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Sammanfattning 

”En del tycker att den fria företagsamheten är en tiger som borde skjutas, andra menar att den 

är en ko som ska mjölkas, i själva verket är det hästen som drar hela lasset”.1 ”Den fria 

företagsamheten, mitt och ditt engagemang, och alla människors engagemang är ju det som 

gör att samhället utvecklas”.2 

 

Det är vad denna uppsats handlar om, företag och deras möjligheter att bli framgångsrika. Det 

finns inget givet recept eller sätt för ett företag att lyckas, utan för några går det bra och för 

andra mindre bra. Men det finns regioner där företag inom en bestämd bransch har större 

möjlighet att lyckas än vad de har på andra ställen. Regioner där flera företag inom samma 

bransch samlas, samarbetar, konkurrerar, och utvecklas. Dessa regioner kallas ofta 

företagskluster och i Sverige finns det flera företagskluster inom olika branscher. Denna 

undersökning behandlar två av de främsta, Gnosjö som är ett ledande småföretagskluster inom 

metall, plast och träindustri med anor från 1700-talet samt Kista som är ett ledande IT och 

Telecom kluster som har byggts upp under relativt kort tid. Genom två fallstudier har jag 

försökt att skapa en bild av dessa båda företagskluster samt en jämförelse dem emellan.  

 

Den bild som jag kommer fram till visar att de båda klustren har sina för- respektive nackdelar. 

Gnosjös främsta fördelar anser jag är deras praktiska kunnande och deras förtroendekapital 

mellan företagen, vilka skapar starka bindningar och bra samarbeten. Det som jag tror kan 

skapar problem för Gnosjö i framtiden och som bör åtgärdas är kunskapsnivån, vägnätet och 

kommunens attraktionskraft. Kista har många fördelar såsom kunskapsnivån, det geografiska 

läget och infrastrukturen. Kistas främsta nackdel anser jag är att samarbetet eventuellt finns på 

så hög nivå att de mindre företagen inte deltar, samt att det inte finns så många personliga utan 

mestadels affärsmässiga band mellan företagen. Jag bedömer att dessa band inte är lika starka 

och inte ger samma förtroende som de personliga banden gör. Slutligen kommer jag i denna 

uppsats fram till att det finns en företagsanda i Kista men att det inte är samma anda som i 

Gnosjö, då Gnosjöandan innehåller sådant som en gemensam bakgrund och historia, nära 

personliga relationer med mera.   

 

                                                 
1 Intervju: Johansson, citerar Winston Churchill 
2 Intervju: Johansson  
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Denna uppsats bygger främst på material insamlat från intervjuer och därför vill jag skänka ett 

särskilt tack till respondenterna som tog sig tid att svara på mina frågor. Jag vill även tacka 

min handledare, mina opponenter samt mina kurskamrater för den konstruktiva kritik och de 

goda råd som har hjälpt mig att förbättra uppsatsen.  

 

/Erika Gustafsson 
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Globalisering, multinationella företag och internationell konkurrens är ord som har använts 

flitigt i den samhällsekonomiska debatten på senare tid. I Sverige har globaliseringstänkandet 

växt sig allt starkare, det gäller att inrikta sig på den globala marknaden, hitta globala 

leverantörer och använda sig av globalt organiserad forskning. Pensionsfonderna placeras 

globalt utan hänsyn till den svenska ekonomiska utvecklingen och svenska företag köps upp av 

utländska ägare och flyttas utomlands.3 Även inom politiken sker det stora förändringar som 

bidrar till globaliseringen. Avvecklingar av handelshinder och framväxten av en europeisk 

kapitalmarknad förändrar de europeiska företagens situation. Detta leder till att de står inför en 

omvandlingsprocess. Nya tillverknings- och handelsmönster breder ut sig och många företag 

delar upp sina värdekedjor efter olika länders komparativa fördelar. Till exempel så flyttas 

strategiska funktioner som företagsledning och finansiering i stor grad till centrala delar av 

Europa såsom London, Paris och Bryssel. Detta är möjligt då en helt ny global rörlighet har 

skapats vad det gäller informations-, varu-, tjänste-, kapital- och faktormarknaden.4 5  

 

Europa påverkas av motstridiga krafter som kan komma att ha en betydande roll på den 

framtida ekonomin. Koncentrationskraften syftar främst på samlokaliseringsvinster och leder 

till att företagen flyttar samman till vissa regioner eller storstäder, medan andra regioner blir 

helt öde. Kraften som motverkar detta kallas spridningskraften vilken gör att företagen sprids 

då vissa produktionsfaktorer inte är speciellt rörliga.6 För samtidigt som det fysiska kapitalet rör 

sig med lätthet, uppvisar humankapitalet det vill säga arbetskraften stor tröghet och det sociala 

kapitalet rör sig inte alls. 7  Beroende på vilken kraft som är starkast i framtiden kan den 

Europeiska ekonomiska geografin påverkas på olika sätt. Arbetskraften och företagen kan 

gradvis koncentrera sig till vissa regioner som då kommer att blomma, medan andra regioner 

gradvis avbefolkas. Eller så kan företagen samlas i högproduktiva områden samtidigt som delar 

av arbetskraften blir kvar i hemmaregionen med dålig sysselsättning. Det bästa är om krafterna 

                                                 
3 Nutek, 2002:2  
4 Söderström med fler, 2001  
5 Lindqvist med fler, 2002 
6 Söderström med fler, 2001  
7 Lindqvist med fler, 2002 
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leder till att varje region drar nytta av sina komparativa fördelar. Då kan arbetskraften stanna i 

hemmaregionen och regionala specialiserade kluster bildas.8  

Sveriges tillväxttakt ligger idag över genomsnittet i EU- och OECD-länderna. Men då 

välfärden jämförs syns en tydlig försämring sedan 1970-talet, då befann sig Sverige på en 

fjärde plats enligt välståndsligan (rankingen görs efter köpkraftjusterad BNP per invånare mätt i 

löpande priser). I samband med den ekonomiska krisen i början av 1990-talet hade Sverige en 

klart sämre ekonomisk utveckling än flertalet andra EU- och OECD-länder och rasade därför 

nedåt i rankingen. År 2004 låg Sverige på en trettondeplats enligt välståndsligan.9  Att ta igen 

den förlorade marken och återigen ta sig upp i toppen av ligan är en tuff utmaning.10 Det har 

gjorts förändringar för att öka tillväxttakten såväl nationellt som regionalt, fokus har ändrats 

från en regional fördelningspolitik till regional tillväxtpolitik vilket har ökat intresset för 

tillväxtfrågor ur ett lokalt och regionalt perspektiv.11  

Definition av företagskluster - Forskningen kring förekomsten av regionalt betingade fördelar 

inleddes redan år 1890 av Alfred Marshall. Han konstaterade att tillväxten stärktes i en region 

då industrier inom samma bransch och samma geografiska område samarbetade med 

varandra.12 Kluster betyder klunga eller grupp och används vanligtvis inom fysiken för att 

beskriva en anhopning av ett antal lika atomer eller molekyler. 13  Den amerikanska 

företagsekonomen Mickael Porter menar att uthålliga konkurrensfördelar i växande grad är 

lokalt bestämda. Det är på lokal och regional nivå som företagen kan utveckla ett samarbete vad 

det gäller kunskap, relationer samt motivation, det vill säga ett företagskluster där både 

konkurrens och samarbete odlas. Detta skapar fördelar jämt emot konkurrenterna.14  

 

Jag har valt att använda mig av följande definition av företagskluster ”en geografisk 

koncentration av interaktiva företag som bedriver relaterande eller stödjande verksamhet och 

som framförallt gör affärer utanför regionen.”15  

Företagskluster kan betraktas ur tre olika perspektiv: Som en förklaringsmodell som kan 

klargöra hur en nation eller region kan vara speciellt konkurrenskraftig inom en viss bransch, 
                                                 
8 Söderström med fler, 2001  
9 Hemsida: Nutek 
10 Bohlin med fler, 2002  
11 Christensen & Kempinsky, 2004  
12 Röinge & Hernbäck, 2006 
13 Nationalencyklopedin, 2000  
14 Nutek, 2002:2  
15 Christensen & Kempinsky, 2004 s.21 
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som en mall för att beskriva komplexa produktionssystem inom en viss region, eller som ett 

verktyg På senare tid har det blivit allt vanligare att se företagskluster enligt det tredje 

perspektivet, som ett verktyg eller en metod för att utveckla långsiktig konkurrenskraft inom en 

region.16 Kluster utvecklar unika kunskapsmiljöer som hjälper företagen att utvecklas. I dessa 

miljöer tar man tillvara på kompetens samt lokala traditioner genom att företagen samarbetar 

med varandra. Regionala företagskluster leder också till geografisk mångfald, då varje region 

kan dra nytta av just sina komparativa fördelar, vilket ger fler regioner möjlighet att blomstra.17 

Det finns många exempel på företagskluster runt om i världen. Ett av de mest kända är Silicon 

Valley, som är världens största kluster av data och elektronikföretag beläget i ett halv lantligt 

område i norra Kalifornien.18 Välkänd är även Venetian i norra Italien, ett företagskluster inom 

flera branscher bland annat guld, läder, samt kläder. 19  Hollywood är sedan länge ett 

världsledande kluster inom filmindustrin och Detroit är stora inom bilindustrin. När det gäller 

Sverige nämns ofta Kista och Karlskrona som framstående IT-kluster, i området kring Västerås 

och Ludvika finns elkraftteknik, i trakterna kring Karlstad produceras skog, massa och papper 

med fokus inom förpackningsområdet, möbler tillverkas i stora mängder i Småland och 

Västergötland och i västra delen av Götaland är biltillverkning en stor industri. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Varför globalisering? Sverige är ett litet land i utkanten av Europa som främst är beroende av 

sina storföretag, vilka i sin tur är mycket exportberoende.20 De globala marknaderna fungerar 

bra vad det gäller standardiserade varor och tjänster men när det gäller branscher med stor grad 

av förändring och innovation spelar närheten till kunder, konkurrenter, universitet, samt socialt 

kapital stor roll. Paradoxallt nog kan man säga att globaliseringen bidrar till ökad lokal 

specialisering eftersom att de företag som verkar på en global marknad hela tiden måste 

utvecklas och förnya sig för att kunna vara konkurrenskraftiga. Humankapital och socialt 

kapital ses alltmer som de viktigaste produktionsfaktorerna för företagen, och då de är 

trögrörliga samlas företagen i de regioner där kompetensen, närheten och kontakterna med 

krävande kunder, samt täta länkar till en mängd stödjande branscher och underleverantörer, 

                                                 
16 Christensen & Kempinsky, 2004  
17 Söderström med fler, 2001  
18 Porter, 1998 
19 Institutet för tillväxtpolitiska studier, 2003 
20 Söderlund, 2005 
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varor och tjänster finns. Det gäller med andra ord att vara länkad till den globala marknaden, 

men det är ingen nackdel att samtidigt befinna sig i en lokal klustermiljö.21  

  

Hur bildas då dessa regionala och lokala företagskluster? Sverige har idag cirka 100 lokala 

kluster som är eller har potentialen att bli lokala industri- och innovationsmiljöer som förmår att 

utveckla samt producera varor och tjänster för en internationell marknad.22 Flera av företagen i 

dessa kluster har bildats, avknoppats, och utvecklats tillsammans under många år. Detta har lett 

till att företagarna samarbetar och konkurrerar med varandra, och att det har byggts upp ett 

klimat som stödjer entreprenörskap och innovation. Ibland talar man till och med om en 

specifik företagsanda. Under senare tid har allt fler forskare förespråkat regionala och lokala 

företagskluster som ett sätt för företagen att utvecklas och bli konkurrenskraftigt samt som en 

möjlighet för en region att öka sin tillväxt. Detta innebär att klustermiljöer har skapats på mer 

eller mindre konstgjord väg i olika delar av landet. Företag har med hjälp av regionalpolitiska 

åtgärder flyttats samman i kluster för att uppnå specifika fördelar. 23 

 

Fungerar dessa konstgjorda företagskluster på samma sätt som de som har bildats naturligt? 

Finns den speciella företagsandan även i dessa konstruerade företagskluster? 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att jämföra det naturliga företagskluster som har växt fram i Gnosjö under 

århundraden med den konstruerade klustermiljö som har skapats i Kista under 1990 och 2000 

talet i avseende på de framgångsfaktorer som Porter pressenterar i sin diamantmodell.   

 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till att titta på Gnosjö respektive Kista företagskluster.  

Gnosjöregionen vilken även benämns GGVV-regionen innefattar förutom Gnosjö också 

grannkommunerna Gislaved, Värnamo och Vaggeryd.24 Kista företagskluster, även kallat Kista 

Science City är ett samarbete mellan Stockholmsstadsdelarna Kista, Akalla och Husby, samt 

                                                 
21 Lindqvist med fler, 2002 
22 Ibid. 
23 Christensen & Kempinsky, 2004  
24 Hemsida: Gnosjö industriförening 
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Järfälla-, Sollentuna- och Sundbybergskommun.25 Inom dessa båda regionerna har jag valt att 

avgränsa undersökning till att utreda synen på klustret inom kommunen, företagen och 

företagsföreningen i Gnosjö respektive Kista. Detta innebär att uppsatsens resultat enbart gäller 

för Gnosjö kommun samt stadsdelen Kista även om mycket av det som redovisas även gäller 

för hela företagsklustret i GGVV-regionen respektive Kista Science City.  

 

1.5 Val av forsknings område 

Denna undersökning är tänkt att jämföra ett naturligt och ett konstruerat företagskluster för att 

visa på skillnader och likheter i olika faktorer som är betydande för klustrets framgång. För att 

uppnå detta har jag valt två av Sveriges mest kända företagskluster. Gnosjö som är en liten 

kommun i västra Småland är främst känd för sin goda företagsanda Gnosjöandan. 26 

Gnosjöregionen är Sveriges främsta industriella småföretagskluster inom metall, plast och 

träindustrin med anor redan från 1700-talet och idag har regionen en för Sverige unik 

industrisysselsättning och låg arbetslöshet.27 Gnosjö kommun har knappt 10 000 invånare och 

ca 250 företag. I GGVV-regionen finns det ungefär 1500 industriföretag och ca 85 000 

invånare.28 29 

 

Kista som är en del av Stockholms stad omnämns idag som ett av världens ledande kluster 

inom IT och Telecom. Här samarbetar näringslivet, akademin och myndigheterna för att 

tillsammans utveckla den vision som togs fram 1999 och som benämns Kista Science City. I 

stadsdelen Kista bor det ca 10 000 människor. Inom regionen för Kista Science City finns det 

ca 500 IT och Telecom företag och ungefär 120 000 invånare. Regionen har också ca 4 000 

studenter och drygt 1 100 forskare.30 

 

1.6 Tidigare forskning 

The spirit of Gnosjö är en etnografisk studie av Caroline Wigren, som tillbringade ett år i 

Gnosjö för att försöka förstå fenomenet bakom det som kallas Gnosjöandan. Hon medverkade 

på fyra olika arenor inom samhället; företagen, företags relaterade aktiviteter, kyrkan, och den 

                                                 
25 Hemsida: Kista Science City 
26 Hemsida: Wikipedia (Gnosjö) 
27 Nationalencyklopedin, 2000 
28 Wigren, 2003  
29 Hemsida: Gnosjö kommun 
30 Hemsida: Kista Science City 
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lokala teaterföreningen. Hon kom fram till tre viktiga nätverk där människor får kontakt med 

varandra; familjen, religionen samt regionens arv och historia. Därefter jämförde Wigren 

faktorer som medräknade eller utestängda, intresse för regionen eller för sig själv, jämlikhet 

eller ojämlikhet och tolerans eller intolerans för det okända. Hon kom fram till tre utmaningar 

för Gnosjö i framtiden; integration och invandring, kvinnans roll i samhället och ägandet av 

företagen.31 

 

Backstig med fler, skriver i rapporten Arbete och hälsa i Gnosjö om gnosjöbornas hälsa. De 

menar att Gnosjö sedan lång tid tillbaka har kännetecknats av låg arbetsfrånvaro vilket de 

förklarar med kopplingen till Gnosjöandan och att det hårda arbete som krävdes för att överleva 

förr i tiden fortfarande lever kvar. De menar också att en känsla av meningsfullhet och 

sammanhang påverkar hur människor mår. I de nätverk där företagen ingår finns resurser som 

gör att man kan hantera och uppfylla de krav som finns. Författarna menar att det finns en 

känsla i regionen av att, ”kan inte jag kan någon annan”. Gnosjö har främst små företag vilket 

ger större överblick och ökad hanterbarhet menar författarna. De små företagen underlättar även 

för kommunikationen med de anställda. Författarna menar också att sociala nätverk är av stor 

vikt för människors hälsa då de skapar meningsfullhet i livet. Det stora religiösa engagemanget 

i kommunen samt den stora mängden föreningsaktiviteter skapar sociala nätverk runt en 

person.32 

 

I artikeln Gnosjöandan lever pressenterat Henrik Höjer statistik som placerar Gnosjö som 

nummer ett vad det gäller högst andel arbetande befolkning i åldern 16-65. Hela 81 procent 

arbetar. På andra plats ligger Värnamo (80 procent) som också tillhör GGVV-regionen. Som 

förklaring till den höga andelen arbetande säger Göran Brulin, professor i arbetsorganisation 

vid Arbetslivsinstitutet och i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan, att det 

handlar om korsbefruktade nätverk som håller arbetslösheten och långtidssjukskrivningarna 

nere. Han menar att arbeten förmedlas via informella kontakter och att konflikter mellan till 

exempel fack och arbetsgivare hanteras på ett bättre sätt då människor möts på många olika 

arenor. Gnosjö är känt för att ha ett rikt föreningsliv och nu när produktionen har blivit mindre 

storskalig och byråkratisk menar Brulin att informella kontakter är viktigare än någonsin.33  

 

                                                 
31 Wigren, 2003 
32 Backstig med fler, 2005 
33 Höjer, 2006 
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Sandberg med fler, har skrivit rapporten IT and Telecom Companies in Kista Science City, 

Northern Stockholm -Activities, Networks, Skills and local Qualities. Den ger en bild av hur IT 

och Telecom företagen i Kista ser ut samt hur relationen mellan företagen fungerar. Rapporten 

grundar sig på empirisk data som har samlats in med hjälp av en enkätundersökning där 

ledningen för ca 100 IT- och Telecomföretag som har mindre än 200 anställda har svarat. 

Författarna för rapporten kom fram till följande: Företagen är starkt IT och Telecom inriktade 

och den vanligaste verksamheten är konsultverksamhet, följt av produktion av mjukvara, 

forskning och utveckling samt handel. De flesta företagen i regionen är nya, det vill säga att de 

har växt fram de senaste 5-10 åren. Mer än hälften av företagen har erfarenhetsutbyte med 

andra företag och nästan hälften av företagen samarbetar med andra inom till exempel 

forskning och utveckling, produktion samt marknadsföring. Ledningen är genomgående nöjda 

med Kista vad det gäller fem punkter som de anser vara viktigast för sin verksamhet; 

kommunikation, Telecom, lokaler, kompetent personal och närhet till kunder. Personalens 

medelålder är låg (38 år) och hela 18 procent av de anställda är under trettio år. Dessutom är 

utbildningsnivån hög, nästan 70 procent har treårig högskoleutbildning eller mer.34 

 

Röing och Hernbäck har skrivit D-uppsatsen Kluster: en språngbräda för utveckling. Uppsatsen 

har som syfte att beskriva ett kluster utifrån ett företagsperspektiv. Det empiriska materialet 

består av 6 intervjuer; 3 företagsledare för företag inom Kista regionen samt 3 personer som 

arbetar i olika nätverksorganisationer inom Kista Science City.35 Då uppsatsens undersökning 

är så liten kan resultatet inte generaliseras på övriga företag i Kista regionen men det kan ändå 

vara av intresse då det kan visa hur respondenterna uppfattar Kista företagskluster.  

 

 Röing och Hernbäck kom fram till slutsatsen att företagens främsta drivkraft är att gå med 

vinst, och att de uppfattar att klustermiljön kan bidra till detta genom närheten till kunder, 

leverantörer, support med mera. Gallerian36 ger även en närhet till andra tjänster som kan vara 

av intresse för företaget såsom lunchutbud, kemtvätt och så vidare. Författarna anser att nätverk 

är en stor del av själva meningen med företagskluster. Nätverken skapar relationer och 

samarbete mellan företagen. Dessa relationer underlättas av koncentrationen av företag, 

gemensamma mötesplatser, spetskompetens och nätverksbyggande funktioner, det vill säga de 

nätverksorganisationerna som finns inom Kista Science City. Andra anledningar till att 
                                                 
34 Sandberg med fler, 2007  
35 Röing & Hernbäck, 2006  
36 Kista Galleria är ett shoppingcenter med 125 butiker, 33 restauranger och caféer, 11 biografer samt hotell. 
(Hemsida: kista Galleria)  
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klustermiljön bidrar till ökad lönsamhet är att Kista har blivit ett känt varumärke som har en 

image som ledande inom IT- och Telecombranschen. Infrastrukturen påverkar också företagens 

placering och Kista har en välfungerande struktur av såväl tillfartsvägar som modern teknologi 

i kontorsfastigheterna.37 

 

1.7 Disposition 

Inledningsvis - har jag försökt att lägga grunden för uppsatsen genom en kort beskrivning av 

temat samt en problematisering av detta. Vidare har en redogörelse för uppsatsens syfte samt en 

kortfattad beskrivning av de båda företagskluster som undersöks pressenterats. Kapitlet 

avslutades med en kort presentation av en del av den tidigare forskning som har gjorts inom 

området.  

 

Teorikapitlet – behandlar de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Här pressenteras två 

olika modeller; Trippelhelxmodellen beskriver samverkan mellan myndigheterna, näringslivet 

och akademin samt hur detta kan leda till förbättrad utveckling för klustret.38 Mickael Porters 

Diamantmodell förklarar hur en nation når framgång inom en viss bransch utifrån fyra 

faktorer.39 Kapitlet avslutas med en teoretisk ansats där jag förklarar hur jag har tänkt använda 

teorin i uppsatsen.  

 

Metodkapitlet – berättar för läsaren vilken metod och vilka data som uppsatsen bygger på samt 

vilken sorts källor som har använts och hur urvalet av respondenterna har gått till. Jag försöker 

även ge läsaren min uppfattning om källornas trovärdighet samt uppsatsens validitet. I slutet av 

kapitlet får läsaren en större inblick i hur själva genomförandet har gått till i form av en kort 

berättelse av hur uppsatsen har växt fram genom olika stadier.   

 

Empiridelen – innehåller den data, både skriftlig och muntlig, som jag har samlat in om de 

båda fallen som undersöks. Varje fall pressenteras för sig, först med en bakgrundsinformation 

om hur företagsklustret har bildats och därefter följer kommunens, företagsföreningens samt ett 

av regionens företags beskrivning av det kluster som de verkar i.    

 

                                                 
37 Röing & Hernbäck, 2006  
38 Etzkowitz, 2005 
39 Porter, 1998 
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Analys-/Resultatdelen – är den del där jag försöker koppla samman uppsatsens teoridel samt 

empiridel på ett för läsaren förståligt sätt. Här redogör jag även för de tolkningar som jag drar 

av resultatet.  

 

Jämförelse/Slutdiskussion – Här pressenteras en jämförelse mellan Gnosjö och Kista som 

baseras på de tolkningarna som har gjorts i analysen. Här pressenteras också mina egna tankar 

angående företagsanda som diskuterades i problemformuleringen. Slutligen får läsaren även 

förslag på vidare studier inom området.  
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2. Teori 

2.1 Trippelhelix 

En trippelhelix var ursprungligen en vattenskruv i form av en trippelspiral, som användes för att 

transportera vatten från en lägre till en högre nivå, i antikens Mesopotamien. Nu mera har 

trippelhelixen kommit att representera en social innovation. De institutionella funktionerna är 

näringslivet i egenskap av produktionsplats, stat/myndighet som regelsättare samt stabilisator, 

och universitet/högskola vilken fungerar som källa till ny kunskap och teknologi. 

Trippelhelixteorin beskriver samspelet mellan dessa i en region samt en överlappning dem 

emellan, överlappningen leder till att de typiska funktionerna vidgas och nya organisatoriska 

skapelser såsom forskningsparker med mera uppstår.40  

 
Figur 1. Trippelhelix 

Källa: Etzkowitz, 2005 

 

En trippelhelix startar oftast i en region då skola, näringsliv och kommun bestämmer sig för att 

inleda ett samarbete för att stärka den regionala ekonomin. De tre institutionerna samarbetar 

utifrån sina traditionella roller. Men med tiden utvecklas samarbetet och de olika institutionerna 

börjar ta över varandras roller, även om man i grunden behåller sin primära uppgift. Till 

exempel kan högskolan utöver att utbilda personer, börja skapa ny affärsverksamhet. 

Näringslivets primära roll är att producera nya produkter, nu kan företagen även börja 

producera ny kunskap och utbilda anställda. Staten kan förutom att tillhandahålla stabila 
                                                 
40 Etzkowitz, 2005 
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spelregler också spela rollen som offentlig riskkapitalist. Detta rollövertagande leder till att det 

bilaterala samspelet mellan högskola - näringsliv, högskola - stat och stat - näringsliv ökar. Ett 

exempel på ett sådant samband är olika entreprenörsskolor där entreprenörskap integreras med 

utbildning och forskning, samt där skolor och näringsliv arbetar tillsammans för att få fram nya 

entreprenörer.  Bilaterala samband brukar tendera att bli trilaterala med tiden då även den tredje 

parten brukar komma med i samarbetet.41  

 

Vanligtvis utvecklas en tripekhelixssamverkan utifrån en högskola eller andra 

forskningsinstitutioner som samverkar med lokala företag och myndigheter. Men den kan även 

växa fram ur regionala konstellationer med industriellt ursprung som har stärkt sin 

kunskapsbas. Slutmålet är en självgående trippelhelix som istället för att vila på ett 

kunskapsben som med tiden kommer försvagas, står stadigt på flera kunskapsbaserade ben och 

därför kan förnya sig själv.42  

 

2.2 Diamantmodellen  

Porter menar i sin modell The Determinants of National Advantage det vill säga 

diamantmodellen, att nationer skapar framgång inom vissa branscher tack vare en dynamisk, 

utmanande och stimulerande hemmiljö som hela tiden utvecklas över tiden. Porter ser det 

klusterliknande samarbetet som det mest fördelaktiga för ett företag. Modellen beskriver 

faktorer som ligger till grund för att en nation lyckas skapa komparativa fördelar inom en viss 

bransch; faktorvarians, efterfrågeförhållanden, företagens strategier, nyföretagande och 

konkurrens samt relaterade branscher och länkar. Myndigheter och chans kan påverka de andra 

fyra faktorerna positivt eller negativt och på så vis förändra nationens framgång.43  

                                                 
41 Etzkowitz, 2005 
42 Ibid. 
43 Porter, 1998 
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Figur 2. Diamantmodellen 

Källa: Porter, 1998, sidan 72 

 

Faktorvarians - Produktionsfaktorer är de faktorer som krävs för att en nation ska kunna skapa 

konkurrensfördelar inom en viss bransch. Porter delar in dem i följande kategorier:  
Humankapital - kompetens, kostnad för arbetskraft, arbetsmoral etcetera. 

Fysiska resurser - naturresurser, klimat, kostnader för vatten och el, nationens geografiska 

storlek och läge, och så vidare. Att vara lokaliserad i närheten av marknaden innebär fördelar i 

transportkostnader.  

Kunskapsresurser - nationens tillgång till vetenskapliga, tekniska och marknadsmässiga 

kunskaper i form av bland annat universitet och institutioner.  

Kapitalstruktur - nationens tillgång till kapital som kan investeras.  

Infrastruktur - transportmöjligheter, kommunikationsvägar, nationens attraktionskraft 

etcetera.44  

 

I dagens samhälle är många av dessa faktorer välutvecklade i så gott som alla industrialiserade 

länder, vilket innebär att produktionsfaktorerna skiljer sig ganska lite mellan nationerna. Porter 

menar att en liten förbättring kan ge en stor konkurrensfördel. Avgörande produktionsfaktorer 

som skapar fördelar bygger idag på en mer specialiserande kunskaps- och 
                                                 
44 Porter, 1998 
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färdighetsuppbyggnad med teknologisk sakkunskap samt infrastruktur som är skräddarsydd för 

att passa en viss industri. Faktorerna är olika viktiga för olika branscher och det gäller att ha de 

rätta faktorerna för den bransch som företaget är verksamt i.  Detta beskriver Porter som 

faktorvarians. Men det är inte säkert att det är den nationen med flest fördelar som utvecklar de 

framgångsrikaste företagen utan negativa förhållanden i någon av faktorerna kan innebära att 

nationen tvingas komma på en lösning som i slutändan ger en komparativ fördel.45 

 

Efterfrågeförhållanden - Den globala marknaden innebär att företag handlar allt mer med 

andra länder vilket borde innebära att hemmamarknaden kunde förväntas bli allt mindre viktig. 

Men Porter menar att hemmamarknaden är av yttersta vikt för att skapa konkurrens- och 

innovationskraft. Han urskiljer följande tre egenskaper som kännetecknar en hemmamarknad 

som skapar fördelar: 
• Storleken på hemmamarknaden är viktig för företagets konkurrenskraft. En stor 

hemmamarknad kan ses både som en fördel och en nackdel. Fördelen är att industrin 

kan använda sig av stordriftsfördelar, nackdelen är att industrin kanske inte blir så 

exportbenägen. 

• Efterfrågan, det vill säga hur kräsna hemmamarknadens kunder är. Om de lokala 

konsumenterna ställer höga krav har industrin bättre chans att nå internationell 

framgång på lång sikt. Allra bäst är det om de kraven som ställs på hemmamarknaden 

sedan blir internationella krav.  

• Hur väl den inhemska produkten kan överföras på den internationella marknaden är 

också en egenskap som påverkar. Det innebär att en hemmamarknad som innehåller 

kunder som rör sig, det vill säga människor som flyttar eller reser mycket, eller en 

hemmamarknad som består av multinationella företag gör att produkten sprids och på så 

vis kommer in på andra marknader. 46 

 

Relaterade branscher och länkar - Italien är bland annat känt för sin produktion av skor, i 

Schweiz tillverkas det klockor, Sverige har en styrka i att tillverka stålprodukter och så vidare. 

Det sker en specialisering i produktion av olika produkter i olika länder eller områden. Porter 

menar att leverantörer såväl som liknande eller relaterade industrier har en positiv påverkan på 

företagen. Italiens effektiva produktion av skor har utvecklats genom att det fanns produktion 

av läder där. Sedan utvecklades skofabrikerna för att lädret skulle tas tillvara på något sätt och 
                                                 
45 Porter, 1998 
46 Ibid. 
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förädlas ytterligare. Leverantörer i den lokala miljön bidrar med nya innovationer och strategier 

genom täta kund- och leverantörsrelationer och olika typer av nätverk. Dessa nätverk skapar 

ekonomiska förutsättningar samt internationell konkurrenskraft för en industri. Förhållandena 

mellan företag och branscher är det som gör samarbetet unikt och de är det som kallas kluster 

menar Porter. Genom att företagen är relaterade till varandra kan de dra nytta av varandra 

genom ett snabbare informationsflöde, gemensamt utvecklingsarbete samt ett ömsesidigt 

utvecklingstryck.47 
 

Strategi, struktur och rivalitet - Porter avser att beskriva företagsförhållandena i nationen, hur 

företag skapas, styrs, organiseras samt hur konkurrensen och rivaliteten mellan företagen är. 

Företagens mål, strategier samt organisering och styrning varierar mellan olika nationer. Även 

om det finns olika sorters företag i alla länder så tenderar det till att bli en sorts organisation 

eller styrning som blir lite vanligare än de övriga i en nation. Till exempel så är små och 

medelstora familjeföretag som drivs och styrs på samma sätt som en familj vanliga i Italien 

samtidigt som det i Tyskland är vanligt med toppstyrda hierarkiska organisationer bestående av 

individer med teknisk bakgrund. Målsättning, strategier och hur företag är organiserade kan 

variera mellan företag, i vilken bransch de är verksamma samt på hur nationens system är 

uppbyggt.48 
 

Konkurrens är viktigt, en stark och dynamisk konkurrens är den bästa drivkraften till förnyelse 

och utveckling hos företagen. Utöver den internationella konkurrensen argumenterar Porter 

också för den lokala konkurrens som råder inom ett kluster. Den driver på företagen ännu mer i 

rätt riktning. Den lokala konkurrensen skapar en känslomässig dimension som leder till att 

företagen anstränger sig lite extra för att överglänsa konkurrenterna inom klustret.49 

 

Myndigheter och chans - Ett lands myndigheter kan påverka industriernas och därmed 

nationens konkurrenskraft på en mängd olika sätt, exempelvis genom kvalitetskrav, utbildning, 

lagar med mera. Enligt Porter påverkar myndigheterna alla de andra fyra faktorerna i modellen 

både positivt och negativt.50  
 

                                                 
47 Porter, 1998 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid.  
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Med begreppet chans menar Porter sådant som industrin och kanske inte heller nationen kan 

påverka. Det kan vara sådant som skiftningar i ekonomin, krig eller nya stora uppfinningar. 

Ibland gör sådana faktorer att de konkurrensmässiga förhållandena ändras vilket gör att nya 

nationer får möjligheterna att utvecklas och ta marknadsandelar. Porter menar att de nationer 

som har störst fördelar i övriga delar av modellen har störst möjlighet att vända chansfaktorn 

till en fördel.51  

 

2.3 Teoretisk ansats  

I denna uppsats använder jag trippelhelixmodellen för att beskriva samarbetet mellan 

kommun/stadsdel, näringsliv samt akademi. Detta för att kunna ge en bild av de båda 

företagsklustren. Porters diamantmodell handlar om hur en nation skapar konkurrensfördelar, 

men den går även att tillämpa på olika områden inom en nation. För även om skillnaden mellan 

olika regioner är mindre än vad den är mellan olika nationer så förekommer de. Söderström 

med fler beskriver Porters modell ur ett klusterperspektiv, vilket innebär att det inte tvunget 

behöver vara en nation utan modellen kan även tillämpas på en region. Denna uppsats ämnar 

använda Porters modell för att jämföra Kista och Gnosjö företagskluster som ligger i två olika 

regioner inom Sverige.  

                                                 
51 Porter, 1998 
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3. Metod 

3.1 Undersökningsmetod 

Jag har valt att göra två fallstudier, en i Gnosjö och en i Kista. En fallstudie utmärks av att den 

inriktar sig på ett eller ett fåtal undersökningsobjekt för att forskaren ska kunna skapa sig en 

djupare insikt angående ämnet. En fallstudie undersöker samband och processer och forskaren 

försöker förklara varför det är på ett visst sätt. En av fallstudiens starka sidor är att den 

uppmuntrar forskaren till att använda olika källor, olika typer av data och olika typer av 

forskningsmetoder.52 I denna uppsats har jag valt att använda mig av intervjuer samt skriftliga 

källor.  

 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att forskaren närmar sig ett problem subjektivt 

utifrån sina egna erfarenheter inom området, vilket är vanligt vid kvalitativa undersökningar.53 

I enlighet med den hermeneutiska ansatsen vill jag skapa en helhetsbild kring 

forskningsobjekten.  

 

3.2 Data  

Studien baseras på primär- och sekundärdata. Primärdata är den data som samlas in genom 

själva undersökningen, det vill säga intervjuerna. Sekundärdata är tidigare publicerat material 

insamlat av någon annan för ett annat syfte, det vill säga de skriftliga källorna.54  

3.2.1 Skriftliga källor 

Litteraturstudien bygger på böcker inom ämnesområdet som behandlar sådant som 

regionaltillväxt, företagskluster, komparativa fördelar med mera. Jag har även använt mig av 

litteratur samt tidigare studier som handlar specifikt om Gnosjö och Kista och de 

företagskluster som finns där. Nationalencyklopedin har använts för vissa faktauppgifter och så 

har även Internet där jag främst har sökt allmän fakta om till exempel Gnosjö, Gnosjö 

Industriförening, Kista och Kista Science City AB.  

 

                                                 
52 Denscombe, 2000 
53 Patel & Davidsson, 2003 
54 Denscombe, 2000 



 21

3.2.1 Intervjuer 

Jag har valt att genomföra intervjuer med personer som representerar kommunen/stadsdelen, 

företagen, och företagsföreningen i Kista respektive Gnosjö. Tanken var att även genomföra 

intervjuer med någon från universitetet/högskolan i de båda regionerna men i Gnosjö finns det 

ingen sådan instans och samarbetet mellan Gnosjö och Jönköping Högskola är inte speciellt 

utvecklat. När det gäller samarbetet mellan akademin, stadsdelsförvaltningen och näringslivet i 

Kista finns det ett samarbete genom bland annat IT-universitetet och jag har på många olika sätt 

försökt att få till en intervju med någon där men det har tyvärr inte gått.   

 

Samtliga intervjuer genomfördes på respondentens arbetsplats, och bandades. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 25-60 minuter55. Därefter skrev jag ett referat av vad som hade 

sagts och detta skickades sedan tillbaka till respondenten som hade möjlighet att komma med 

synpunkter eller ändringar.  

 

Alla intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att det finns en mall för vilka ämnen 

som ska behandlas och vilka frågor som ska ställas men detta kan ändras under intervjuns gång. 

Intervjuaren är helt enkelt flexibel och låter respondenten utveckla sina idéer och synpunkter56 

detta gör att svaren kommer fram genom en diskussion mellan intervjuaren och respondenten.57 

Frågorna58 fungerade som en mall för intervjun och skickades ut till respondenterna i förväg för 

att de skulle ha möjlighet att förbereda sig. Även om mallen sedan kom att ändras under 

intervjun, då fler frågor och följdfrågor ofta tillkom. Mallen för frågorna anpassades efter 

respondenternas olika funktioner i företagsklustret.  

 

3.3 Urvalsmetod 

Respondenterna valdes ut med hjälp av förståelseurval med ett visst inslag av tillfällighetsurval. 

Förståelseurval innebär att man väljer ut ett urval av medverkanden som visar sig vara 

väsentliga för undersökningen59, tillfällighetsurval bygger på forskarens bekvämlighet och de 

flesta undersökningarna har ett visst inslag av detta.60 Urvalet gick till på så sätt att jag använde 

kommunen/stadsdelens samt företagsföreningarnas hemsidor för att komma fram till lämpliga 
                                                 
55 Tidsangivelser för hur lång varje intervju var finns i källförteckningen.  
56 Denscombe, 2000 
57 Tufte, 2003  
58 Frågemallen se bilaga 1. 
59 Kastberg, 2005 
60 Denscombe, 2000 
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respondenter som var insatt i ämnet. De aktuella företagen har jag hittat i företagsföreningarnas 

medlemsregister.  

 

Följande personer har intervjuats;  

• Eddie Davidsson, näringslivschef i Gnosjö 

• Inge Johansson, ordförande i Gnosjöandan  

• Stefan Axelsson, ägare och exportchef för Axelent AB  

• Adiba Cremonini, marknadschef för Kista Science City AB  

• Isa Turan, före detta näringslivsansvarig i Kista  

• Fredrik Armandt, VD för Intergralis AB.  

 

3.4 Validitet och källkritik 

Det är svårt att kontrollera att de data som har samlats in med hjälp av intervjuer verkligen 

stämmer, det vill säga att garantera validiteten. Men det finns några praktiska tillvägagångssätt 

som kan hjälpa till att undvika felaktig information, varav att kontrollera utskriften av intervjun 

med informanten är ett. Detta kontrollerar så att jag som författare har fått den rätta 

informationen och inte har glömt eller missat någonting väsentligt. Det ger också respondenten 

möjlighet att rätta till eventuella fakta fel eller liknande. 61  Alla respondenterna i denna 

undersökning har fått möjlighet att kontrollera referatet av intervjun som jag har skrivit 

samman. Det har lett till att en del små faktafel har rättats till. Ett annat sätt att öka validiteten 

är att kontrollera data med andra källor.62 Detta har jag försökt att göra genom att intervjua flera 

olika personer inom företagsklustret. Jag har i så stor mån som det är möjligt försökt att bygga 

analysen på data som kommer från flera källor. Det är också viktigt att kontrollera rimligheten i 

data. Är det rätt person som intervjuas, det vill säga vet respondenten någonting om det här 

eller talar den om någonting som den inte har kunskap om?63 Jag har försökt få tag i personer 

som är väl insatta i området, och som kan ge en bild av företagsklustret och samarbetet mellan 

de olika institutionerna som samverkar där. Att jag har gjort detta i Gnosjö finns det ingen 

tvekan om, däremot kan det vara så att det finns personer i Kista som hade kunnat ge mer 

information om företagsklustret, även om den informationen som jag har fått inte på något sätt 

är felaktig utan endast lite tunn i vissa avseenden.  

                                                 
61 Denscombe, 2000 
62 Ibid. 
63 Ibid.  
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När det gäller de skriftliga källorna är det viktigt att innehållet ifrågasätts och inte bara köps 

rakt av. Det är viktigt att kontrollera källans trovärdighet. Som författare bör man kontrollera i 

vilket syfte dokumentet skrevs, vem som skrev det och när det skrevs.64 I denna uppsats har jag 

försökt att främst använda mig av böcker skrivna av erkända författare. En del av det material 

som används kommer från intresseorganisationen SNS (studieförbundet Näringsliv och 

Samhälle) och NUTEK (verket för näringslivsutveckling). Detta har jag försökt att betänka då 

det kan innebära att författarna inte är helt opartiska vad de gäller sin inställning till 

företagskluster. Vad det gäller material från olika tidigare publicerade uppsatser samt artiklar så 

har jag försökt att kontrollera trovärdigheten. Uppsatserna är publicerade vid universitet, 

högskolor eller arbetslivsinstitutet och jag har försökt kolla så att författarna har grund för de 

slutsatser de drar.  Men läsaren bör tänka på att dessa källor trots detta kan vara missvisande. 

Materialet angående Gnosjöandan och Kista Science City AB är sådant material som 

föreningarna själva publicerar på sina hemsidor. De fakta som finns angående Kista och Gnosjö 

i stor mån kommer från kommunernas egna hemsidor. Detta bör beaktas men jag anser inte att 

detta har någon betydelse då dessa fakta är så pass allmänna. Statistiken som pressenteras är 

aktuell statistik från Statistiska Centralbyrån samt Utredning och Statistikkontoret inom 

Stockholmsstad. Jag har försökt att använda mig av så aktuellt material som möjligt men vissa 

av de böcker som har använts är upp till 10 år gamla vilket också bör observeras av läsaren. Jag 

anser dock att de fortfarande är aktuella för ämnet.   

 

3.5 Genomförandet av studien  

Idén till denna studie fick jag när jag såg en reklamfilm för Ginza på tv. Där pressenterades 

följande, ”Sweden has Ullared, Sweden has Gnosjö, Sweden has Fåglum, there are many clever 

people in Sweden.”65 I Ullared finns ett stort lågprisvaruhus, i Fåglum ligger Ginzas butik, men 

jag hade ingen aning om vad som fanns i Gnosjö och då bör det även tilläggas att jag själv har 

vuxit upp cirka tio mil därifrån. Så efter att jag hade tagit reda på att Gnosjö är ett av Sveriges 

största företagskluster bestämde jag att det är vad min uppsats ska handla om. Att det sedan 

blev en jämförande studie där Gnosjö jämförs med Kista har jag min handledare och mina 

klasskompisar att tacka för.  

 

                                                 
64 Denscombe, 2000 
65 TV: Reklamfilm Ginza 
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Arbetet med denna uppsats startade med en genomgång av delar av litteraturen inom området. 

Att det inte är så många andra som skriver om ämnet för tillfället kunde anas då jag har kunnat 

behålla böckerna under hela terminen utan att någon annan har reserverat dem. Dessutom hade 

böckerna om Gnosjö och Gnosjöandan inte lämnat Stockholms universitetsbibliotek sedan år 

1999.  

 

Då jag hade läst in mig på området formulerades uppsatsens syfte och därefter skrevs 

teorikapitlet. Jag hade läst på Kista Science Citys hemsida att de som arbetar med 

företagsklustret i Kista arbetar efter trippelhelixmodellen och därav tyckte jag att det kunde 

vara intressant att intervjua personer från de tre olika aktörerna som modellen pressenterar. Jag 

märkte en stor skillnad mellan Gnosjö och kista då jag började söka efter personer att intervjua. 

I Gnosjö var det lätt att komma fram på telefon, samt boka tider för intervjuer. Att nå fram till 

motsvarande personer i Kista var inte lika enkelt. Efter det att jag väntat i telefonkö, blivit 

vidarekopplad, samt hänvisad genom ett antal personer inom Stockholms stads förvaltning kom 

jag slutligen fram och kunde boka en tid med Isa Turan. Jag vill tillägga att även om människor 

är stressade så är de väldigt trevliga när man ringer och stör dem i deras arbete.  

 

På grund av tio dagars sjukdom tvingades jag sedan tyvärr ställa in och därefter boka om 

samtliga intervjuer, vilket innebar att ytterligare tid spenderades i telefon, och att arbetet med 

uppsatsen försenades väsentligt. 

 

Onsdagsförmiddagen den 16 maj spenderade jag i Kista. Jag åkte tunnelbana dit klockan åtta på 

morgonen och antingen börjar människorna här arbeta innan åtta eller så börjar de väldigt sent, 

alternativt så åker alla som arbetar i Kista bil till jobbet, för på tunnelbanan var det nästan tomt. 

Intervjuerna flöt på mycket bra och jag fick svar på de frågorna som jag hade. Mellan 

intervjuerna gick jag runt i Kista och fotograferade för att få en bild till uppsatsens framsida.  
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   Kista Science Towel                         Ericssons huvudkontor                    Electrumhuset 

 

Måndagen den 21 maj begav jag mig sedan till Gnosjö för att genomföra tre intervjuer. Jag 

körde bil dit och redan på vägen dit tänkte jag på transporterna, för en del av den vägen som jag 

åkte var, med tanke på hur många lastbilar som jag mötte inte alls bra. Intervjuerna gick mycket 

bra även om den intervjun som gjordes på Axelent inte spelades in, vilket innebar att jag senare 

fick skriva den ur minnet. Det var första gången som ja var i Gnosjö och mellan intervjuerna 

passade jag på att åka runt och titta lite i regionen, jag besökte bland annat Hylténs 

industrimuseum där en mycket trevlig äldre man visade mig runt och berättade om hur det hade 

varit tidigare när industrin var igång. 

                
Gnosjö kyrka                          Hylténs Industrimuseum                         Gnosjö kommunhus 

 

Materialet har sedan skrivits ner, bearbetats och analyserats för att slutligen leda fram till en 

jämförelse och en slutdiskussion. När detta gjordes insåg jag att det kanske hade varit bättre att 

begränsa undersökningen och bara gjort en fallstudie, men detta är någonting som jag kan tänka 

på om jag skriver någon mer uppsats i framtiden.  
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4. Empiri 

4.1 Skriftliga källor Gnosjö  

Åkrarna i Gnosjötrakten har alltid varit magra och steniga och det har varit svårt att försörja 

befolkningen. Detta gjorde att järnhanteringen redan i förhistorisk tid hade en betydande roll i 

Gnosjötrakten, då kallat Finnveden. År 1620 anlades Gevärsfaktoriet i Jönköping vilket senare 

kom att utvecklas till Husqvarna Vapenfabrik. Hit sökte sig Gnosjötraktens unga män då man i 

hemmaregionen inte längre kunde försörja den växande befolkningen. Här fick de lära sig att 

smida järn, en kunskap som de sedan tog med sig hem till Gnosjö där de startade egna smedjor 

som fungerade som underleverantörer till fabriken i Jönköping. Fram till Karl XII: s död och 

stormaktsväldets fall blomstrade industrin men från och med mitten av 1700-talet minskade 

efterfrågan på vapen kraftigt och Gnosjöborna tvingades söka sig inom andra näringar. Att dra 

tråd66 är förmodligen en konst som någon lärde sig på vapenfabriken i Jönköping och sedan tog 

med sig hem till Gnosjö. Detta blev en näring som kom att blomstra i regionen. Många bönder 

hade detta som en extra inkomst vid sidan av jordbruket och mängder av tråddragerier växte 

fram i regionen. Under 1860- 1870-talet började invånarna i Gnosjö vidarebearbeta tråden och 

tillverka olika produkter, vilket förlade grunden för dagens tillverkningsindustri i trakten. I 

varje hus och liten stuga börjad folk tillverka saker av järntråden. Det var hakar, hårnålar, 

strumpstickor med mera. En viktig del i utvecklingen av Gnosjös industrier hade det så kallade 

förlagshuset i Hult-Lid. Där ordnades själva inköpen av järn till tråddragarna och försäljningen 

av de färdiga varorna gemensamt. Förlagshuset bedrev också en låneverksamhet som gav 

människorna i bygden en möjlighet att starta upp egna verksamheter. 67  

 

Samarbetet mellan företagarna, det som vi idag kallar nätverk, fanns i Gnosjö redan på 1860-

1870-talet. Människorna bytte tjänster, varor och kapitel med varandra. De lånade varandras 

verktyg och samarbetade på olika sätt för att uppnå bästa resultat. I slutet av 1800-talet började 

det småskaliga hantverket att bytas ut mot fabriker. Hylténs metallvarufabrik startade år 1874 

och här tillverkades bland annat beslag för seldon68 och fotogenlampor.69 En stor anledning till 

Gnosjös goda företagsanda anses vara uppkomsten av nya företag samt så kallade 
                                                 
66 Att dra tråd innebär att metall dras igenom en så kallad dragskiva vilket reducerar metallens tvärsnitts yta och 
förlänger tråden. (Nationalencyklopedin (tråddragning)) 
 
67 Gummesson, 1997  
68 Seldon är detsamma som en sele som användes på häst vid dragarbete. Dessa utsmyckades förr i tiden rikligt. 
(Nationalencyklopedin, 2000 (Seldon))   
 
69 Gummesson, 1997  



 27

avknoppningar, vilka uppstår när anställda i ett företag bildar egna nya företag. Hylténs 

metallvarufabrik är ett företag som har knoppat av sig mängder av företag i regionen. Arbetarna 

som ville skaffa sig mer pengar hoppade av sina anställningar och blev egna.70 Idag är Hylténs 

metallvarufabrik bevarat som industrimuseum.71  

 

År 1902 öppnades järnvägen mellan Borås och Alvesta och detta innebar en stor förändring för 

bygden. Plötsligt kunde man komma i kontakt med övriga världen på ett enkelt sätt. Innan var 

bygden isolerad och transportvägarna var mycket dåliga. Nu bildades många nya fabriker och 

det som kom att bli Gnosjö samhälle började växa upp. Företagarna i Gnosjöbygden byggde 

upp en varierad industri som främst inriktade sig på metallprodukter. Företagen började tidigt 

exportera sina varor utomlands trots företagarnas låga utbildning samt dåliga språkkunskaper.72 

Efter depressionen i början av 1930-talet tog nyföretagandet fart i Gnosjö på allvar och under 

andra världskriget bildas mängder av nya företag i regionen. Under 1970-talet var det populärt 

med storskalighet och sammanslagningar och då låg Gnosjö inte i tiden, men vid förra 

lågkonjunkturen höjdes åter intresset för regionen. För samtidigt som produktionen gick på 

halvfart på många ställen hade Gnosjö fortfarande låg arbetslöshet. År 1996 pressenterades 

Gnosjö tillsammans med ytterligare tre platser som Europas hetaste småföretagsregioner av den 

engelska affärstidningen Director och att det går så bra för regionen förklarades i tidningen som 

ett mirakel.73 År 1997 registrerade Gnosjö kommun Gnosjöandan som ett eget varumärke.74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Nutek, 2002:2 
71 Gummesson, 1997  
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Hemsida: Gnosjö industriförening 
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Gnosjö i siffror 

• Areal: 422 kvadratkilometer 

• Folkmängd: 9 598, invånartrenden är neråtgående  

• Andel av befolkningen som är födda utomlands: 18 procent 

• Andel av befolkningen i åldern 20-64 år som arbetar: 86 procent 

• Andel av befolkningen som är öppet arbetslösa: 1 procent 

• Antal egenföretagare: 480 

• Andel av dem som arbetar som arbetar inom tillverkningssektorn: 62 procent 

• Utbildningsnivå för personer i åldern 20-64 år: 

      Förgymnasial utbildning: 30 procent 

      Gymnasial utbildning: 52 procent 

      Eftergymnasial utbildning: 16 procent 

Figur 3, Gnosjö i siffror 

Källa: Kommunfakta, 2007. Alla siffrorna gäller för år 2006, med undantag av befolkningen som arbetar de 
siffrorna är från år 2005 

 

4.2 Intervjuer Gnosjö 

4.2.1 Gnosjö kommun 

Gnosjö kommun är en liten kommun, ungefär 28 kilometer från öst till väst och från norr till 

söder75, belägen i den västra delen av Småland. Kommunen har ca 10 000 invånare varav cirka 

4 500 av dem bor i centralorten Gnosjö.76 Eddie Davidsson arbetar som näringslivschef på 

Gnosjö kommun samt sitter som adjungerad i Gnosjö Industriförenings styrelse. Detta gör att 

han hela tiden är insatt i det som diskuteras inom industriföreningen samtidigt som han kan 

hålla politikerna uppdaterade på vad som händer. Något som han menar är en av de många 

kopplingar som finns mellan kommunen och industriföreningen i Gnosjö. Fyra gånger om året 

möts kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och industriföreningens styrelse och stämmer av 

vad som händer i regionen och vad kommunen kan göra för företagarna. Kommunen försöker 

serva företagen på bästa sätt och Davidsson anser att samarbetet fungerar mycket bra och att det 

finns ett totalindustriellt tänkande inom kommunen. Många av dem som sitter i kommunens 

olika nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är själva egna företagare, vilket gör 

att det hela tiden finns en koppling mot företagen. 

                                                 
75 Intervju: Davidsson 
76 Hemsida: Gnosjö kommun 
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När det gäller arbetskraften i Gnosjö så menar Davidsson att det finns stora brister, vilket gör 

det svårt att hitta kvalificerad personal med praktisk kompetens. Företagen har stor brist på till 

exempelvis CNC-operatörer77. För att komma till rätta med detta har kommunen tillsammans 

med företagen försökt att locka arbetskraft utanför regionen, detta genom att åka runt till 

gymnasieskolor ibland annat Olofström och Skövde. Davidsson säger att det finns ett nära 

samarbetet med skolorna i kommunen på gymnasienivå. Exempelvis nämns utbildningen 

ENTEK (entreprenörsinriktad teknikutbildning) som är ett samarbete mellan skolan, 

kommunen och industrin. Men redan på grundskolenivå finns en samverkan genom projektet 

Framtidskraft, som är kommunens sätt att arbeta för att alla grundskoleelever ska ha minst en 

kontakt med näringslivet varje år. Vad det gäller högre utbildningsnivåer säger Davidsson att 

Gnosjö ligger på en fjärde eller femte plats bakifrån enligt Statistiska centralbyråns statistik på 

andelen akademiker i kommunen. ”Vi ligger väldigt illa till där men det finns en väldigt hög 

kompetens ute på företagen för att sköta tillverkning, hitta delar och så vidare” 78 säger han. 

Jönköpings högskola, som är kommunens närmaste högre utbildningsinstans beskriver han som 

en samtalspartner till kommunen. Ett par gånger om året diskuteras ett eventuellt gemensamt 

samarbete. Dessutom finns det olika KY (kvalificerade yrkes) -utbildningar och kurser som 

drivs genom HPH (högskolan på hemmaplan). 

 

Samarbete, samverkan och nätverk är viktigt enligt Davidsson, han menar att dessa helt klart 

finns mellan företagen i regionen och att dessa visar sig på en mängd olika sätt. Ett praktiskt 

exempel på detta är mässan Made in Gnosjö den 24 maj, där 120 Gnosjöföretag tillsammans 

ställer ut sina produkter i stora tält på Storgatan i Gnosjö. Ett annat exempel är 

underleverantörsmässan på Elmia där Gnosjöföretagen ställer ut i en gemensam monter. 

Davidsson säger att då kommunen är så liten så känner i princip alla varandra och företagen har 

bra kunskap av vad de andra företagen gör. Detta gör att de kan hjälpas åt och samarbeta på ett 

bra sätt. Dessutom menar han att det finns gott om olika arenor, både officiella och inofficiella, 

där människor kan mötas och diskutera affärer med mera. Officiellt så anordnas det olika 

organiserade möten av industriföreningen. Exempelvis ordnas Mötesplats Gnosjöandan första 

                                                 
77 CNC-operatörer ansvarar för en datorstyrd maskin och för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av 
maskinen tillverkas detaljer av främst metall som ingår i kvalificerad verkstadsproduktion. (Hemsida: 
Arbetsförmedlingen) 
 
78 Intervju: Davidsson 
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onsdagen och VD-möte i Hillerstorp första fredagen varje månad. Företagarna möts även 

inofficiellt i olika idrottsföreningar, i kyrkan, på Rotary79 och så vidare.  

 

Davidsson säger att de flesta företagen i regionen är underleverantörer och stora delar av det 

som tillverkas exporteras. Många av företagen har bildats genom god entreprenörsanda och 

avknoppning av redan existerande företag. Men detta har minskat något då det idag är svårare 

att skapa ett företag som är konkurrenskraftigt. Endast två av företagen i Gnosjö har utländska 

ägare, det är Thule som är Gnosjös största företag med 284 anställda samt ytterligare ett 

företag. Det finns även några företag som delvis ägs av svenska riskkapitalbolag men det mesta 

är familjeägt. Totalt finns det cirka 250 tillverkande företag i Gnosjökommun, de flesta av 

dessa är småföretag med 15 till 20 anställda, VD och ägare är oftast samma person även om det 

numera är flera företag som har anställt en VD utifrån. Storleken och strukturen på företagen 

främjar flexibiliteten och gör att man kan ta snabba beslut säger Davidsson.  

 

Detta som har pressenterats var de punkter som Davidsson ansåg definierade Gnosjöandan, det 

vill säga totalindustriellt tänkande inom kommunen, stort yrkeskunnande och hög kompetens, 

även om man har få akademiker, samarbete, samverkan och nätverk, entreprenörskap och 

avknoppning, samt flexibilitet inom företaget. Förutom dessa nämner han även ödmjukhet och 

respekt för medmänniskorna, vilket Davidsson menar kan hänga ihop med att många i regionen 

är kyrkliga. Han nämner även småländskklurighet då många av de maskiner som används i 

företagen är byggda eller ombyggda i regionen för att passa tillverkningen optimalt och hårt 

arbete. De flesta av dem som jobbar i Gnosjö arbetar mer än normala åtta timmar om dagen. 

Gnosjöandan definieras också av sparsamhet som man inte ska förväxla med snålhet. 

”Kamprad är visserligen inte härifrån men han är smålänning och det finns samma exempel 

här” säger Davidsson,80  samt att det i Gnosjö inte finns några pampar utan det är svagt 

klasstänkande. Det finns många i regionen som tjänar mycket pengar men man visar det inte 

gärna utåt med det undantaget att man kör en fin bil. På sommaren rullar det en del Ferrari och 

Porschar i Gnosjö medger Davidsson.  

 

                                                 
79 Rotary är en internationell företeelse, där människor från olika yrkesgrenar träffas och utbyter erfarenheter. 
Rotaryklubben i Gnosjö träffas en gång i månaden. Klubben har även ett stort samhällsengagemang. (Intervju: 
Johansson) 
 
80 Intervju: Davidsson 



 31

Davidsson säger att alla transporter av varor till och från Gnosjöregionen sker med lastbil. 

Dessutom transporteras många av produkterna runt mellan olika företag i regionen flera gånger. 

Trotts detta är vägarna är under all kritik, ”väg 604 mellan Gnosjö och Anderstorp är så smal 

på vissa ställen att två långtradare inte kan mötas, och vägarna 151 och 15281 är inte heller 

bra.”82  Det skulle behövas bättre vägstandard men det finns inte pengar, förhoppningsvis ska 

väg 604 göras i ordning nästa år. Persontransporten, menar Davidsson, kommer att bli bättre 

från och med i sommar då bussarna från Värnamo och Gislaved kommer att gå med 

halvtimmestrafik. När det handlar om att få människor att investera pengar i regionen anser han 

inte att det finns något problem, inget som han har hört talas om i alla fall.  

 

4.2.2 Gnosjö Industriförening 

Gnosjö Industriförening bildades 1947 med den uppgiften att tillvarata företagen i regionens 

intressen samt verka för en positiv utveckling i Gnosjö kommun. Idag har föreningen 220 

medlemsföretag som är samlade under det gemensamma varumärket Made in Gnosjö.83 Inge 

Johansson är VD för Gnosjö Industriförening. Han har själv startat och drivit två företag i 

regionen och numera hjälper han till och fungerar som bollplank åt barnen som driver GNOX84. 

Johansson beskriver Gnosjö Industriförening som en aktiv förening som bland annat anordnar 

VD-möten i Gnosjö och Hillerstorp en gång i månaden. Då tar de upp aktuella ämnen såsom 

lönesituationen, bostadsmiljön med mera. Föreningen har även något som kallas för 

medlemsservice där medlemmarna kan ansluta sig till gemensamma energi-, telefoni- och/eller 

fraktavtal. Även ett avtal med sjukvårdsförsäkring är någonting man arbetar på enligt 

Johansson. Föreningen är med och anordnar mässor, bland annat Made in Gnosjö, samt deltar 

vid underleverantörsmässan på Elmia. Johansson berättar också att företagsföreningen i 

samarbete med kommunen har försökt att ragga arbetskraft till Gnosjö från andra kommuner. 

Ännu vet de inte vad utslaget av det projektet blev då det bara var en månad sedan det 

genomfördes men förhoppningarna är att några personer ska komma till kommunen. Det finns 

ett kontinuerligt samarbete mellan företagen både genom formella och informella möten. ”Det 

är ju en liten ort med knappt 10 000 invånare så vi undgås ju inte att mötas, det finns ju många 

                                                 
81 Väg 151 går från Gnosjö till Värnamo och Hestra och 152 går från Hillerstorp till Skillingaryd. (Intervju: 
Davidsson) 
82 Intervju: Davidsson 
 
83 Hemsida: Gnosjö Industriförening 
84 GNOX Enterpriser AB är ett företag som ägs av familjen Johansson och som tillhandahåller mekaniska 
komponenter och ritningsdetaljer till Svensk industri. (Made in Gnosjö) 
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olika mötesplatser” 85 säger Johansson. Han nämner Rotary som exempel, där är båda han själv 

och kommunalchefen medlemmar.  Industriföreningen har även ett nära samarbete med de 

andra industriföreningarna i GGVV-regionen, detsamma gäller för näringslivscheferna i de 

berörda kommunerna, de möts kontinuerligt och Johansson menar att de är företagens förlängda 

arm.  

 

Johansson säger att företagsföreningen har ett nära samarbete med skolorna i regionen. Detta 

samarbete börjar redan i grundskolan med projektet Framtidskraft, ungdomar till industrin. 

Idén till detta projekt fick Johansson när han tittade på Volvos fabrik i Gen. Där började man 

redan i förskolan intressera barnen för de arbeten som produktionen behövde. Föreningen har 

även varit med och startat ENTEK som är ett entreprenör- och teknikprogram på gymnasienivå. 

De som läser detta program kan sedan gå direkt in i industrin och arbeta eller gå vidare och 

studera på högre nivå. Nu håller industriföreningen på att tillsammans med olika skolor utforma 

flera olika utbildningar, det är en industriellutbildning på en friskola som heter Lichron, 

turistcollage samt en diplomerad gymnasieekonomutbildning där eleverna läser 3000 poäng 

istället för de vanliga 2500 och där näringslivet får vara med och tala om vilka kunskaper de 

efterfrågar. Man samarbetar också mellan kommunerna för att utforma ett teknikcollage. När 

det gäller samarbete för högre utbildning finns det en dialog med bland annat högskolan i 

Jönköping och där har industriföreningen även varit med och delat ut stipendier, samt att 

föreningen är med och samarbetar vad det gäller KY-utbildningarna som drivs i kommunen. 

Anledningen till allt detta arbete med olika utbildningar är att den kompetensen som företagen 

behöver inte finns i regionen säger Johansson. Arbetskraften i Gnosjö räcker inte till, 

industrierna har svårt att rekrytera tillräckligt med utbildad arbetskraft, särskilt nu i 

högkonjunktur. Det är enligt Johansson för få personer som bor i kommunen, och det är nästan 

2000 personer som pendlar in varje dag, samtidigt som det är ca 1000 som pendlar ut.  Det som 

har räddat industrierna genom högkonjunkturen är de invandrare som har kommit till 

kommunen, 25 till 30 procent av invånarna är enligt Johansson invandrare.  

 

Men anledningen till att det finns så lite människor är enligt Johansson att små orter inte har 

samma dragningskraft på den nya generationen, de bosätter sig hellre i större städer som 

Jönköping eller möjligtvis Värnamo och pendlar in. Detta gör att Gnosjö backar i invånarantal 

även om Johansson menar att det finns ett rikt föreningsliv med idrott, musik, teater och 

                                                 
 
85 Intervju: Johansson 
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friluftsliv. Men visst förstår Johansson att det kan saknas en del saker som till exempel ett café 

eller restaurang som har öppet kvällstid, samt ett större utbud av affärer. Att pendla över 

kommungränserna ses idag inte som något problem även om alla kommunerna gärna vill att 

den egna kommunen ska växa i invånarantal.  Från och med sommaren kommer pendlingen att 

underlättas då bussarna kommer att gå med halvtimmestrafik, Johansson påpekar också att 

vägarna i regionen inte är bra men att de jobbar på att de ska bli bättre. ”Vi vill ju ha snabba 

transporter och säkra transporter både för vårt gods men framförallt för våra medarbetare så 

de ska komma fram snabbt och säkert”86 säger Johansson.  

 

De flesta företagen i regionen är familjeföretag med 15 till 20 anställda. I regel är det familjen 

som utgör företagsledningen, men i en del av de större företagen finns det en anställd VD. 

Många av företagens styrelser består av man, fru och en revisor. För kommunen och för de som 

bor här, är familjeföretagen det bästa alternativet då det ger ett större engagemang för samhället 

menar Johansson. Företagen har inte samma vinstintresse utan företaget drivs ungefär som på 

samma sätt som familjen. De flesta företagen är inga aktiebolag i den bemärkelsen att 

allmänheten kan investera i dem vilket gör att det kapitel som inversteras är det som familjen 

satsar i det egna företaget. Företagarna är mycket stolta över sina företag och de visar gärna upp 

och investerar sina pengar i dem. De flesta företagen är underleverantörer till svensk industri, 

och det är få färdiga produkter som tillverkas i regionen säger Johansson. Det är inte många 

företag som gör en hel produkt själva utan man har specialiserar sig på att göra det som man är 

bra på, sedan samarbetar man med andra företag i regionen för att få en färdig komponent. De 

flesta av företagen befinner sig på den svenska marknaden men det blir allt vanligare med 

export. Det finns även en hel del företag som har börjat att etablerat sig utomlands.  

 

I Gnosjö står IT enligt Johansson för intelligent tillverkning och industriellt tänkande. ”Jag 

skulle beskriva Gnosjöandan som: kan du så kan jag och kan inte du och kan inte jag så kanske 

vi kan göra någonting tillsammans”87. Gnosjöandan består också av följande punkter enligt 

Johansson:  

• Yrkeskunnande, från att dra tråd har konkurrensen tvingat företagen att utvecklas och 

förädla materialet. Kunskapen inom industrin är grunden till Gnosjös framgång. 

                                                 
86 Intervju: Johansson 
87 Ibid. 



 34

• Ödmjukhet och respekt, företagarna vet vad de är duktig på men de är också ödmjuka 

att det är många andra som kan mycket. ”Innerst inne är vi ju alla smålänningar”88 

säger Johansson med glimten i ögat. 

• Samarbete mellan företagen, ingen är rädd för att hjälpa någon annan och företagarna 

hindrar inte varandra. Behöver någon låna ett verktyg eller material, eller vill titta på en 

maskin så är man öppen för det. Företagen kan till och med låna arbetskraft beroende på 

om de har mycket eller lite att göra. 

• Nätverk, det finns många både officiella och inofficiella mötesplatser i Gnosjö. 

• Klurighet, Industriellt tänkande och intelligent tillverkning. Gnosjö har kanske inte haft 

så många uppfinnare som har kommit med nya produkter men om det är någon som 

kommer med en ritning så är företagen duktiga på att tillverka den snabbt, effektivt och 

konkurrenskraftigt.  

• Flexibilitet, företagen står inte och faller på en enda kund, utan klarar både hög och 

lågkonjunktur. När det blir lite att göra försöker de att ändå behålla medarbetarna. Det 

normala är att arbetslösheten i regionen ligger kring en procent, även om den har varit 

uppe kring fyra procent som högst. 

• Hög kompetens med få akademiker, många av gnosjöborna har gått livets hårda skola. 

Allt fler akademiker kommer fram och det är nödvändigt och viktigt att de kommer in i 

industrierna och hjälper till att utveckla företagen och detta är någonting som Johansson 

tror att företagen vet.  

• Sparsamhet, ej att förväxlas med att vara snål. ”En var är sin egen lyckas smed”89 

Många företag har med små medel kunnat åstadkomma stora ting. De har investerat och 

växt i den takt som företaget har genererat pengar.  

• Entreprenörskap, människorna i Gnosjö har idéer som de vågar pröva, avknoppning från 

företagen är vanligt  

• Inte så mycket pampar och ett svagt klasstänkande, det är svårt att se vem som tjänar 

mycket pengar i Gnosjö.  

• Korta avstånd både mentalt och geografiskt, det finns mycket personliga relationer 

mellan företagarna, det finns ett stort förtroendekapitel och företagarna litar på 

varandra.    

                                                 
88 Intervju: Johansson 
89 Ibid. 
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4.2.3 Axelent 

Axelent AB är ett familjeföretag som bildades 1990. Affärsidén är att utveckla, tillverka samt 

sälja maskinskydd, industriväggar, rasskydd och egendomsskydd. Företaget ligger i Hillerstorp 

i Gnosjö kommun och har 53 anställda. Axelent har egna försäljningskontor och agenter i flera 

länder.90 Stefan Axelsson är ägare och exportchef på Axelent. Han säger att företaget har en 

platt organisation och styrs av en styrgrupp bestående av de tre ägarna samt ytterligare tre 

personer. Detta menar han är en organisationsform som är typiskt svensk och som företaget 

försöker förmedla ut till sina dotterbolag i Tyskland, England, Holland med fler. Den platta 

organisationen främjar snabba beslut som lätt kan ändras i efterhand om det skulle behövas, 

vilket gör företaget mycket flexibelt. Främst riktar företaget sin försäljning mot den europeiska 

marknaden även om försäljningen i länder såsom USA, Australien och Sydafrika också blir allt 

mer betydande. Den Svenska marknaden är också viktig för företaget även om den blir en allt 

mindre del av företagets totala marknad. Regionen ser Axelsson inte alls som en viktig 

marknad för Axelent, där säljer de knappast ingenting. ”Man kan inte bli profet i sin egen stad” 
91 säger han. 

 

Axelent samarbetar med många andra företag i regionen på det viset att de andra företagen 

fungerar som underleverantörer. Axelsson säger ”Vi producerar det som vi är bra på och sedan 

köper vi in resten av andra”.92 Han menar att samarbetet i hemmaregionen underlättar då man 

vet vad man får, att det är bra kvalité och kommer i rätt tid och så vidare. Annars tycker 

Axelsson att det här med Gnosjöandan är lite av en myt. Förr kanske det var så att om man fick 

en stor order så gick man över till grannarna och så hjälptes man åt, men idag är det inte så. 

Axelents största konkurrenter, det vill säga det företaget som är världsledande inom branschen 

ligger också i Hillerstorp och mellan de båda företagen finns inget direkt samarbete. Även om 

företagarna möts och diskuterar både officiellt på olika möten, såsom Gnosjöandans VD-möte i 

Hillerstorp, samt mer inofficiellt, exempelvis i kyrkan eller vid fotbollsplanen.  Men den 

konkurrens som finns mellan företagen är en mycket bra sporre och gör att företagen utvecklas 

menar Axelsson, ”visst är det så att man gärna jämför sig med konkurrenterna här i närheten 

och vill vara bättre än dem, dessutom konkurrerar vi ju om samma leverantörer och 

arbetskraft” 93 säger han. 

 
                                                 
90 Hemsida: Axelent  
91 Intervju: Axelsson 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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Axelent har problem med att finna kvalificerad arbetskraft, som har tidigare erfarenheter, både 

till produktionen samt till kontoret. Ofta rekryterar företaget personal direkt från gymnasiet och 

lär upp dem själva. De flesta människorna i regionen har ingen högre utbildning och Axelsson 

menar att man lär sig det som man behöver kunna medan man arbetar. Själv har han inga 

högskolepoäng och det har aldrig varit något problem. Han säger att man lite skämtsamt brukar 

säga att ”två företagare från Gnosjö stod och pratade och så säger den ena att jag har anställt 

en civilingenjör, men han hade dåliga betyg”.94 Och även om detta bara är ett skämt så ligger 

det lite bakom det menar Axelsson. Företagen i Gnosjö är mycket bra på att producera varor 

med bra kvalité, men de är usla försäljare. Många av företagen har inte ens en fristående 

säljavdelning, så här kanske företagen skulle ha nytta av nya kunskaper från annat håll.  

 

Ett annat problem som försvårar för företagen att få tag i arbetskraft är att det är svårt för 

människor att få tag i en bostad då kommunen inte släpper speciellt många tomter att bygga hus 

på, och begagnade hus är ungefär lika dyra som att bygga nya. Dessutom säljs inte så många 

hus i regionen. Axelsson säger också att det är ont om fina lägenheter i Gnosjö, många som 

arbetar i kommunen pendlar från Värnamo, där det finns finare lägenheter samt mer att göra. 

Men även där är det svårt att få tag i en bostad ”det är rena rama stockholmspriserna” 95 säger 

han. Det finns enligt Axelsson goda möjligheter för dem som bor i Värnamo eller Jönköping att 

ta sig till Gnosjö eller Hillerstorp med buss eller tåg, även om de flesta kör bil. Vägarna i 

regionen är dock inte speciellt bra, men det är ingenting som företaget kan göra någonting åt. 

Alla företagets produkter tillverkas i Hillerstorp och fraktas sedan med Lastbil ner till Europa 

eller skeppas iväg från Göteborg. Axelsson anser att har man bara tagit sig till Jönköping eller 

Värnamo så är det inget problem, då finns E4an både norr och söder ut, och väg 40 mot 

Göteborg.  

 

4.3 Skriftliga källor Kista 

Järvafälltet, idag Kista, Akalla och Husby var tidigare ett militärt övningsfällt. Men på 1970-

talet bestämdes det att området skulle bebyggas som en del av statens miljonprogram96, tanken 

var att Kista skulle bli ett område där människor arbetar, bor och handlar. Det fanns egentligen 

inga direkta planer för att samla IT- och Telecomföretag i regionen, men det fanns stränga 

                                                 
94 Intervju: Axelsson 
95 Ibid. 
96 Miljonprogrammet pågick i Sverige under 1964-75, bakgrunden till uttrycket var att starten skulle bygga 1 
miljon nya lägenheter på 10 år. (Nationalencyklopedin, 2000 (miljonprogrammet)) 
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regler vad det gäller buller, utsläpp och liknande, detta med tanke på att människorna bor i 

samma område, vilket begränsade vilken sorts företag som kunde etablera sig. 97  År 1976 

flyttade Ericssonföretaget SRA (svenska radiobolaget) till Kista, kort därefter flyttade även 

Ericsson RIFA (radio industrin fabriksaktiebolag) och IBM Sverige, sina verksamheter dit, 

samtidigt invigdes Gallerian och tunnelbanan till Kista. 1983 tog Stockholms finansborgarråd 

initiativ för att starta ett elektronikcentrum, medverkade gjorde bland annat KTH (Kungliga 

Tekniska Högskolan) och Ericsson. Programmet för samarbetet var klart 1986 och då bildades 

stiftelsen Electrum, vars uppgift var att arbetar för ökad svensk kompetens inom 

informationsteknologi. Detta genom att inleda, stödja och utveckla olika samarbeten mellan 

näringslivet, forskningen och utbildningen 98 

 

Under 1980- och 1990-talet flyttade allt fler företag, såsom Nokia, Mikrosoft och Sun till Kista. 

Anledningen sägs vara närheten till Arlanda flygplats snarare än närheten till de andra 

företagen, men oavsett vilket så blev resultatet att ett IT-center i skapades Kista.99 År 1999 

förnyades stiftelsen Electrum i Kista genom en trippelhelixsamverkan mellan Stockholmstad 

såväl som kommunerna Sollentuna, Järfälla och Sundbyberg samt med näringslivet, akademin 

och forskningen. Tillsammans tog de fram visionen att bygga ett världsledande ICT 

(Information and Communication Technology) -kluster i Kista.100 Visionen var att Kista skulle 

bli en vetenskapsstad – en plats där akademi, bostäder, kultur, natur, rekreation, service och 

världsledande företag samverkar och attraherar de mest kompetenta människorna. Kista 

Science City AB bildades och året efter startades byggandet av Kista Science Tower.101 År 

2002 gick Stockholms universitet och KTH samman i projektet IT University Campus.  Målet 

var att skapa en tvärvetenskaplig miljö, där lärare, forskare och studenter samarbetar med 

näringslivet och med det omkringliggande samhället.102 

 

Kista Science City drabbades precis som övriga Sverige av problem då IT-bubblan sprack år 

2000. Många personer tvingades lämna sina jobb och branschen hade några svåra år framför 

                                                 
 
97 Sandberg med fler, 2007  
98 Hemsida: Kista Science City  
99 Sandberg med fler, 2007  
100 Hemsida: Kista Science City 
101 Ibid. 
102 Hemsida: IT universitetet   
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sig. Läget har numera stabiliserats och företagen har börjat återhämta sig.103 Idag räknas Kista 

Science City som ett världsledande kluster inom IT- och Telecombranschen.  

 

Kista i siffror  

• Folkmängd: 30 675, invånartrend uppåtgående.  

• Andel av befolkningen som är födda utomlands: 49,5 procent 

• Andel av befolkningen i åldern 20-64 år som arbetar: 57,9 procent 

• Andel av befolkningen som är öppet arbetslösa: 5,5 procent  

• Utbildningsnivå för personer i åldern 20-64 år:  

      Förgymnasial utbildning: 17,4 procent  

     Gymnasial utbildning: 39,8 procent 

     Eftergymnasial utbildning: 33,6 procent 

Figur 4, Kista i siffror 

Källa: Utrednings och statistikkontoret. Alla siffrorna avser år 2006. 

 

4.4 Intervjuer Kista 

4.4.1 Stadsdelen Kista 

Kista är Stockholm stads nordligaste stadsdel, cirka 13 kilometer nordväst om Stockholms 

innerstad och 30 kilometer söder om Arlanda flygplats. Förutom Kista omfattar stadsdelen även 

Akalla och Husby samt naturreservatet Hansta. I stadsdelen Kista bor det ca 10 000 invånare.104 

Isa Turan jobbar numera som EU-samordnare i stadsdelsnämnden i Kista, tidigare arbetade han 

med näringslivsfrågor i Kista. Då han arbetade med näringslivsfrågor hade kommunen en tätare 

kontakt med företagarna och intresseorganisationerna. De arbetade, medverkade i olika 

aktiviteter och bildade olika arenor tillsammans. Numera är samarbetet lite blandat anser Turan. 

Stockholmsstad gör vissa insatser för att skapa ett bra företagsklimat i Kista, bland annat 

genom samarbetet med stiftelsen Electrum. Stiftelsen hjälper till att skapa mötesplatser för 

företagarna, entreprenörer, intresseorganisationer med mera, så att de kan mötas, diskutera och 

samarbeta. Det finns även juridiska och finansiella rådgivningsfunktioner som hjälper företagen 

i Kista.  

 

                                                 
103 Sandberg med fler, 2007  
104 Hemsida: Stockholm stad 
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När det gäller samarbetet med skolor i området säger Turan att det finns ett samarbete men att 

han inte riktigt är säker på hur det ser ut i dagsläget. När han arbetade med dessa frågor fanns 

det ett tätt samarbete som ledde till att KTH och Stockholmsuniversitet tillsammans bildade IT-

universitetet som idag har 6 000 till 7 000 studenter och samarbetet har stor potential att 

utvecklas ytterligare. Kommunen samarbetar också med Kungliga musikhögskolan samt andra 

skolor och fyra forskningsinstitut i området. Samarbetet kom till för att höja kompetensen och 

för att få högskolornas och universitetets studenter att intressera sig för området. Turan menar 

att den kompetensen som företagen behöver finns att tillgå eftersom Kista ligger så nära 

kunskapsintensiva områden, och att Kista dessutom lockar till sig människor med stora 

kunskaper från hela världen.  

 

Men även om det finns gott om människor som arbetar och tjänar pengar i kommunen så är det 

bara är nio procent av dem som bor i Kista som arbetar inom IT eller Telecombranschen. Detta 

menar Turan ”beror på att de som tjänar mycket pengar vill bo lite flott i villa eller radhus”105 

men i Kista finns inte så mycket sådant utan mest höghus. Däremot är kranskommunerna 

Sollentuna, Järfälla och Täby mer attraktiva som bostadsområden. Varje morgon kommer det 

enligt cirka 16 000 människor till Kista och varje kväll åker de därifrån, samtidigt som ungefär 

samma mängd människor gör tvärt om. Detta ställer stora krav på transportmöjligheterna. 

Turan menar att det fungerar bra men att det alltid kan bli bättre. Tillexempel så är det 

köbildning på vägarna på morgonen och kvällen vilket kan bero på att vägarna inte är byggda 

för att så många ska arbeta i Kista.  

 

Företagen i Kista samarbetar med varandra men framförallt med Ericsson som Turan menar 

fortfarande har en mycket dominerande ställning i området; ”Ericsson är nav och de andra som 

är omkring är någon slags underleverantörer/samarbetspartner till Ericsson”.106 Han tycker 

inte riktigt att den specifika företagsandan kan jämföras mellan Kista och Gnosjö eftersom att 

förutsättningarna är helt olika. Men han menar att i Kista finns det allt från stora multinationella 

företag så som Ericsson, Mikrosoft, Sun med flera, till småföretag. Dessa diskuterar, 

samarbetar, handlar eller stödjer varandra på olika sätt och detta kan man kanske kalla en anda 

som stimulerar entreprenörskap och innovation. Någonting som kan sammanfattas som att 

                                                 
105 Intervju: Turan 
106 Ibid. 
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”Kista är ett levande samhälle där det finns en ständig utveckling och där varje möte kan leda 

till någonting nytt”107 

 

4.4.2 Kista Science City 

Kista Science City AB är den exekutiva delen inom Stiftelsen Electrum. Föreningen arbetar 

med utveckling av regionen samt marknadsföring av varumärket Kista Science City. 

Föreningen har cirka 250 medlemsföretag.  År 1999 förnyades stiftelsen Electrum i Kista 

genom en trippelhelixsamverkan mellan Stockholmstad såväl som kommunerna Sollentuna, 

Järfälla Sundbyberg samt med näringslivet, akademin och forskningen. Tillsammans tog de 

fram visionen att bygga ett världsledande ICT (Information and Communication Technology) -

kluster i Kista.108 

 

Adiba Cremonini arbetar som marknadschef för företagsföreningen Kista Science City AB. 

Hon berättar att Kista Science City är ett dotterbolag till stiftelsen Electrum, som i sin tur är en 

trippelhelixsamverkan då det i styrelsen finns representanter från akademin, näringslivet och 

Stockholmsstad. Till sin hjälp har de även fem strategiska råd bestående av personer från de 

olika institutionerna som ansvarar för olika områden så som högre utbildning och forskning, 

infrastruktur, utbildning och mångfald, marknadsföring och strategisk inlokalisering samt 

kommersialisering. Kista Science City arbetar med att se till att samverkan mellan företagen 

fungerar samt med att försöka få företagen att integrera med varandra så att det händer saker 

mellan dem, vilket i slutändan generera fler affärer och ger bättre tillväxt för hela regionen. 

Därför säger Cremonini att åtta olika nätverk inom respektive branscher och även bredare 

nätverk där samtliga branscher kan vara medlemmar har byggts upp. Där träffas 

medlemsföretagen genom olika mötesplatser och forum och kan prata om sina gemensamma 

nämnare, skapa samarbeten och gör affärer.  

 

Många av de företag som finns inom området är internationella företag inom mobillitet, 

bredband och trådlös teknologi. De har valt att placera sig i Kista Science City för att nå ut till 

Norden eller Skandinavien. Dessa företag verkar på en global marknad men de som sitter i 

Kista verkar för den norra delen av Europa säger Cremonini. Sedan finns det även många 

svenska företag som har huvudkontor i regionen och som jobbar över hela världen. Sverige är 

                                                 
107 Intervju: Turan 
108 Intervju: Cremonini 
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en delmarknad för dessa företag och även om Stockholmsområdet är ett slags centrum vad det 

gäller ICT i Sverige så är området en liten marknad för företagen. ICT-branschen är enligt 

Cremonini en framtidsbransch och en sådan bransch där det investeras en stor mängd pengar. 

Hon säger att det finns kapital och att det är mycket utländska pengar som investeras i Kista; 

”Det är mycket riskkapital som florerar här och många fastigheter som köps upp av utländska 

ägare”. 109 

 

Vad det gäller kompetensen i regionen säger Cremonini att även om IT-universitetet bidrar med 

en hel del IT-studenter så har företagen brist på kompetens. Detta eftersom att de växer mycket 

fort, samtidigt som många studenter valde att inte studera IT då arbetsmarknaden för dessa 

studenter såg mörk ut för ett par år sedan. ”Folk har haft lite svårt att hitta tillbaka till 

systemvetenskap och den typen utav ingenjörslinje men förhoppningsvis kommer det att öka när 

man märker att branschen har börjat växa igen.”110 Detta menar Cremonini är inte enbart ett 

problem i Kista, utan i hela Sverige.  

 

Transporten till Kista är ”nästan jätte bra”111 enligt Cremonini. Hon menar att det som saknas 

är direkt förbindelse med Arlanda samt med tvärförbindelsen till norr- och söderort för att 

minska antalet byten för dem som pendlar. Annars finns de flesta transportmedlen till regionen 

även om de flesta åker bil till Kista. Cremonini säger att ”när man kommer till Kista så förstår 

man att det är hightech som gäller och alla vet att här är de en del av framtiden”.112 Hon 

menar att det helt enkelt finns en puls av innovation här och att det är själva andan i Kista, även 

om man kanske inte kallar den för Kista Science City- andan direkt.  

 

4.4.3 Intergralis 

Intergralis grundades 1988 och är idag Europas ledande integrerare av säkerhetssystem. 

Företaget har funnits på den svenska marknaden i Kista sedan år 2000 och förutom i Sverige, 

där man har kontor i Kista och Göteborg, så har företaget ytterligare 17 kontor i Europa och 

Nordamerika. 113 Fredrik Armandt är VD för Intergralis Sverige. Företaget styrs av en 

ledningsgrupp på sex personer och Armandt anser att organisationen är platt. Intergralis Sverige 

                                                 
109 Intervju: Cremonini 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Hemsida: Intergralis 
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har 30 anställda och ser man till hela företaget så har det nästan 400 medarbetare. Företag säljer 

kompletta säkerhetssystem till andra företag och ser till att företagens kommunikation och 

transaktion sköts på ett säkert sätt, både med produkter från andra tillverkare och med deras 

konsulttjänster. De samarbeta med företag som tillverkar olika system och tillhandahåller själva 

konsulttjänster säger Armandt. De samarbetar även med andra Telecombolag som återförsäljer 

deras produkter och tjänster runt om i Sverige. Som kund har företaget bland annat Ericsson 

som använder tillverkare som Intergralis representerar i sina olika basstationer, vilket innebär 

att Intergralis hjälper till att installera dessa. Företaget riktar sig mot den svenska marknaden 

och Armandt menar att Stockholm är en stor del av den. 

 

Företaget har ett tätt samarbete både med leverantörer och med kunder. Armandt säger att de 

träffar leverantörerna i stort sätt varje vecka, samt att de uppträder gemensamt hos kunden. 

Därför anser han att det är bra om leverantörerna finns i närheten men det är inget krav att de 

ska finnas i Kista, men gärna i Stockholm även om de samarbetar med leverantörer på andra 

håll med. Företaget är med i företagsföreningen Kista Science City men Armandt säger att de 

inte är speciellt aktiva. Företaget deltar inte på mötena som organisationen anordnar, utan 

istället säger Armandt att de skapar samarbeten med leverantörer genom att tillhandahålla de 

rätta produkterna. Företaget medverkar inte heller speciellt aktivt i samarbetet med IT-

universitetet. Detta säger han främst beror på att de har svårt att ta emot studenter som 

praktiserar eftersom att de själva inte tillverkar någonting. Den kompetensen som företagets 

konsulter besitter är ingenting som man lär sig i skolan, menar Armandt, utan det krävs lite 

yrkeserfarenhet. Företaget har format konsulterna på egenhand. Detta gör att det är svårt att 

rekrytera den kompetens som behövs. Men han säger också att om en student har de rätta 

baskunskaperna samt viljan att lära sig så kan företaget självt lära ut de kunskaper som behövs.  

 

Armandt säger att många av dem som arbetar i Kista inte bor där, utan de bor i andra områden 

så som Täby, Åkersberga eller inne i stan. Att det är så menar han kan bero på att människorna 

inte vill bo där de jobbar men han säger också att ”man vill ju inte bo i Kista eftersom det är ett 

stort industriområde”114. Han tilläger även att trots att de håller på att bygga villor och radhus i 

Silverdalen i närheten av Kista så ligger det för nära tråkiga miljonprogramområden så som 

Kista, Akalla och Husby. Men även om det är mycket människor som pendlar till Kista varje 

morgon så menar Armandt att kommunikationsmöjligheterna är bra. Det är vissa problem med 
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biltrafiken men det håller på att korrigeras då man ska förbättra infartsleden. Annars är ju läget 

bra, nära till både Arlanda och City. Armandt anser att närheten till Arlanda är viktigt för 

företaget och att det som skulle kunna önskas är en expresslinje mellan flygplatsen och Kista. 

 

Att det finns någon specifik företagsanda i Kista tycker inta Armandt. Möjligtvis att det finns 

en teknikanda i det avseendet att om man är ett teknikfokuserat bolag ska man ligga i Kista, det 

är ju teknikens centrum. Men Armandt säger att ”Vårt bolag skulle ha fungerat lika bra även 

om det låg i Solna eller någon annanstans”115.  
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5. Analys/Diskussion 

5.1 Gnosjö 

5.1.1 Samverkan mellan företagen, kommunen och akademin i Gnosjö 

Första steget till en trippelhelixsamverkan i en region innebär att universitet och högskola, 

kommun samt företag samverkar med varandra utifrån sina traditionella roller.116 I Gnosjö finns 

det ett tätt, bra och kontinuerligt gemensamt arbete mellan kommunen och företagen117där  

kommunen försöker att finnas tillhands och ge service till industrin. 118  Johansson ser 

Davidsson som industriföreningens förlängda arm in i kommunen och tillsammans genomför 

de båda organisationerna en hel del gemensamma projekt. I kommunens olika organ sitter det 

dessutom flera egenföretagare.119 Detta tolkar jag som att företagen och kommunen har börjat 

gå in i varandras roller, vilket är det andra steget för att nå en trippelhelix. Här finns alltså ett 

välutvecklat bilateralt samband, men för att nå en trippelhelixsamverkan saknas en institution. I 

Gnosjö finns ingen högre utbildningsinstans utan den närmaste högskolan finns i Jönköping. 

Denna beskriver både Johansson och Davidsson som en samtalspartner, men det framgår av alla 

intervjuerna att högre utbildning inte ses som speciellt viktigt i Gnosjö.  

 

En trippelhelixsamverkan startar oftast med ett starkt universitet eller högskola, men det kan 

även starta i en industriregion som förstärker kunskapsnivån.120 I Gnosjö har flera företag börjat 

inse att det krävs människor med högre utbildning121 och bara det faktum att fler företag har 

börjat anställa en VD tycker jag visar på en utveckling åt det hållet. Den kompetens som 

företagen behöver finns inte i regionen vilket har lett till att industriföreningen och kommunen 

samarbetar med olika gymnasieskolor för att lock till sig de kunskaper som industrin 

efterfrågar.122 Idag är ENTEK ett sådant samarbete och Johansson berättar om fler projekt som 

är under utveckling. Det finns incitament till att höja kunskapsnivån även om det finns en del 

kvar att göra inom området för att nå en trippelhelix. Min egen förklaring är att, då 30 procent 

av befolkningen i Gnosjö inte ens har gått gymnasiet123  ses en gymnasial utbildning som 

alldeles tillräcklig. Detta förklarar alla respondenternas uttalanden om att utbildning inte 
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värderas speciellt högt.  Men kanske kommer det i framtiden en högskoleutbildning som är 

anpassad efter den kunskap som företagen i Gnosjö efterfrågar. En entreprenör- och VD- 

utbildning för den unga generationen som ska starta Gnosjös nya företag eller ta över dem som 

redan finns tror jag skulle kunna vara till stor nytta. Redan idag är det så att högskolan i 

Jönköping har en viss inriktning mot företagande och entreprenörskap124, och det någonting 

som jag tycker kan utvecklas ytterligare. För även om företagen i Gnosjö befinner sig i en 

bransch som kan beskrivas som relativt stabil, så förändras den och leder mot hårdare 

konkurrens. Om företagen ska ha möjlighet att konkurrera i framtiden gäller det att hänga med i 

utvecklingen, då krävs förutom bra och effektiv produktion, också organisationer med utbildad 

ledning, försäljningsavdelningar med duktiga försäljare, med mera.  

 

5.1.2 Gnosjö företagskluster utifrån Porters faktorer 

Faktorvarians - I Diamantmodellen delas produktionsfaktorerna in enligt följande; 

humankapital, fysiska resurser, kunskapsresurser, kapitalstruktur och infrastruktur. Porter 

menar att idag är samhället så utvecklat att skillnaderna i produktionsfaktorerna är små. En liten 

förbättring kan leda till stora konkurrensfördelar. Det gäller att anpassa faktorerna och 

specialisera dem efter vad branschen kräver.125  
 

Humankapital – Tillverkningsindustrin är en bransch där den praktiska kunskapen är viktig. 

Även om Gnosjö ligger i botten vad det gäller andel akademiker så finns det en hög kompetens 

och ett högt kunnande i regionen och bland humankapitalet finns sådant som småländsk -

klurighet, -sparsamhet och -arbetsamhet.126 Både Axelsson och Johansson förklarar att i Gnosjö 

är företagen mycket bra på att producera produkter snabbt, effektivt och konkurrenskraftigt. Det 

är någonting som de har gjort i flera hundra år, vilket gör att det finns stor erfarenhet inom 

området.127 Jag anser att givetvis är det så att då någonting görs under en lång tid byggs det upp 

en stor skicklighet och i Gnosjö finns det gediget kunnande i att skapa och driva småföretag 

inom tillverkningsbranschen. Enligt respondenterna finns det även en stor arbetsamhet i 

regionen. Någonting som jag till viss del kopplar samman med att gnosjöborna hade det mycket 

fattigt och därför var tvungna att arbeta, men också att de påverkas av att all känner alla, vilket 

leder till att företagen drivs lite på samma sätt som en familj. Detta gör att arbetarna känner sig 
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mer delaktiga och därmed arbetar bättre. Samma slutsats drar Lena Backstig med fler. i 

rapporten Arbete och hälsa i Gnosjö. De kommer fram till att Gnosjös låga arbetsfrånvaro kan 

kopplas samman med det hårda arbetet som tidigare krävdes, samt att småföretagen ger en 

överblick och en hanterbarhet samtidigt som de sociala nätverken skapar en meningsfullhet.128 

Även Göran Brulin uttalar sig i artikeln Gnosjöandan lever om den höga andelen arbetande och 

den låga arbetslösheten i Gnosjö kommun. Han anser att de beror på småskaligheten, nätverken 

och de inofficiella mötena.129  

 

Porter menar att tillgången till specialiserad arbetskraft är extra viktig 130, vilket är någonting 

som alla respondenterna beskriver som ett problem. Johansson säger att Gnosjö är en så liten 

kommun att det inte finns tillräckligt med arbetskraft. Främst saknas tekniska kunskaper såsom 

CNC-operatörer, vilket jag tror till stor del påverkas av faktorerna fysiska resurser, 

kunskapsresurser samt infrastrukturen.  

 

Fysiska resurser - Gnosjö ligger i västra Småland cirka tio mil från närmaste större stad, 

Jönköping. Transporterna av produkterna går med lastbil, antingen till Göteborg för att sedan 

skeppas ut i världen, eller på vägarna ner till Europa.131 Detta innebär extra fraktkostnader 

jämfört med de konkurrenter som finns närmare marknaden. 132   Jag anser också att det 

geografiska läget inbär problem med att locka till sig arbetskraft då många, framförallt 

ungdomar, vill bo i eller i närheten av stora städer såsom Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 

Kunskapsresurser – Utbildning är viktigt för att företagen i en region ska kunna hänga med i 

utvecklingen.133 I Gnosjö finns varken universitet eller högskola och de flesta innevånarna 

saknar högre utbildning (endast 16 procent av befolkningen i kommunen har eftergymnasial 

utbildning)134. Respondenterna var eniga om att högre utbildning inte värderas särskilt högt, 

även om Johansson anser att detta är på väg att förändras. Han säger att allt fler företag börjar 

inse fördelen av att anställa tillexempel högskoleekonomer. Ett annat exempel som pekar på 

förändringar och som samtliga respondenter nämner, är att företagen har börjat anställa VD: ar 

utifrån. Jag ser ett tydligt problem med att Gnosjöregionen inte har någon högre utbildning, och 
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framför allt att de inte värdera sådan speciellt högt. Det gör att de ungdomar som vill studera 

vidare inte har så stora möjligheter att vara kvar i regionen utan tvingas flytta.  

 

Kapital –Framgångsrika företagskluster lockar till sig kapital i form av investeringar, både från 

stora multinationella företag samt riskkapital, något som leder till att klustret växer 

ytterligare.135 Det inversteras en hel del pengar i företagen, men då de flesta är familjeägda är 

det främst familjens kapital som inversteras. De flesta företagen i Gnosjö har byggts upp 

efterhand som de har genererat pengar. Endast ett fåtal av företagen ägs delvis av 

riskkapitalbolag och bara två av företagen i Gnosjö har utländska ägare.136  

 

Infrastruktur - Infrastrukturen är någonting som skiljer sig ganska lite från region till region, 

och detta gör att små förändringar kan ge stora konsekvenser. Infrastrukturen bör därför 

anpassas efter industrin och kan då ge stora fördelar. 137 All godstransport, samt största delen av 

all persontransport till och från Gnosjö sker på vägarna.138 Alla respondenterna är överens om 

vägarnas dåliga skick och det arbetas både från kommunen samt företagsföreningens sida på att 

få till en förbättring. Om man väl har kommit till Värnamo eller Skillingaryd så är vägnätet 

bra. 139  Vad det gäller kommunikationsmöjligheterna så säger alla respondenterna att de 

fungerar bra nu när bussarna går med halvtimmestrafik.  

 

Till faktorn infrastruktur räknas även attraktionskraften, det vill säga om människor vill bo i 

regionen.140 Axelsson säger att det finns ont om attraktiva boenden både i Gnosjö och i resten 

av regionen, någonting som Johansson till viss del håller med om, även om han också tillägger 

att det finns bostäder att få tag i för den som vill flytta till orten. Många pendlar till arbetet från 

bland annat Värnamo.141 Johansson säger att det finns ett stort föreningsliv i kommunen men att 

han ändå förstår att ungdomarna lockas till städerna, där det finns ett större utbud av affärer, 

caféer med mera.   Jag tror att bättre vägnät skulle kunna bli ett rejält lyft för regionen, det 

skulle underlätta för all godstransport men framförallt underlätta resandet för dem som pendlar. 

Det skulle kunna leda till att kvalificerad arbetskraft kan tänka sig att arbeta i regionen, även 

om de väljer att bo i städerna runtomkring. För som Johansson säger så är det svårt att attrahera 
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ungdomar till småstäderna. Det finns helt enkelt ingenting för dem att göra där, men kan man 

behålla dem i regionen och som arbetskraft så har man mycket att vinna. Då är det ju även 

möjligt att de flyttar tillbaka till kommunen när det är dags att skaffa hus och bilda familj. 

Förlorar man dem till storstäderna så skaffar de troligtvis jobb där och sedan blir det svårare att 

locka tillbaka dem.  

 

Produktionsfaktorerna är en av fyra viktiga delar som ligger till grund för att en region lyckas 

skapa ett framgångsrikt företagskluster. Men det är inte tvunget att den resursrikaste 

omgivningen genererar de framgångsrikaste företagen, utan vissa brister i 

produktionsfaktorerna kan till och med leda till bättre konkurrenskraft då företagen tvingas 

komma på egna lösningar.142 Gnosjös utveckling är ett tydligt exempel på detta, där bristen på 

mat och pengar gjorde att de unga männen tvingades flytta till Jönköping. Där lärde de sig att 

dra tråd, vilket än idag är grunden till mycket av industrin i regionen. De fattiga bönderna 

tvingades sedan in i nya näringar då de inte längre kunde livnära sig på jordbruket, vilket ledde 

till att industrierna byggdes upp i den takt som de genererade pengar. 143 Än idag investerar 

många av företagarna de mesta av sina pengar i de egna företaget.144 Jag anser att den tidigare 

bristen på kapital samt den dåliga kontakten med omvärlden145  kan vara det som har skapat den 

arbetsamhet, sparsamhet och klurighet som Davidsson nämner. Företagarna tvingades helt 

enkelt lösa saker och ting själva.  

  

Efterfrågeförhållanden – Enligt teorin kan det vara både en fördel och en nackdel att vara en 

liten kommun. Fördelen är att företagarna tidigt lär sig vikten av att exportera för att företaget 

ska kunna överleva.146 I Gnosjö började man exportera varor mycket tidigt147 och idag går 50 

till 60 procent av det som tillverkas i export, då inräknat export i andra och tredje hand.148 

Axelent säljer stora delar av sina varor till främst Europa men även till andra delar av 

världen.149 Fördelen med att vara en stor region är att företagen kan skapa stordriftsfördelar och 

att det finns en stor hemmamarknad. 150  Johansson berättar att industriföreningen har 

gemensamma energi-, telefoni- och fraktavtal som medlemmarna kan ansluta sig till, vilket jag 
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ser som ett försök till att skapat stordriftsfördelar. Hemmamarknaden är en viktig faktor för att 

ett företagskluster ska utvecklas och det är bra för företagen om kunderna på hemmamarknaden 

är kräsna samt internationella. Då måste företagen göra bra produkter som sedan kan spridas till 

andra marknader.151 Sverige är en ganska stor marknad för Axelent, men i Gnosjöregionen 

säljer de i stortsätt ingenting alls. 152  

 

Relaterade branscher och länkar – Porter beskriver kluster som ett unikt samarbete, där en 

råvara förädlas till en produkt genom en hel kedja av företag. Varje industri har i sin tur 

specialiserat sig på det som de kan, och mellan företagen har det bildats täta samarbeten som 

bygger på ett förtroende och en tillit till varandra.153 Redan på 1600-talet lärde sig gnosjöborna 

att dra tråd på Gevärsfaktoriet i Jönköping, en kunskap som de sedan tog med hem till Gnosjö 

där de startade egna små företag som fungerade som underleverantörer.154 Än i dag är många av 

Gnosjös industrier underleverantörer till svensk industri. Det är få företag som tillverkar en hel 

produkt eller komponent, utan för det mesta har de specialiserat sig och samarbetar med 

varandra. En produkt kan komma att skickas runt mellan många olika företag i regionen innan 

den är klar. 155  Axelsson säger att på Axelent tillverkar de det som de är bra på, resten köps in 

av andra företag i regionen. Han säger också att leverantörerna i hemmaregionen känns säkrare 

då de levererar bra och jämn kvalitet i rätt tid. Det kan förklaras med att det är korta avstånd i 

regionen, både mentalt och geografiskt, vilket gör att det finns ett stort förtroendekapital mellan 

företagarna.156  

 

Då företagen är relaterade till varandra, kan de dra nytta av det genom ett snabbare 

informationsflöde, gemensamt utvecklingsarbete och ett ömsesidigt utvecklingstryck. 157  De 

flesta av företagen i regionen är avknoppningar av andra företag. Arbetare som tycker att, ”kan 

han så kan väl jag”158, slutar sin anställning och startar en egen verksamhet159, även om 

Davidsson anser att det har blivit svårare att starta ett eget företag idag. Hylténs 
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metallvarufabrik är ett exempel på ett företag som har knoppat av sig mängder av nya företag i 

regionen.160 

 

Strategi, struktur och rivalitet - Företagens mål, strategier samt organisering varierar mellan 

olika nationer eller regioner, men oftast finns det en dominerande organisation som blir en 

norm.161 I Gnosjö är den vanliga företagsformen små familjeföretag med 15 till 20 anställda 

som styrs ungefär på samma sätt som en familj och där ägarfamiljen utgör företagets styrelse. 

Detta är en norm som är bra för kommunens invånare, då företagen blir mer 

samhällsengagerade. Exempelvis så sparkar inte företagen sin arbetskraft så fort det blir 

lågkonjunktur, utan försöker ordna det på andra sätt. Familjeföretagen drivs inte med samma 

vinstintresse som andra företag, även om det givetvis är så att alla vill tjäna pengar.162 Två av 

Gnosjös företag har utländska ägare och ytterligare några ägs delvis av svenska 

riskkapitalbolag.163 Tidigare var det fler företag i regionen som hade utomstående ägare, men 

trenden har vänt och gått tillbaka till familjeföretag igen säger Johansson.  

 

Jag konstaterar utifrån intervjuerna att normen i Gnosjö är familjeägda företag som fungerar 

som underleverantörer. Tyngdpunkten ligger på att producera effektivt, och arbetskraften är 

tekniskt kunniga. 164  Men jag ser också vissa tendenser till att denna norm är på väg att 

förändras, bland annat ägs några av regionens företag delvis av svenska riskkapitalbolag, och 

två av företagen har utländska ägare.  Precis som Caroline Wiberg nämner i sin studie The 

spirit of Gnosjö att regionen står inför vissa svårigheter i framtiden och att en av dessa är 

ägandet av företaget så undrar jag vad som händer om det inte finns någon i familjen som vill 

eller kan ta över. Att privatpersoner gå in och köper ett företag och sedan själv driver det är inte 

vanligt, utan oftast köps de upp av andra företag eller riskkapitalbolag. Desto större företagen 

blir, desto svårare är det att bibehålla dem som familjeföretag. Jag tror också att i framtiden 

räcker det inte med ett stort yrkeskunnande i företagen, för precis som det krävs specialisering 

och spetskompetens inom tillverkningen för att konkurrera, så krävs det människor med 

specialkunskap som driver företagen, sköter försäljningen med mera.    
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Konkurrensen är viktig och den lokala konkurrensen kan sporra företagen till ytterligare bättre 

resultat då den innehåller en känslomässig dimension.165 Detta är Axelent ett tydligt exempel 

på. Deras största konkurrent ligger också i Hillerstorp och det finns en konkurrens mellan de 

båda. De konkurrerar om kunder, leverantörer och personal, men något samarbete finns inte 

mellan företagen. Konkurrensen motiverar företagen till att hela tiden utvecklas 166 och att 

jämföra med dem som finns i regionen är lätt och ger en liten extra sporre.  

 

Myndigheter och chans - Ett lands myndigheter kan påverka dess konkurrenskraft, med hjälp 

av lagar med mera.167 Men detta är någonting som påverkar både Kista och Gnosjö på samma 

sätt då det är samma myndigheter som styr över de båda. När det gäller begreppet chans säger 

Porter att vissa saker som påverkar en regions konkurrenskraft inte går att styra.168 Gnosjös 

historia visar att det egentligen var stormaktsväldets fall som innebar att efterfrågan på vapen 

sjönk vilket gjorde att gnosjöborna var tvungna att söka sig till andra branscher169 något som 

innebar starten på det kluster som finns kvar än idag. 
 

5.2 Kista 

5.2.1 Samverkan mellan företagen, stadsförvaltningen och akademin i Kista 

Trippelhelix- och Diamantmodellen användes som modeller då samarbetet i Kista skapades och 

företagsklustret bygger på teorin. År 1983 började det program utformas som mynnade ut i att 

stiftelsen Electrum bildades. Målet var redan då att arbeta för ökad svensk kompetens inom 

informationsteknologi, genom ett samarbete mellan myndighet, näringsliv och akademi. År 

1999 utökades samarbetet ytterligare och en gemensam framtidsvision utformades. 170  I 

stiftelsen Electrums styrelse finns representanter från akademin, näringslivet och Stockholms 

stad, till sin hjälp har de även fem strategiska råd. Råden består av personer från de tre olika 

institutionerna och de ansvarar för olika områden som stämmer bra överens med flera av de 

faktorer som Porter påvisar leder till komparativa fördelar för en nation eller en region. De tre 

institutionerna arbetar alltså utifrån sina traditionella roller men har samtidigt bildat en 

gemensam stiftelse som arbetar med att driva regionen framåt. Som jag ser det så finns det en 

                                                 
165 Porter, 1998 
166 Intervju: Axelsson 
167 Porter, 1998 
168 Ibid. 
169 Gummesson, 1997 
170 Hemsida: Kista Science City 
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trippelhelixsamverkan här på en mycket hög nivå, frågan är bara om det har integrerats på lägre 

nivåer? Armandt menar att Intergralis inte alls deltar i de arrangemang som ordnas inom 

regionen och kunskaperna om samarbetet var också begränsade. Anledningarna till detta tror 

jag kan vara många, en av dem skulle kunna vara att samarbetet främst finns mellan storföretag 

som Ericsson, Nokia och Microsoft, samt Stockholms stad, KTH och Stockholms Universitet.   

 

5.2.2 Kista utifrån Porters faktorer 

Faktorvarians – Då Kista inte befinner sig i samma bransch som Gnosjö utan i den mer 

föränderlig IT- och Telecombranschen är det inte säkert att samma faktorer som har stor 

betydelse i Gnosjö har det i Kista.  

 

Humankapital - I Kista finns det en hel del högutbildad arbetskraft. Sandberg med fler har 

skrivit rapporten IT and Telecom Companies in Kista Science City, Northern Stockholm -

Activities, Networks, Skills and local Qualities och kommit fram till att cirka 70 procent av dem 

som arbetar inom IT- och Telecombranschen i Kista har treårig högskoleutbildning eller mer.171 

Till Kista kommer det välutbildade människor från hela världen 172 , men trotts att IT-

universitetet utbildar en hel del studenter så har företagen svårt att rekrytera människor med rätt 

kompetens. Detta beror på att de växer väldigt snabbt samtidigt som många personer valde att 

inte studera IT när arbetsmarknaden såg mörk ut. Detta är inte bara ett problem för företagen i 

Kista utan i hela Sverige.173 Jag kan tänka mig att om företagen i Kista har problem att hitta 

kompetent personal så finns det företag i andra regioner som har det ännu svårare. För precis 

som Turan säger så ligger Kista i ett kunskapsintensivt område och även om människorna inte 

vill bo i Kista så är det nära att pendla från andra delar av Stockholm. Närheten till Arlanda 

öppnar även upp för hela världen då det inte längre ses som ett problem att pendla och att flyga 

från olika delar av Europa tar inte så lång tid.  

 

Fysiska resurser - Till fysiska resurser räknas sådant som regionens läge, närhet till marknaden, 

naturresurser och så vidare.174 Kista ligger cirka 13 kilometer från Stockholms city och 30 

kilometer från Arlanda. 175  Stockholmsområdet är ett slags centrum för IT och Telecom i 

                                                 
171 Sandberg med fler,  
172 Intervju: Turan 
173 Intervju: Cremonini 
174 Porter, 1999 
175 Hemsida: Stockholms stad  
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Sverige och många multinationella företag inom branschen väljer att placera sig i Kista för att 

finnas nära marknaden samt nå ut till övriga Norden.176 Armandt tycker att läget i Kista är bra, 

och det är viktigt för Intergralis att finnas i stockholmsregionen, att de sedan finns i just Kista 

spelar mindre roll.  Kistas geografiska läge anser jag lockar till sig leverantörer, företag och 

kunder. Det är också en fördel vad det gäller att locka till sig kompetent personal.  

 

Kunskapsresurser - I Kista finns det cirka 4 000 studenter och 1 100 forskare. Där ligger IT-

universitet som är ett samarbete mellan KTH och Stockholms Universitet, samt Stockholms 

Musikhögskola. Fyra forskningsinstitut med olika inriktningar är också placerade i Kista.177 

Dessa institutioner anser jag är en stor tillgång för regionen, både i det avseendet att de bidrar 

med forskning inom IT- och Telecombranschen, men också att de lockar till sig framtidens 

välutbildade arbetskraft. Ungdomarna startar sitt vuxenliv i regionen, de skaffar vänner, arbeten 

och så vidare. Detta gör att om det sedan finns bra karriärmöjligheter så är många benägna att 

stanna kvar i regionen. Samma sak kan jag tänka mig gäller för de människor som kommer från 

utlandet till Kista för att forska.  

 

Kapitalstruktur - Det finns mycket multinationella företag i Kista och många av dessa har 

utländska ägare eller ägs av riskkapitalbolag. Branschen är en framtidsbransch så det är 

naturligt att den drar till sig investerare av olika slag.178  

 

Infrastruktur - Alla respondenterna är överens om att transportmöjligheterna fungerar bra i 

regionen, det finns tunnelbana, buss och pendeltåg, men många av dem som pendlar kör bil. 

Det leder till köbildning på morgonen och eftermiddagen, vilket är ett problem som kommer att 

bli bättre då infartsleden förbättras.179 En direktförbindelse med Arlanda är också någonting 

som skulle kunna få stor betydelse för företagen i regionen. 180 Arlanda är viktig för Intergralis 

eftersom att alla deras utlandsbesökare kommer dit, för att sedan åka vidare till Kista. 181  

 

Att det är bilkö på morgonen och eftermiddagen i hela Stockholmsområdet vet alla de som bor 

eller arbetar i staden. Vägarna är inte byggda för all den trafik som passerar varje dag, även om 

                                                 
176 Intervju: Cremonini 
177 Hemsida: Kista Science City 
178 Intervju: Cemonini 
179 Intervju: Armandt 
180 Intervju: Cemonini 
181 Intervju: Armandt 
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det görs en hel del saker för att ändra på detta.182 En lösning hade ju varit om människorna som 

arbetar i Kista även bodde där. Men när det gäller Kistas attraktionskraft så är den inte så bra. 

Många av dem som jobbar i området bor i någon av grannkommunerna och pendlar in. Detta då 

Kista inte har de villor och bostadsrätter som efterfrågas, samt att människor som tjänar pengar 

vill bo lite finare.183 Armandt anser att Kista är ett industriområde och där vill man inte bo, 

dessutom förknippas stadsdelen med mindre attraktiva miljonprogramområden. Detta är 

någonting som jag tycker att man borde ha tänkt på när man byggde området. Kista byggdes 

med visionen att människor ska bo, arbeta och handla där men vad jag förstår så är det inte 

samma människor som bor i Kista som arbetar där. Bara nio procent av invånarna som arbetar 

inom IT- och Telecombranschen bor i stadsdelen.184 Detta ser jag som ett problem eftersom att 

det innebär att människorna inte möts inofficiellt, företagarna möts inte i fotbollsklubben 

eftersom att deras barn inte spelar i samma klubb och så vidare. Det bildas inte några personliga 

relationer på samma sätt som det gör om alla bor i samma område.  

 

Efterfrågeförhållanden - Regionen Kista är ganska liten men närheten till hela 

Stockholmsregionen gör att marknaden blir stor, detta eftersom den ses som Sveriges IT och 

Telecom centrum. Många av företagen som finns i Kista verkar på en global marknad men 

kontoret som finns i Kista ansvarar för handeln i Sverige eller Norden.185 Intergralis i Kista 

verkar för delar av den svenska marknaden och Stockholm utgör den största delen. 186 

Cremonini säger att Stockholm är en viktig marknad även om den är en relativt liten för 

företagen.  

 

Relaterade branscher och länkar – I Kista fungerar Ericsson som nav, vilket resten av 

företagen på något vis är relaterade till.187 Ericsson är en av Intergralis kunder, men företaget 

samarbetar även med flera underleverantörer i regionen.188 Med relaterade branscher menar 

Porter att företagen tillsammans utvecklar olika produkter från råvaran till slutprodukten189. 

Armandt beskriver Intergralis samarbete med andra företag, som att olika leverantörer tillverkar 

mjuk- och hårdvaran och där Intergralis sedan står för själva integreringen av systemet hos 

                                                 
182 Intervju: Cremonini 
183 Intervju: Turan 
184 Ibid.  
185 Intervju: Cremonini 
186 Intervju: Armandt 
187 Intervju: Turan 
188 Intervju: Armandt 
189 Porter, 1998 
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kunden. Min tolkning är att flera av företagen i Kista är storföretag som har placerat ett kontor 

där för att finnas i teknikens centrum. Eriksson började genom att flytta dit och sedan följde 

andra företag efter, det vill säga företag som på ett eller annat sätt gör affärer med Ericsson. 

Utifrån dessa affärer har det sedan byggts upp samarbeten och nätverk mellan företagen.  
 

Strategi, struktur och rivalitet – I regioner byggs det upp normer för hur företagen ska se 

ut.190Många av företagen i Kista är internationella företag inom mobillitet, bredband och trådlös 

teknologi, som har valt att placera sig i Kista för att nå ut till den svenska och den nordiska 

marknaden. Det finns även svenska företag som har sitt huvudkontor i Kista och jobbar ut över 

hela världen. 191 Ingen av respondenterna talar om konkurrens mellan företagen, utan endast om 

samarbete och nätverk. Porter menar dock att konkurrens är en viktig del av klustret eftersom 

det är konkurrensen som driver utvecklingen framåt192. Jag kan tänka mig att då det är så 

mycket stora företag i regionen så konkurrerar de främst på den globala marknaden och den 

interna konkurrensen spelar inte så stor roll.  Röing och Hernbäck har skrivit D-uppsatsen 

Kluster: en språngbräda för utveckling. De nämner inte heller någonting om att konkurrensen 

mellan företagen i Kista skulle var anledningen till att det går så bra utan, istället framhävs 

samarbete och nätverk som viktiga faktorer.193  
 

Myndigheter och chans - Om en region har många fördelar i de andra faktorerna så finns det 

stora möjligheter att vända chansfaktorn till en fördel. Myndigheterna sätter lagar och regler 

som påverkar företagen både positivt och negativt.194 Egentligen kan man säga att det var 

myndigheternas miljonprogram som satte grunden för Kista Science City.  
 
 

                                                 
190 Porter, 1998 
191 Intervju: Cremonini 
192 Porter, 1998 
193 Röing och Hernbäck, 2006 
194 Porter, 1998 



 56

7. Jämförelse och slutdiskussion 
Faktorvarians: 

• Gnosjö   

Humankapital – I Gnosjö kan humankapitalet beskrivas med ord som stor 

yrkeskunskap, arbetsamhet, sparsamhet och klurighet. Samtidigt finns det vissa 

nackdelar såsom; låg teoretisk kunskap, svårigheter att hitta kvalificerad arbetskraft 

samt att högre utbildning inte värderas speciellt högt.   

Fysiska resurser –Det geografiska läget är till nackdel för Gnosjö. Det är långt till större 

städer och långt till marknaden. 

Kunskapsresurser – Det finns inga högre utbildningsinstanser i kommunen och 

samarbete med Jönköping Högskola är litet. Detta är någonting som är negativt för 

Gnosjö. 

Kapital – Det tycks inte vara något problem med kapital och det inversteras pengar i 

företagen. 

Infrastruktur – I stort sett all transport går på vägarna som inom regionen är små och i 

dåligt skick. Gnosjö är dessutom inte en attraktiv kommun att bo i, utan de flesta, 

framförallt ungdomar vill bo i större städer.  

• Kista  

Humankapital – I Kista har företagen mycket välutbildad arbetskraft, något som är 

viktigt inom branschen. Trotts detta har företagen vissa svårigheter att hitta ny 

arbetskraft med rätt kompetens, vilket är ett problem. 

Fysiska resurser –Stadsdelen har ett bra geografiskt läge, det är nära till Stockholm city 

samt Arlanda. Stockholmsregionen räknas som IT och Telecom centrum vilket innebär 

att Kista ligger nära marknaden. 

Kunskapsresurser – Kista har flera högskolor och universitet. Här finns även flera 

forskningsinstitut. Stadsdelen ligger även nära andra kunskapsintensiva områden.  

Kapital – IT- och Telecombranschen ses som en framtidsbransch som det inversteras 

mycket pengar i.  

Infrastruktur – Kommunikationsmöjligheterna är bra, det finns pendeltåg, tunnelbana 

och buss. Nackdelen med infrastrukturen är att vägarna inte är byggda för all trafik, det 

bildas bilköer. Stadsdelen Kistas attraktionskraft är dessutom inte bra, människor väljer 

att bo någon annanstans.  
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Efterfrågeförhållanden: 

• Gnosjö – Regionen har en liten hemmamarknad vilket inte ger några stordriftsfördelar. 

Även om företagsföreningen arbetar med att ta fram gemensamma avtal för till exempel 

frakt med mera. Den lilla marknaden leder till att företagen blir mer villiga att exportera.  

• Kista – Kista har en relativt stor hemmamarkand eftersom stadsdelen är en del av 

Stockholm. De flesta företagen som finns här verkar på den globala marknaden. 

 

Relaterade branscher och länkar: 

• Gnosjö – I Gnosjö har företagen avknoppats från varandra vilket gör att det finns en 

koppling mellan företagen. Företagarna känner dessutom varandra eftersom de träffas 

både officiellt och inofficiellt. Det finns ett stort förtroendekapital mellan regionens 

företag. De samarbetar om att tillverka produkter, där var och en gör det som man är bra 

på.  

• Kista – Företagen samarbetar med varandra, antingen som leverantör, kund eller 

samarbetspartners. Företagen arbetar tillsammans genom olika nätverk, men företagarna 

möts inte inofficiellt i någon större utsträckning. Det finns inte samma förtroendekapital 

som i Gnosjö, och de personliga relationerna är färre.  

 

Strategi, struktur och rivalitet: 

• Gnosjö – I Gnosjö gäller normen att nästan alla företagen är familjeägda småföretag, 

och det finns en lokal konkurrens som sporrar företagen att utvecklas. 

• Kista –Finns det ingen norm utan där finns allt ifrån multinationella storföretag till 

småföretag. Det finns inte heller någon direkt lokal konkurrens som sporrar företagen.    

 

Sammanfattningsvis kan man säga att båda företagsklustren har sina för- respektive nackdelar. 

Det gäller framförallt att klustret har de rätta faktorerna för den branschen företagen befinner 

sig i. Som jag ser det så är utbildningsnivån, det vill säga både människors inställning till högre 

utbildning samt möjligheten att studera vidare i regionen, vägnätet och regionens 

attraktionskraft de stora bitarna som behöver förbättras i Gnosjö. För även om regionen har den 

fördelen att det finns en arbetsamhet som visar sig som Sveriges lägsta arbetsfrånvaro och ett 

mycket stort yrkeskunnande samt att Gnosjös företag kräver avsevärt lägre teoretiskt kunnande 

än vad de i Kista gör. Anser jag att det vore bra för Gnosjö att få upp utbildningsnivån och som 

jag tidigare har nämnt kanske skapa fler högskoleutbildningar med anpassning till industrin. 
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Framförallt är det betydelsefullt att företagarna förstå vikten av att ha välutbildad arbetskraft i 

företagen. Infrastrukturen i Gnosjö ser jag också som ett problem både när det gäller vägarna 

och attraktionskraften.  

 

Kista saknar också attraktiva boenden, men har den fördelen att arbetskraften kan bo i andra 

kommuner och stadsdelar i närheten. Det är möjligt att pendla till Gnosjö från Värnamo eller 

Jönköping men de är inte några metropoler direkt, som lockar till sig mängder av folk på det 

sätt som Stockholm, Göteborg och Malmö gör. Kista behöver förbättra banden mellan 

företagen, och se till att dessa kopplas samman genom starkare bindningar än vad de 

affärsmässiga utgör. Det saknas en kunskap och ett förtroendekapital mellan företagen i Kista, 

detta är någonting som jag tror bildas främst genom informella kontakter. Dessa band skapar 

även lokal konkurrens, då företagen jämför sig med dem som finns i närheten, som man känner 

och vill vara bättre än. Kista är uppbyggt efter modellerna för företagskluster och Electrum 

arbetar med att se till att just dessa faktorer finns i regionen. Vilket gör att förutsättningarna för 

ett framgångsrikt kluster hela tiden finns där.  

 

”Företagaranda är en positiv syn på ansvars-, initiativ- och risktagande inom ett geografiskt 

område eller en grupp vilket stimulerar etablering och/eller drivande av en mångfald 

företag”.195 I Gnosjö finns det en sådan anda, regionen är till och med känd för sin Gnosjöanda. 

Men att säga exakt vad som är Gnosjöandan är inte lätt, Johansson beskriver den som ”- - - kan 

du, så kan jag och kan inte du och kan inte jag så kanske vi kan göra någonting 

tillsammans”196. Jag tycker att den meningen säger en hel del. Den visar på initiativ och 

risktagande, den visar på konkurrens men samtidigt samarbete, den visar på förtroende både för 

den andras kunnande men också att man litar på den andra, den visar att man känner varandra. I 

Gnosjö är detta någonting som har växt fram under flera hundra år. Här känner man varandra 

väl, man har goda kunskaper om branschen och det är vanligt med egenföretagare. 

 

”Kista är ett levande samhälle där det finns en ständig utveckling och där varje möte kan leda 

till någonting nytt”197. Så beskriver Turan klimatet i Kista, och det anser jag säger en hel del 

om företagsklustret där. Denna mening visar också på initiativ, den säger att det finns 

utveckling, vilket är mycket viktigt inom branschen, men den stora skillnaden är att denna 

                                                 
195 Nationalencyklopedin, 2000 (Företagaranda) 
196 Intervju: Johansson 
197 Intervju: Turan 
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mening inte visar på någon relation mellan de som ska samarbeta utan säger att mötet kan leda 

till någonting. Detta tror jag är den största skillnaden mellan naturliga och konstruerade kluster. 

Så ja, visst finns det en företagsanda även i Kista, en anda som främjar ansvars-, initiativ- och 

risktagande, men det är inte samma anda som i Gnosjö för den innehåller så mycket mer.  

 

Slutligen vill jag ge läsaren några förslag på undersökningar som skulle kunna skrivas inom 

ämnet.   

• Vad händer när en ny generation ska ta över företagen i Gnosjö? Vill de ta över? Har 

de rätt kunskaper och det som krävs för att driva företagen i framtiden? 

• Kan företagen i Gnosjö växa? Gnosjö är ett kluster för småföretag i 

tillverkningsbranschen. Men kan de växa? Vad händer då? Thule som är kommunens 

största företag har 284 anställda och är inte längre något familjeföretag utan har 

utländska ägare. Fler av företagen börjar öppna kontor och dotterbolag, vad händer med 

Gnosjöandan när företagen är stora och globala? 
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Armandt, Fredrik. VD Intergralis AB. Intervjun genomfördes i Kista 2007-05-24, ca 25 minuter 
 
Axelsson, Stefan. Ägare och exportchef för Axelent AB. Intervju genomförd i Gnosjö 2007-05-21, ca 
30minuter 
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30 minuter 
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minuter 
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjufrågor 
Här är grundmallen för de intervjufrågorna som användes. Dessa kom sedan att utvecklas under 
intervjuerna.  
 

Kommunen/Stadsförvaltningen 

1. Vilket samarbete har kommunen med företagen och företagsföreningen? 

2. Vilket samarbete har kommunen med olika skolor i regionen? 

3. Anser du att det finns ett samarbete mellan företagen i regionen? På vilket sätt? 

4. Anser du att den kompetens som företagen behöver finns i regionen? Om inte, är det problem 

att locka den till regionen? 

5. Är det svårt att få människor att investera pengar i företagen i regionen? 

6. Hur ser det ut med transport- och kommunikationsmöjligheter i regionen? 

7. Vad gör ni för företagen i regionen? 

8. Anse du att det finns en speciell företagsanda i regionen? Hur skulle du beskriva den? 

9. Var möts företagarna i regionen, vilka arenor? 

 

Företagsföreningen 

1. Vad gör företagsföreningen för de företagen som är medlemmar? 

2. Vilket samarbete har företagsföreningen med kommunen? 

3. Vilket samarbete har företagsföreningen med skolor i regionen? 

4. Anser du att det finns ett samarbete mellan företagen i regionen? På vilket sätt? 

5. Anser du att den kompetens som företagen behöver finns i regionen? Om inte är det problem 

att locka den till regionen? 

6. Är det svårt att få människor att investera pengar i företagen i regionen? 

7. Vilken sorts organisation och ledarskap anser du beskriver huvuddelen av företagen i 

regionen? 

8. Vilken marknad anser du att de flesta företagen i regionen riktar sig åt? Sverige eller 

utomlands? 

9. Hur viktig tror du att regionen är som marknad för företagen? 

10. Hur ser det ut med transport- och kommunikations möjligheter i regionen? 

11. Anse du att det finns en speciell företagsanda i regionen? Hur skulle du beskriva den? 
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Företagen 

1. Samarbetar företaget med andra företag i regionen? På vilket sätt? 

2. Anser du att företaget har nytta av att befinna sig i en omgivning med många andra företag 

inom samma bransch? Varför/Varför inte? 

3. Hur ser det ut vad det gäller rekrytering av personal? Är det enkelt eller svårt att finna 

kvalificerad arbetskraft? 

4. Vilken sorts organisation och ledarskap har företaget? 

5. Vilken marknad riktar ni er främst mot, den Svenska eller utomlands? 

6. Hur viktig är regionen som marknad för företaget? 

7. Hur ser det ut med transport- och kommunikations möjligheter i regionen? 

8. Anse du att det finns en speciell företagsanda i regionen? Hur skulle du beskriva den? 

9. Var möts företagarna i regionen, vilka arenor? 

 

 

 

 

 


