat intresse för projektet är någonting 
som Rea tror har bidragit även till projektets framgång i Stockholm. 
 
“Interest from other cities meant the team have been able to say “look, lots of other cities are 
interested and we are leading the way, showing how you can use biochar”[…]Cities coming 
here has been powerful!” (Rea, 2018) 
 
 
Flera olika aspekter av kommunikation har nämnts som viktiga faktorer i projektet. Dels för att 
nå projektmålet som handlar om att nå ut till Stockholms invånare men även för att skapa en 
efterfrågan som på längre sikt kan gynna implementeringen och fortsatt biokolsproduktion. Att 
förbereda implementeringen genom att skapa en efterfrågan stödjer också resultatet från 
Vinnovastudien som visade att det är viktigt att innovationen utgår ifrån behov. I det här fallet 
har det varit framgångsrikt att strategiskt försöka skapa det behovet, genom att öka efterfrågan. 
Att vända sig till koloniföreningar och liknande kan också ses som ett sätt att involvera flera 
olika sorters aktörer vilket stödjer SNM:s hypotes om att flera olika sorters aktörer bör 
involveras. Till skillnad från i SNM:s hypoteser har dock kommunikation nämnts explicit både 
i Biokolsprojektet och Vinnovastudien. Att arbeta för att biokolsproduktion ska spridas 
internationellt har både bidragit till att det upplevts som meningsfullt och att stödet för projektet 
ökat när andra städer har visat stort intresse för projektet. 
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Svårigheter	
Här presenteras och diskuteras de huvudsakliga svårigheter som beskrivits under intervjuerna 
och som flera i projektgruppen tagit upp. Under projektets utveckling har det även funnits 
andra mindre svårigheter men dessa har varit i mindre omfattning eller bara rört en liten del 
av projektet. I vissa fall har svårigheter nämnts i relation till ovan beskrivna 
framgångsfaktorer, t.ex. att det varit svårt med kommunikation innan projektet fick en 
professionell kommunikatör. I och med att denna svårighet överkommits på ett tydligt sätt, 
och i och med att vikten av både kommunikation och kompetens redan tagits upp så tas detta 
inte upp i det här avsnittet. 
	
Tillståndsprocesser	
En svårighet som alla i projektgruppen och deras coach nämnt är tillståndsprocesser kopplat 
till att få produktionsanläggningen på plats. Detta drog ut på tiden och försenade projektet i 
mer än ett år. Det har handlat om bygglov, att få godkänt av grannarna på den tänkta platsen, 
anslutning av el och liknande frågor (Gustafsson K. , 2018) (Gustafsson M. , 2018) (Dahllöf, 
2018) (Embrén, 2018) (Liljestrand, 2018). Gustafsson M har jobbat mycket med just detta och 
beskriver i följande citat några svårigheter: 
 

”Vi lyckades inte riktigt med bygglovet, eller med bygg- och stadsdelsförvaltningen var det 
inga problem, det var grannarna, de var väldigt nervösa i början. Det drog ut projektet i alla 
fall 1,5 år. Vi måste ha godkännande från dem för att få bygga anläggningen. Det har varit 

jättesvårt […]Vi hade mkt förseningar och stillestånd.” (Gustafsson M. , 2018) 
 
Både Gustafsson M och Embrén nämner att ett problem varit att de som de behövt tillstånd 
ifrån inte känt till biokolsproduktion eftersom det är så nytt och då behövt förstå innebörden 
av en anläggning innan de kunnat ge tillstånd (Embrén, 2018) (Gustafsson M. , 2018). Rea 
menar att just tillståndsfrågor och byråkrati är en vanlig utmaning för innovationsprojekt och 
att det var en av de största utmaningarna för Biokolsprojektet. 

 
“… even if you’re innovative with new projects you have to work within the existing legal 

framework[...] This is a challenge for innovations” (Rea, 2018) 
 
För att hantera dessa svårigheter uppger Gustafsson M att han har försökt boka möten med 
berörda parter tidigt i processen (Gustafsson M. , 2018). 
 
Att få nödvändiga tillstånd har varit svårt och lett till förseningar, anledningen upplevs till stor 
del vara att biokolsproduktion är någonting okänt och att det därför tar lång tid för de som ska 
ge tillstånd att fatta beslut. Detta stämmer överens med Vinnovastudien som visade på att just 
policys, regelverk och tillståndsprocesser är en vanlig svårighet för innovationsprojekt och att 
det därför är viktigt att involvera aktörer som arbetar med detta tidigt i processen. SNM:s 
hypoteser säger ingenting explicit om policys och regelverk eller hur sådana processer kan 
underlättas. Hypotesen om att involvera olika sorters aktörer med förmåga att mobilisera stöd 
och resurser kan dock innefatta att aktörer med kunskap om relevanta regelverk bör 
involveras. 
 
Ny	teknik		
Att införskaffa en anläggning för att producera biokol av trädgårdsavfall var någonting nytt, 
detta hade inte gjorts tidigare och det fanns inte någon anläggning som vara anpassad för just 
det ändamålet. De flesta i projektet har beskrivit detta som en utmaning. Gustafsson M 
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beskriver att det varit svårt att göra själva upphandlingen, att sätta ramarna för en anläggning 
tillräckligt specifikt för att den ska fungera och samtidigt tillräckligt fritt för att någon 
leverantör skulle lägga anbud (Gustafsson M. , 2018). När anläggningen väl kommit på plats 
och är igång handlar utmaningarna om att få den att fungera så bra som den är tänkt att göra. 
Dahllöf och Gustafsson M beskriver problem med blött material och för stora bitar som leder 
till att anläggningen stannar eller inte fungerar optimalt (Dahllöf, 2018) (Gustafsson M. , 
2018). Att hitta lösningar på detta upplevs vara en stor utmaning i projektet just nu. Rea 
menar att den här typen av praktiska utmaningar avseende ny teknologi är någonting som de 
flesta innovationsprojekt ställs inför och någonting som bara måste hanteras. 
 
“I would describe that as something that you are just going to face with an innovation project 
like this. It is really new and that is a challenge, tackling it is about Mattias and the company 
Pyreg working well together, not giving up, realizing that this is part of a pilot period and not 
being defeated, just saying this is a part of the innovation so we just have to get on with it.” 

(Rea, 2018) 
 

Inställningen att den här typen av praktiska problem är någonting de flesta innovationer går 
igenom delas även av Dahllöf, ”Den[anläggningen] går riktigt bra när den går bra. Vi måste 
lösa att den har svårt med till exempel blött material. Det här är sådant som alla innovationer 
brottas med.” (Dahllöf, 2018) 
 
Att upphandla en ny teknisk lösning har upplevts som en stor utmaning. Vidare har det varit 
en utmaning att få tekniken att fungera och utveckla lösningar för detta. Detta upplevs dock 
inte som ett nederlag för själva projektet utan ses snarare som en svårighet som de flesta 
innovationsprojekt går igenom. Detta stödjer det som framkommit både i Vinnovastudien och 
tidigare i detta avsnitt, att innovationer behöver utrymme att utvecklas både tidsmässigt och 
ekonomiskt. Det tyder på att nischer som tillhandahåller detta utrymme kan främja 
innovationsprocesser. Som nämnts ovan, att det kan vara svårt att få det finansiella utrymmet i 
en organisation som drivs affärsmässigt, bekräftar även detta att innovationer har svårt att 
konkurrera med befintliga alternativ eftersom de helt enkelt inte är lika anpassade till den 
socio-tekniska regimen och därför inte kan vara lika ekonomiskt fördelaktiga från början. 

Diskussion 
 
Resultatet och analysen visar på att flera av de faktorer som varit viktiga för Biokolsprojektets 
framgång stämmer med vad som beskrivs i SNM:s hypoteser, vilka i stor utsträckning även 
stöds av Vinnovastudiens resultat. Att finansiering upplevs ha varit avgörande för att projektet 
skulle kunna komma så långt som det gjort hittills visar på behovet av att ge innovationer 
resurser och utrymme att utvecklas. Detta bekräftar själva utgångspunkten i SNM, att nischer i 
form av skyddade utrymmen där innovationer kan utvecklas inför en implementering främjar 
innovationsprocesser (Grin, Rotmans, & Schot, 2010). Som beskrivits i teoriavsnittet syftar 
SNM till att genom innovationsnischer bidra till en omställning till hållbar utveckling (Grin, 
Rotmans, & Schot, 2010) (Kemp, Schot, & Hoogma, 1998) (Elzen, Geels, & Green, 2004) 
(Caniëls & Romijn, 2008). För att åstadkomma en omställning till hållbar utveckling behövs 
innovation inom många områden och således många olika innovationsnischer. 
Biokolsprojektet kan ses som en liten del i en sådan omställning och lärdomarna från 
projektet kan användas för att främja andra innovationsprocesser. 
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I det här kapitlet föreslås en möjlig utveckling av SNM:s hypoteser. Den är baserad på de 
ovan beskrivna framgångsfaktorer som gått att koppla till någon av hypoteserna och kan bidra 
med en specificering till, eller utveckling av, dessa. Sedan diskuteras aspekter som i 
fallstudien visat sig vara särskilt betydelsefulla antingen för att de haft en mer avgörande roll 
än de framgångsfaktorer som kopplats till hypoteserna eller för att de berör delar av 
innovationsprocessen som inte adresseras av SNM:s hypoteser. 
 
Utveckling av SNM:s hypoteser 
 
SNM:s hypoteser adresserar hur innovationsnischer bör se ut för att åstadkomma 
framgångsrika innovationsprocesser. Hypoteserna stämmer i stor utsträckning med vad som 
varit framgångsfaktorer i Biokolsprojektet från det att det fick finansiering och de bekräftas 
till stor del även av Vinnovastudien. Utöver detta har det framkommit andra viktiga faktorer 
som SNM:s hypoteser i vissa fall inte säger någonting alls om och som i vissa fall kan ses 
som en utveckling eller specificering av hypoteserna. De faktorer som kan ses som en möjlig 
utveckling eller specificering av SNM:s hypoteser presenteras i tabell 5. Dessa är baserade på 
ett specifikt fall och kan därför inte ses som allmängiltiga men skulle kunna vara användbara i 
en kontext som liknar Biokolsprojektets. Flera av dem stöds även av resultatet från 
Vinnovastudien vilket ytterligare stödjer att de är generaliserbara i en liknande kontext. 
 
Tabell 6. Möjlig utveckling/specificering av SNM:s hypoteser. 

SNM:s hypoteser 
 
Grin et al (2010) baserat på Hoogma et al (2002, 
s.28-28) 

Möjlig utveckling av SNM utifrån studiens resultat 

Visioner och förväntningar bidrar till 
framgångsrika innovations-nischer om de 

 

1.  Är robusta, i betydelsen att de delas av 
många aktörer. 

Innovationsnischens/projektets visioner passar ihop med 
visioner på andra nivåer 

2.  Är tillräckligt specifika för att ge guidning. Följs upp regelbundet. 
3.  Har hög kvalitet i form av att de är 
underbyggda med bevis eller bekräftade i 
pågående projekt.” 

 

Sociala nätverk bidrar till framgångsrika 
innovations-nischer om de 

 

1. Är breda och involverar många olika sorters 
aktörer för att underlätta att många perspektiv 
lyfts. Att involvera så kallade relative outsiders 
kan bredda kognitiva ramar och främja ”second-
order learning”. 
 

Involverar både användare och producenter i 
innovationsprocessen. 
 
Involverar aktörer som kan nödvändiga 
tillståndsprocesser/regelverk i ett tidigt skede.  

2. Är djupa, vilket innebär att de involverade 
aktörerna har kapacitet att mobilisera stöd och 
resurser i sina respektive organisationer och 
nätverk.” 
 

Involverar aktörer med hög kompetens inom sitt område. 
 
Involverar aktörer med stort personligt engagemang för 
innovationen. 

”Lärandeprocesser bidrar till framgångsrika 
innovationsnischer om de inte enbart tar hänsyn 
till fakta och data utan även andra faktorer samt 
bidrar till förändringar i kognitiva ramar och 
antaganden” 

Innefattar stöd i, och strategiskt arbete med, själva 
innovationsprocessen. 
 
Tillhandahåller forum för erfarenhetsutbyte. 
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Utöver ovanstående tabell har studien visat på ett antal framgångsfaktorer som inte går att 
direkt kategorisera inom SNM:s hypoteser. Vinnovastudien visade på att användarna av 
innovationen behöver uppleva ett behov av den. I Biokolsprojektet genomfördes 
kommunikationsaktiviteter med de tänkta användarna både för att skapa efterfrågan och 
förankring vilket upplevdes fungera väl. Att utgå ifrån ett behov, eller att aktivt skapa ett 
behov, verkar alltså kunna gynna innovationsprocesser. Någonting som varit en styrka i 
Biokolsprojektet är att det har funnits en professionell kommunikatör och en 
kommunikationsplan, vidare har projektet fått en hel del positiv publicitet. Att positiv 
publicitet i media och sociala medier gynnar implementeringen av en innovation bekräftas 
även av Vinnovastudien. Att arbeta med kommunikation kring innovationer, både avseende 
publicitet och att skapa efterfrågan och förankring kan alltså vara gynnsamt. Detta relaterar 
också till det strategiska arbetet med innovationsprocessen som i Biokolsprojektet bland annat 
handlat om att identifiera nyckelpersoner för projektets framgång och att genom 
kommunikation få dessa att aktivt stödja projektet. Det har krävts en del insatser runt omkring 
själva innovationen för att den ska få utvecklas och kunna implementeras, vilket är helt i linje 
med vad MLP säger om tröga sociotekniska regimer där innovationer inte omgående kan 
konkurrera med befintliga lösningar. 
 
Finansiering och ekonomiska aspekter 
SNM:s hypoteser argumenterar inte för behovet av nischer utan beskriver hur nischer bör vara 
utformade och förutsätter på så vis att en skyddad nisch redan finns. Att finansiering varit 
avgörande för biokolsprojektets framgång stämmer väl med idén om att innovationer behöver 
skyddade nischer att utvecklas i och bekräftar därför själva grunden för SNM:s hypoteser. 
Resultatet visade att finansieringen gjort det möjligt att satsa på ny teknik i ett tidigt skede och 
att det inte upplevts som lika känsligt (som det hade varit utan finansiering) att tekniken inte 
fungerat optimalt från början. Även de större svårigheter som tagits upp i biokolsprojektet, ny 
teknik och tillståndsprocesser, visar på att innovationer behöver få resurser i form av tid och 
pengar innan de fungerar optimalt och är ekonomiskt lönsamma. 
 
I fallstudien framkom att det i organisationer som drivs på affärsmässiga grunder kan vara 
avgörande med extern finansiering för innovationsprojekt eftersom det upplevs vara svårt att 
på affärsmässiga grunder övertyga beslutsfattare om att investera i oprövad teknik.  
Att innovationer behöver tid och ekonomi för att kunna utvecklas och bli så bra att de kan 
ersätta en del av dagens lösningar, och att alla innovationer inte kommer lyckas, innebär att 
det kan vara förenat med ekonomisk risk att satsa på innovationer. Ur ett kortsiktigt 
ekonomiskt perspektiv är det alltså inte nödvändigtvis lönsamt att satsa på innovation. Hållbar 
utveckling kräver dock ett långsiktigt perspektiv eftersom konsekvenserna av dagens 
klimatpåverkan inte visar sig direkt och, när de väl gör det, kan vara irreversibla. En annan 
ekonomisk aspekt som lyfts är hur frånvaro av ekonomiska intressekonflikter gynnat det 
gränsöverskridande samarbete som biokolsprojektet inneburit, och således även de 
synergieffekter avseende hållbar utveckling som samarbetet gett. Dessa aspekter tyder på att 
kortsiktig ekonomisk lönsamhet inte är en positiv drivkraft för att främja innovativa lösningar 
för hållbar utveckling och att konkurrens mellan olika aktörer inte främjar potentiella 
synergieffekter. Hur affärsdrivna organisationer, korta planeringsperioder och konkurrens 
påverkar innovationsprocesser inom hållbar utveckling kan därför vara ett intressant ämne för 
vidare forskning. I ett system där ekonomisk tillväxt är centralt verkar innovation inom 
hållbar utveckling, där nyttan kan handla om minskad klimatpåverkan snarare än ekonomisk 
vinst, behöva särskilda insatser och resurser. Att avsätta resurser för innovativ verksamhet kan 
därför vara viktigt för en organisation som vill främja innovation. 



 43 

 
Eldsjälars betydelse för innovationsprocesser 
 
I intervjuerna framkom att eldsjälar, individer med mycket stort personligt engagemang och 
drivkraft, varit avgörande för att idén om biokolsproduktion skulle komma upp och utvecklas 
till den projektidé som sedan vann Mayors Challenge. SNM:s hypoteser adresserar inte själva 
uppkomsten av nischer utan beskriver hur nischerna skall utformas för att bli framgångsrika. I 
den här studien har dock en av forskningsfrågorna varit att undersöka hur Biokolsprojektet 
uppstod. Idén uppkom som en lösning på flera behov och det finns flera faktorer som bidragit 
till eller underlättat utvecklingen av idén men den avgörande faktorn har varit ett stort 
personligt engagemang hos den som initialt drivit idén och sedan hos de som tillsammans 
vidareutvecklat den.  
 
Eldsjälar med stort engagemang för projektet har varit en viktig framgångsfaktor även från det 
att projektet fick finansiering. Detta tyder på att det behövts människor som är beredda och 
har möjlighet att kämpa för projektet, att göra mer än vad som kanske krävs inom ramen för 
ordinarie arbetsuppgifter. Att det upplevdes som viktigt att rekrytera en projektledare som 
brinner för projektet är ett exempel som illustrerar detta. Hur långt projektet kommit, eller om 
idén ens uppkommit, utan sådana eldsjälar är svårt att säga men resultatet tyder på att dessa 
haft en avgörande roll. SNM:s hypoteser beskriver att aktörer bör ha förmåga att mobilisera 
stöd och resurser men tar inte upp betydelsen av ett stort personligt engagemang. Detta har, i 
tabell 6, föreslagits som en utveckling av SNM:s hypoteser. I det här fallet verkar dock just 
engagemanget varit det som, i flera fall, lett till att resurser och stöd har mobiliserats och kan 
därför sägas ha haft en mer avgörande roll än de andra hypoteserna. Att det krävs ett stort 
engagemang och extra arbete för att driva ett innovationsprojekt skulle kunna förstås utifrån 
den tröghet för innovationsprocesser som beskrivs inom MLP. På samma sätt som MLP 
beskriver att innovationer kan behöva skyddas från den socio-tekniska regimens ordinarie 
urvalsprocesser verkar det rimligt att de, på grund av trögföränderligheten, behöver starka 
företrädare som har möjlighet att lägga extra engagemang på att utveckla och implementera 
dem.  
 
Inom MLP och SNM (som beskrivits i teoriavsnittet) beskrivs att incitamenten för aktörer att 
aktivt skapa skyddade innovationsnischer ofta handlar om offentliga bidrag för, eller höga 
förväntningar på, en viss ny teknik. I det här fallet har incitamenten snarare handlat om 
individers engagemang för en idé. Den skillnaden kan bero på att SNM avser större aktörer på 
nischnivå och inte fokuserar på enskilda individer. Bloomberg Philantropies skulle kunna ses 
som en sådan större aktör som utifrån höga förväntningar på idén valt att finansiera den och 
därmed bidragit till vad som inom MLP beskrivs som en skyddad nisch. Att finansieringen 
från Bloomberg har varit en viktig framgångsfaktor för att testa teknik i ett tidigt skede och en 
förutsättning för att projektet skulle komma så långt på så kort tid tyder på att skydd från 
ordinarie urvalsmetoder, i det här fallet i form av finansiering, kan vara avgörande för 
innovationsprocessen. Detta bekräftar själva utgångspunkten i SNM, att nischer i form av 
skydd och utrymme för innovationer att utvecklas, kan främja innovationsprocesser. I det här 
fallet har dock eldsjälarnas engagemang varit en förutsättning för att projektet över huvud 
taget deltog i Mayors Challenge och därmed fick finansiering. Det visar på att engagerade 
individer, eldsjälar, har en mer betydelsefull roll för innovationsprocesser än vad som 
presenteras i MLP och SNM. Som beskrivits i teoriavsnittet så kan aktörer skapa skyddade 
nischer genom att satsa resurser på utveckling av en innovation. Det förutsätter dock att idén 
om innovationen finns och att någon argumenterat för utvecklingen av den. Studiens resultat 
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visar på att eldsjälar har en avgörande roll i detta skede och även är viktiga när innovationen 
väl fått en skyddad nisch att utvecklas i. 
 
Organisatoriska faktorer 
SNM:s hypoteser beskriver hur olika faktorer bör se ut för att en innovationsnisch ska vara 
framgångsrik men adresserar inte hur innovationsnischer uppstår eller hur aktörer eller 
organisationer bör agera för att främja innovationsprocesser. Fallstudien visade på att 
organisatoriska faktorer har stor betydelse både för uppkomsten och utvecklingen av 
innovationsprojekt. De organisatoriska faktorer som underlättat uppkomsten och utvecklingen 
av idén är framförallt att utrymme för utvecklingsarbete samt ett aktivt miljö- och 
hållbarhetsarbete funnits i organisationen. Vidare har samverkansmöjligheter mellan olika 
avdelningar och möjligheten att mobilisera nödvändig kunskap underlättat. I Vinnovastudien 
har även forum för gränsöverskridande samverkan tagits upp som en faktor som kan främja 
att nya idéer, samarbeten och innovationer uppstår. Detta resultat tyder på att organisatoriska 
faktorer kan underlätta och bidra till uppkomsten av innovativa projekt och i förlängningen 
innovationsnischer. Eftersom aktörer som deltar i ett innovationsprojekt ofta representerar 
olika organisationer verkar det rimligt att förutsättningarna i respektive organisation kommer 
att påverka resultatet av projektet. Enligt SNM:s hypoteser bör aktörer ha möjlighet att 
mobilisera stöd och resurser, vilket bekräftades av både fallstudien och Vinnovastudien. 
Utöver detta framkom i fallstudien att eldsjälar har stor betydelse för innovationsprocesser. 
Dessa aspekter lägger ett stort fokus på aktörernas egenskaper i form av förmågor och 
engagemang att driva igenom en innovationsprocess. För en organisation med ambitiösa mål 
avseende hållbar utveckling och en avsikt att nå dessa med hjälp av innovation bör det vara 
relevant med ett perspektiv som snarare beskriver vad organisationen kan göra för att skapa 
gynnsamma förutsättningar för innovation. I nedanstående kapitel har därför studiens resultat 
och utvecklingen av SNM:s hypoteser använts för att formulera ett antal rekommendationer 
utifrån detta perspektiv. 

Rekommendationer 
 
De här studiens syfte har varit att bidra med kunskap om hur innovationsnischer uppstår samt 
vilka faktorer som kan främja, utveckling spridning och implementering av innovationer inom 
hållbar stadsutveckling. Resultatet och analysen har visat på ett antal faktorer som kan bidra 
till att innovationsnischer uppstår och att innovationer utvecklas, implementeras och sprids. 
SNM:s hypoteser har i stor utsträckning bekräftats, en utveckling av hypoteserna har 
föreslagits och andra särskilt betydelsefulla faktorer har diskuterats. För att göra detta 
användbart för en organisation som vill främja innovationsprocesser inom hållbar utveckling 
ges här några generella rekommendationer.  
 
 
Formulera visioner som uttrycker tydliga mål avseende hållbar utveckling. För att underlätta 
samarbeten och synergieffekter bör hållbarhetsvisioner och mål i olika delar av organisationen 
passa ihop och vara så pass specifika så att de ger guidning inom respektive område. 
 
Avsätt resurser i form av tid och ekonomi för arbete med innovation inom hållbar 
utveckling och gör detta tillgängligt, exempelvis genom att uppmuntra innovativa idéer och 
tillhandahålla ekonomiskt och tidsmässigt utrymme för att utveckla dessa. Att ge 
medarbetare möjlighet att arbeta med innovation och utforska idéer som kan bidra till hållbar 
utveckling skulle kunna möjliggöra för fler att vara eldsjälar. 



 45 

 
Tillhandahåll forum för samverkan och erfarenhetsutbyte angående hållbar utveckling där 
olika aktörer, förvaltningar och bolag deltar. För att främja just innovationer inom hållbar 
utveckling bör dessa forum ha ett sådant fokus, t.ex. på hur olika aktörer kan bidra till 
hållbarhetsmålen och om det finns möjliga samarbeten och synergieffekter.  
 
 
Stötta medarbetare som är involverade i innovationsprojekt genom att tilldela dem 
nödvändiga resurser, t.ex. arbetstid.  
 
Arbeta med kontinuerlig uppföljning och utvärdering av innovationsprojekt och hur de 
bidrar till organisationens mål avseende hållbar utveckling. 
 
Tillhandahåll stöd i strategiskt arbete med själva innovationsprocessen, gärna i 
kombination med erfarenhetsutbyte med andra innovationsprojekt. Detta kan innebära ett 
forum för att regelbundet analysera vad som krävs för att en innovation ska komma vidare, bli 
implementerad och spridas.  
 
Involvera användarna av innovationen i utvecklingen av den, t.ex. genom dialog med 
invånare i staden eller mellan olika aktörer som förväntas använda innovationen i sitt arbete. 
 
Arbeta aktivt för spridning av innovationer, t.ex. genom att ta fram manualer för hur en viss 
innovation kan implementeras, erbjuda studiebesök och fritt dela kunskap om innovationen. 
Detta kan dels göras inom den egna organisationen för att främja en bredare implementering 
av innovationer och på så sätt öka organisationens förmåga att nå sina mål avseende hållbar 
utveckling. För att bidra till en omställning till hållbar utveckling i större skala, och förankra 
innovationen i flera delar av samhället, bör spridning och fritt delande av kunskap även göras 
utanför själva organisationen. 

Slutsatser 
Den här studiens syfte har varit att bidra med kunskap om hur innovationsnischer uppstår 
samt vilka faktorer som kan främja utveckling, spridning och implementering av innovationer 
inom hållbar stadsutveckling. Studien har genomförts med utgångspunkten att innovation kan 
bidra till en omställning till hållbar utveckling och att innovationer ofta behöver särskilda 
åtgärder för att kunna utvecklas och konkurrera med befintliga system. Inom Strategic Niche 
Management (SNM) beskrivs hypoteser för hur innovationsnischer bör utformas för att få 
innovationer att framgångsrikt implementeras och spridas. Dessa hypoteser har jämförts med 
en fallstudie av vad som varit framgångsfaktorer i Stockholms biokolsprojekt och en 
intervjustudie med personal på Vinnova angående deras erfarenhet av framgångsfaktorer för 
innovationsprojekt. Utifrån resultatet har konstaterats att SNM:s hypoteser i stort utsträckning 
bekräftas av både fallstudien och Vinnovastudien. Själva utgångspunkten i SNM, att det finns 
behov av nischer i form av skyddade utrymmen för innovationer att utvecklas i och att dessa 
kan bidra till hållbar utveckling, har också bekräftats. Detta baseras framförallt på den 
avgörande betydelse som finansieringen av Biokolsprojektet haft. SNM:s hypoteser har i 
Tabell 6 utvecklats med ett antal mer specifika faktorer som haft betydelse i den kontext som 
studerats och därför kan vara applicerbara i liknande kontexter. Resultatet har utöver SNM:s 
hypoteser visat på andra faktorer av betydelse för framgångsrika innovationsprocesser, samt 
på faktorer som kan bidra till själva uppkomsten av innovationsprojekt. Genomgående i 
resultatet är att framgångsrika innovationsprocesser kräver resurser, engagemang och 
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strategiskt arbete. Vidare har framkommit att eldsjälar haft en avgörande betydelse för både 
uppkomsten och utvecklingen av Biokolsprojektet. Det visar på att engagerade individer har 
en mer betydelsefull roll för innovationsprocesser än vad som beskrivs i SNM:s hypoteser. 
Eftersom syftet med studien varit att bidra med kunskap om hur uppkomst, utveckling och 
implementering av innovationer inom hållbar stadsutveckling kan främjas har ett antal 
rekommendationer formulerats. Dessa är baserade på studiens resultat och utvecklingen av 
SNM:s hypoteser men, till skillnad från hypoteserna som beskriver egenskaper hos en 
innovationsnisch, formulerade utifrån vad en organisation kan göra för att ge 
innovationsprocesser gynnsamma förutsättningar. 
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