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Sammanfattning 
 
 
 
I denna rapport sammanfattas resultaten från en förstudie om den samhällsekonomiska betydelsen av 
pilot- och demonstrationsanläggningar inom skogsråvarubaserade bioraffinaderi- och 
bioenergisatsningar. Ett första syfte med förstudien har varit att genomföra en ämnesöverskridande 
syntes av den vetenskapliga litteratur som är relevant för att generera kunskap om betydelsen av pilot- 
och demonstrationsanläggningar för teknologiutvecklingen, samt om hur arbetet i dessa anläggningar 
och därtill hörande samarbeten kan stödjas och organiseras för att realisera och förstärka den nytta som 
dessa genererar. Ett andra syfte har varit att genom fallstudier av pilot- och 
demonstrationsanläggningar inom bioraffinaderiområdet identifiera ett antal centrala utmaningar för 
teknologiutvecklingen, samt ytterligare precisera kunskapsbehov och metodologiska utmaningar för 
framtida studier. 
 
Förstudien lyfter fram ett antal viktiga lärdomar och utmaningar för kommande forskning. Dessa 
inkluderar t.ex. en ökad förståelse för olika typer av lärande såsom lärande som är kopplat till 
grundläggande forskning, och sådant lärande som uppstår i samband med användningen av teknologin 
(t.ex. i den etablerade industrin). Det finns också ett behov av en teoretisk begreppsapparat som inte 
endast adresserar risk- och osäkerhetsreduktion, utan även lyfter fram att en viktig utmaning för 
utvecklingsarbetet handlar om en brist på gemensamma tolkningar av information (snarare än en brist 
på information). Forskningen behöver också belysa ett antal viktiga utmaningar för 
innovationspolitiken, inte minst sådana som är kopplade till hur den offentliga (del)finansieringen av 
anläggningar utformas och villkoras. Detta berör exempelvis balansen mellan en bred spridning av ny 
kunskap å den ena sidan och skyddet av immateriella rättigheter å den andra, samt hur långsiktig 
stabilitet i politiken kan åstadkommas för en utvecklingsprocess som normalt sträcker sig över en 
mycket lång tid och kräver stora investeringar.  
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Förord 
 
Pilot- och demonstrationsanläggningar representerar en viktig del av innovationssystemet. De utgör en 
brygga mellan grundläggande kunskapsutveckling och teknologigenombrott å den ena sidan samt 
spridning och utnyttjande av ny teknologi för kommersiellt bruk å den andra. I denna rapport redovisas 
resultaten från en förstudie om betydelsen av sådana anläggningar i allmänhet samt inom 
bioraffinaderiområdet i synnerhet.  
 
Förstudien har möjliggjorts tack vare finansiellt stöd från Energimyndighetens forskningsprogram 
”Effektivisering av industrins energianvändning” (projektnummer 35830-1), samt från den strategiska 
forskningsmiljön Bio4Energy (www.bio4energy.se). Färdigställandet av rapporten har dragit nytta av 
konstruktiva kommentarer och hjälp från bl.a. Johanna Mossberg (SP), Kristoffer Bäckström (LTU), 
Sune Wennström (SP) samt Jan Lindstedt (LINDAB). Eventuella felaktigheter skall dock endast 
tillskrivas författarna.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.bio4energy.se/
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1 Introduktion 
 
1.1 Bakgrund och motivering 
Pilot- och demonstrationsanläggningar (PDAs) utgör ofta en viktig komponent i teknologiutvecklingen 
inom en rad områden. Viktiga exempel är bl.a. olika typer av teknikspår inom bioenergi- samt 
bioraffinaderiområdet i vilka Sverige och även andra länder satsat betydande offentliga medel på 
PDAs. Syftet har varit att utveckla nya skogsråvarubaserade transportbränslen och kemikalier.  
 
PDAs utgör en brygga mellan grundläggande kunskapsutveckling och teknologigenombrott å den ena 
sidan samt spridning och utnyttjande av ny teknik för kommersiellt bruk å den andra. Anläggningarna 
skapar till exempel förutsättningar för att optimera och vidareutveckla ny teknik, samt anpassa den för 
givna syften (Karlström and Sandén, 2004; Hellsmark, 2010). Utifrån ett innovationssystemsperspek-
tiv spelar anläggningarna dessutom en viktig roll för att reducera inte bara tekniska utan även 
marknadsmässiga och institutionella osäkerheter som annars kan hindra en storskalig kommersia-
lisering av teknologin. Det senare kan t.ex. vara upplevd nytta för potentiella användare, attityder till 
tekniken bland andra aktörer i samhället, etablerandet av nya organisationer, allianser och värdekedjor 
(t.ex. komplementära produkter och lösningar som behövs för systemoptimering), legala hinder etc. 
Den nya kunskap som tas fram vid PDAs kan också spilla över till andra privata och offentliga aktörer, 
och exempelvis generera nya idéer för forskning och teknologisk utveckling även inom närliggande 
områden. 
 
I den europeiska energipolitiken i allmänhet och på bioenergiområdet i synnerhet betonas betydelsen 
av PDAs. I flertalet policydokument framhålls den roll som PDAs spelar för att förverkliga visionen 
om en biobaserad ekonomi (se t.ex. Europeiska Kommissionen, 2012). Inom EU prioriteras även 
PDAs inom det s.k. Horizon 2020-programmet. Trots denna policyrelevans finns dock endast mycket 
begränsad vetenskaplig forskning som undersökt den roll som PDAs spelar och har spelat i den 
innovationsinriktade energipolitiken (se vidare avsnitt 2). Det finns en omfattande forskning om 
innovationsprocesser i energisystemet (se t.ex. Hillman, 2008; Jacobsson, 2008), men få studier om 
PDAs explicit. En bristande förståelse för den betydelse som dessa anläggningar har för den 
teknologiska utvecklingen gör det svårt att förverkliga den potentiella samhällsnytta som 
anläggningarna kan generera. I förlängningen försvårar det omställningen till ett mer hållbart samhälle 
genom exempelvis en övergång till förnybara råvaror samt andra energikällor med mindre 
miljöpåverkan.  
 
En rad utmaningar finns kopplade till t.ex. utformningen av finansieringen av PDAs, hur samarbetet 
mellan aktörerna kring anläggningarna ser ut samt hur det utvecklas över tid etc. Etablerandet av 
industriell kapacitet är dessutom nödvändig för att på sikt kunna bygga fullskaliga anläggningar och 
sprida tekniken på en global marknad, och detta är en process som kan ta flera årtionden. I fallet med 
svartlutsförgasning har t.ex. den centrala aktören Chemrec AB arbetat med tekniken ända sedan 1980-
talets mitt och konstruerat ett stort antal PDAs för olika tillämpningar. Fortsatt står dock tekniken inför 
betydande utmaningar innan den kommer att vara kommersiellt tillgänglig, samtidigt som en mängd 
positiva spin-off effekter redan har skapats till nytta för ett stort antal intressenter (Hellsmark, 2010). 
 
I denna rapport sammanfattas resultaten från en förstudie om den samhällsekonomiska betydelsen av 
PDAs inom skogsråvarubaserade bioraffinaderi- och bioenergisatsningar. Förstudien har i huvudsak 
adresserat två frågor, som behöver bli bättre belysta i framtida forskning. Den första forskningsfrågan 
rör hur vi kan förstå samt utvärdera den samhällsekonomiska nyttan av PDAs inom bioraffinaderi- och 
bioenergiområdet. Denna nytta inbegriper såväl en reducering av de tekniska, ekonomiska och 
institutionella risker och osäkerheter som kringgärdar teknologin, men även positiva 
spridningseffekter av ny kunskap på andra aktörer. Den andra forskningsfrågan handlar om hur de 
institutionella arrangemangen som kringgärdar PDAs samt även innovationspolitiken kan utformas på 
ett ändamålsenligt sätt för att förstärka ovan nämnda nyttor. De institutionella arrangemangen 
involverar t.ex. ägarskapsformer, finansierings- och affärsmodeller, ledningsprinciper för 
verksamheten, och hur sektorsövergripande samarbeten mellan företag, akademiska institutioner och 
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samhälle kan organiseras och ledas. Viktiga frågor för innovationspolitiken är bl.a. i vilken mån samt 
hur det offentliga stödet till PDAs ska utformas (t.ex. villkor för spridning av viktiga resultat).  
 
1.2 Rapportens syfte 
Det övergripande syftet med denna rapport är att sammanfatta de viktigaste resultaten från den 
genomförda förstudien om betydelsen av PDAs inom bioraffinaderiområdet. Mer specifikt har 
förstudien syftat till att:  

• genomföra en ämnesöverskridande syntes av den vetenskapliga litteratur som är relevant för 
att generera kunskap om den samhällsekonomiska nyttan av PDAs samt om hur arbetet i dessa 
anläggningar och därtill hörande samarbeten kan stödjas och organiseras för att realisera och 
förstärka denna nytta.  

• genom fallstudier av svenska pilot- och demonstrationsanläggningar identifiera olika centrala 
utmaningar för PDAs i teknologiutvecklingen, samt ytterligare precisera kunskapsbehov och 
metodologiska utmaningar för framtida studier kring dessa frågor. 

 
På detta sätt kan förstudien bidra till att lägga grunden för en vetenskapligt väl förankrad samt 
policyrelevant forskning om betydelsen av PDAs för att förverkliga övergången till en biobaserad 
ekonomi. Den långsiktiga visionen är att forskningen i förlängningen ska kunna utgöra ett viktigt 
underlag inför framtida beslut om t.ex. hur offentligt stöd till PDAs i den svenska innovationsinriktade 
energipolitiken kan och bör utformas. 
 
1.3 Genomförande 
I enlighet med rapportens syfte har arbetet med förstudien varit indelat i två huvudsakliga delar: en 
litteratursyntes samt två fallstudier av befintliga PDAs i Sverige inom bioraffinaderiområdet.  
 
I den första delen (se avsnitt 2) har en ämnesöverskridande syntes av den vetenskapliga litteratur som 
kan öka förståelsen för den samhällsekonomiska betydelsen av PDAs genomförts. Ett viktigt syfte 
med denna syntes har varit att utifrån tidigare studier dra lärdomar kring hur forskning om PDAs bör 
utformas inklusive vilka frågor samt utmaningar som är viktiga att belysa. Litteratursyntesen har också 
bidragit med en diskussion om viktiga begrepp och definitioner, samt vilka metoder och teoretiska 
angreppssätt som kan användas i framtida studier.  
 
Inom innovationsforskningen finns en rad olika teoretiska ramverk, t.ex. tekniska innovationssystem 
(TIS), strategic niche management (SNM), neoklassisk ekonomisk teori etc., som kompletterar 
varandra men dessa implicerar också delvis olika slutsatser för utformningen av innovationspolitiken 
(se t.ex. Nelson, 2009). En omfattande förstudie om PDAs motiveras därför bl.a. av den komplexitet 
som den relevanta litteraturen visar upp. I vår syntes (se vidare avsnitt 2): (a) identifierar vi tre viktiga 
litteraturspår med relevans för PDAs utifrån den existerande forskningen; (b) presenteras ett generiskt 
och övergripande teoretiskt ramverk för studier av PDAs; samt (c) lyfter vi fram ett antal viktiga 
frågor som bör undersökas i kommande studier.  
 
I rapportens andra del (avsnitt 3) redovisas de viktigaste resultaten från de två fallstudierna, som 
vardera representerar två viktiga teknikspår inom skogsbaserad bioraffinaderiteknologi: biokemisk 
konvertering av biomassa och termokemisk konvertering av svartlut. Denna del inleds med att det 
teoretiska ramverk som presenteras i avsnitt 2 utvecklas ytterligare utifrån en TIS-ansats; inte minst 
introduceras här en kategorisering av olika typer av PDAs som alla spelat en betydande roll för båda 
teknologispåren i Sverige. Vi har också kunnat utnyttja erfarenheterna kring tidigare studier om den 
s.k. Värnamoanläggningen för trycksatt förgasning av biomassa (Hellsmark, 2010), som numer ligger i 
malpåse.1 Valet av dessa motiveras dels av att det i dessa fall finns en tydlig koppling till 

                                                      
1 Värnamoanläggningen utvecklades och byggdes under 1990-talet i syfte att demonstrera en teknik för ökat 
elutbyte i fjärrvärmeproduktionen. Anläggningen har sedan dess varit föremål för en mängd satsningar och 
utredningar med målsättningen att producera DME, FT-diesel och metan på ett så effektivt sätt som möjligt. 
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samverkan/integration med befintlig industri, en stark energirelevans,2 samt att dessa projekt 
representerar de i särklass största investeringarna för Energimyndigheten. 
 
Fallstudierna bygger på intervjuer med centrala aktörer kring respektive anläggning, men fokuserar 
också på utvecklingen över tid genom att utnyttja annat skriftligt material. Syftet med fallstudierna har 
varit att belysa de utmaningar som aktörsnätverken kring anläggningarna behövt hantera över tid samt 
de vägval som gjorts rörande anläggningarnas inriktning. Betydelsen av externa faktorer såsom 
marknads- och policyutveckling belyses också.  
 
Arbetet med förstudien har utöver denna populärvetenskapliga sammanfattning resulterat i två 
vetenskapliga uppsatser:  

• Frishammar, J. P. Söderholm, K. Bäckström, H. Hellsmark, och H. Ylinenpää (2013). ”The 
Role of Pilot and Demonstration Plants in Technological Development: Synthesis and 
Directions for Future Research,” uppsats presenterad vid 6th ISPIM Innovation Symposium, 
Melbourne, Australia, 8-11 December, 2013. En reviderad version av denna uppsats är 
inskickad till den internationella tidskriften Industry and Innovation.  

• Hellsmark, H., H. Ylinenpää, J. Frishammar, och P. Söderholm (2014). ” A tentative 
framework for analyzing the role of pilot and demonstration plants in progressing new 
knowledge towards commercialization: An Assessment of the Swedish Biorefinery 
Development 1986-2013,” manuskript till den internationella tidskriften Energy Policy.  

 
1.4 Rapportens disposition 
I nästa avsnitt av rapporten sammanfattas de viktigaste resultaten och lärdomarna från 
litteratursyntesen. Diskussionen i denna del är generisk och lyfter fram en rad generella lärdomar för 
forskningen om PDAs från litteraturen. Vi tar fram ett enkelt ramverk för studier av PDAs, och i 
avsnitt tre utvecklas detta ramverk ytterligare i syfte att analysera de två fallstudierna inom 
bioraffinaderiområdet. Avsnitt fyra sammanfattar sedan kort de viktigaste resultaten och lärdomarna 
från arbetet med förstudien.  
 
 

  

                                                      
2 Energirelevansen finns inte minst i anslutning till integrationen med befintliga anläggningar, ett bioenergi-
kombinat i Örnsköldsvik samt en sulfatmassafabrik i Piteå. Energieffektivisering i massafabriker är central för 
svartlutsförgasning i syfte att identifiera potentialer för en ökad andel internt genererad bioenergi 
(Energimyndigheten, 2008).  



 

9 
 

2 Lärdomar från forskningen om PDAs 
 
2.1 Introduktion 
PDAs har en central och ofta förbisedd roll i utveckling av ny teknologi och i arbetet med att lösa 
viktiga samhälleliga problem. Ett exempel är läkemedelsföretaget Merck som beställde den första 
fullskaleanläggningen för tillverkning av streptomycin. Anläggningen togs i drift på grund av 
pilotester i början av 1940-talet som pekade ut streptomycin som lösningen på tuberkulos. Lyckade 
PDA-försök var också en viktig del av Pfizers medverkan i massproduktionen av penicillin. Kingston 
(2000) frågar retoriskt hur många människoliv som sparades på grund av detta. Lösningen på 
exempelvis massproduktion av penicillin kom således inte från grundläggande forskning och 
utveckling, utan från "... kemiingenjörer som konstruerade och drev pilotanläggningar ... som löste till 
synes svårlösta problem med värme och massöverföring," (Rosenberg och Steinmueller, 2013, s. 21).  
 
Dessa två exempel understryker betydelsen av PDAs inte bara för enskilda företag utan även för 
samhället som helhet. Däremot kan den privata industrin sällan bära sådana långsiktiga kostnader helt 
själv, och den kan dessutom ofta bara tillgodogöra sig en del av den avkastning som investeringar i 
PDAs skapar. När det gäller storskaliga regimskiften i teknologi, till exempel från en fossilbaserad 
ekonomi till en ekonomi baserad på i första hand förnybara energikällor, finns dessutom stora 
osäkerheter kring storleken och egenskaperna hos framtida marknader samt om lagar och styrmedel. 
Sådana risker och osäkerheter kan utgöra – och har ofta utgjort – centrala hinder för investeringar i ny 
teknologi. Betydande teknologiskiften kan därför behöva statligt stöd och nischmarknader behöver 
etableras för att stimulera och möjliggöra privata investeringar (Smith och Raven, 2012). Ett sådant 
exempel är utvecklingen av solenergiteknologi där PDAs har spelat en viktig roll för att möjliggöra en 
kommersialisering av teknologin (Hendry et al., 2010).   
 
Tidigare erfarenheter visar emellertid också att många idéer som utvecklats i forskningslaboratorier 
ofta misslyckas med att nå hela vägen till marknaden (Grübler, 1998), och i stället fastnar de i den så 
kallade ”dödens dal” (valley of death) (Moore, 1998). Därför behövs förnyad kunskap om 
kommersialiseringsfasens roll i teknologisk utveckling och innovation, samt om den betydelse som 
PDAs har i steget mellan utveckling i laboratorier och marknadsdiffusion.  
 
Tidigare litteratur har belyst olika framgångsfaktorer för PDAs (t.ex. processflexibilitet, delaktighet 
från användarna av teknologin, anpassning till befintliga institutioner och normer, och klart 
definierade ansvarsområden för de olika aktörerna), men dessa kan ofta vara svåra att förverkliga i 
praktiken. Detta kan t.ex. bero på att de olika aktörerna som deltar i utvecklingsarbetet ibland har olika 
uppfattningar om målen med verksamheten kring PDAs, såsom om den ska fokusera på specifika 
applikationer eller om den snarare ska vara mer förutsättningslös och inriktas på att upptäcka 
möjligheterna på marknaden. En annan potentiellt svårlöst fråga är huruvida kunskapen som genereras 
ska spridas eller skyddas för att säkra immateriella rättigheter. Den statliga finansieringen av PDAs 
kan dessutom ibland sakna sammanhängande och väl definierade strategiska mål (se t.ex. Harbone och 
Hendry, 2009). Det är också oklart vad som utgör en effektiv ledning och organisation av PDAs. 
 
Inom ramen för förstudien har vi genomfört en inventering av PDAs som fenomen, och resultaten från 
detta arbete rapporteras i detta avsnitt. Genom att granska viktiga bidrag till litteraturen om PDAs har 
syftet varit att syntetisera och kategorisera tidigare forskning, samt att föreslå en agenda för framtida 
forskning. Vår ambition har inte varit att ge en uttömmande utvärdering av allt befintligt arbete 
och/eller en fullfjädrad metaanalys. I stället lyfter vi fram viktiga funktioner i litteraturen (t.ex. 
centrala teoretiska begrepp, empirisk omfattning, konsekvenser, policyimplikationer etc.), och 
diskuterar hur dessa kan utvecklas och förbättras ytterligare i det fortsatta arbetet. Detta kapitel i 
rapporten har därför en betoning på framtida utmaningar samt det behov av fortsatt forskning som 
litteraturstudien har identifierat.  
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2.2 Metod 
Vår genomgång av litteraturen visar att den aktuella forskningen om PDAs är förhållandevis splittrad, 
och den återfinns inom flera olika forskningsområden. För analytiska ändamål inordnar vi litteraturen 
om PDAs i tre forskningsströmmar: (a) forskning inom teknik och naturvetenskap; (b) management av 
teknologi och innovation; samt (c) innovationssystem.  
 
Underlaget för litteraturgenomgången sammanställdes genom sökningar i bibliografiska databaser 
såsom Web of Science, Scopus och Google Scholar med hjälp av nyckelord som bl.a. 
"pilotanläggning", "demonstrationsanläggning", "pilotkörningar", "demonstrationsförsök", etc. Genom 
att utföra sökningar i databaser samt löpande granska relevanta publikationer utvecklades gradvis en 
bättre förståelse av litteraturen. Några viktiga bidrag, som inte hittades i den formella sökprocessen, 
lokaliserades genom en ”snöbollsteknik”, dvs. genom att studera referenslistorna på de identifierade 
publikationerna. Totalt har mer än 60 publikationer som involverar PDAs granskats och analyserats. 
Huvuddelen av dessa är tidskriftsartiklar i internationella vetenskapliga journaler av typen ”peer-
review”, även om vissa är böcker, rapporter, avhandlingar och konferensbidrag. Litteraturen valdes på 
grundval av om innehållet och insikterna var intressanta samt hade potential att främja kunskap om 
den roll och funktion som PDAs spelar.  
 
En viktig notering är att vissa forskare gör en konceptuell åtskillnad mellan pilotanläggningar och 
demonstrationsanläggningar (se t.ex. Alpert, 1991; Baer et al., 1976; Macey och Brown, 1990; Lager, 
2000). Andra forskare skiljer mellan olika typer av demonstrationer och hävdar att vissa är inriktade 
på att testa användbarheten av innovationer i en autentisk miljö medan andra syftar till spridande av 
innovationer (Myers, 1978, citerad i Magill och Rogers, 1981). Dessutom framhåller International 
Energy Agency (2014) att skillnaden mellan en pilotanläggning och en demonstrationsanläggning kan 
hänföras till den grad till vilken (slut)produkten saluförs, om anläggningen är i kontinuerlig drift eller 
ej, och om anläggningen är inbäddad i en befintlig material- och logistikkedja (eller frikopplad från 
densamma). Föreställningarna om PDAs är med andra ord heterogena och tenderar att variera mycket 
mellan forskare. Därför är det mindre meningsfullt att kategorisera den existerande litteraturen utifrån 
en distinktion mellan pilotanläggningar å ena sidan och demonstrationsanläggningar å den andra. I 
stället framhåller vi i syntesarbetet att PDAs kan ta olika roller i teknologiutvecklingsprocessen samt i 
framväxten av nya teknologiska system. 
 
2.3 Tre perspektiv på PDAs  
Tabell 1 sammanfattar de viktigaste resultaten från vår granskning av befintlig forskning om PDAs, 
och redogör för respektive litteraturström och dess innehåll i summerad form. I korthet kan sägas att 
litteraturen om PDAs återfinns inom tre olika litteraturströmmar: (a) forskning inom teknik och 
naturvetenskap; (b) management av teknologi och innovation; samt (c) innovationssystem. Samtliga 
tre strömmar intresserar sig för PDAs men på helt olika sätt, och innehållet i dessa kan sammanfattas 
på följande sätt:  
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Tabell 1: En kategorisering av existerande forskning om Pilot- och demonstrationsanläggningar 

 Forskning inom teknik- och 
naturvetenskap  

Management av teknologi och innovation  Innovationssystem 

Systemgränser Smalt (“inuti PDAs”). Mellan (företagsnivå, utbytesrelationer mellan 
företag och andra organisationer). 

Breda (t.ex. policy, institutioner, andra 
organisationer, etc.). 

Nyckelidé(er)  PDAs är (implicit) betraktade som verktyg 
för uppskalning och verifiering av 
teknologier eller processer. 

PDAs är verktyg för produkt- och/eller 
processutveckling och uppskalning; de anses 
vara ett substitut för de designaktiviteter 
tillverkare av sammansatta produkter bedriver. 

Rollen för PDAs i innovationsprocessen går bortom 
att minska teknisk osäkerhet, och handlar om att 
utveckla det socio-tekniska systemet (t.ex. klargöra 
institutionella hinder, kundernas medvetenhet, etc.). 

Centrala 
teoretiska 
begrepp  

Kemiska och fysiska lagar är ofta inte 
explicit diskuterade; tidigare erfarenheter, 
förväntningar och föreställningar ses som 
vägledande för experiment och tester 
utförda i PDAs.  

Reduktion av osäkerhet och lärande. Starkt 
fokus på de utmaningar som enskilda företag 
eller aktörer möter medan samhällsutmaningar 
ofta nedtonas. Institutionella och 
organisatoriska osäkerheter är inte i fokus. 

Sociotekniska ramverk som ”strategic nisch 
management” och ”technological innovation 
systems”. Dessa båda betonar olika former av lärande 
i olika skeden av en innovationsprocess. Centrala 
begrepp omfattar lärande, osäkerhetsreduktion, 
innovationssystem och strategiska nischer. 

Metoder ”Trial-and-error”-dominerad logik. 
Laboratorier, simuleringar och 
pilotanläggningar är vanliga verktyg som 
används för att utföra experiment och tester. 

Huvudsakligen fallstudier, ofta på PDAs som 
ägs av enskilda företag.  

Fallstudier på (i första hand) offentligt finansierade 
PDAs med betoning på den historiska utvecklingen 
av särskilda teknologier. Främst kvalitativ forskning 
med en stark tillit till dokumentstudier och intervjuer. 

(Typ av) resultat  Experimentella testresultat och föreslagna 
lösningar på tekniska och kemiska frågor 
som hindrar uppskalning. Resultaten är ofta 
av en teknisk och kemisk natur. 

Förbättrad förståelse för PDAs som: (i) viktiga 
verktyg för att lära om och skala upp 
teknologi, och (ii) som arenor för samverkan 
inom teknologiutveckling och överföring. 

Förbättrad förståelse för PDAs i innovationssystemet, 
till exempel: (a) de typer av lärande som äger rum, 
och (b) den typ av samverkan som sker mellan 
aktörer och aktiviteter, bland annat källor till 
intressekonflikter i aktörsnätverk. 

Implikationer  Tekniska och ekonomiska konsekvenser av 
föreslagna processlösningar eller 
teknologier i upp-skalning. Identifiering av 
viktiga utmaningar som måste lösas för 
ytterligare uppskalning. 

PDAs innebär både organisatoriska och 
ekonomiska utmaningar utöver de tekniska. 

Identifiering av viktiga framgångs- och 
misslyckandefaktorer för PDAs, och implikationer 
för beslutsfattande. Vanligtvis en betoning på hur 
politiken spelar en viktig roll för att underlätta PDA- 
aktiviteter, och hur den kan utformas för att 
underlätta teknologispridning. 

Effekter 
(utfallsvariabler) 

Undersökningar, beskrivningar och 
verifiering av lösningar på frågor som 
hindrar uppskalning av vissa processer eller 
teknologier.  

Lärande på företagsnivå, samt validering och 
verifiering. 

En kunskapsbaserad innovationspolitik som kan 
”bryta sig loss” från befintliga teknologiska regimer 
och ta nya och bättre fungerande teknologier till 
marknaden. 

Representativa 
tidskrifter  

Organic Process Research & Development; 
International Journal of Greenhouse Gas 
Control; Biosource Technology etc. 

R&D Management; Industrial and Corporate 
Change; Journal of Engineering and 
Technology Management etc. 

Research Policy; Energy Policy; Technology 
Analysis and Strategic Management etc. 
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• Forskning inom teknik och naturvetenskap. Denna litteraturström visar ett 
högst begränsat intresse för PDAs som fenomen, men använder PDAs som arenor 
för tekniska och/eller naturvetenskapliga experiment. Fokus ligger således på 
PDAs som verktyg i uppskalning och verifiering av framväxande teknologiska 
lösningar.   

• Management av teknologi och innovation. Denna litteraturström studerar bland 
annat lärande och osäkerhetsreduktion i PDAs men även utbytesrelationer mellan 
de centrala aktörerna runt en PDA, exempelvis mellan företag och 
utrustningsleverantörer. Studier där PDAs i sig utgör huvudfokus är dock 
sällsynta, utan PDAs diskuteras normalt som komplement till t.ex. samarbeten 
eller teknologisk utveckling. Många av dessa studier behandlar PDAs som drivs i 
privat regi av företag.  

• Innovationssystem. I denna litteraturström utgör pilotanläggningarna ofta ett 
huvudfokus, och studierna är ofta utförda på PDAs som (i alla fall till viss del) är 
offentligt finansierade. De vidare innovationssystemen av samverkande aktörer är 
i fokus liksom de institutionella förutsättningar och politiska beslut som sätter 
ramarna för teknologisk utveckling i PDAs.  

 
I Frishammar et al. (2013) presenteras en mer detaljerad översikt av centrala studier inom 
dessa tre områden, och med fokus på systemgränser, nyckelideér, teoretiska begrepp, 
metoder, resultat, implikationer etc. 
 
2.4 Diskussion och slutsatser  
Vår genomgång av befintlig forskning på PDAs gör inte anspråk på att vara heltäckande, 
men vi kan ändå konstatera att förvånansvärt lite uppmärksamhet ägnats åt den kritiska 
roll som PDAs spelar i många branscher (se även Klitkou et al., 2013). Figur 1 är ett 
försök att konceptuellt sammanfatta våra resultat och ge en struktur för diskussionen. Den 
mellersta delen av denna figur bygger på en konventionell och ofta använd illustration av 
vad som krävs för framgångsrik utveckling av ny teknologi. Specifikt bygger 
illustrationen på Schumpeter (1934), som betonade uppdelningen mellan uppfinning, 
innovation respektive diffusion. Uppfinning innefattar här utvecklingen av en ny teknisk 
idé (med hjälp av grundläggande forskning), och innovation hänvisar till den 
efterföljande utvecklingsprocessen (t.ex. optimering, uppskalning etc.). Diffusion syftar i 
sin tur till den gradvisa spridningen av ny teknologi. 
 
Vår genomgång av litteraturen om PDAs visar dock att i linje med annan samtida 
litteratur om innovation bör den ”Schumpeterianska” konceptualiseringen av 
teknologiska förändringar utvecklas/revideras på ett antal sätt. PDA-fasen utgör 
exempelvis inte en isolerad aktivitet, som följer grundläggande forskning på ett linjärt 
sätt. I praktiken finns det iterativa återkopplingar till grundläggande forskning och 
utveckling samt från teknikspridning till PDA-aktiviteter, vilket bl.a. för tanken till 
modellen för ”chain-linked innovation” som föreslagits av Kline och Rosenberg (1986). 
De aktiviteter som äger rum i en PDA är dessutom ofta nära kopplade till och överlappar 
ofta antingen grundläggande forskning och utveckling och/eller teknologispridning. 
 
PDAs är inte heller en homogen företeelse, och olika PDAs kan ha olika roller, där vissa 
är nära relaterade till FoU-stadiet medan andra snarare syftar till att upptäcka och lära om 
olika marknadsmöjligheter. De tre litteraturströmmar som utgör tabell 1 är också 
illustrationer av de olika roller som en PDA kan ta (se den övre delen av figur 1). När vi 
tar steget från grundläggande forskning och utveckling mot diffusion blir 
systemgränserna vidare, och det finns ett behov av att inte bara fokusera på tekniska 
osäkerheter utan också på de institutionella och marknadsrelaterade osäkerheterna, ofta 
med ökad komplexitet som följd.  
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Figur 1: Ett konceptuellt ramverk för att analysera PDAs roll i 
teknologiutvecklingen 
 
Figur 1 illustrerar dessutom hur arbetet med utveckling av ny teknologi – inklusive de 
aktiviteter som äger rum på PDAs – är inbäddade i en nätverksstruktur som bl.a. kan 
bestå av industriföretag, universitetsforskare, samt andra privata och offentliga aktörer, 
vilka i sin tur har olika drivkrafter. Dessa aktörsnätverk kommer sannolikt att skilja sig åt 
beroende på vilken roll en PDA har samt de geografiska och institutionella sammanhang 
där anläggningarna verkar. Dessa sammanhang påverkas också av t.ex. utformningen av 
offentligt stöd samt av en rad omvärldsfaktorer, bland annat geopolitiska händelser och 
olika politiska beslut och styrmedel (t.ex. patentsystem, skattelagstiftning etc.). 
 
2.5 Utmaningar och lärdomar för framtida forskning  
Baserat på litteraturgenomgången av PDAs kan vi också konstatera att ett flertal viktiga 
frågeställningar och begrepp förtjänar mer uppmärksamhet i form av fortsatt forskning 
och vidare studier. Dessa redovisas i punktform nedan.  

• Lärande. De flesta studier om PDAs betonar betydelsen av lärande, men sällan 
framhålls att detta kan innebära lärande om en rad olika saker. Kamp et al. (2004) 
skiljer mellan fyra olika typer av lärande som samtliga har direkt relevans för de 
utvecklingsaktiviteter som äger rum i PDAs. Dessa inkluderar ”learning-by-
searching” (t.ex. grundläggande forskning och utveckling som resulterar i 
formaliserad kunskap), ”learning-by-doing” (t.ex. tyst kunskap som förvärvats 
under tillverkningsfasen), ”learning-by-using” (t.ex. kunnande som förvärvats i 
användningen av teknologin) samt lärande genom samverkan (t.ex. kunnande 
som förvärvats i samspelet mellan användare och producenter). Dessa olika typer 
av lärande är alla centrala för teknologiutveckling, progression och spridning men 
förtjänar ytterligare uppmärksamhet för att vi bättre ska kunna förstå PDAs roll i 
detta sammanhang.  

• Osäkerhet och tvetydighet. Ett centralt teoretiskt begrepp inom litteraturen om 
PDAs är osäkerhetsreduktion; detta återfinns i samtliga tre litteraturströmmar. 
Litteraturen betonar vidare att osäkerhet kring ny teknologi inte bara rör dess 
tekniska prestanda, utan också efterfrågan på marknaden, allmänhetens attityder, 
legala aspekter etc. Genom att betona vikten av att minska osäkerhet antas dock 
implicit att det underliggande problemet är ofullständig information. Vid studier 
av PDAs verkar det dock rimligt att anta att problem ofta snarare kan hänföras till 
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en brist på ömsesidig förståelse (eller sense-making) mellan de berörda aktörerna, 
det vill säga en brist på gemensamma tolkningar av information snarare än 
informationsbrist som sådan. Denna situation fångas i begreppet tvetydighet, och 
tidigare forskning har visat att aktörer ofta misstar tvetydighet för osäkerhet i 
teknologiutveckling (Frishammar et al., 2011). Övergången från just 
grundläggande forskning och utveckling via uppskalning, verifiering, och vidare 
till diffusion kan i högsta grad karaktäriseras av tvetydighet snarare än osäkerhet, 
med flera alternativa banor och utvecklingsvägar att följa. Detsamma gäller de 
olika drivkrafter och tolkningar som återfinns i aktörsnätverken runt en PDA.  

• Ett behov av mer gränsöverskridande forskning. Det finns inte alltför mycket 
överlapp och korsbefruktning mellan studier av PDAs inom t.ex. forskning om 
management respektive innovationssystem, och det finns ett antal skäl till varför 
mer mångvetenskapligt arbete på PDAs skulle vara värt besväret. Ett skäl är att 
dessa två litteraturströmmar delvis har olika empiriska tillämpningsområden, där 
den första fokuserar på företagsägda (ofta privata) PDAs medan litteraturen om 
innovationssystem har en stark betoning på PDAs med delvis offentlig 
finansiering (t.ex. i energisektorn). Studier inom innovationsledning kan därför 
lära av att studera aktörsnätverk såsom hur dessa konceptualiseras i 
innovationssystemlitteraturen, eftersom privatägda PDAs också har ett antal 
intressenter omkring dem, såssom kunder, leverantörer av processteknik, 
anläggningsentreprenörer och universitet etc. (Hutcheson et al., 1995). 
Litteraturen inom innovationssystemspåret ägnar å sin sida begränsad 
uppmärksamhet åt de incitament som de olika aktörerna (t.ex. industriella 
partners) har för att gå med i FoU-samarbeten. Detta är allmänt bättre belyst inom 
management litteraturen, och även på denna punkt bör en närmare integrering av 
ovan nämnda områden vara värdefull. 

• Kunskapsspridning vs. kunskapsläckage. En viktig fråga för PDAs är den om 
kunskapsspridning kontra skyddet av immateriella rättigheter. En stor del av den 
kunskap som genereras vid PDAs är kollektiva nyttigheter, som kan ha ett värde 
för en rad andra aktörer i samhället. Dessa spridningseffekter uppstår eftersom 
det är svårt för de industriella aktörerna att tillgodogöra sig hela nyttan av 
utvecklingsarbetet i PDAs (även i närvaro av patentmöjligheter), och detta gör att 
externa aktörer ofta kan förvärva ny kunskap till en bråkdel av de totala 
kostnaderna. Detta utgör ett motiv för (delvis) offentligt stöd till PDAs, ofta i 
kombination med krav på en bred spridning av den kunskap som genereras 
(Mowery et al., 2010). De positiva och negativa effekter som kunskapsspridning 
och kunskapsläckage skapar utgör dock ett ”tveeggat svärd”. För omfattande krav 
på bred kunskapsspridning kan reducera incitamenten för centrala kommersiella 
aktörer att samverka kring PDAs.  

• I vilken mån behöver framväxten av ny teknologi skyddas från konkurrens? 
En annan fråga som innebär svåra avvägningar handlar om önskan om att å ena 
sidan skydda framväxten av nya teknologier (t.ex. genom etablerandet av s.k. 
nischmarknader), och å ena sidan skapa ett selektionstryck på densamma. Detta 
är en strategisk fråga både för enskilda företag och för politiska beslutsfattare när 
offentligt stöd till PDAs ska utformas. Om skyddet är för generöst utformat 
kommer aktörerna inte att t.ex. tvingas ta itu med de negativa bieffekter som 
tillämpningar av ny teknologi kan skapa. Men om selektionstrycket å andra sidan 
är för starkt riskerar alternativa utvecklingsvägar för teknologin att stanna av eller 
omöjliggöras. Denna avvägning kräver ytterligare belysning i framtida forskning. 
Beslutsfattare skulle till exempel vara förtjänta av forskning som undersöker i 
vilken omfattning och under vilka omständigheter privata investerare är benägna 
att satsa betydande resurser på projekt vars avkastning är osäker och ligger långt 
fram i tiden. 

• Målfokus och målkonflikter. Ett sista exempel på en potentiell källa till 
konflikter kring PDAs gäller målen för verksamheten som bedrivs, och det 
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faktum att deltagarna i aktörsnätverket runt en PDA kan ha väldigt olika åsikter i 
denna fråga. Detta problem har uppmärksammats i tidigare arbeten men få studier 
undersöker betydelsen av sådana målkonflikter i detalj, liksom olika sätt att 
adressera problemet. Ett vanligt problem är exempelvis spänningar mellan de 
aktörer som främst vill testa speciella, väl definierade tillämpningar av ny 
teknologi och de som i stället vill utnyttja PDAs mer i demonstrationssyfte för att 
utforska nya marknadsmöjligheter. Dessa olika mål kan dessutom kräva en 
varierande uppsättning organisatoriska principer och ägandemönster för PDAs, 
och även sådana avväganden utgör en viktig fråga för framtida forskning.  

 
I nästkommande avsnitt tar vi avstamp i ovanstående diskussion och utvecklar ett mer 
detaljerat teoretiskt ramverk för att analysera utvecklingen av olika teknologispår inom 
bioraffinaderiområdet i Sverige. Detta ramverk tar sin utgångspunkt i den s.k. TIS-
litteraturen och identifierar fyra viktiga typer av PDAs för utvecklingen inom detta 
område. 
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3 Utvecklingen mot bioraffinader i Sverige 
 
3.1 Ett teoretiskt ramverk för att analysera PDA 
I detta avsnitt presenteras ett teoretiskt ramverk som kan utnyttjas för att analysera den 
roll som PDA spelat i utvecklingen av skogsråvarubaserad bioraffinaderiteknologi. 
Utgångspunkten för detta ramverk är det teknologiska innovationssystemsperspektivet 
(TIS). Det har sitt ursprung i början av 1990-talet som ett av fyra systemperspektiv på 
innovation, och syftar till att öka förståelsen kring innovationsprocesser och att erbjuda 
underlag för beslutsfattare på myndighetsnivå samt inom politiken (Carlsson m.fl., 2002).  
 
TIS-analysen utgår från framväxten av kunskapsområden såsom solceller, vindkraft, eller 
som i vårt fall ”bioraffinaderier”, och tydliggör den framväxande dynamik som uppstår i 
systemet mellan teknologin, systemets aktörer (dvs. företag, branschorganisationer och 
icke-professionella organisationer), dess nätverk samt de institutioner (t.ex. lagar och 
regler) som formar spelreglerna på de framväxande marknaderna för teknologin. De 
aktörer som ingår i systemet avgränsas till de som avsätter resurser för att utveckla 
teknikområdet. Figur 2 illustrerar strukturen i ett TIS. 
 
 

 
Figur 2: De strukturella elementen i ett TIS och de risker som aktörerna behöver 
adressera 
 
I den tidiga, formativa, fasen då strukturen i ett framväxande TIS byggs upp är aktörerna 
ofta i konflikt med varandra över vilka tekniska lösningar som bör tillämpas, designval, 
och inte minst över den gemensamma resursbasen. Samtidigt är de också beroende av att 
samarbeta för att utveckla gemensamma strukturer och resurser (Van de Ven, 1993).  Den 
formativa fasen karakteriseras därför oftast av en långdragen, högst osäker och (för 
många) smärtsam process där institutioner, organisationer och teknik behöver anpassas 
till varandra (Nelson, 1994). Det är också i denna fas som en industriell kapacitet behöver 
skapas, nya värdekedjor formeras och ett antal osäkerheter/risker reduceras för att 
systemet skall kunna växa sig starkt, och för att en fas av snabb marknadstillväxt ska 
kunna ta över. Vi vet från tidigare studier att framväxten av genuint nya 
kunskapsområden ofta kan ta flera decennier (se t.ex. Grubler, 1998). 
 
Under den formativa fasen är riskerna och osäkerheterna stora och dessa avskräcker 
företag från att bidra till utvecklingen av nya TIS, vilket i sin tur gör det svårt för de fåtal 
aktörer som är aktiva att faktiskt bidra till att reducera osäkerheter och på så sätt attrahera 
nya aktörer med kompletterande komptenser och resurser. Osäkerhetsreducering kräver 
därför att företagen har möjligheter att experimentera med flera teknologier, och i olika 
typer av konstellationer tillsammans med kunder som kan bidra med sin kunskap.  
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Utifrån ett policyperspektiv är stimulerande av lärande och reduktion av osäkerheter 
viktiga skäl till att rikta ett offentligt stöd till PDAs (Karlström and Sandén, 2004). 
Förenklat går det att säga att PDAs har två huvudsakliga syften: (a) att testa och verifiera 
produkter, processer och system i en industriellt relevant skala; samt (b) att främja en 
spridning av teknologi och därigenom bidra till en vidare kommersialisering av ett 
specifikt teknologiområde. Samtidigt handlar teknologiverifiering, uppskalning, 
kommersialisering och spridning i grund och botten om icke-linjära processer där lärandet 
från misslyckanden är en central del av innovationsprocessen (Kline and Rosenberg, 
1986). Detta lyftes också fram i litteratursyntesen (se avsnitt 2.4).  
 
Som beslutsfattare vid myndigheter och inom politiken kan det finnas omständigheter 
som gör det svårt att få acceptans, inom de egna leden och från allmänheten, för att 
skattemedel används för att finansiera dyra PDAs som ”misslyckas” på kort sikt. Detta 
gäller speciellt då lärandeeffekter från misslyckade projekt är svåra att spåra och kanske 
först uppstår när nya projekt långt senare skall materialiseras, eller omsättas inom icke-
relaterade teknikområden, i andra regioner/länder eller genom att dåliga teknikval utesluts 
från fortsatt teknologisk utveckling. Samtidigt kan det vara viktigt för beslutsfattare att 
vara väl förberedda för att hantera misslyckanden. En väl fungerande uppsättning av olika 
typer av PDAs kan därför bidra till att reducera risker och fånga upp erfarenheter från 
misslyckade projekt över tid.  
 
I avsnitt 2 betonade vi att PDAs kan vara utformade för olika syften beroende på i vilken 
fas ett visst kunskapsområde (TIS) befinner sig. Nedan i Figur 3 bygger vi vidare på detta 
resonemang och identifierar fyra olika typer av PDAs, som placeras in på en s.k. ’S-
kurva’ för att indikera kunskapsområdets mognadsgrad, samt i vilken fas i utvecklingen 
(formativ eller tillväxt) som den befinner sig. Dessa typer av PDAs bidrar på ett 
kompletterande sätt till utveckling och spridning av nya teknologiområden innan mer 
generella styrmedel kan möta upp för att bl.a. kompensera för externa miljöeffekter som 
orsakas av t.ex. fossilbaserade alternativ. Styrmedel av generell karaktär, exempelvis en 
koldioxidskatt eller en kvotplikt för förnybar energi, gör i praktiken inget för nya 
framväxande kunskapsområden i en tidig fas utan spelar en roll först när dessa har nått en 
tillräckligt hög mognad för att de kan konkurrera med etablerade alternativ (Sandén and 
Azar, 2005).   

 
Figur 3: Olika typer av kompletterande PDA för att stimulera framväxten av ett 
nytt kunskapsområde (TIS) 
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Den första typen av PDAs, s.k. Typ I-demonstrationer, som spelar en viktig roll under 
den formativa fasen kallar vi här för högprofil-demonstratorer. Dessa kan bestå av 
tävlingar, offentlig finansiering eller enskilda företag som vill visa upp sig inom ett nytt 
teknologiområde. Dess främsta syfte är att skapa uppmärksamhet, legitimitet och väcka 
intresse. De söker på så vis inte i första hand optimala tekniska lösningar som kan 
implementeras i industriell skala. Typ-II-baserade demonstratorer, s.k. verifierings-
demonstratorer, handlar däremot om att verifiera och skapa teknologiskt 
”handlingsutrymme”. Den tredje kategorin, Typ-III eller uppskalnings-demonstratorer, 
har i sin tur fokus på marknadsintroduktion och fältförsök som syftar till att skapa 
värdekedjor, förbättra prestanda, reducera kostnader och få kunskap från kunder när 
teknologin är i drift hos dessa. Den fjärde och avslutande typen av PDAs (Typ IV) 
driftsätter sedan en kunskapsinfrastruktur bestående av olika typer av anläggningar som 
kan användas av industrin och akademin för att göra ständiga förbättringar och testa nya 
teknologispår.  
 
För att dessa typer av anläggningar skall kunna driva utvecklingen framåt har det i 
litteraturen poängterats att det är viktigt att kunna gå fram och tillbaka (iterera) mellan 
verifiering och uppskalning eftersom olika typer av ”flaskhalsar” inte blir synliga förrän 
tekniken de facto har skalats upp. Det har också poängterats att det bör finnas överlapp 
mellan olika typer av demonstrationsprogram samt mellan Typ III-demonstratorer och de 
mer generella styrmedel som är teknikneutrala i sin utformning (se Figur 3). Vi kommer 
nu att applicera ovan beskrivna ramverk och ovanstående kategorisering av olika typer av 
PDAs för att analysera den historiska utvecklingen av framtidens bioraffinaderier i 
Sverige. 
 
3.2 Den historiska utvecklingen av bioraffinaderier 
För utvecklingen av framtidens bioraffinaderier har två något överlappande 
kunskapsområden ansetts vara av strategisk vikt för Sverige under större delen av 1900-
talet. Dessa är biokemisk respektive termokemisk konvertering av olika typer av mer eller 
mindre förnybara restflöden från skogen, jordbruket, hushållen och industrin (se Figur 4). 
Syftet med teknologiutvecklingen har varit att möjliggöra samproduktion av nya typer av 
material, fin- och bulkkemikalier, drivmedel, el och värme, och därmed även höja 
förädlingsmarginalerna inom den etablerade industrin. 
 
 

 
Figur 4: Två parallella kunskapsområden som utgör grunden i framtidens 
bioraffinaderier 
 
Inom dessa två kunskapsområden finns ett flertal teknologispår som utvecklats över tid. 
Under 1990-talet och början av 2000-talet var det stort fokus på trycksatt förgasning i 
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Sverige, i och med Sydkrafts satsning på en Typ II-demonstrator i Värnamo. Över tid har 
nätverket bakom denna satsning kommit att upplösas. I stället har ett relativt nytt nätverk 
uppstått i anslutning till Chalmers och Göteborg Energis satsningar på atmosfärisk 
förgasning samt ett nätverk kring Umeå Universitet kring torrefiering. När det gäller 
biokemisk konvertering sker det en relativt ny utveckling kring ligningseparering i 
Bäckhammar för framställning av nya material etc. Men även denna utveckling är relativt 
ny. I vår analys nedan har vi valt att fokusera på de två teknologispår som har uppvisat 
den längsta sammanhängande historien, och som fortfarande är aktuella utifrån ett 
nationellt perspektiv. Dessa är biokemisk konvertering av biomassa och termisk 
konvertering av svartlut (svartlutsförgasning).   
 
3.2.1 Biokemisk konvertering av biomassa 
Figur 5 summerar den svenska utvecklingen av biokemisk konvertering över tid.3 
Historien kring biokemisk konvertering av biomassa har sitt ursprung från sulfitbruken i 
Sverige, som sedan 1940-talet har tillverkat etanol och insatskemikalier som biprodukter 
från pappersmassetillverkningen. Sulfitbruken övergick till sulfatprocessen, eller 
avvecklades, när miljökraven ökade och när billig olja återkom till marknaden  byggdes 
en ny petrokemiindustri upp i Stenungsund på 1960-talet, och stora delar av den 
biobaserade kemikalietillverkningen avvecklades. 
 
Berol Kemi och sedermera Sekab (som bildades 1985 som ett samägt bolag mellan Modo 
och Berol Kemi) i Örnsköldsvik fick dock ett särskilt statligt stöd från Överstyrelsen för 
Civil Beredskap (ÖCB) för att vidmakthålla kunskapen kring den biobaserade kemin. 
Genom ett flerpartsavtal i början av 1980-talet lyckades man bibehålla uppgradering av 
sulfitbaserad sprit till etanol och kemikalier (se Figur 5, kolumn 1). Avtalet syftade till att 
hantera den risk som var förknippat med ett lägre fossilt energipris, och det hjälpte till att 
göra fortsatt produktion lönsam.  
 
 

Figur 5: Utvecklingen av biokemisk konvertering av biomassa i Sverige 
 
Sekabs ambitioner har dock beskrivits som mer omfattande än att bibehålla kompetensen 
kring biobaserad kemiproduktion (Ulmanen, 2013). I början av 1980-talet bildades SSEU 
(Stiftelsen Svensk Etanolutveckling) då skogs- och jordbruksintressen sammanföll, och 
                                                      
3 Figuren ska läsas från vänster till höger. Varje kolumn definieras utifrån en strategiskt viktig 
händelse som har haft inverkan på aktörs/nätverksstrukturen, teknologiutvecklingen och de 
institutionella förutsättningarna för kunskapsområdet. Dessa händelser och förändringar i 
strukturen ger i sin tur upphov till att risken för aktörerna att bidra till utvecklingen av 
kunskapsområdet antingen minskar (-) eller ökar (+). Dessa förändringar i risk har subjektivt 
graderats på i en tregradig skala. 
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dessa organiserade sig för att främja utvecklingen av etanol först som råvara för 
kemiindustrin och sedermera som ett fordonsbränsle (se kolumn 2 i Figur 5). I början på 
1990-talet lobbade SSEU för en storskalig Typ II-demonstrator baserad på den s.k. 
’CASH teknologin’ (Canadian American Swedish Hydrolysis), som utvecklats i ett bi-
lateralt sammarbete, men initialt gick detta trögt. SSEU fick inte gehör för sina önskemål 
inom den politiska sfären och organisationen vände sig därför i stället till 
forskarsamhället.  Där gick det bättre, men det var först 1993 som det första 
etanolprogrammet kom till stånd i Sverige. Detta program resulterade inte i en storskalig 
demonstration utan i en mindre Typ II pilot vid Lunds universitet som var designad för 
hydrotermisk och enzymatisk behandling av biomassa. Detta var ett område som forskare 
och forskningsfinansiärer bedömde att Sverige hade möjligheter att utveckla vidare. 
Tester i bänkskala reducerade den tekniska risken något, men den teknologiska 
utvecklingen gick relativt långsamt. 
 
I stället för att vänta på att teknologin skulle mogna satsade SSEU på att stimulera 
efterfrågan och inledde aktiviteter tillsammans med Scania som ledde till s.k. 
”flottförsök” med bussar redan 1986. Flottförsök är en form av Typ III-demonstratorer, 
nerströms från drivmedelsproduktionen, där system av infrastruktur inklusive fordon 
byggs ut och tas i kommersiell drift i begränsad skala.4 Infrastrukturen för etanol byggdes 
därmed ut men baserades främst på första generationens etanol (se kolumn 3 i Figur 5). 
Många kommuner nappade på idén med etanolbussar, och 1993 utökades försöken till 
personbilar då en lokal Ford-återförsäljare i Örnsköldsvik och SSEU började importera 
etanolfordon som utvecklats för den brasilianska marknaden. Sekab utvecklade 
bränslestandarder och kring 1997 fanns det därför en initial infrastruktur för etanol och 
stöd för alternativa drivmedel, vilket i sin tur minskade både produktrisken och den 
institutionella risken för aktörerna.   
 
I och med dessa flottförsök mobilserades även ett relativt stort kommersiellt och 
offentligt stöd för etanol, vilket föranledde ett större forskningsprogram (210 miljoner 
kronor under perioden 1998-2004) med målsättningen att få till en Typ II-demonstrator i 
industriell skala (se kolumn 4 i Figur 5). Ett teknikutvecklingsbolag, Energi Centrum 
Norrland (ECN) samägt av kommunerna i Norrland, och offentligt ägt bolag för 
anläggningen, Etanolpiloten AB (EPAB), bildades för att hantera den organisatoriska 
risken samt för att säkerställa att ett "neutralt" ägande skulle möjliggöra maximal 
offentlig finansiering och därmed undvika problem kopplade till EUs statsstödsregler. 
EPAB:s ägare, holdingbolagen till Umeå Universitet respektive Luleå Universitet, var i 
praktiken passiva och det ekonomiska ansvaret för verksamheten skrevs över till ECN. 
Anläggningen var i sin tur placerad i Sekabs lokaler, och med tiden bytte Sekab ägare och 
ECN (som då bytt namn till E-technology) uppgick i Sekab. Som en naturligt konsekvens 
anpassades anläggingen till Sekabs visioner för tekniken och blev intimt förknippad med 
dess verksamhet.  
 
Anläggningen stod färdig år 2004 och teknologiutvecklingen tog nu flera rejäla språng 
framåt, och den tekniska risken reducerades därmed rejält. Lagstiftningen anpassades 
också successivt för att bereda vägen för en storskalig introduktion av etanol på 
marknaden, och Sekab deklarerade att de kunde bygga de första storskaliga 
demonstratorerna (Typ III) i kommersiell skala kring åren 2008/2009. Parallellt med att 
anläggningen byggdes utökades flottförsöken (Typ III), tekniken blev kommersiell (se 
kolumn 5 i Figur 5), och etanolmarknaden växte i Sverige. För att möta den ökande 
efterfrågan investerade Sekab i första generationens etanolproduktion från spannmål. 

                                                      
4 Det kan till exempel handla om allt från att ett nytt tankställe med tillhörande infrastruktur byggs 
ut för att försörja en enskild busslinje eller en mindre fordonsflotta, till ett större antal tankstationer 
med tillhörande infrastruktur som försörjer en större uppsättning av fordon och intressentgrupper.   
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Företaget blev snabbt en av de största importörerna av etanol samtidigt som de började 
investera i egna odlingar och fabriker.   
 
Innan investeringar i kommersiella anläggningar av Typ III kunde göras baserat på den 
inhemska teknologin, slog emellertid finanskrisen till (2008) och spannmålsetanolen 
drabbades av en legitimitetskris. Båda kriserna slog hårt tillbaka mot Sekab och 
utvecklingen av den inhemska teknologin (kolumn 6 i Figur 5). Sekab hade dessutom inte 
säkrat sina kontrakt genom så kallade ”back-to-back”-avtal, vilket gjorde att de drabbas 
svårt när priset på fossila drivmedel störtdök från historiskt sett höga nivåer. Företaget 
hamnar i en finansiell kris och tvingadas därför be ägarna om ca 400 miljoner kronor i 
kapital. 
 
Anläggningen kostar ca 20 miljoner kronor per år och 2011 anser Sekab att 
teknikutvecklingen nått en nivå som inte motiverar fullt utnyttjande av anläggningen. För 
att säkra tillgången till anläggningen som fortfarande behövs för att göra försök baserat på 
råvaror från presumtiva kunder av Typ III anläggningar i kommersiell skala, börjar Sekab 
leta efter någon annan som kan ta över driftsansvaret för anläggningen. 2012 tar Sekab 
kontakt med SP Sveriges tekniska forskningsinstitut som succesivt tagit över ansvar för 
anläggningen och genomfört anpassningar för att skapa en mer flexibel, ekonomiskt 
bärkraftig och permanent forskningsinfrastruktur (Typ IV) i syfte att tilltala en bredare 
krets av kunder på den nationella och internationella marknaden för nya 
bioraffinaderiprodukter  (kolumn 7 i Figur 5). I och med övertagandet har fokus flyttats 
från etanol och Sekab till ett större nätverk av aktörer som växt fram runt anläggningen 
och till stor del organiserat sig kring det samägda medlemsbolaget Processum, men även 
internationellt. Samt deras behov av en anläggning som lämpar sig för vidarförädling av 
ett brett spektrum av råvaror till en stor mängd kemikalier, drivmedel, kompositer, 
polymerer, fastbränslen med mera. 
 
3.2.2 Termisk omvandling av svartlut  
Svartlut är en biprodukt i kemisk massatillverkning som kokas i en så kallad sodapanna, 
och möjliggör kemikalieåtervinning, samt produktion av el, värme och ånga. Dessa 
produkter används sedan i bruket. Den konventionella kokprocessen kan ersättas med 
svarlutsförgasning som också skulle kunna möjliggöra produktion av högvärdiga 
kemikalier, förnybara drivmedel, el och värme för export och med en hög verkningsgrad. 
Bakom denna teknologi ligger betydande privata och offentliga investeringar i Sverige, 
och utifrån ett internationellt perspektiv har en unik kunskapsbas byggts upp i Sverige 
sedan 1980-talet.  
 
Figur 6 illustrerar utvecklingen av termisk konvertering av svartlut i Sverige. 
Svartlutsförgasning har sitt ursprung från ett patent som utvecklades av chefsingenjör 
Lars Erik Kignell. Han arbetade med att förverkliga förgasning av tunga oljor i 
Nynäshamn kring 1980 (Figur 6, kolumn 1). Han blev då bl.a. bekant med en 
fossilbaserad förgasningsteknik, suspensionsförgasning, och med en bakgrund från 
skogsindustrin kunde han identifiera likheter med svartluten och hur teknologin skulle 
kunna integreras i pappersmasseindustrin. Nynäshamnsprojektet lades sedermera ned men 
det resulterade i ett patent på svartlutsförgasning samt i ett konsultbolag (Nycomb 
Synergetics) med strategiskt viktig kompetens baserad på storskaliga förgasningsprojekt. 
Patentet köptes sedermera av ett litet utvecklingsbolag, Chemrec, som hade arbetat med 
liknande idéer.   
 
Chemrec blev därefter uppköpt av panntillverkaren Kvaerner som inledde ett samarbete 
med Assi Domän om att utveckla en s.k. ”Booster”-applikation för att möta existerande 
kapacitetsbrist i massabrukens sodapannor. En Typ II Booster-pilot byggdes vid Assi 
Domäns bruk i Frövi för att verifiera tekniken, och en första Typ III-demonstrator i 
kommersiell skala köptes av Weyerhaeuser i New Bern i USA (Figur 6, kolumn 2) i 
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mitten av 1990-talet. Uppskalningen var dock långt ifrån problemfri, men tack vare 
finansiellt stöd från Department of Energy (DOE), den materialtekniska kompetensen vid 
Oak Ridge National Laboratory (ORNL), och kunden Weyerhaeuser möjliggjordes 
kunskapsutveckling i industriell skala, där problemen kunde lösas och teknikrisken 
reduceras.  
 
Parallellt med utvecklingen i USA gick Kvaerner vidare tillsammans med 
papperskoncernen Stora för att verifiera en trycksatt variant av tekniken för elproduktion. 
De byggde en Typ II-demonstrator i Skoghall och såg möjligheter till storskalig 
elproduktion med kombinerade gasturbiner (IGCC) för att ersätta den, efter 
Tjernobylolyckan, starkt ifrågasatta kärnkraften (Figur 6, kolumn 3). Nycomb 
Synergetics anlitades för att möjliggöra ett storskaligt projekt med Assi Domän, som var 
intresserade av att byta ut sin konventionella sodapanna mot den nya teknologin vid 
bruket i Piteå. Planen var att bygga en Typ III-demonstrator i kommersiell skala samt en 
mindre Typ II-pilot i dess anslutning för att lösa återstående tekniska problem parallellt. 
Den tekniska risken ansågs som relativt hög, men med ett utlovat investeringsstöd på 
halva totalbeloppet (237,5 miljoner kronor) från det offentliga organet FABEL 
(Främjandet av förnyelsebar el) ansågs den hanterbar. Kvaerner och Assi avsåg att dela 
på det resterande investeringsbeloppet. 
 

 
Figur 6: Utvecklingen av termisk konvertering av svartlut i Sverige 
 
Anläggningen planerades stå färdig till slutet av 1990-talet, men planerna sammanföll 
med avregleringen av elmarknaden i Sverige (1996) och stora delar av Europa. 
Avregleringen motiverades med att den skulle leda till lägre elpriser, vilket dock också 
fick till följd att nyinvesteringar i elproduktion stannade av och detta utlöste en 
kassaflödeskris hos många utrustningstillverkare, däribland Kvaerner. Samtidigt 
drabbades Assi Domän av stora förluster på grund av dåliga investeringar i Ryssland. 
Dessa faktorer innebar sammantaget att marknadsrisken samt de tekniska och 
institutionella riskerna ansågs för höga. Planerna avbröts, Kvaerner knoppade av 
Chemrec, som sedan köptes upp av de privata ägarna till Nycomb Synergetics.  
 
Krisen gjorde att både Chemrec och Nycomb nästan gick omkull, och med dem också 
utvecklingen av svarlutsförgasning i Sverige. Men tack vare att teknologin ansågs vara 
strategiskt viktig för att adressera den uppseglande klimatkrisen kunde situationen räddas 
(Figur 6, kolumn 5). FABEL, som då uppgått i Energimyndigheten, lät Chemrec behålla 
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det stöd man tidigare erhållit (dvs. 237,5 miljoner kronor) som en form av 
utvecklingsbidrag för investeringar i utrustning. Energimyndigheten skapade samtidigt 
det s.k. BLG-programmet. Detta program existerade både som juridisk enhet för ägande 
av framtida anläggningar, och som forskningsprogram vid Energimyndigheten för att 
stötta byggandet av en ny Typ II-demonstrator i anslutning till bruket i Piteå. Genom att 
BLG-programmets huvudmän utgjordes av några av de större universiteten i Sverige 
kunde också mer offentliga medel kanaliseras till anläggningen jämfört med om Chemrec 
hade stått som ägare till anläggningen.  
 
När den nya piloten invigdes år 2005 hade därför en forskningsinfrastruktur vid ETC i 
Piteå skapats med operatörer, labbutrustning, kapacitet att genomföra relaterade 
experiment och bedriva forskning i samarbete med de stora universiteten i Sverige. 
Chemrec hade dessutom ensamrätt att patentera alla resultat. Därefter kunde Chemrec 
koncentrera sig på uppskalning samt på formering av nya värdekedjor för teknologin 
(Figur 6, Kolumn 6). Piloten blev därmed en viktig referens för Chemrec, och användes 
för att attrahera riskkapital (Vantage Point och VTT) samt för att vinna ett EU-projekt 
(BioDME). Detta ledde till att en industriell allians längs en tänkt värdekedja kunde 
bildas, och innebar också att den existerande piloten kunde modifieras för att verifiera 
DME-produktion från svartlut.  
 
DME är ett gasformigt dieselbränsle som bl.a. Volvo varit intresserade av sedan slutet av 
1990-talet. Redan 1999 byggde Volvo en första nerströms Typ I-demonstrator där 
teknologin visades upp i en specialbyggd lastbil. EU-projektet BioDME innebar att 
anpassningar av komponenter kunde göras hos viktiga underleverantörer så att framtida 
lastbilar skulle kunna serietillverkas. I ett mindre flottförsök (en nerströms Typ III-
demonstration) kunde infrastrukturen kring DME och fordon testas.  
 
För att stötta utvecklingen gick regeringen ut med ett extra stöd på närmare 1 miljard 
kronor för finansieringen av storskaliga demonstratorer av Typ III. Domsjö fabriker 
skickade in en ansökan om ett investeringsstöd på 500 miljoner kronor (utav en 
totalkostnad på 3,5 miljarder kronor) för att bygga en första anläggning baserat på 
Chemrecs teknologi. Ansökan beviljades snabbt men byggstarten försenades då anslaget 
behövde prövas enligt EU:s statsstödsregler. Innan detta blev klargjort hade det indiska 
företaget Aditya Birla Group köpt Domsjö Fabriker och gjort en ny bedömning av 
investeringen (Figur 6, kolumn 7). I slutändan ansåg Aditya Birla att investeringen var för 
fokuserad på fordonsbränslen – ett område som låg utanför företagets egen kärnaffär (dvs. 
en produktrisk). Dessutom ansåg det indiska företaget att möjligheterna att utveckla detta 
som ett nytt affärsområde var begränsade av den dåvarande skattelättnad som i Sverige 
beviljades enbart på årsbasis (en institutionell risk), och inte skapade de erforderliga 
långsiktiga kommersiella förutsättningar som krävdes för en så pass stor investering.  
 
Som ett resultat av Aditya Birlas beslut att kliva av projektet har riskfinansiärerna dragit 
sig ur Chemrec, och Chemrec har i sin tur varit tvungna att säga upp större delen av sin 
personal. För att inte förlora kompetensen kring svartlutsförgasning (inklusive 
driftskompetensen vid pilotanläggningen) har en av ägarna till BLG-programmet, Luleå 
tekniska universitet, med stöd från Energimyndigheten, tagit över nyckelpersonal samt 
driften av anläggningen. Precis som i Örnsköldsviksfallet sker även här ett arbete med att 
vidga anläggningen till en Typ IV-demonstrator, som ska kunna serva fler ändamål än att 
utveckla Chemrecs teknik kring svarlutsförgasning. Samtidigt arbetar Chemrec med att 
starta upp sin verksamhet igen. 
 
3.3 Diskussion 
I denna förstudie har vi utvecklat ett tentativt ramverk för att analysera PDAs roll i 
teknologisk utveckling, och applicerat detta ramverk på två framväxande och möjliga 
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teknologispår inom utvecklingen av framtidens bioraffinaderier, nämligen biokemisk 
konvertering av biomassa och termisk konvertering av svartlut. Ramverket illustrerar hur 
det ofta behövs en uppsättning av olika och kompletterande PDAs för att skapa 
uppmärksamhet (Typ I), verifiering (Typ II), och uppskalning (Typ III) innan mer 
generella styrmedel kan möta upp och, understödda av en permanent 
forskningsinfrastruktur (Typ IV), bidra till att sprida och få genomslag för ny teknologi 
på marknaden.  
 
Fallstudierna illustrerar väl ett antal av de generella lärdomar om PDAs som lyftes fram i 
avsnitt 2. Utvecklingen av olika kunskapsområden sker ofta genom en hög grad av 
iteration mellan de olika stegen i utvecklingsprocessen (dvs. grundläggande forskning, 
optimering, uppskalning, spridning etc.). Det är också tydligt hur utvecklingsarbetet 
sträcker sig över lång tid, och är beroende av ett komplext aktörsnätverk samt av ett antal 
omvärldsfaktorer (t.ex. oljeprisutveckling, skattepolitik etc.). Intressekonflikter kring 
viktiga teknikval etc. samt förändringar i omvärlden kan göra att viktiga utvecklingssteg 
går i stå (t.ex. på grund av bristande finansiering), samt att viktig kompetens då riskerar 
att gå förlorad.  
 
De två fallen illustrerar att det i Sverige har funnits relativt väl fungerande styrmedel för 
Typ I- och Typ II-demonstratorer i form av offentligt investeringsstöd i kombination med 
privat finansiering. Etablerade styrmedel visar sig även fungera relativt väl för nedströms 
Typ III-demonstrationer, som lanseras för att utveckla infrastrukturen kring nya 
drivmedel. Våra fallstudier visar emellertid också hur Typ III-demonstratorer som avser 
nya anläggningar för produktion av drivmedel och kemikalier hade krävt tydligare 
styrmedel för att hantera risker och behovet av långsiktiga spelregler relaterade till 
konkurrerande fossila bränslen. Denna risk tycks inte ha kunnat adresseras fullt ut enbart 
med investeringsstöd.   
 
Som en konsekvens av denna brist i styrmedelsmixen för Typ III-demonstratorer har det 
inte heller kunnat skapas något överlapp mellan uppskalningsfasen och de generella 
styrmedel som skall främja förnybara alternativ. Teknologiutvecklingen har bland annat 
därför och vid ett flertal tillfällen stannat upp samt varit nära att gå förlorad. Utan 
styrmedel som hanterar fossilmarknadsrisken i en uppskalningsfas riskerar satsningar som 
pågått under decennier snabbt att förödas till ”sunk costs”, och den nyckelkompetens som 
står för utvecklingen samt har möjlighet att dra nytta av den går förlorad. 
 
Fallen genererar också ett antal frågor som är viktiga att belysa i vidare forskning. För det 
första, om investeringsstöd är ett otillräckligt styrmedel, hur bör då styrmedel som 
avlastar fossilmarknadsrisken i Typ III-demonstratorer vara utformade? Vilka typer av 
styrmedel är mest lämpade, och hur kan de fasas in och ut i övergångsperioder mellan 
verifiering och uppskalning och fasas ut när generella styrmedel kan ta vid? Hur skiljer 
sig denna typ av styrmedel beroende på kunskapsområden och när skall de inte tillämpas? 
 
För det andra, hur bör finansieringen av piloter som är i övergången mellan Typ II och 
Typ IV utformas och organiseras i de fall generella styrmedel misslyckas med att möta 
upp och en generell teknologiutveckling inte kommer till stånd? I den nuvarande 
modellen uppstår tydliga glapp mellan de olika typerna av PDAs och för att ”rädda” 
situationen verkar projektfinansiering vara en bristfällig och alltför kortsiktig lösning.  
 
Båda fallen illustrerar också hur utvecklingen har varit starkt beroende av ett antal små 
och, för omvärldens förändringar, sårbara aktörer. Dessutom har det offentliga stödet 
relativt ensidigt gått till att gynna snävt definierade privata intressen. Detta kanske är 
nödvändigt för att få till stånd en utveckling, men det kanske också går att organisera 
strategiskt viktiga PDAs så att de i en större utsträckning kan vara attraktiva för ett större 
antal aktörer? Dessutom tycks universiteten känna sig tvungna att ställa upp som neutrala 
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men passiva ägare till storskaliga PDAs för att komma runt problemen med EU:s 
statsstödsregler. Frågan uppstår därför om det finns bättre sätt att organisera 
teknologiutvecklingen med ett neutralt men aktivt ägande som klarar av att balansera 
olika intressen? Det behövs också en ökad förståelse för olika aktörers drivkrafter för att 
ingå i utveckligsamarbeten centrerade kring PDAs, samt de intressekonflikter som kan 
uppstå i dessa samarbeten.  
 
På ett liknande sätt som universiteten tvingas Energimyndigheten till kortsiktiga och 
kostsamma räddningsåtgärder när det saknas tydligt överlapp mellan 
demonstrationsprogram och generella styrmedel. Detta tvingar myndigheten att i hög 
utsträckning ”välja” vinnare snarare än att skapa dem. En central fråga för vidare 
forskning blir då hur myndigheter i praktiken ska kunna bedriva en teknikspecifik politik 
som är inriktad mot att skapa vinnare snarare än att välja dem?  
 
Våra fallstudier visar också att den framtida utvecklingen i stor del avgörs av den 
etablerade industrins mottagarkapacitet. För att få ”tillträde” till marknaden är 
teknologiutvecklingsaktörer såsom SEKAB och Chemrec starkt beroende av att etablerad 
industri integrerar den nya tekniken i befintliga processer och infrastruktur. Centrala 
frågor för framtida forskning blir därför också att analysera industrins mottagarkapacitet, 
och generera kunskap kring hur denna eventuellt kan stärkas.  
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4 Slutsatser och lärdomar 
Denna förstudie har i korthet genomfört en syntes av den existerande vetenskapliga 
litteraturen om den betydelse som PDAs har för den teknologiska utvecklingen, samt 
utifrån två fallstudier om den svenska utvecklingen av skogsråvarubaserade 
bioraffinaderier ytterligare preciserat teoretiska och empiriska utmaningar för framtida 
forskning om PDAs inom detta område. Några av de viktigaste lärdomarna sammanfattas 
kort nedan.  
 
Det är viktigt att betrakta PDAs som en integrerad del av innovationssystemet där det 
finns tydliga iterativa kopplingar till såväl grundläggande forskning som till 
teknologispridningsfasen. Detta innebär också att PDAs kan ha olika funktioner under 
teknologiutvecklingsprocessen, och i avsnitt 3.1 introducerade vi en kategorisering av 
olika typer av PDAs, som sedan används för att beskriva och analysera utvecklingen av 
två kunskapsområden inom bioraffinaderiområdet. En viktig lärdom från fallstudierna är 
bl.a. att när steget tas från grundläggande forskning mot optimering, uppskalning, 
verifiering och sedermera mot marknadsspridning, blir systemgränserna vidare. Det finns 
då ett stort behov av att inte bara fokusera på tekniska osäkerheter och utmaningar utan 
också på det institutionella och marknadsrelaterade osäkerheterna. Våra fallstudier visade 
att inte minst utvecklingen på oljemarknaden samt relaterade skatteregler haft en stor 
inverkan på teknologiutvecklingsprocessen inom svensk bioraffinaderiteknologi. Överlag 
har det funnits en avsaknad av långsiktiga strategier i politiken, och kanske ett för starkt 
fokus på projekt- snarare än grundfinansiering.  
 
Såväl litteratursyntesen som våra fallstudier visar också att arbetet med att utveckla ny 
teknologi ofta sker i aktörsnätverk bestående av t.ex. industriföretag, universitetsforskare 
samt andra såväl privata som offentliga aktörer. Dessa aktörer kan i sin tur ha olika 
drivkrafter för att delta i utvecklingssamarbetet. Vissa aktörer kanske vill fokusera på en 
väl avgränsad applikation av teknologin medan andra snarare vill undersöka ett flertal 
utvecklingsspår. Detta innebär också att olika ägarmönster och organisatoriska principer 
kan vara mer lämpade för vissa PDAs än för andra. Förekomsten av sådana målkonflikter 
och dessas vidare konsekvenser förtjänar större uppmärksamhet i kommande forskning.  
 
Vi har också kunnat identifiera en rad ytterligare frågeställningar och begrepp som bör 
ligga i fokus för forskningen om PDAs. Dessa forskningsutmaningar inkluderar 
exempelvis en ökad förståelse för olika typer av lärande inom PDAs (t.ex. lärande kopplat 
till grundläggande forskning, lärande i användningen av teknologin etc.). Det finns också 
ett behov av en teoretisk begreppsapparat som inte endast adresserar risk- och 
osäkerhetsreduktion utan även lyfter fram att en viktig utmaning för PDAs ofta är en brist 
på gemensamma tolkningar av information (snarare än brist på information).  
 
Teknologiutvecklingen är också starkt beroende av centrala teknologiutvecklingsaktörer 
(t.ex. Chemrec, SEKAB etc.), och den kompetens som dessa aktörer besitter. Lika viktigt 
är dock att den etablerade industrin klarar av att ta till sig den nya kunskap som genereras, 
och även detta är ett viktigt område i framtida forskning.  
 
Forskningen behöver också belysa ett antal viktiga utmaningar för innovationspolitiken, 
inte minst sådana som är kopplade till hur den offentliga (del)finansieringen av PDAs 
utformas och villkoras. Bl.a. behöver innovationspolitiken finna en balans mellan att 
uppmuntra till spridningen av ny kunskap å den ena sidan men samtidigt värna om 
skyddet av immateriella rättigheter för att skapa affärsmöjligheter för kommersiella 
aktörer å den andra. En annan viktig fråga för politiken är avvägningen mellan att å ena 
sidan skapa ett skydd (nischmarknad) för framväxande teknologier och att å andra sidan 
uppmuntra konkurrens mellan olika teknologispår.  
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