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Abstract

Cluster is a term that during the 70-, 80- and 90ties has come to be of increasing interest 

due to the globalisation of the economic society. A cluster is defined as a geographically 

limited area where a number of companies and other organisations/institutions whom 

collectively create an environment signified by innovation and progress.

Our initial browse of the available theories concerning clusters showed an abundance of 

research in the area, albeit with more focus on national economics. The roll, the motives 

and the company’s perspective on a cluster environment however, was an area lacking in 

research. The main purpose of the study was thus defined as addressing these factors and 

presenting them from the view of the individual company. Furthermore the study results 

in the formulation of a model which is to act as a form of roadmap to a cluster 

environment. The purpose of which is to aid companies in their awareness of the 

components of a cluster and in their interactions within the cluster. 

The paper is based on a qualitative study which focuses on a Swedish cluster

environment, namely Kista Science City located in Stockholm, which by many is 

considered to be the “Silicon Valley” of Sweden. Several interviews, combined with a 

thorough study of the available theories concerning clusters, constitute the basis of our 

analysis and conclusions.

The paper identifies several types of roles and motives emphasizing the advantages of 

being located in a cluster environment. These and a more comprehensive mapping of a 

cluster environment and the factors therein, relevant to the companies, are presented in 

the CICE model (Corporate Integration in a Cluster Environment).
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Sammanfattning

Kluster är ett begrepp som blivit alltmer aktuellt i takt med att ekonomin globaliserats 

under 70-, 80- och 90-talen. Ett kluster är ett geografiskt begränsat område där ett antal 

företag och andra aktörer gemensamt skapar en innovativ och framgångsrik 

utvecklingsmiljö. 

Vår initiala litteraturstudie visade på att det fanns en mängd forskning inom området, 

dock på en mer nationalekonomisk nivå. Det enskilda företagets roll, motiv och 

klusteromgivningsperspektiv var en vinkling som negligerats. Studiens syfte blev därmed 

att identifiera just dessa faktorer utifrån ett företags perspektiv. Vidare resulterar studien i 

en modell som ska fungera som en form av karta över klustermiljöer. Genom denna ska 

de bli mer medvetna om sin omgivning och på ett bättre sätt utnyttja de fördelar som en 

klustermiljö kan innebära.

Uppsatsen har en kvalitativ inriktning och fokuserar på ett specifikt klusterområde, 

nämligen Kista Science City vilket av många anses vara Sveriges svar på Silicon Valley.

Ett flertal intervjuer kombinerat med en grundlig litteraturstudie utgör basen för analys 

och slutsatser.

Studien lyfter fram ett flertal typer av roller samt motiv till att företag bör agera i 

klustermiljöer, samt de fördelar som detta innebär. Dessa och en grundligare kartläggning 

av en klustermiljö och de faktorer som är relevanta för företag presenteras i CICE 

modellen (Corporate Integration in a Cluster Environment). 

Nyckelord

Kluster

Nätverk

Nätverksorganisationer

CICE modellen
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1 Inledning

I inledningskapitlet kommer vi att beskriva den generella bakgrunden till vårt 

uppsatsämne. Vidare kommer vi att presentera forskningsområdet samt studiens syfte. 

För att läsaren tidigt ska få förståelse för de viktigaste begreppen som används i studien 

kommer även en del definitioner att presenteras.

1.1 Bakgrund

Under de senaste decennierna har man kunnat identifiera tydliga trender gällande den 

globala ekonomiska utvecklingen. Under 60 och 70-talen dominerade konkurrerande 

storföretag vilka var mer eller mindre självförsörjande vad gäller komponenter och 

tillverkning. Under 80 och 90-talen inleddes globalisering och kostnadseffektivisering, 

begrepp som outsourcing blev populära då globala företag flyttade verksamhet runtom i 

världen i jakt på lägre kostnader (Carrie, 1999).

Under 2000-talet har denna utveckling kulminerat i en global marknad med global 

konkurrens (Carrie, 1999). Trots denna trend, påeldad av en högteknologisk utveckling 

vilken ständigt ställer nya krav och ger nya möjligheter, ser man att vikten av regionala 

fördelar och samverkan växt sig allt starkare (Patti, 2006), (Berggren, Brulin & 

Laestadius, 1999) och (Carrie, 1999). En paradox där en ökad globalisering medfört en 

ökad regionalisering (Berggren, Brulin & Laestadius, 1999). 

Denna förändrade ekonomiska världsbild påverkar inte enbart underifrån, det vill säga 

hur enskilda företag förändras, utan även de nationer inom vilka dessa verkar. Förlegade 

industribaserade modeller för nationell utveckling har ersatts av kunskapsbaserade, 

integrerade strategier där band knyts starkare mellan den akademiska, offentliga och 

industriella sektorn (Etzkowitz, 2002). Gamla gränser mellan dessa olika institutioner har 

delvis suddats ut och idag engagerar sig industrisektorn i forskning och
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akademikersektorn i näringslivet genom ”incubator facilities”1 (Etzkowitz, Gulbrandsen 

& Levitt, 2000). 

Traditionellt sett säger man att tillväxten i ett land styrs av hur tillgången på kapital och 

arbetskraft ser ut samt på hur effektivt man förmår utnyttja dessa. Dock har under senare 

tid begreppet kunskapsackumulering blivit allt viktigare i diskussionerna kring 

ekonomiska strategier (Braunerhjelm, Carlsson, Johansson, 1998). 

För det enskilda företaget har utvecklingen lett till att kraven avseende produkt/tjänste-

utveckling och flexibilitet i förhållande till sin omgivning ökat avsevärt. Något som 

medfört att organisationer har förändrats från byråkratiska och stela till adaptiva och

lärande för att kunna överleva (Schwandt & Marquardt, 2000). Vidare kan man se att nya 

innovationer i allt större utsträckning kommer utifrån individuella organisationer, och i 

många fall även från helt andra branscher. Därmed blir det allt viktigare för företag att 

skapa relationer, inte bara med andra företag i och utanför sin specifika bransch, utan 

även med andra källor för innovation som t.ex. universitet (Etzkowitz, 2002).

Resultatet av dels den nationella utvecklingen gällande tillväxtstrategier samt den 

företagsekonomiska utvecklingen rörande kunskapsfokus samt nätverksbildning har blivit 

att dessa möts på vägen och tillsammans skapar ett bredare spektrum för innovation 

(Etzkowitz, 2002). 

Dessa nya specialiserade tillväxtregioner har kommit att benämnas ”regionala nätverk” 

(Ramírez-Passillas, 2004) eller ”kluster” (Porter, 1980),(Cooke, 2001) och (Patti, 2006). 

Exempel på sådana regioner är många, däribland Silicon valley (IT & Telecom), 

Hollywood (film) (Patti, 2006). I Sverige finns exempel som Kista Science city (IT) och 

Östra Skånes konstnärsgille (konst) (www.competitiveness.org). 

                                                

1 Incubator facilities är en stödfunktion för nystartade företag vilka exempelvis tillhandahåller arbetsplats, 
juridisk rådgivning, mm. Idén är att ge entreprenören möjlighet att fokusera på utvecklingen av sin 
produkt/tjänst. 
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1.2 Problemområde

Forskningen kring förekomsten av regionalt betingade fördelar inleddes så tidigt som 

1890 av Alfred Marshall som konstaterade att tillväxten stärktes av att relaterade 

industrier inom ett geografiskt område bistår varandra (Marshall, 1890).

Forskningen kom dock igång på allvar under 1970 och 80-talen då akademiker från olika 

områden kunde iaktta att företag hade börjat integrera sin produktion och handel med 

lokala icke vinstdrivande organisationer (Ramírez-Passillas, 2004). 

En av dessa forskare är Michael Porter som hävdade att specialiseringen av olika men 

relaterade produkter, tjänster, infrastruktur och humankapital inom ett begränsat 

geografiskt område skapar en ”spill-over” effekt där innovationer inom vissa områden 

kommer att bidra till utveckling inom andra. Sammantaget genererar klustermiljön ökad 

innovationstakt och produktionsfaktortillväxt (Porter, 1990). 

Därefter har klusterforskningen blivit ytterst diversifierad, sannolikt beroende av att den 

berör många olika forskningsområden. Fallstudier av specifika klusterområden 

(Mascanzoni, 2003), (Luis-Arboníes & Moso, 2002), har avlösts av kvantitativ forskning 

rörande klusterlokalisering och tillväxttakt (Lindqvist, Malmberg, Sölvell, 2002), 

(Forsman & Solitander, 2003). 

Men den största delen av den forskning vi har tagit del av har hanterat nätverksaspekten 

av klusterområden samt utvecklingen av strategier för etablering och drivning av kluster 

(Hallencreutz, Lundequist & Andersson, 2002), (Etzkowitz, 2002), (Ramírez-Passillas, 

2004), (Scheel, 2002), (Hallencreutz, Lundequist & Sölvell, 2003).

Denna studie kommer att försöka angripa ett område av klusterforskningen vi anser sakna 

tillräcklig täckning, nämligen det individuella företagets perspektiv på ett kluster. För att 

på ett betydelsefullt sätt kunna göra detta behöver vi först beskriva vad fenomenet kluster 

verkligen är. 
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1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att beskriva ett kluster utifrån ett företagsperspektiv; dess 

motiv till att agera inom ett kluster, dess roll och omgivning. Vi avser dessutom att 

utifrån en teoretisk studie formulera en modell vilken beskriver dessa förhållanden samt 

att analysera dess relevans genom en empirisk studie. 

1.4 Avgränsningar

Denna studie kommer att inrikta sig på ett speciellt område för att undersökningen lättare 

ska kunna genomföras. Detta område är förlagt i Kista och benämns som Kista Science 

City.

1.5 Definitioner

Vi kommer att använda oss av en del diffusa begrepp som har olika betydelse i olika 

sammanhang och för olika forskare. Därför anser vi att dessa behöver definieras mer 

ingående i ett tidigt skede för att undvika missförstånd. 

1.5.1 Nätverk

Begreppet nätverk definieras enligt Cambridge Advanced Learner’s dictionary som:

”A large system consisting of many similar parts that are connected together to allow 

movement or communication between or along the parts or between the parts and a 

control centre”. (www.dictionary.cambridge.org)

Beträffande nätverk I förhållande till företagsekonomi och sammansättningar av 

organisationer, företag mm. anser vi att Forsman och Solitander använder sig av en mer 

träffsäker definition:
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”A network consists of relationships connecting actors (individuals, groups of 

individuals, parts of firms, firms or groups of firms) that are cooperating in order to 

achieve a common goal”. (Forsman & Solitander, 2003, s.10)

Det är denna definition, vilken sätter relationer i fokus vi avser att använda oss av i denna 

studie. En utförligare diskussion kring relationer och nätverk återkommer i arbetets 

teoridel.

1.5.2 Kluster

Kluster är ett relativt otydligt begrepp som idag beskriver en stor mängd olika, om än 

likartade samlingar av organisationer. Det kan röra sig om internationella, nationella eller 

regionala kluster. Vidare diskuteras industriella kluster, R & D kluster och 

kompetenskluster. Detta har gett upphov till ett flertal olika definitioner av begreppet, 

även om de flesta innehåller teman som närhet, nätverk och specialisering (Europa 

kommissionen, 2003). 

En av de mer vedertagna definitionerna presenterades dock av Michael Porter (Porter, 

1990, 1998) som: 

“…Clusters are geographically close groups of interconnected companies and associated 

institutions in a particular field”

Denna definition har dock fått utstå en del kritik beroende på att den kan anses något 

förenklad och ger alltför mycket utrymme för olika tolkningar (Forsman & Solitander, 

2003). Andra utökade definitioner beskriver kluster som:

“Geographically proximate firms in vertical and horizontal relationships involving 

localized enterprise support structure with a shared developmental vision for business 

growth, based on competition and cooperation in a specific market field.” (Cook, 2001, 

s. 121)
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En definition som lägger mer fokus på en gemensam vision inom klustret samt på 

relationerna mellan företag och institutioner (Forsman & Solitander, 2003).

Europa kommissionen i sin tur släppte år 2003 en rapport2 som inkluderade en egen 

definition, baserad på Porters:

“Clusters are groups of independent companies and associated institutions that

are:

 Collaborating and competing;

 Geographically concentrated in one or several regions, even though the

cluster may have global extensions;

 Specialized in a particular field, linked by common technologies and skills;

 Either science-based or traditional;

 Clusters can be either institutionalised (they have a proper cluster

manager) or non-institutionalised.

 The cluster has a positive influence on:

o innovation and competitiveness;

o Skill formation and information;

o Growth and long-term business dynamics”

I denna studie kommer vi använda oss av en något modifierad version av Europa 

kommissionens definition. Denna anser vi täcker in de viktigaste aspekterna av begreppet 

kluster med två viktiga undantag:

1. ”Either science-based or traditional” och ”Clusters can be either 

institutionalised (they have a proper cluster manager) or non-institutionalised”

anser inte vi vara relevanta i en kluster definition då dessa mer går in på olika 

typer av kluster snarare än försöker beskriva vad som definierar ett kluster.

                                                

2 Final report of the expert group on enterprise clusters and networks
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2. Vi anser som P. Cook att en gemensam vision för utveckling och tillväxt, samt ett 

samförstånd för att klustrets utveckling gynnar aktörerna som ingår däri har en 

avgörande betydelse. 

Hädanefter kommer begreppet kluster i denna studie därmed att innebära:

Företag som bildar individuella grupper i samröre med institutioner vilka:

 Samarbetar och konkurrerar

 Befinner sig inom ett visst geografiskt område i en eller flera regioner, företagen i 

klustret kan även verka internationellt vilket sträcker sig utanför klustret

 Specialiserade inom en bransch med gemensam teknologi och gemensamma 

färdigheter

 Gemensamma visioner för tillväxt och utveckling

 Klustret har positiv inverkan på;

o Innovation och konkurrens;

o Kompetensutveckling och informationsflöde;

o Tillväxt och långsiktig affärsutveckling

Det förekommer även att klusterliknande företeelser har andra benämningar, som t.ex. 

regionala nätverk (Ramírez-Passillas, 2004). I sådana fall kommer vi att betrakta dessa 

som kluster så länge karakteristika motsvarar de som satts upp i klusterdefinitionen.
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2 Teori

I teorikapitlet kommer vi att redogöra för de teorier som ligger till grund för vår studie. 

Teorierna ska underlätta genomförandet samt vid ett senare skede hjälpa till att besvara 

syftet med studien. Teorikapitlet avslutas med en teoretisk referensram som ska 

sammanfatta teorierna i en modell.

2.1 Teoriintroduktion

Mycket av den teoretiska och empiriska forskningen rörande kluster förs ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv. Michael Porter (1998) beskriver hur nationer kan uppnå 

ökade konkurrensfördelar genom samordning av olika aktörer och resurser. Triple-helix 

modellen åskådliggör hur samverkan mellan staten, näringslivet och den akademiska 

verksamheten har betydelse för accelererad utveckling vilket kommer diskuteras senare i 

detta kapitel. 

Denna studie genomförs dock ur ett företagsekonomiskt perspektiv och syftet fokuserar

därmed på företagen inom kluster: ”Syftet med denna studie är att beskriva ett kluster 

utifrån ett företagsperspektiv; dess roll, omgivning och motiv till att agera inom ett 

kluster.”

Detta har medfört att vi ansett det nödvändigt att diskutera teorier som inte är direkt 

knutna till kluster, nämligen nätverksteorier. Dessa kommer att diskuteras i stycke 2.2 

och ger en grund till hur företagsnätverk kan fungera samt vad som karakteriserar dem. 

Därefter kommer vi att presentera relevanta teorier rörande kluster vilka framhäver 

helheten uti vilken företagen spelar en avgörande roll. Genom att kombinera dessa två 

teoretiska områden avser vi skapa en förståelse för företagets faktiska situation i ett 

kluster. Resultatet kommer att presenteras i stycke 2.4 där den andra delen av vårt syfte 

angrips: ”Vi avser dessutom skapa en modell vilken beskriver dessa förhållanden samt 

testa den på ett specifikt kluster.”
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2.2 Nätverksteori

Det finns ett vitt utbud av nätverksteorier tillgängliga och vi har valt att använda oss av 

sådana som bäst motsvarar den angivna definitionen av begreppet3. För mer information 

inom nätverksteori se exempelvis Klint & Sjöberg (2003) eller Gadde & Håkansson 

(1998).

2.2.1 Core features of relationships

Då definitionen av nätverk i stycke 1.5 tar upp relationer som en central del av nätverk 

beskriver modellen nedan de vanligaste karakteristika som återfinns i relationer 

(Holmlund & Törnroos, 1997).

Figur 2.1

                                                

3 Se stycke 1.5.1 Nätverk
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2.2.1.1 Mutuality

 Degree of mutuality – Beroende på vilken form av relation som existerar, 

teknologibaserade, legala eller sociala, är ömsesidighet av olika stor betydelse. 

Denna ömsesidighet kan uttryckas av tillit eller åtagande och byggs till viss del 

upp av förhandlingar och konflikthantering. 

 Symmetricality – Beskriver parternas makt/inflytande över relationen dem 

emellan.

 Power-dependance structures – Beskriver vilken förhandlingsposition företagen 

har sinsemellan, till exempel en mindre underleverantör kan ha svårt att påverka 

en större beställare. Det större företaget agerar därmed utifrån en maktposition. 

 Resource dependence – Beskriver hur ett företag genom sina relationer får 

tillgång till nödvändiga resurser på ett förmånligt sätt. 

2.2.1.2 Long-term character

 Continuation – Relationer kan fortgå under en längre tid och det är därför viktigt 

att bygga in funktioner för lärande och utveckling i relationen. 

 Strength – Beskriver styrkan i relationen, det vill säga hur lätt den är att bryta. Det 

generella antagandet är att denna typ av styrka växer sig starkare ju längre 

relationen fortgått. 
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2.2.1.3 Process nature

 Exchange, interaction – Relationer består av ett kontinuerligt utbyte mellan 

parterna. Det kan röra sig om till exempel produkter, kapital eller information. 

 Dynamics – Relationer karaktäriseras av ständiga förändringar. Detta medför att 

kritiska händelser i relationen är betydelsefulla, precis som mer långsiktiga 

visioner för relationen. 

 Use potential – Även relationer som inte utnyttjas aktivt har ett värde i form av 

vad de kan tillföra när de väl behövs. Dock kan relationer även innebära problem i 

form av att de kan begränsa valmöjligheter för företaget, samt ådra sig oväntade 

kostnader. 

2.2.1.4 Context dependence

 Embeddedness – Relationer mellan aktörer inom ett nätverk är i hög grad 

kopplade till andra relationer inom nätverket. Detta medför att typen av relationer 

är mycket beroende av nätverkets specifika struktur (Holmlund & Törnroos, 

1997).

2.2.2 A relationship matrix 

Holmlund och Törnroos (1997) har identifierat tre nivåer av relationer vilket de kallar 

dimensioner: strukturell, ekonomisk och social. Dessa beskriver vilka typer av koncept 

som kan kopplas till olika typer av relationer. Dessutom beskriver de olika typer av 

”nätverkslager” vilka åskådliggör olika typer av nätverk som ett företag är delaktig i. 

Tillsammans bildar dessa en matris som ger en överskådlig bild av vilka typer av nätverk 

ett företag ingår i samt vad som karakteriserar dessa olika nätverk. 
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Figur 2.2

(Holmlund & Törnroos, 1997)

2.2.2.1 Strukturell dimension

Denna dimension beskriver relationer på en organisatorisk nivå gentemot andra företag, 

så som till exempel underleverantörer och konsulter. 

 Links – Samarbetspartners aktiviteter samt hur dessa är kopplade till företaget. 

 Ties – Resursberoenden mellan företag och dess samarbetspartners.

 Connections – Beskriver hur en relation är kopplad till andra relationer inom

nätverket.

 Institutional bonds – Beskriver hur relationerna är kopplade till institutionella 

organ.

2.2.2.2 Ekonomisk dimension

Denna dimension beskriver den strikt ekonomiska delen av relationer alternativt 

relationer som till sin natur är rent ekonomiska.
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 Investments – Stark kopplad till värdeökning, vare sig den är i form av 

teknologisk, kompetens eller monetär värdeökning. 

 Economic bonds – Ekonomiska band mellan företag alternativt andra 

organisationer.

2.2.2.3 Social dimension

Denna dimension hanterar relationer på individnivå där vikten av personlig interaktion, 

tillit och integritet blir av stor betydelse. Dimensionen innefattar begrepp som: 

 Commitment (Åtagande)

 Trust (Tillit)

 Atmosphere (Anda)

 Attraction (Attraktion)

 Social bonds (Sociala band)

2.2.2.4 Nätverkslager

 Produktions nätverkslager – Här ingår de aktörer i nätverket som direkt berör 

produktionen av varor och tjänster. 

 Resurs nätverkslager – Här ingår de aktörer i nätverket vilka tillhandahåller olika 

typer av resurser, så som finansiella och teknologiska. Det kan röra sig om 

banker, konsulter och gäller dessutom de aktörer som berör produktionen. 

 Socialt nätverkslager – Detta lager innefattar de relationer som finns mellan 

individer samt grupper av individer. Mycket av den information och det

kunskapsutbyte som förekommer inom nätverk sker på denna nivå. 
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2.3 Klusterteori

Här presenteras de teorier som är relevanta för att beskriva klustermiljön. De olika 

teorierna beskriver ett klusters aktörer och samspelet dem emellan. 

2.3.1 Triple Helix

Triple Helix modellen syftar till att beskriva den samverkan som finns mellan 

Universitet/Högskolor, Företag och Staten. Genom att utveckla gemensamma visioner 

och samordna resurser och ansträngningar kan man skapa högre avkastning (Nutek). 

Figur 2.3

Standardstrukturen hos en Triple Helix modell ger sken av att dessa tre aktörer har en 

jämlik roll i samarbete, utveckling och inter-relationer. Detta kan vara fallet men behöver 

inte nödvändigtvis vara så, t.ex. en diktaturstat skulle sannolikt ge en struktur där staten 

dominerar de andra två (se figur 2.4). I ett fall med mer strikta gränser mellan de olika 

Helix, skulle cirklarna snarare vara åtskilda och sammankopplingen dem emellan att vara

svagare, (Se figur 2.5). Vad ursprungsmodellen innefattar är utöver den starka kopplingen 

Staten

Företag

Universitet
&

Högskolor
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det faktum att de olika aktörerna tar på sig varandras roller där staten exempelvis kan ses 

som riskkapitalist i form av företagandeinitiativ eller subventioner och ett företag kan 

agera forskare genom R&D verksamhet (Henry Etzkowitz, 2002).

Figur 2.4 Figur 2.5

Triple Helix innehåller tre dimensioner där den första beskriver hur organisationer inom 

varje Helix skapar relationer och interagerar med varandra. Det kan t.ex. röra sig om 

allianser mellan företag eller gemensamma forskningsprojekt mellan 

universitet/högskolor.

Den andra dimensionen svarar för hur en Helix påverkar en annan, vare sig det är positivt 

eller negativt (Henry Etzkowitz, 2002). Det kan röra exempelvis innebära den avreglering 

av kreditmarknaden som regeringen beslutade -85, ett beslut som fick enorma effekter 

och indirekt ledde till den stora bankkrisen i början av 90-talet (Macey, 1994). Ett annat 

exempel är samverkan mellan näringslivet och högskolor i form av t.ex. E-Day4.

                                                

4 E-day är en arbetsmarknadsdag som arrangeras av Södertörns Högskola varje år och ger studenter tillfälle 
att träffa framtida arbetsgivare samt för företag att hitta kompetens (http://www.e-day.se).
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Den tredje dimensionen innefattar de nya mekanismer som skapats för att hantera och 

skapa förutsättningar för samarbete mellan de tre Helix. En form av 

nätverksorganisationer vars syfte är att förbättra interaktionerna och i slutändan 

accelerera utveckling och kunskapsproduktion (Henry Etzkowitz, 2002).

Det råder dock en viss konflikt rörande den korrekta definitionen av ett Triple Helix 

förhållande då åtminstone tre olika former av modellen identifierades under en 

vetenskaplig konferens -98 (Leydesdorff & Etzkowitz, 1998). 

Triple Helix I påvisar att de olika aktörerna är strikt definierade och det eventuella 

samarbete som förekommer sker genom uppsatta mekanismer vilka agerar mellanhänder. 

Triple Helix II ser på de olika Helix som kommunikations system bestående av 

marknadsrelaterade skeenden, teknologiska framsteg samt kontrollfunktioner för 

samverkan mellan de olika systemen. 

Triple Helix III innefattar standardfunktionerna för respektive Helix samt de mekanismer 

som ställs upp för att förenkla/förbättra samarbetet dem emellan. Dessutom innefattar den 

möjligheten för respektive Helix att ta på sig de övrigas roller i begränsad utsträckning.

(Leydesdorff & Etzkowitz, 1998)

I denna studie kommer vi att använda oss av den definition av Triple Helix som 

presenteras av Etzkowitz 2002. En definition vi anser stämmer överens med Triple Helix 

III vilken presenterades 1998 och vilken vi anser ger den i dagsläget mest korrekta bilden 

av Svenska förhållanden. Det finns otaliga exempel på hur de olika aktörerna i Triple 

Helix modellen knyter starka band och även tar ansvar för områden som ursprungligen 

definierats inom andras verksamhetsområde. Exempel som E-day, statlig 

forskningsverksamhet, företagssponsrade utbildningsprogram, vinstdrivande verksamhet 

initierade inom universitet/högskolor mm. Ett förhållande som vi anser bäst åskådliggörs 

i figur 2.3. 
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2.3.2 Framgångsfaktorer i regionala kluster

Andersson m.fl. hävdar att kluster generellt sett utgår ifrån ett kärnområde, exempelvis 

Telecom eller tunga fordon och vad som verkligen krävs för att kunna producera 

kärnprodukten. Inom ett kluster existerar inte enbart kärnproducenterna utan det är andra 

intressenter och aktörer i den lokala miljön som också deltar på ett eller flera sätt. Dessa 

är underleverantörer och andra aktörer som på olika sätt medverkar och stödjer detta 

produktionssystem. Vad som har kommit att bli signifikant för kluster är stödjande 

aktörer som universitet där ett kontinuerligt samarbete ger upphov till en bredare kunskap 

och en mer specialiserande inriktning. I och med denna nära kontakt med universitet och 

högskola bedrivs även forskning där olika forskningsinstitut bidrar med värdefull 

information och tekniskutveckling. Även branschorgans och regionala offentliga aktörer 

som kommuners och landstings medverkan ökar konkurrenskraften.

I Sverige har oerhört många konkurrenskraftiga produkter vuxit fram som ett direkt 

resultat av framgångsrika regionala kluster. Trots att kluster kan vara väldigt olika har de 

ofta några gemensamma drag som utmärker dem (Andersson, E., Hallencreutz, D. & 

Lundequist, P., 2002).
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Figur 2.6

Källa: Andersson, E., Hallencreutz, D. & Lundequist, P. (2002)

Dessa drag kan sammanfattas i följande punkter:

1. Effektiva mötesplatser

2. Tydliga och långsiktiga visioner

3. Ett gemensamt språk och värderingsgrund

4. En tydlig arbetsdelning mellan offentliga verksamheter och marknader

5. Varumärken som stärker klusterföretagens egen marknadsföring och som fungerar 

som en sammanhållande kraft.

6. Identifiering av lokala styrkor

7. Ledande och drivande företag som arbetar aktivt i processen

8. Gemensamma aktiviteter som stärker klustrets kompetens
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9. Klustermotorns betydelse som kan beskrivas som den individ, de individer eller 

den organisation som skapar nya kontaktytor och engagerar sig i nätverk mellan 

företag och andra aktörer i klustret.

De ovan beskrivna nio faktorerna bör inte ses som isolerade från varandra utan tvärtom 

hakar de tag i varandra och förstärker banden mellan sig. Om man liknar ett regionalt 

kluster vid ett hjul, kan man säga att dessa nio faktorer får hjulet att snurra snabbare och 

åt rätt håll (Andersson, E., Hallencreutz, D. & Lundequist, P., 2002).
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2.3.3 Samverkansspiralen

Organisatorisk arkitektur med ett centraliserat beslutsfattande och hierarkisk kontroll 

kännetecknar främst kungadömen och byråkratier och ersätts idag alltmera av informella 

och distribuerande informations- och styrningssystem. Detta innebär i sin tur att 

möjligheterna till att utöva centraliserad kontroll kraftigt begränsas i och med att alla 

inom organisationen måste tillåtas att delta aktivt i informationsinsamling och i ett 

ständigt lärande. Det handlar om att i allt högre grad agera en typ av animatör och att 

delta i den ständiga dialogen (Eriksson, 2002, NUTEK). 

Modellen som illustreras nedan beskriver de steg i den utvecklingsprocess som måste tas 

för att kunna vidmakthålla ett aktivt samarbete och åstadkomma förändring i strukturen. 

Genom att hålla en kontinuerlig dialog i alla leden som syftar till att säkerställa

samhandling där alla aktivt deltar ökar chansen till framgång markant. Själva samtalen 

och samhandlingen i samverkansspiralen ska ha innovation och nätverkssamarbete som 

ett överordnat tema, detta för att effektivt utvecklas i en positiv riktning (Eriksson, 2002, 

NUTEK). 
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Figur 2.7

Källa: Arne Eriksson, Nätverk och driftiga människor, 2001

Det första steget samtal handlar om etablering av olika typer av arenor för att aktivt 

kunna föra diskussioner. De krav som ställs på arenan är den ska vara öppen för alla, 

billig i drift så att fler kan delta samt att det finns en aktör som aktivt ser till att arenan 

nyttjas av så många som möjligt. Det andra steget handlar om samsyn kring vad som kan 

göras, vilka framtidsinriktningar som är möjliga att uppnå och vad som måste göras för 

att öka tillväxtsförutsättningarna. 

Det tredje steget handlar om att samverkan kring vad man bör göra och en förutsättning 

för detta är att parterna har förtroende för varandra. Tillit och förtroende används ofta
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som ett nyckelbegrepp inom nätverksekonomi och ses som en förutsättning för att 

komplexa samarbetsrelationer ska fungera. Denna samverkan utgår från att respektive 

part har en egen hållbara idé och verksamhetsriktning som ger ett tillskott till andra 

parters agerande. För att ha framgång i nätverksekonomin måste man kunna erbjuda 

något för att överleva (Eriksson, 2002, NUTEK).

De sista två stegen, samhandling och strukturförändring blir en direkt effekt av att de 

andra stegen i modellen genomförs. Modellen illustrerar de sistnämnda stegen och vad 

dessas resultat kan komma att innebära, som partnerskap, utvecklingskraft och 

omställningsförmåga. 



Kluster
- En språngbräda för utveckling

29

2.3.4 Diamant modellen

Denna modell syftar till att identifiera de faktorer som ligger till grund för en nations 

framgång och framför allt relaterat till en specifik industri. Modellen beskriver hur 

företag samarbetar inom klusterliknande företagssamhällen där branschgemenskapen 

skapar konkurrenskraft och fördelar. I relation till specifika industrier där olika företag 

samarbetar framhåller Porter det klusterliknande samarbetet som det mest fördelaktiga 

(Porter, 1990).

Modellen för denna industriella dynamik poängterar att makromiljön i ett land är 

tämligen lika för alla branscher inom landet, men dock kan klustren starkt skilja sig åt i

graden av utveckling och internationell konkurrensnivå. Ju mer kraft det är i olika delarna 

av modellen och ju mer de samspelar desto större utvecklingskraft har klustret 

(Söderström m.fl., 2001).

Figur 2.7

Källa: The Complete System (Porter, 1990)
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2.3.4.1 Produktionsfaktorer

Dessa beskriver Porter som de faktorer som gör att ett land kan skapa konkurrensfördelar 

inom en viss industri. 

o Infrastruktur (Transportmöjligheter, kommunikationsvägar, vårdmöjligheter 

etc.)

o Humankapital (Kompetens, utveckling etc.)

o Kapitalstruktur (Finansiärer, tillgång till kapital)

o Fysiska resurser (Naturresurser, klimat, geografisk storlek etc.)

o Kunskapsresurser (Vetenskapliga, forskningsmässiga, universitet, 

institutioner)

Alla faktorer som nämns ovan är viktiga för en nations företags konkurrenskraft och 

dessas förhållande kan beskrivas som faktorvarians (Porter, 1990) eller som 

faktordynamik (Söderström m.fl., 2001). I och med den framåtryckande globalisering 

som råder i dagens samhälle skriver Porter att de flesta av dessa faktorer uppfylls och det 

är vad företag ytterligare kan bidra med och skapa som är det framgångsskapande och 

essentiella i det hela. Dagens avgörande produktionsfaktorfördelar bygger idag således på 

en mer specialiserande kunskaps- och färdighetsuppbyggnad med teknologiskt ”know-

how” och infrastruktur som är skräddarsytt för att passa den specifika industrin 

(Söderström m.fl., 2001). För företag skapar dessa faktorer möjligheten att specialisera 

sig och utveckling går mot att samarbeta inom specifika industrier för att skapa 

konkurrensfördelar gentemot andra företag i samma bransch (Porter, 1990).
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2.3.4.2 Efterfrågeförhållanden

Produkt- eller tjänstefterfrågan på den inhemska marknaden hade en viss påverkan på 

nästan alla industrier enligt Porters studier. Tre signifikanta egenskaper kan urskiljas, 

konsumenternas behov på den inhemska marknaden, storleken och efterfrågan på den 

inhemska marknaden samt hur väl man kan överföra de inhemska produkterna på 

internationella marknader (Porter, 1990).

Företag vars lokala konsumenter/kunder ställer höga krav har störst chans att på lång sikt 

nå internationell framgång. Genom att möta dessa krav redan i ett tidigt stadium på den 

inhemska marknaden tvingas företag att ständigt förbättra sina produkter vilket i sin tur 

ökar chanserna att produkterna får en god internationell slagkraft på marknaden 

(Söderström m.fl., 2001).

2.3.4.3 Relaterade branscher & länkar

Förekomsten eller avsaknaden av inhemska relaterade industrier och leverantörer som 

verkar internationellt påverkar företagen i högsta grad (Porter, 1990). I första hand 

handlar det inte om att ha de flesta av sina leverantörer i närheten utan för 

konkurrenskraften gäller det snarare att kunna utnyttja globala marknader. Däremot kan 

leverantörer i den lokala miljön bidra med sofistikerade innovationer och strategier 

genom utvecklandet av täta kund- och leverantörsrelationer och olika typer av nätverk 

(Söderström m.fl., 2001). Dessa nätverk är de som skapar ekonomiska förutsättningar för 

en industri och internationell konkurrenskraft. Förhållandena mellan företag inom dessa 

industrier och branscher är det som gör samarbetet unikt och den miljö och fenomen som 

kallas kluster (Porter, 1990). Genom att företagen är relaterade till varandra kan de dra 

nytta av varandra genom ett snabbare informationsflöde, gemensamt utvecklingsarbete 

och ett ömsesidigt utvecklingstryck (Söderström m.fl., 2001).
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2.3.4.4 Strategi, struktur & Rivalitet

Med dessa tre termer ämnar Porter att beskriva företagsförhållandena i nationen, styrning, 

hur företag skapas, management, organisation samt hur konkurrensen och rivaliteten är. 

Målsättning, strategier och hur väl företag är organiserade kan variera mellan företag men 

beror också till stor del på hur nationens system är uppbyggt. En väl fungerande 

kombination mellan företagens och nationens mål skapar bra förutsättningar för 

konkurrens och rivalitet vilket i sin tur påverkar och skyndar på innovationsprocessen 

som leder till ekonomisk framgång (Porter, 1990). För innovationskraft och effektivitet är 

konkurrens viktig och en stark och dynamisk konkurrens är den mest fundamentala 

drivkraften till förnyelse och utveckling hos företagen (Söderström m.fl., 2001). 

Utöver denna internationella konkurrens argumenterar Porter också för att den lokala 

konkurrens som råder inom ett kluster driver på företagen ännu mer i rätt riktning. I och 

med denna lokala rivalitet skapas en känslomässig dimension som leder till att företagen 

anstränger sig extra mycket vilket kan utvecklas till prestigefyllda bataljer konkurrenterna 

emellan (Söderström m.fl., 2001). 

2.3.4.5 Myndigheter

Myndigheter har en stor roll i dagens samhälle och denna roll ses som en vital del, om 

inte en av de allra viktigaste för internationell konkurrens. Myndigheter kan påverka alla 

delar i modellen både positivt och negativt genom exempelvis restriktioner i de

kommunikationskanaler som företag använder sig av för att konkurrera effektivt. 

Myndigheter bestämmer också över, utbildning och nationell ekonomi, policys, lagar och 

mycket mer som tillsammans sätter en standard som företag måste följa (Porter, 1990).
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2.3.4.6 Chans

Med detta begrepp menar Porter att det finns chansartade företeelser som kan inträffa 

men som inte har så mycket att göra med förhållandena i nationen och som är utanför 

företagens makt att kunna påverka. Exempel på dylika företeelser kan vara krig, politiska 

beslut av utländska regeringar, skiftningar i den globala ekonomin och så vidare (Porter, 

1990).
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2.4 Teoretisk Referensram

De teorier som beskrivits i detta kapitel innehåller alla delar som vi anser vara av stor vikt 

för vårt ämnesområde. Dock innehåller de även mycket som i viss mån faller utanför det 

vi avser göra. I detta stycke kommer vi att lyfta fram de delar av teorierna som vi 

kommer att använda oss av i vårt fortsatta arbete och beskriva dessa i form av en modell. 

Även den klusterdefinition som presenterades i kapitel ett fungerar som ett ramverk för 

vår modell, då de delar som tas upp i definitionen givetvis bör ingå. 

När vi strukturerat upp modellen har vi oavlåtligen försökt utgå just från företaget och 

beskrivit klustret utifrån det. Därmed har företaget kommit att bli modellens centrala 

utgångspunkt. Därifrån har vi sedan byggt på runtomkring företaget med relevanta delar 

från de olika teorierna. Genom att bygga utåt var det naturligt att presentera klustret 

utifrån vilken direkt betydelse de har för företaget och därmed dela in dem i olika 

”nivåer” baserat på främst detta kriterium.

Även om klustret beskrivs utifrån ett företags perspektiv är det viktigt att vara medveten 

om att detta trots allt är en helhetsbild av ett kluster. Ett företag i klustret skulle sannolikt 

inte beskriva eller ens vara medveten om alla de aktörer/relationer som tas upp i 

modellen. 

Vid namnsättningen av modellen ville vi dels att namnet skulle återspegla vad det är 

modellen beskriver och dels att den skulle få ett namn som ger ett mer internationellt 

intryck. Även om modellen i denna studie enbart appliceras på ett specifikt kluster är 

avsikten att den ska fungera som ett mer generellt verktyg oavsett inom vilken 

klustermiljö man befinner sig. 
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2.4.1 Corporate Integration in a Cluster Environment - CICE

CICE modellen ämnar beskriva en klustermiljö med alla dess aktörer och karakteristika 

sett utifrån ett företags perspektiv. De olika delarna som ingår i modellen är samtliga 

hämtade från de modeller som presenterats tidigare i kapitel två samt från definitionen 

om kluster som återfinns i kapitel ett. 

Företagets omgivning definieras som tre olika nivåer av nätverk vilka benämns som 

”sfärer” i modellen. Med omgivningen avses den begränsade yta inom vilken klustret 

befinner sig och de aktörer som är verksamma där. Det är dock viktigt att poängtera att 

det inte är aktörerna i sig utan snarare typen av relation som aktörerna har med företaget 

modellen utgår från som avgör dess plats i modellen. Vissa av klustrets aktörer är 

företaget sannolikt helt omedveten om att de ens existerar men detta ändrar inte det 

faktum att de ingår i klustret och sannolikt även påverkar företaget indirekt genom sina 

relationer och nätverk.

Att se klustret som en helhet inom vilken företag spelar en central del är nyckeln till att 

inse dess sanna potential och de möjligheter som företag har tillgång till genom sin 

medverkan. 

De aktörer med vilka företaget har starkast koppling och som är viktigast för dess dagliga 

verksamhet finns således i sfär ett medan institutioner med vilka man har ytterst 

begränsad alternativt ingen kontakt alls med återfinns i sfär tre. Nätverk och relationer är 

som tas upp i stycke 2.2.1.3 dock inte statiska och beroende på hur de utvecklas och 

förändras så kommer olika aktörer att hamna i olika sfärer. 
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Figur 2.8

CICE-Modellen

2.4.1.1 Företag

Det är detta som utgör modellens utgångspunkt oavsett bransch, storlek, produkt, eller 

dylikt. 

Denna modell syftar ej till att gå in på en beskrivning av företagets interna verksamhet i 

någon större utsträckning. Det är dock viktigt att det från företagets sida finns en 

medvetenhet om betydelsen av relationer och nätverk samt vad som karakteriserar dem. 

Holmlund och Törnroos tar i Core features of relationships vilken beskrivs i stycke 2.2.1 

framförallt upp två viktiga punkter för ett företags interaktion med andra aktörer:

 Continuation – Relationer kan fortgå under en längre tid och det är därför viktigt 

att bygga in funktioner för lärande och utveckling i relationen. 

 Use potential – Även relationer som inte utnyttjas aktivt har ett värde i form av 

vad de kan tillföra när de väl behövs. Dock kan relationer även innebära problem i

form av att de kan begränsa valmöjligheter för företaget, samt ådra sig oväntade 

kostnader. 
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Genom att inom företaget skapa en förståelse för dessa ger man sig själv en möjlighet, en 

öppning för att hantera och bygga ut företagets nätverk. 

2.4.1.2 Första gradens nätverk

I stycke 2.2.1 beskriver Holmlund & Törnroos hur aktörer som tillhandahåller resurser 

eller som är direkt inblandade i företagets produktion av varor/tjänster är kopplade till 

företaget på en mer strukturell nivå genom samarbeten och resursberoenden. Kontakter 

som är avgörande för att företaget ska kunna bedriva sin dagliga verksamhet. Både Porter 

i stycke 2.3.4.3 samt Andersson m.fl. i stycke 2.3.2 diskuterar vikten av att man 

lokaliserar och använder sig av dylika samarbetspartners i sin närhet. Genom en sådan 

närhet kan man dra mer nytta av varandra och få ett snabbare informationsflöde, 

därigenom ökar man innovationstakten, förstärker kund – leverantörsrelationer och kan 

genomföra gemensamma utvecklingsarbeten. 

2.4.1.3 Andra gradens nätverk

I denna sfär ingår alla de mer formella nätverk och samarbeten som inte har lika direkt 

koppling till företagets verksamhet. Här kommer bland annat samverkan med skola och 

myndighet in vilken Triple Helix modellen diskuterar. Genom gemensamma 

utvecklingsprojekt och visioner kan man tillsammans skapa en gynnsammare 

företagsmiljö och bättre avkastning för företagen. 

Även sociala nätverk som beskrivs i 2.2.2 spelar här en viktig roll för företagen då dessa 

enligt Holmlund och Törnroos står för mycket av det kunskaps och informationsutbyte 

som sker inom nätverken. För att dessa nätverk ska kunna utvecklas och bibehållas på ett 

effektivt sätt krävs dock att vissa av de faktorer som tas upp av Andersson m.fl. i stycke 

2.3.2 finns tillgängliga:

 Effektiva mötesplatser.

 Ett gemensamt språk och värderingsgrund.

 Gemensamma aktiviteter som stärker klustrets kompetens.
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Även samverkansspiralen har stor betydelse för denna sfär då sättet man hanterar sina 

relationer har stor betydelse för hur mycket nytta man kan dra av dem. Genom respekt, 

integritet och en strävan efter att hitta gemensamma lösningar kan man stärka inte bara 

sitt eget företag, utan även hela regionen. 

2.4.1.4 Tredje gradens nätverk

Denna sfär innehåller de relationer och nätverk som är mer indirekta i sin natur. Runtom i 

klustermiljön sker ständiga utbyten mellan olika aktörer som inte har direkt inverkan på 

det specifika företaget men som kan påverka dem mer indirekt. Det kan exempelvis röra 

sig om ett genombrott i en relaterad bransch som i sinom tid påverkar företaget. Porter 

diskuterar kring hur väl en kombination av dessa aktörer och dessas mål måste fungera 

och hur det skapar förutsättningar för konkurrens och rivalitet vilket i sin tur skyndar på 

innovationsprocessen som leder till ekonomisk framgång.

I punkt 2.3.4.5 beskriver Porter myndigheterna som har en framträdande roll i samhället 

där de är en vital del för klustret vad gäller investeringar av olika slag men även för 

internationell konkurrens. De spelregler och den infrastruktur som finns tillgänglig tack 

vare myndigheternas intresse i klustret har en stor om än indirekt inverkan på hur 

framgångsrikt klustret är och därmed det enskilda företaget. 

Många av klusterteorierna handlar om att skapa en stark konkurrenskraft på nationell nivå 

genom att få företag och institutioner att samarbeta. Det är även viktigt för klustret att 

skapa en stark image nationellt sett men även internationellt. Detta diskuterar Porter i sin 

diamantmodell samt Etzkowitz i Tripple Helix teorin. 

I Framgångsfaktorsteorin beskrivs även vikten av att ha ett starkt och gemensamt 

varumärke vilket är något som stärker klusterförtagen och marknadsföringen men som 

även fungerar som en sammanhållande kraft för aktörerna inom klustret.
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Gymnasie- och högskolor inom klustret kan locka samt utveckla spetskompetens och 

forskning som kan ha betydelse för företaget oavsett om det sker någon form av direkt 

samarbete eller inte. Temporära samarbeten mellan skolor och företag skapar dock en ny 

typ av relation dessemellan som kan klassas som andra gradens nätverk.

I tredje gradens nätverk finns ofta väldigt mycket outnyttjad potential sett ur företagets 

perspektiv. Många eventuella samarbetspartners och mycket information som kan vara 

svåråtkomlig för företaget ligger där och väntar. Förhoppningsvis kan detta motverkas 

genom att företaget får tillgång till dem genom sina relationer inom första och andra 

gradens nätverk men detta är inte alltid fallet. Det finns dock en ytterligare kanal genom 

vilken företaget kan nå dessa, nämligen olika former av nätverksorganisationer. 

2.4.1.5 Nätverksorganisationer

I Triple Helix modellen diskuteras det kring tre dimensioner (Universitet & Högskolor, 

Staten och Företag) och vad som krävs för att interaktionen mellan dessa dimensioner ska 

fungera. I den tredje dimensionen tar Etzkowitz upp nya mekanismer som skapats för att 

hantera och skapa förutsättningar samarbete mellan de tre Helix. Dessa är en form av 

nätverksorganisationer vars syfte är att förbättra interaktionerna och i slutändan 

accelerera utveckling, kunskapsproduktion och skapa tillväxt.

Det är i dessa organisationer som de tre olika typer av huvudaktörer i kluster möts, 

nämligen företag, myndigheter samt akademi. Därmed har dessa organisationer en 

avgörande betydelse för hur klustret som helhet fortskrider då gemensamma strategier 

och visioner för framtiden kan formuleras. Något som är av avgörande betydelse då det 

faktum att alla aktörer inom ett kluster strävar åt samma håll är en av dess största 

fördelar.

I Samverkansspiralen diskuteras vad som krävs för att samarbete ska fungera och hur det 

på lämpligaste sättet kan genomföras. En nätverksorganisation sammanför olika företag 

där man har samtal vilket sedan leder till samsyn, samverkan och samhandling. Man har 
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öppna diskussioner, man ser möjligheter och ömsesidig nytta vilket leder till 

alliansskapande och partnerskap vilket i sin tur skapar utvecklingskraft. 

I framgångsfaktorsteorin sammanfattas de drag inom ett regionalt kluster som viktigast:

 Varumärken som stärker klusterföretagens egen marknadsföring och som fungerar 

som en sammanhållande kraft.

 Gemensamma aktiviteter som stärker klustrets kompetens

 Klustermotorns betydelse som kan beskrivas som den individ, de individer eller 

den organisation som skapar nya kontaktytor och engagerar sig i nätverk mellan 

företag och andra aktörer i klustret.

Dessa nätverksorganisationer har som syfte att stärka klustret genom att förbättra 

samarbetet mellan de olika aktörerna däri. Dessa kan vara till stor hjälp för företaget vad 

gäller att knyta kontakter inom klustret och skapa nya nätverk och relationer. En viktig 

del är att stärka de sociala banden mellan de olika företagsrepresentanterna i nätverken

och därigenom förbättra samarbetet. Nätverksorganisationerna besitter ofta mycket 

kunskap rörande aktörerna i klustret och kan bistå företag med att finna rätt kontakter.

Det gäller att hantera relationerna på ett bra sätt där vikten av personlig interaktion, tillit 

och integritet är av stor betydelse. Dessa sociala band handlar om åtagande, tillit, anda 

och attraktion vilket tas upp i punkt 2.2.2.3 i ”A relationship Matrix”. 
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3 Metod

I metod kapitlet inleder vi med att beskriva och motivera vårt metodval vartefter vi tar 

upp viktiga begrepp samt dess koppling till vår studie. Även vårt praktiska arbete 

diskuteras såsom intervjugenomförande och övrig datainsamling.

3.1 Forskningsansats

Metoden är detsamma som tillvägagångssättet, det vill säga hur man ska gå tillväga för 

att på bästa sätt uppnå syftet. I metodavsnittet gäller det också att visa viss belästhet 

avseende de grundläggande idéerna och problematiken för vetenskapligt arbete 

(vetenskapsteori) samt att redogöra för och motivera vald metodik, metoder och praktiska 

tillvägagångssätt för studien (Björklund & Paulsson, 2003). Vi har valt att göra en 

kvalitativ undersökning baserad på kvalificerade litterära studier inom relevant teori samt 

ingående kvalitativa intervjuer för att få en så rättvis och sann bild av vårt undersökta 

fenomen (kluster). 

3.1.1 Hermeneutik & positivism

Det finns två vetenskapliga förhållningssätt eller huvudinriktningar inom 

forskningsmetodik, Hermeneutik och positivism. Positivismen är strävan efter absolut 

kunskap och har sitt ursprung i naturvetenskapen medan Hermeneutiken däremot är 

utpräglat humanistisk till sin inriktning, bygger på samhällsidealen samt att fokus är 

inriktat på förståelse (Thurén, 2002).

En positivist ser kunskapstillväxt som en kumulativ process, där ny kunskaps adderas till 

gammal kunskap (Björklund & Paulsson, 2003).  Positivismen handlar då om två källor 

till kunskap, iakttagelse och logik. Kunskapen och de nya fakta som fås genom dessa två 

källor ska sedan analyseras logiskt för att kunna dra slutsatser av dem samt kvantifieras 

och behandlas statistiskt så generella slutsatser kan dras (Thurén, 2002).
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Hermeneutik som med ett annat ord kan beskrivas som tolkningslära bygger på förståelse 

och tolkningar av företeelser och situationer vilket vår studie i huvudsak kommer att 

fokusera på. En hermeneutiker vill fokusera på kvalitet istället för kvantitet, tolka 

information och förstå innebörden, betona förståelse samt sträva efter enhet mellan 

värdering och fakta (Thurén, 2002). Då vårt huvudsakliga syfte är att skapa förståelse för 

fenomenet kluster samt för företags roll däri anser vi att ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt är mer lämpligt.

Ett av de mest centrala begreppen inom hermeneutiken är ”förförståelse” och med denna 

menas att vi inte enbart uppfattar verkligheten genom våra sinnen utan i själva verket 

innehåller uppfattningen en god portion av tolkning (Thurén, 2002). Exempelvis kommer 

författarnas tolkning av studieområdet att påverkas av den akademiska utbildning de 

erhållit i form av bland annat företagsekonomi och management. Denna förförståelse 

kommer sedan under studiens gång att utvecklas till förståelse som i sin tur blir en ny 

förförståelse i och med att studien fortgår (Björklund & Paulsson, 2003). 

Detta cykliska förlopp kan liknas vid en spiral eller även kallad den ”hermeneutiska 

cirkeln” (Thurén, 2002) eller ”hermeneutisk spiral” (Ödman, 2001).  Denna cirkel eller 

spiral beskriver växelspelet mellan förförståelse och förståelse samt del och helhet. Den 

visar hur erfarenhet skapar en förförståelse, där graden av erfarenhet bestämmer hur 

nyanserad förförståelsen blir. Förförståelsen utmynnar efterhand i en faktisk förståelse för 

studieobjektet vilket visar att man frångått sina fördomar samtidigt som man skapar sig 

nya (Thurén, 2002).
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Figur 3.1

Källa: Hermeneutisk spiral (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999)

Förförståelsen kommer för vår del att konkretiseras av den modell vi avser ta fram. En 

modell vi sedan avser pröva på ett specifikt kluster varefter vi hoppas uppnå förståelse för 

hur verkligheten i detta fall ter sig. För att återkoppla till den Hermeneutiska spiralen 

kommer vår modell att testas genom dialog med representanter för företag inom 

klustermiljön. Resultatet av denna dialog kommer sedan att tolkas av författarna och leda 

fram till en ny förförståelse/förståelse. 
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3.1.2 Kvantitativ och kvalitativ

Det finns två olika studier genom vilka man gå igenom för att undersöka en 

frågeställning, kvantitativ- och kvalitativ metod. Dessa forskningsmetoder skiljer sig åt i 

form av att man använder olika tekniker för datainsamling som i sin tur påverkar 

resultatet.

Kvantitativa studier kan beskrivas som studier som omfattar information som kan mätas 

eller värderas numeriskt (Björklund & Paulsson, 2003). Den kvantitativa metoden kan 

jämföras med induktiva då induktion förutsätter kvantifiering (Thurén, 2002). Vid 

induktion kan även ett ämne studeras utan att det först gjorts någon inläsning av 

existerande teori (Björklund & Paulsson, 2003).

Kvalitativa studier används om man vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt 

ämne, en specifik händelse eller situation (Björklund & Paulsson, 2003). Här handlar det 

om att skapa djupare förståelse för individer, situationer eller fenomen genom relevanta 

litteraturstudier samt strukturerade och kvalificerade intervjuer.

Det är framför allt syftet som avgör vilken metod som är mest lämpad att använda då 

detta återspeglar vad studien avser att uppnå (Lantz, 1993).

Då huvudsyftet i denna studie är att skapa förståelse för fenomenet kluster samt för 

företags roll däri har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats. Vi anser att för att nå 

denna förståelse krävs djupgående diskussioner med personer som är insatta i ämnet och 

har praktisk erfarenhet av att verka inom en klustermiljö. Genom att kombinera denna 

information med en riktad litteraturstudie vilken fokuserar på att ta fram en relevant 

modell för företagens roll inom kluster hoppas vi kunna uppnå syftet. 

Vi anser att en kvantitativ ansats skulle lämpa sig bättre vid exempelvis en jämförande 

studie mellan kluster och övrig näringsverksamhet, alternativt kluster emellan avseende 
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tillväxt etc. Exempel på sådana studier är mångfaldiga och innefattar bland annat 

Braunerhjelm, Carlsson & Johansson (1998), Braunerhjelm & Carlsson (1996), Europa 

kommissionen (2003) och Lindqvist, Malmberg & Sölvell (2003). Att angripa vårt syfte 

med en kvantitativ ansats skulle skapa en alltför ytlig empirisk informationsbas att arbeta 

utifrån och resultaten skulle sannolikt vara otillförlitliga. 

3.1.3 Induktion och deduktion

Det finns två olika sätt att dra slutsatser, induktion och deduktion (Thurén, 2002).

Under ett uppsatsarbetets gång vandrar man ofta mellan olika abstraktionsnivåer där det 

generella (teorierna) och det konkreta (empirin) utgör ändpunkterna (Björklund & 

Paulsson, 2003). Begreppet induktion innebär att undersökningen startar i verkligheten 

för att sedan försöka upptäcka mönster som går att sammanfatta i modeller och teorier. 

Det behövs således ingen inläsning av existerande teorier utan teorierna formuleras 

efteråt utifrån den empiri som insamlats (Björklund & Paulsson, 2003). Induktiva 

undersökningar kan även kallas för kvantitativa då en av dess egenskaper är att metoden 

förutsätter kvantifiering (Thurén, 2002). 

Vid deduktion utgår man istället från teorierna och gör utifrån dessa förutsägelser om 

empirin vilka man sedan ska bestyrka genom insamlad fakta (Björklund & Paulsson, 

2003). Deduktion innebär också att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig 

om den är logiskt sammanhängande, dock behöver den nödvändigtvis inte vara sann i den 

meningen att det överensstämmer med verkligheten (Thurén, 2002).

I denna studie utgår vi från en grundlig teorigenomgång vilken utmynnar i en modell som 

sedan appliceras på verkligheten. Ett dylikt tillvägagångssätt stämmer tydligt överens 

med en deduktiv ansats. Efter insamlingen av empiriska data görs en deduktiv slutledning 

och till slut undersöks om premisserna stämmer med verkligheten (Thurén, 2002). 
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Då vi valt att försöka uppnå förståelse för studieområdet genom att bygga och applicera 

en modell på ett studieobjekt blir en induktiv ansats omöjlig att använda sig av. Detta 

eftersom vår empiriska studie kommer att relateras till vår teoretiska studie. För att en 

induktiv ansats skulle vara aktuell skulle det motsatta behövt gälla. 

3.2 Praktiskt tillvägagångssätt

Insamlad data kan delas in i två kategorier, sekundär data och primärdata. Sekundärdata 

består av sådan information som någon annan vid ett tidigare tillfälle skrivit och som 

kommit till användning i den aktuella studien (Björklund & Paulsson, 2003).

Primärdata är sådana data som samlats in i syfte att användas i den aktuella studien 

(Björklund & Paulsson, 2003). Denna typ av data är i vårt fall de intervjuer som 

genomförts. 

3.2.1 Litteraturstudier

Litteratur är det som vi kallar skrivet material och kan exempelvis vara böcker, 

broschyrer, tidskrifter med mera (Björklund & Paulsson, 2003). I och med att vi gör en 

kvalitativ undersökning behöver vi en bred litteraturgenomgång. I våra eftersökningar har 

vi fokuserat kring sökord som kluster och nätverk samt relaterande teorier och begrepp 

relevanta för ämnet. 

Vi använde oss utav Södertörns Högskolas biblioteks databas då den gav en kvalificerad 

artikelsökning med relevant information. Vi använde förutom tryckta källor många 

digitaliserade artiklar och tidskrifter från olika välkända databaser inom den akademiska 

världen. De databaser vi främst använt oss utav är Ebrary, Econelit, Emerald, Affärsdata, 

Buissines Source Elite, JSTOR och Google Schoolar. Vi har även funnit mycket 

information och statistik gällande kluster och klusterverksamhet hos NUTEK men även 

mycket EU-relaterande material som statistik och nulägesrapporter. 
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Materialinsamlingen har varit massiv men med ett stort urval och hög kvantitet kan teori 

och information dels förbisetts eller missats vilket vi reserverar oss för. 

Vi har även sökt igenom diverse svenska tidskrifter som Dagens Nyheter, Dagens 

Industri, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet för att se vad som skrivs om 

kluster och nätverk i dagsläget. Även om validiteten av vissa tidskrifter kan ifrågasättas 

bidrar de ändå med en betydande del om artiklar eller dylikt är direkt relaterat till den 

valda forskningsundersökningen. 

3.2.2 Intervjuer

I och med att vi valt att göra en kvalitativ undersökning baserad på litteraturstudier och 

intervjuer kommer vår empiriska del till mesta del utgöras av intervjuer. Vi resonerade 

runt omkring vilken typ av intervjuteknik som var mest lämpad för oss och kom fram till 

att en semistrukturerad intervju där respondenten kunde reflektera fritt skulle ge bäst 

resultat. 

Vi formulerade frågorna för att i största möjliga mån kunna testa den modell som 

presenterats i den teoretiska referensramen. Genom att vi använde en semistrukturerad 

intervjumall fick vi utrymme för att diskutera området utan att ställa alltför ledande 

frågor, det gav även utrymme för respondenterna att själva reflektera kring området.

Personliga intervjuer genomfördes på plats i Kista med de företag som valts ut och varit 

intresserade av att medverka. Alla intervjuer som genomfördes spelades in för att på ett 

smidigt och effektivt sätt dokumentera det som kom fram under intervjuerna. Detta 

gjorde också att den information som kom fram snabbt och effektivt kunde renskrivas 

och återges digitalt på ett korrekt och legitimt sätt.

Vi valde att förutom intervjuerna med företagen även intervjua personer som var 

drivande i olika klusternätverken som finns i Kista. I och med att de aktivt jobbar med att 

sammanföra dels företagen i klustret men även profilera Kista som kluster globalt, var 
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deras kunskap, tankar och åsikter av stor vikt för att få en klarare bild av Kista som 

kluster. 

Varje intervju inleddes med att respondenten fick berätta lite om vad man ansåg att ett 

kluster är samt att berätta lite om bakgrunden till varför man befinner sig i Kista området.

Efter denna inledning gick vi sedan in på mer nätverks- och relationsrelaterade frågor för 

att sedan övergå till mer generella frågor om företagets roll inom klustret samt dess 

relation till myndigheter, skolväsende och andra intressenter. 

Varje intervju avslutades med att fråga respondenten om dens personliga reflektion över 

klustret om det fanns betydande delar som författarna förbisett. Detta för att öka bredden 

i intervjun och få reda på information och tankar om sådant som teorigenomgången kan 

ha ignorerat eller förbisett. 

Alla personer som blev intervjuade blev även tillfrågade om anonymitet och fick även 

chansen att läsa och godkänna det framtagna intervjuprotokollet. 
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3.3 Val av företag

Den enda egentliga förutsättningen vid valet av företag var att de var lokaliserade inom 

det kluster vi valt att studera, det vill säga Kista Science City. Vi började urvalet genom 

att gå igenom det företagsregister som fanns tillgängligt på Kistas web-portal

(www.kista.com).

Genom företagsregistret fick vi reda på vilka företag som befann sig i klustret och som 

kunde vara intressanta för vår undersökning. I och med att vi inte valt att begränsa oss till 

stora eller små företag utan valt att titta på hela Kistaområdet var samtliga företag i 

registret intressanta.

Efter att ha kontaktat en större mängd företag blev vi varse om att flertalet företag inte 

kände sig delaktiga i klustret eller ens visste att de befann sig i ett kluster. Detta ledde i 

sin tur till att vi mer ingående började gå igenom Kistas web-portal för att se om vi kunde 

hitta länkar eller artiklar som specifikt kunde hjälpa oss att hitta företag som var aktiva i 

klustret. Vi hittade då länkar till olika företagsnätverk inom Kistaklustret som mer 

detaljerat berättade om företag som var aktiva och medverkade i de olika nätverken och 

även personer som drev nätverken. Vi kunde därmed mer effektivt komma i kontakt med 

företag som var delaktiga i klustret samt bli dirigerade till de personer inom företagen 

som mer eller mindre fungerade som länk utåt sett till klustret.
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3.4 Validitet och Reliabilitet

Begreppet validitet avser det som är relevant i sammanhanget, att det som avsågs att 

undersöka verkligen undersöktes och ingenting annat (Thurén, 2002). 

De slutsatser denna studie resulterat i adresserar de uppställda syftena på ett tydligt och 

utförligt sätt. Den information dessa slutsatser grundar sig på är i sin tur väl underbyggda, 

dels av ett antal teorier och dels av de intervjuer som genomförts. Därmed anser vi att 

studien har en hög validitet.

Begreppet reliabilitet ska visa att forskningsresultaten mäts på ett tillförlitligt sätt och är 

pålitliga, även det faktum att resultat ska bli lika om en undersökning på samma objekt 

genomförs vid ett senare tillfälle (Thurén, 2002). 

Författarna har genom hela arbetets gång strävat efter att hålla sig objektiva till 

forskningsområdet. Det faktum att ingen av författarna haft någon tidigare involvering i 

kluster eller någon personlig koppling vilken skulle kunna ge anledning till att presentera 

en vinklad bild, har förstärkt denna objektivitet. Genom att intervjumaterialet spelades in, 

skrevs ner och senare godkändes av respektive respondent gör att utrymmet för 

missförstånd och feltolkningar minskar avsevärt. 

Vidare har de oppositionstillfällen som funnits under arbetets gång gett utomstående 

personer chansen att bedöma och kommentera de resultat och det tillvägagångssätt som 

använts. Något som dock skulle kunna påverka resultatet av en ny undersökning på 

samma objekt är de ställningstaganden angående definitioner som gjorts, samt valet av 

teori. Vi anser dock att någon större diskrepans i resultaten är osannolikt och att 

reliabiliteten i denna studie är hög.
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4 Empiri

I detta kapitel kommer de empiriska data som samlats in att redovisas. Inledningsvis 

kommer det klusterområde vi valt att studera att presenteras samt kopplas till den 

klusterdefinition som beskrevs i inledningskapitlet. Därefter kommer en kort 

intervjuinledning och sedan kommer de intervjuer som genomförts att presenteras.

4.1 ICT-klustret ”Kista Science City”

Kista området även känt som Kista Science Park eller City är ett kluster och har även 

kallats Sveriges Silicon Valley (Kempe, L. 2002) eller Sveriges Wireless Valley 

(Karlberg, L-A. 2003). I inledningskapitlet definierades ett kluster utifrån ett antal 

punkter och nedan jämförs de punkter med hur Kista Science City ser ut idag, detta för att 

se om Kista uppfyller de krav som definitionen innehåller. 

 Samarbetar och konkurrerar: 

Den första punkten beskriver samarbete och konkurrens vilket har kommit att bli 

utmärkande för Kista. Genom diverse olika nätverk samarbetar företag på flera 

punkter men kan konkurrera inom andra. Två exempel på detta är ”Kista 

Broadband Alliance” och ”Kista Mobile Showcase” där företag och institutioner 

samarbetar för att profilera Kista internationellt sett men även för att stärka det 

egna företaget och utvecklas i en positiv riktning. Detta är även något som 

Magdalena Bosson, vd för Kista Science City säger i en intervju då hon får frågan 

varför man i Kista har lyckats så bra? 

”… en av de viktigaste orsakerna är att så många aktörer har samlats under 

samma paraply och arbetat tillsammans med ett gemensamt mål i sikte.” 

(Stockholms Näringslivskontor).  Detta är även den fjärde punkten i 

klusterdefinitionen som handlar om att ha gemensamma visioner och mål för att 

främja tillväxt för företaget och regionen.
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 Befinner sig inom ett visst geografiskt område i en eller flera regioner, företagen i 

klustret kan även verka internationellt vilket sträcker sig utanför klustret:

Kista Science City är koncentrerat inom ett litet geografiskt område med Kista 

Science Tower som centralt riktmärke. I detta område samsas idag 65000 

yrkesverksamma personer, 120 000 boende, 4000 studerande, ca. 800 forskare 

och ungefär 450 IT/Telecom företag. Klustret är strategiskt placerat nära 

Stockholm men också nära Arlanda som har Sveriges tätaste flygtrafik vilket gör 

det lätt för kunder och intressenter att ta sig till Kista snabbt och smidigt.

 Specialiserade inom en bransch med gemensam teknologi och gemensamma 

färdigheter:

IT och Telecom är det som Kista klustret främst är känt för och på ”The 

Competitiveness Institutes” (TCI) hemsida skriver de att Kista är världens främsta 

kluster inom trådlös teknologi och ICT-aktiviteter (www.competitiveness.org). 

Genom gott företags- och forskningsklimat har man attraherat både nationella och 

internationella toppforskare inom trådlösa system, mobila tjänster och 

bredbandssystem. Som nämndes tidigare finns ca. 450 IT/Telecom företag i Kista 

vilket bidrar till en hög kompetenskoncentration. Närvaron av världsledande 

företag som Ericsson, Microsoft, Sun, HP, IBM med flera bidrar också till att 

stärka och bibehålla en stark marknadsposition (www.kista.com).

 Gemensamma visioner för tillväxt och utveckling:

I Kista har man strategigrupper som tillsammans sätter upp riktlinjer och agerar 

för att nå visionen om en vetenskapsstad. I detta råd finns representanter från 

företagen, Högskola/Universitet, forskningsinstitut, fastighetsägare, investerare 

och kommunerna. Dessa grupper har hand om frågor av strategisk betydelse, tittar 

på tillväxtperspektiv och för att långsiktigt lyckas är det även viktigt att klustrets 

ledningsnätverk och styrelse har en tydlig målbild och vision.

I Kista har man även olika företagsnätverk vars syfte är att hjälpa till att nå 

visionen samt att stödja tillväxtområden (www.kista.com). 
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4.1.2 Bakgrund

1972 började de första bostäderna byggas runt Kistaområdet, detta skulle komma att bli 

grunden för det som idag kallas Kista Science City. Under 70 och 80-talet började företag 

som Ericsson att etablera sig i Kista och 1985 byggdes Electrumhuset som skulle vara 

hemmet eller kärnan för Elektronikcentrum.

Mot slutet av 80-talet började man tala om att Kista var Sveriges svar på Silicon Valley 

och närheten till Arlanda gjorde att allt fler utländska företag började etablera sig i Kista.

I slutet av 90-talet tog man fram en gemensam vision om hur vetenskapsstaden i Kista 

skulle se ut och under år 2000 började uppbyggnaden av det vi idag ser som Kista 

Science City (www.kista.com).

4.1.3 Utveckling

Stiftelsen Electrum eller Elektronikcentrum grundades under 80-talet och arbetar för att 

öka kompetensen inom informationsteknologi och detta sker genom att initiera, stödja 

och vidareutveckla en nära samverkan mellan näringsliv, forskning och utbildning. I 

klusterdefinitionen beskrivs även dessa delar som viktiga och av avgörande betydelse för 

att gynna aktörerna och utvecklingen av klustret. 

Hos Electrum jobbas det även aktivt med att stödja och underlätta för mindre företag 

genom att skapa kontakter med högskoleforskning och större redan etablerade företag 

(www.kista.com).

Kista har kommit att bli ledande inom utveckling av telekommunikationssystem och då 

särskilt inom trådlösa system. Det är framför allt genom samarbete som Kista har kommit 

att bli världsledande som IT/Telecom kluster, det sägs att få platser i världen kan visa på 

samma bredd inom näringslivet i hela värdekedjan5 (från forskning via tekniköverförare 

till konsulter, företag som specificerar produkter, utvecklingsföretag, produktionsföretag, 

distributionsföretag och operatörer) inom trådlösa system. Enligt klusterdefinitionen 

                                                

5 Värdekedjan är en modell som beskriver företagets verksamhet som en följ av värdeökande aktiviteter   
    (Porter, 1985)
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krävs det självständiga företagsgrupper och stödjande institutioner (Electrum), samarbete 

och konkurrens, gemensamma mål och visioner för utveckling och tillväxt. Detta tas även 

upp i artikeln ”Mer kluster och innovationssystem” där Maria Lindqvist säger att 

konkurrens stimulerar men kan mycket väl kombineras med samverkan om t.ex. 

produktutveckling, lansering av regionen m.m. för att lyckas nationellt och 

internationellt. 

Etableringen av Campus IT-universitetet, uppbyggnaden av ett nytt innovationssystem 

(Stockholm Innovation & Growth) och ett närmare samarbete mellan aktörerna har också

varit en viktig del för att ge Kista Science City förutsättningarna att behålla en

världsledande position inom IT & Telecom (www.kista.com).

4.1.4 Nätverk

Genom ett antal mindre nätverk har man försökt skapa förutsättningar för ett aktivt 

samarbete mellan näringsliv och akademi. Dessa nätverk är ämnade att stärka företagens 

deltagande och tillväxtkraft samt att förbättra samverkan mellan utbildning/forskning och 

näringslivet. Underlätta samarbete och gemensamma visioner är också en viktig del för 

att styra utveckling i positiv riktning något som också tas upp i definitionen av ett kluster.

Nedan presenteras några av nätverken som försöker bidra med detta:

 Kista Broadband Alliance (KBA) – Detta nätverk ska underlätta samarbetet 

mellan företag och institutioner verksamma inom bredbandsområdet i 

Stockholmsregionen. Syftet är att skapa tillväxt inom bredbandsbranschen och 

göra Sverige världsledande inom bredband, igen. 

 Kista Mobile Showcase – Detta är ett samlat nätverk där man samlat 

regionens kompetens inom mobila applikationer och tjänster.

 Kista Competence & Environment – Detta nätverk riktar sig till 

personal/utvecklingsdirektörer i större ICT-företag inom Kista Science City. 

Här jobbar man aktivt med frågor som rör kompetensutveckling, miljö och 
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trivsel samt att bästa sätt promota Kista Science City som ett starkt varumärke 

och etableringsplats för företag. 

 Kista Business Network (KBN) – Detta är flera mindre nätverk med VD:ar 

från små tillväxtföretag inom ICT med egenutvecklade produkter. 

 Kista Technology/Wireless Network – Detta är ett nätverk för företag och 

forskningsinstitutioner inom trådlösa system i regionen.

 Kista Marketing Network – Detta är ett nätverk som riktar sig till 

marknadsdirektörer på större ICT-företag inom Kista Science City.

Genom dessa nätverk arbetar man för att uppnå den gemensamma vision man har om att 

göra Kista Science City känt som världsledande inom mobila tjänster, trådlösa system 

och bredbandssystem. Kista ska utvecklas till en levande och växande vetenskapsstad 

med företag, högskolor och universitet på internationell nivå. Ett attraktivt utbud av 

bostäder, kultur, service och rekreation ska attrahera kompetenta människor som 

tillsammans bidrar till ökade dynamik och utvecklingskraft. 

Framtidens Kista ska präglas av hög tillväxt, bred samverkan, hög utveckling inom 

forskning samt ett stort innovativt nyföretagande (www.kista.com). Även dessa faktorer 

och attribut omnämns i klusterdefinitionen i stycke 1.5.2 vilket gör att vi anser att Kista 

Science City stämmer väl in på den modifierade version av Europa kommissionens 

definition av kluster som vi utgick ifrån i början av studien. 
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4.2 Intervjuer

I detta stycke presenteras de intervjuer som genomförts i den empiriska datainsamlingen. 

Intervjuerna har komprimerats och enbart de aspekter som är direkt relevanta för studien 

ingår. Frågemallarna som ställdes upp inför intervjuerna återfinns i bilaga 2 och 3. Vidare 

kommer de intervjuer som genomfördes med företag att presenteras först och därefter de 

som genomfördes med representanter för nätverksorganisationerna. 

4.2.1 Intervjuinledning

För att underlätta analys av intervjumaterialet samt för att hjälpa läsaren att tränga in i 

resultatet av den empiriska undersökningen kommer de genomförda intervjuerna att 

struktureras upp utifrån den mall som presenteras här.

4.2.1.1 Intervjuområden

Företags/respondent presentation

Inledningsvis ges en kort beskrivning av varje intervjurespondent samt av den 

organisation respondenten representerar. 

Generell bakgrund

Här introduceras företagets/organisationens verksamhetsområde samt dennes syn på 

kluster som begrepp.

Aktörer

Här presenteras de aktörer respondenten angett vara av betydelse inom klustret. Beroende 

på dessas koppling till företaget återkommer dessa även senare i intervjun.

Nätverk & Relationer

Här presenteras respondentens syn på nätverk och relationer samt vad som är 

betydelsefullt för dessa. Dessutom beskrivs exempel på nätverk och relationer som 

respondenten, alternativt organisationen är involverade i. 
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För/Nackdelar samt Framgångsfaktorer

Här sammanfattas de för/nackdelar samt eventuella framgångsfaktorer respondenten 

anser är relevanta i en klustermiljö. 

Övrigt

I vissa fall ansåg respondenten att det fanns viktiga aspekter för ämnesområdet vilka inte 

kommit fram i intervjun och vilka inte var direkt relaterade till övriga punkter i mallen 

och dessa presenteras här.
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4.2.2 Oracle

Företags/respondent presentation

Oracle är ett multinationellt företag inom mjukvaruindustrin och är verksamma i stort sett 

i hela världen. Erik Tegnér är ”Human Resource” chef på Oracle i Sverige och har arbetat 

i Kista ett antal år. Idag är han även Oracles representant i nätverksorganisationen ”Kista 

Competence & Environment”.  

Generell bakgrund

Oracle har befunnit sig i Kista i ett antal år och inledningsvis var området inte attraktivt 

på samma sätt som idag. Dock fanns det redan då visioner om Kistas utveckling framöver 

och de satsades mycket resurser på att förverkliga dessa. Dessutom flyttade delar av 

Telecom branschen, exempelvis Ericson, ut dit och man såg från Oracles sida en 

möjlighet att etablera sig i ett tillväxtområde. 

Idag är Kista allmänt känt som ett IT & Telecom kluster där många företag i branschen 

etablerat sig och man har en stark tillväxt. Därigenom har området fått en stark image 

vilken lockar ytterligare organisationer samt även kvalificerad kompetens. 

Aktörer

 Företag – Vilka kan variera väldigt mycket i fråga om storlek, grad av involvering 

i klustret, motiv till att finnas i klustret och hur mycket man gynnas av att ingå i 

klustret. Företagens roller i klustret varierar också men Oracle och liknande 

företag fungerar som en form av katalysatorer vilka driver klustret framåt.

 Myndigheter – Främst Stockholms stad som till stor del ligger bakom de 

framgångar man haft i Kista området tack vare dess fortsatta investeringar i 

infrastruktur samt involveringen i olika nätverkssatsningar. 

 Akademi – Stockholms universitet och KTH flyttade ut delar av sin verksamhet 

till Kista och skapade tillsammans ett IT-universitet.
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 Nätverksorganisationer av den typ som Kista Competence & Environment. 

Organisationer med fokus på att föra samman de olika aktörerna inom klustret och 

påskynda utveckling, samarbete och konkurrenskraft. 

Nätverk & Relationer

Det finns många bidragande faktorer till att företag väljer att etablera sig i ett 

klusterområde som Kista men en av de största är den kontinuerliga tillgången på 

information. Genom att finnas i branschens närhet, att finnas nära sina konkurrenter, nära 

forskningscentrum och nära kunderna får man en stadig ström av fingervisningar om vad 

som händer och vad som kommer att hända. 

Information av denna typ kommer genom ett otal olika kontakter/nätverk som 

organisationen eller personer inom organisationen ingår i. De viktigaste relationerna och 

nätverken sett ur företagets perspektiv är de som direkt gynnar kärnverksamheten. Det 

gäller affärsrelationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners som t.ex. Ericson. 

Men inom Oracle ser man att även andra typer av mer formella nätverk kan gynna 

företaget, om än kanske mer indirekt. Exempel på den typen av nätverk är:

 Kista Competence & Environment vilket fokuserar på kompetensutveckling, 

miljö och trivsel. 

 Mentorprogram där ett flertal större företag som IBM, Oracle och Ericson ingår. 

Ett utbytesprogram där chefer från ett företag agerar mentorer för anställda

”stjärnskott” inom andra företag. På så sätt byter man erfarenheter, idéer, mm. 

mellan de olika företagen samtidigt som man ger yngre förmågor en stor chans till 

personlig utveckling.

 Samarbeten med Stockholms Stad där man försöker utröna vad som krävs för att 

skapa en attraktivare boendemiljö för dem som arbetar i Kista området.

 Ett försök att tillsammans med AMS locka inte bara högutbildad kompetens utan 

även den grundläggande tjänstenäring som behövs för att skapa ett levande 
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område. Det kan röra sig om kemtvättar, restauranger, närbutiker, mm. som 

tillhandahåller det som karriärister inom IT-sektorn behöver av sitt närområde. 

För mindre nystartade företag blir även relationerna till finansiellt stöd i form av banker 

och investerare av stor betydelse, något som även det finns tillgängligt i Kista. Oracle har 

dock i egenskap av stort internationellt företag inte de behoven.  

Utöver denna typ av formella nätverk har även varje individ inom organisationen tillgång 

till sitt eget sociala nätverk. Även dessa kan gynna organisationen på olika sätt och man 

har därför i Oracle satt i system att tillvarata de kontaktnät de anställda och cheferna har

genom att lagra informationen i ett IT-system. Dessutom har man från ledningens sida 

klarlagt att de anställda uppmuntras till att knyta kontaktnät utanför organisationen, vare 

sig de är konsulter ute hos kunder eller om de tävlar i någon gemensam aktivitet som 

trapplöpning eller dylikt. 

Dessutom ger den fysiska närhet som ett kluster medför en möjlighet att varje rast, varje 

lunch gå till lokala restauranger och träffa människor från andra företag. Inledningsvis 

hade man i Oracles kontor en lunchrestaurang men man insåg snart dels att de anställda 

hellre åt i de lokala lunchrestaurangerna i t.ex. Kista Science Tower och dels att detta var 

något positivt. Uppbyggandet och bibehållandet av sådana sociala nätverk gynnar 

givetvis inte bara organisationen i form av eventuella framtida samarbetspartners etc., 

utan skapar även en trivsam och utvecklande miljö för de anställda. 

För/Nackdelar samt Framgångsfaktorer

Tidigare fanns det vissa problem med personalomsättning då det var ett större tryck på 

speciell kompetens. Idag finns dock detta problem i stort sett inte kvar utan det sker en 

sund övergång mellan företagen i Kista. Alla företag behöver en viss personalomsättning 

för att utvecklas och generera nya idéer.
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Fördelarna med att vara verksamma inom Kista är många och har till viss del diskuterats 

tidigare. 

 Den geografiska närheten ger

o Tillgång till information

o Närhet till branschen

o Större möjligheter till nätverksbyggande

 Myndigheternas intresse för regionen i form av satsningar på infrastruktur etc. 

skapar underlag för fortsatt tillväxt och en bättre företagsmiljö.

I grund och botten är dock den avgörande frågan för all näringsverksamhets framgång att 

människor faktiskt gör affärer med varandra. Att något gemensamt intresse förenar två 

partner och ett utbyte sker. En sådan transaktion förutsätter dock att det finns ett 

förtroende, en tillit för motparten och det är detta förtroende som är den viktigaste 

framgångsfaktorn för Kista såväl som för all annan affärsverksamhet. 

Sådant förtroende gynnas dock av att relationerna mellan företag får en mer levande 

karaktär, att de inblandade träffas, diskuterar och lär känna varandra. Kontaktnät, 

personliga nätverk, och medverkan inom gemensamma satsningar såsom Kista 

Competence & Environment hjälper alla till att skapa detta förtroende och underlättar 

därmed affärsutbytet mellan de olika parterna inom Kista området. 

Övrigt

I Sverige finns idag från politiskt håll en uttryckt vision om att Sverige i framtiden ska 

fokusera på och bli världsledande inom tjänstesektorn. Vad som dock saknas är en tydlig 

dialog mellan politiken och näringslivet, något som krävs för att denna vision ska kunna 

bli verklighet. 

I Kista Science City finns denna dialog mellan Stockholms Stad och företagen som är 

verksamma i klustret och området fungerar även väl. På nationell nivå saknas dock denna 

typ av samarbete och i framtiden kommer enstaka områden som Kista inte kunna 
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överleva om inte det finns ett gemensamt mål som man gemensamt arbetar mot inom hela 

landet. 
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4.2.3 Mentor

Företags/respondent presentation

Mentor Graphics är ett företag som finns i 48 länder runt om i världen och öppnade 1985 

kontoret i Kista vars syfte var att ta hand om kunder i Norden. 

Mentor erbjuder sina kunder mjuk- och hårdvarulösningar vars syfte är att hjälpa 

kunderna att överkomma svåra designutmaningar på dagens alltmer komplexa 

elektronikprodukter.

Bo Carlson är Global Sales Director på Mentor och har många års erfarenhet i branschen, 

han har även varit med under Kistas utveckling och var tidigt delaktig i det studerade 

klustret.

Generell bakgrund

1985 såg Mentor potential i Kista och valde att etablera sig där samtidigt som Ericsson 

med flera. Att vara delaktig i ett kluster som Kista är en enorm styrka och att ha varit med 

under uppbyggnadsfasen av hela företagsbyn har också stärkt företaget. I och med att det 

finns stora aktörer som Nokia och Ericsson bidrar det med enorm kompetens och det är 

denna kompetenskoncentration som lockar fler företag att etablera sig i Kista. Det är även 

ett faktum att Mentor som företag kunnat attrahera duktig och kompetent personal av den 

enkla anledningen att de befinner sig just i Kista. Kista som IT-stad och varumärke är ett 

starkt dragplåster. 

Aktörer

 Företag – Det är viktigt att det finns stora företag som Nokia och Ericsson i 

klustret för det ger starka signaler utåt sett. För Mentors verksamhet är små 

företagen också väldigt viktiga då de aktivt samarbetar med olika konsultfirmor 

gällande drift efter implementeringen av sina produkter. Man påpekar också att 

det är viktigt för utvecklingen att företagen har något gemensamt och att man 

arbetar åt samma håll för att hålla samarbeten levande. 
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 Myndigheter – Förhållandevis påverkar denna aktör Mentor i mindre grad men de 

är insatta och medvetna om Stockholmsstads olika projekt. Detta kan röra sig om 

bostäder och infrastruktur så som vägar, tvärbanor, busslinjer och dylikt. De deltar 

även vid olika events och syns vilket är bra så man ser att de är delaktiga i 

utvecklingen även om inte Mentor arbetar aktivt med dem.

 Akademi – Mentor har ett aktivt samarbete med universitet och högskola men på 

senare år hanteras Mentors universitetsprogram på europeisk nivå. Tidigare var 

Mentor med i ett utbildningsprogram där man sålde tjänster till högskolor och 

universitet. Tjänsterna bestod av att man bistod med kunskap genom olika 

föreläsare och mentorer som hjälpte till att utbilda studenterna med den senaste 

och vassaste tekniken. Detta samarbete övergick sedan till ett enskilt program som 

senare flyttade till Holland vilket gjorde att samarbetet minskade något. Dock har 

man fortfarande olika events som seminarier och informationsdagar man har 

också en ”Solutions Expo-event” en gång om året för elektronikutvecklande 

företag, dels från Kista men även internationella företag och där även 

universitetsvärlden bjuds in. Något som dock är intressant är att samarbetet 

mellan företag och akademi är mycket mer utvecklat i USA och det är ifrån 

Mentors forsknings- och utvecklingscenter där som det mesta kommer ifrån och 

då framför allt i samarbete med olika universitet. 

 Nätverksorganisationer – Mentor är själva aktiva i de olika 

nätverksorganisationerna som finns. De anser att de events och det arbete de 

lägger ned för att stärka sammanhållningen inom klustret är viktig och väldigt bra 

för klustrets utveckling. Olika ”showroom”, mötesplatser och events är viktiga för 

kontaktknytande och personliga nätverk. 
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Nätverk & Relationer

I den bransch som Mentor befinner sig i flyttar arbetskraften runt till viss del vilket gör 

det viktigt att ha bra kontakter för att kunna nå och få in rätt kompetens till företaget. 

Detta gör att nätverk och relationer är en otroligt viktig del för företaget, i och med att 

Mentor varit etablerade länge i Kista har de byggt upp ett brett och personligt nätverk 

vilket är en jätte styrka. Samarbetet som råder i Kista Science Tower är en starkt 

bidragande faktor till att det är lätt att behålla sina kontakter just på grund av närheten, 

gemensamma events och träffar är också något som underlättar kontaktskapandet. Det är 

mycket konferenser och events i Kista Science Tower då speciellt inom Telecom och 

bredband vilket är väldigt kraftfullt för företagen i klustret. Det är en viktig del då Kista 

har fått en fokus plats där många företag både nationella och internationella träffas och 

pratar business. 

Ett problem som finns är att det svårt att bibehålla en allmän kontakt med alla på grund 

av att det är så många och fokus tenderar att ligga på dem man faktiskt gör business med. 

Dock underlättar närheten och det faktum att man stöter på varandra dagligen mycket, för 

när det gäller framtida samarbeten spelar personliga nätverk in mycket och kontakter 

tenderar att vara mer kraftfulla när det väl kommer till business. 

En annan viktig del är närheten till andra delar som gynnar den dagliga verksamheten och 

driften som till exempel banker etc. I IT-branschen krävs det ofta att man fattar snabba 

beslut och kan agera fort vilket gör att relationen till bank och investerare är viktig. Det 

faktum att banken även ligger i samma hus som Mentor underlättar samarbetet och 

förhållandet dem emellan mycket.

Inom klustret är det ett väldigt stort informationsutbyte vilket underlättas av alla events 

men framför allt av närliggande restauranger där mycket business görs. I och med att det 

finns en lokal samlingspunkt där alla träffas vid lunchtid underlättar det och gynnar 

företagen och utvecklingen starkt. 

Något som företagen också gör är att de tittar på framtiden cirka 2-3 år framåt, titta på hur 

utvecklingen kan tänkas se ut och skapa en ”roadmap” som visar var man är på väg inom 

klustret. Man tittar på ny teknologi och vad marknaden är i behov av, vilka system och 

komponenter kunderna vill ha och på så sätt kommer information från klustret till 
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Mentors forsknings- och utvecklingsdivisioner vilket ger dem en insikt i vad som kan ske 

i framtiden.

För/Nackdelar samt Framgångsfaktorer

Kista Science City är ett kluster som fungerar väldigt bra om man jämför med kanske det 

som finns i Linköping. En anledning till att Kista klustret fungerar bra är det innehåller 

livskraftiga företag i en växande bransch vilket t.ex. klustret utanför Linköping kanske 

inte har i samma utsträckning. Viktiga framgångsfaktorer och fördelar är:

 Infrastruktur – Bra kommunikationssystem är viktigt, smidiga vägnät, gott om 

parkeringsplatser, närliggande flygplatser och även en väl fungerande 

kollektivtrafik. 

 En stark gemenskap är viktig för företagen ska kunna utnyttja varandras närhet 

men också att det finns möjligheter att expandera och växa inom klustret.

 Kompetens är en stor del och Kista som stark profil utåt är viktig för att kunna 

attrahera den bästa arbetskraften.

 Bostäder – Det måste finnas närliggande bostäder så att resvägen till klustret inte 

blir för lång.

 Närhet till andra service företag som exempelvis Kista Gallerian där man har allt 

och lite till vilket underlättar för de anställda som kan gå iväg på lunchen och 

handla mat, kläder etc.

 Lättare att kunna erbjuda kunder kompletta lösningar i och med att man har nära 

samarbete med olika företag i klustret. Fördelen med att tillsammans komma med 

lösningar som gör att kunden blir nöjd och mer produktiv leder i slutändan till att 

Sverige blir mer konkurrenskraftigt.

En nackdel i och med att allting i branschen går så fort är att det är svårt att avsätta tid för 

att engagera sig i alla klusterverksamhet som finns. Man måste hela tiden tänka efter och 

välja om det är värt den tiden man faktiskt lägger ned. Detta är ett problem som 

ytterligare förstärks av den kvartalsekonomi vi idag brukar, där kontinuerliga rapporter 



Kluster
- En språngbräda för utveckling

68

och snabba vinster prioriteras. Här handlar det om att förstå den långsiktiga potential som 

finns i att engagera sig och aktivt delta.

Något som också kan ses som en begränsning är att inte tillräckligt med resurser avsätts 

för kulturellt mångfald, det kulturella måste vävas in i kluster som Kista. I dagsläget är 

det mycket dollar, pengar och teknik som driver saker framåt men kulturen kommer nog 

att spela en större roll för människan generellt. 

Materiellt sett har vi redan så mycket att det kommer vara andra saker som spelar in och 

kommer att betyda mer för oss. För internationella kunderna är det även en fördel att ha 

”accessbarhet”, det vill säga att alla leverantörerna finns fokuserade i ett område. 

Övrigt

Tidigare nämndes att Sverige i slutändan blir mer produktivt om företagen blir mer 

produktiva. En fråga är vad Sverige i framtiden kommer att ha för internationell 

”Competetive edge”?

Kluster som Kista kan verkligen bidra med att samla kompetens och frågan är hur detta 

sedan kan bidra till vilken kunskap Sverige levererar på lång sikt?

Ett mål som man måste ha är att göra Kista till ett nav för Sverige där man bidrar med 

konkurrenskraft för hela landet. I och med att allt mer kan outsourcas måste arbetskraften 

i Sverige bli otroligt kompetent för att behålla välfärden i landet.

En annan viktig del som blivit belyst på senare tid är etiska regler. Etiska regler är viktigt 

för att hålla ett kluster intakt. Förra året i samband med olika fall med anklagelser om 

mutor och bestickning fanns det en rädsla som gjorde att alla var försiktiga. Företeelser 

som också var reella i fallen med Systembolaget, Telia-Sonera och Riksantikvarieämbetet 

kan skada industrin mycket. Det är viktigt att Sverige kan få något slags ramverk för hur 

man får och bör agera i vissa situationer. Mycket i ett kluster är att man har olika 

aktiviteter och gör saker tillsammans för att underhålla nätverken och relationerna 

företagen emellan. Detta gäller även emot kunder, vad man får göra och inte göra, var 

ligger gränserna, hur mycket kan man engagera sig i olika klusterevents etc. utan att bli 
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anklagad för bestickning eller dylikt. Uppstår det en rädsla som gör att företagen är 

försiktiga att bibehålla ett starkt nätverk kan det bromsa utvecklingen men framför allt 

driver det inte nätverken framåt. Nu har IMM (Institutet Mot Mutor) tagit fram ett 

utbildningsprogram där man utbildar näringslivet i regler för hur man ska och får agera 

vilket är väldigt viktigt inför framtiden.

4.2.4 Beampoint

Företags/respondent presentation

Beampoint är ett mindre företag med endast två fast anställda och är verksamma inom 

Europa. Företaget inriktar sig på medicinskteknisk utrustning inom onkologi och 

strålningsterapi. Hadi Ghane är Beampoints representant och har nyligen etablerat sitt 

kontor i Kista området. 

Generell bakgrund

Beampoints två fast anställda sitter i norden men man har även affärer med andra länder i 

Europa som exempelvis Österrike och Spanien. Man har valt att outsourca största delen 

av verksamheten på konsultbasis då man känner att det är säkrare, åtminstone 

inledningsvis. 

Det finns ett antal bakomliggand faktorer till att man valde att etablera sig i Kista. 

Eftersom Hadi Ghane tidigare har erfarenhet av att arbeta både Uppsala och i Stockholm 

har han hört mycket om Kista och hur det refereras till som ett ”Silicon Valley”. Vidare 

ger detta område nya möjligheter för profilering och utveckling samtidigt som man kan 

bibehålla de gamla kontaktnäten i Uppsala. 

Dessutom erbjuds det i Kista Science City bra kontorsfastigheter med reception på 

bottenvåningen, överkomliga hyror, garage, mm vilket sammantaget ger en bra 

arbetsmiljö, samtidigt som det är lätt att ta sig till och från området. 
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Aktörer

 Företag – Många olika typer av företag, inte bara IT & Telecom. En bredd på de 

olika typer av verksamheter som finns skapar ett mer gynnsamt arbetsklimat i 

området. 

 Myndigheter – Dessa spelar en stor roll i uppbyggandet av den infrastruktur som 

är nödvändig för att Kista ska vara attraktivt för företag och anställda. Vägnät, 

framkomlighet, bostäder, mm. spelar alla en stor roll för att göra området mer 

attraktivt. Blir området mer attraktivt kommer fler aktörer att söka sig dit vilket 

ytterligare kommer att spä på områdets tillväxt och utveckling. 

 Akademi – Att föra samman studenter och industri/näringsliv är mycket viktigt. 

Att skapa en dialog mellan dessa i form av projektarbeten, ex-jobb eller dylikt ger 

studenterna en chans och fot in i industrin. Tillsammans kan akademin med 

näringslivet skräddarsy bättre och anpassade utbildningar för att så småningom 

kunna slussa rätt och bra kompetens in i arbetslivet. Dessutom kan mycket av den 

forskning, kunskap och kompetens som redan finns och är verksam inom den 

akademiska sfären utnyttjas mer effektivt om det fanns en öppnare dialog mellan 

dem och näringslivet. Tyvärr brister framförallt skolorna ofta i sin entusiasm för 

att inleda denna typ av samarbeten. 

Nätverk & Relationer

För mindre företag har sociala nätverk och relationer en avgörande betydelse för 

verksamheten. Genom att de personer/konsulter som på olika sätt är involverad i din 

verksamhet vare sig det gäller att utveckla en hemsida eller ta fram prototyper, känner dig 

väl, kortar det ned beslutsprocessen och det sparar enormt mycket tid. Även om denna 

leverantör eventuellt är lite dyrare så vägs det mer än väl upp av att du snabbare får en 

produkt ut på marknaden.

Det våningsplan Beampoint har kontor på i Kista Science Tower är specifikt utformat för 

att hysa relativt nystartade fåmansbolag som Beampoint och liknande aktörer inom 
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diverse branscher. Därmed får dessa stora möjligheter att träffas, utbyta idéer och knyta 

nya kontakter omedelbart. 

För Hadi Ghane som har kvar sina kontakter och leverantörer i Umeå, Uppsala och 

Mjölby än så länge har dock närheten till kolleger inte så stor betydelse. Dock så finns 

det alltid en möjlighet att man i framtiden kommer att byta leverantörer, utveckla sin 

verksamhet eller dylikt och när behovet dyker upp kommer man att vara förberedd. För 

andra aktörer som kanske saknar kontakter kan närheten till andra företag i Kista Science 

Tower vara en ovärderlig källa för nya samarbetspartners, kunder eller leverantörer. 

På så sätt blir även fysiska mötesplatser som Kista Galleria, lunchrestauranger etc. viktiga 

för mindre företag då de återigen har en chans att träffas under lunchtider och diskutera 

med andra inom området. Återigen blir diversifieringen av vilken typ av företag och 

människor som samverkar i Kista regionen viktig. Dels kan människor från olika 

branscher eventuellt hitta lösningar på likartade problem eller kanske hitta gemensamma 

projekt och dels skapas en levande helhet i området. Att komma ner i Kista och känna att 

man är en del av en sådan helhet är något som ger en ”boost” och till stor del bidrar till 

motivation och arbetsmiljötrivsel.  

För/Nackdelar samt Framgångsfaktorer

De främsta fördelarna med att vara verksam inom Kista området:

 Närheten till vad du behöver i form av support, leverantörer, kunder, mm

 Den ökade möjligheten att bygga kontaktnät och träffa människor som kan hjälpa 

dig att utveckla din verksamhet 

 Kista har en image, ett rykte som även företagen som finns däri tar del av. En 

mycket positiv faktor för mindre företag som kanske har svårt att marknadsföra 

sig

 Bra image och internationellt kända företag inom området drar till sig och 

attraherar mycket kompetens och medarbetare 
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För att ett område som Kista ska fungera riktigt bra är dock just den helhet som tidigare 

diskuterats viktig. Det måste vara ett levande område med all basnäring, med människor 

som är kreativa och har bra idéer, tillsammans med stora drivande företag och platser där 

alla dessa strålar samman. 

4.2.5 Kista Mobile & Broadband Showcase

Företags/respondent presentation

Tomas Bennich är projektansvarig för Kista Mobile & Broadband Showcase som är ett 

företagsnätverk i Kista Science City. Han jobbade tidigare som VD för ett företag i 

Stockholm som blev uppköpt av ett företag i Kista vilket i sin tur fick till följd att han 

började arbeta i Kista området. 

Generell bakgrund

Kista Mobile & Broadband Showcase är ett samarbete inom bredbands- och

mobilbranschen för att skapa tillväxt. Syftet med detta projekt var att skapa tillväxt för 

mobila tjänster och applikationer som man då inte tyckte hade fått riktig fart än.

Ambitionen i början var att få ihop ett 20-tal företag som skulle ingå i detta projekt men 

man fick ihop 50 företag vilket dels var en överraskning men också väldigt bra. 

I Kista Science Tower finns ett ”Showroom” där man har olika events och seminarier för 

företag där bland annat den senaste teknologin visas upp. Detta ”Showroom” ska fungera 

som en gemensam och neutral mötesplats för just den här typen av teknologi. 

På mobilutvecklingssidan fungerar det så att Kista Mobile & Broadband Showcase har de 

senaste mobiltelefonerna som sedan partners i detta nätverk får installera sina 

applikationer på för att sedan visa upp och låta kunder och andra företag testa de nya 

lösningarna och idéerna. Det unika med detta projekt är att det är oberoende och till för 

alla, primärt representeras nätverket av företag i Kista men även en del utomstående 

företag finns med och agerar. 
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Aktörer

 Företag – En viktig del är att sammanföra de små och de stora aktörerna, de små 

är oftast mer aktiva och vill expandera och bli större medan de stora kanske inte 

är lika aktiva men ändå en viktig del för att nätverket ska fungera. Företagen är 

aktiva på olika sätt där de stora har partnerprogram och utvecklingsverktyg som 

de mindre företagen kan nytta för att utveckla tjänster och för att kommersialisera 

sina tjänster.

 Myndigheter – Det är viktigt att ha en bra relation till myndigheterna och här har 

de ett utmärkt och aktivt samarbete. De samarbetar med exportrådet som hjälper 

till att ”promota” och visa upp företag ute i världen. Här stödjer showcaset olika 

internationella aktiviteter och medverkar aktivt i Telecom initiativ. De samarbetar 

även med ISA6 och Stockholmstad, där ISA hjälper till att få in nya företag i 

Sverige och där Stockholmstad fungerar som en testmiljö för att aktivt pröva och 

testa olika tjänster som kan passa deras verksamhet. Detta är en ovärderlig hjälp 

för företagen då dessa får tillgång till en mycket värdefull referenskund. 

 Akademi – Kista Mobile & Broadband Showcase har haft en del samarbete med 

IT-universitet bland annat när de byggde sitt ”showroom”. På wireless sidan har 

de ett aktivt samarbete med KTH i övrigt önskar de att få akademin mer 

involverad. 

Det är dock en viktig del att företagen får vara med och styra upp vilka typer av 

utbildningar som ges och anpassa dem till företagens behov. Exempelvis att 

personal- och marknadsföringschefer träffas och diskuterar omkring vad som kan 

komma att vara aktuellt inom 2-5 år och utifrån det anpassa utbildningarna till de 

kommande kraven och förväntningarna. 

 Nätverksorganisationer – För Kista områdets företag är dessa nätverk otroligt 

viktiga och speciellt för de som är med i dem, då projekten lockar mycket 

internationella besökare som är intresserade av svensk teknologi. Detta är inte 

enbart företag, utan även journalister, analytiker etc. som är intresserade av den 

                                                

6 Invest in Sweden Agency
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svenska teknologin och framstegen som görs. Vid dylika besök samlar man 

representanter från företagen och sammanför dem med besökarna som är allt från 

operatörer, journalister, konkurrenter etc. för att matcha ihop de olika aktörerna 

och skapa kontakter och samarbete. 

Nätverk & Relationer

Kista Mobile & Broadband Showcase anordnar som nämnts tidigare olika events och då 

framför allt i sitt ”Showroom”. På dessa events träffas kunder, partners, konkurrenter 

med flera och dels ser på den nya teknologin men även för att knyta kontakter och hitta 

nya samarbetspartners. 

I och med att man har med alla företag så skapas ett kontaktnätverk som för branschen är 

unikt, där de flesta har kontakt med varandra vilket på sikt gynnar utvecklingen och 

samarbetet mellan stora och små aktörer. Detta var också ett av syftena med Kista Mobile 

& Broadband Showcase, att skapa ett nätverk och underhålla det för att främja tillväxt 

inom branschen. 

En direkt följ av detta projekt har lett till att fler företag söker sig till Kista kanske inte 

enbart för att ansluta sig till projektet men för att projektet i sig profilerar Kista som 

utvecklingscenter för mobila tjänster. Detta har lett till att fler internationella företag visat 

intresse för Kista och även valt att etablerat sin verksamhet i området vilket i sin tur ökar 

kompetenskoncentrationen.  

Mycket av det som Kista Mobile & Broadband Showcase gör och anordnar skapar och 

leder till sociala nätverk och kontakter som i sin tur leder till business. Det är en viktig 

del att skapa dylika kontaktnät som bildas när företagen träffas vid olika events. Det 

gäller att företagen skapar och får förtroende för varandra vilket är en förutsättning om ett 

nätverk ska fungera på ett bra sätt och det är även lättare att göra business med personer 

man känner och har en relation till.
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Hur viktiga nätverken är för klustret varierar självklart mellan fall och olika företag men 

för projektet Kista Mobile & Broadband Showcase har det varit väldigt positivt och 

förmodligen också viktigt. 

Det gäller att hitta en balans mellan företagen och en ambitionsnivå som gynnar alla 

parter och det är då viktigt att sammanföra rätt företag för att få igång ett samarbete. 

Ett problem är att förstå vad som är viktigt för respektive företag och se deras motiv till 

att vara med, men det är svårt att veta exakt varför företag väljer att vara med i nätverken. 

Man får anta att de ser möjligheter och en chans till ett effektivt utbyte av idéer, 

produkter och tjänster.

En annan viktig del är att det finns olika demonstrationsmiljöer, Mobile & Broadband 

Showcase har en miljö, men i området finns det flera, bland annat Ericsson, Microsoft, 

IBM och Intel. Dessa har avancerade och utvecklade demonstrationsmiljöer där de visar 

kunder och företag sina produkter, detta leder till att det är ett konstant flöde av företag 

som kommer för att titta och i och med detta också får se Kista och vad Kista har att 

erbjuda. Detta är en väldigt viktig del för Kista utåt sett. 

Det som skiljer Mobile & Broadband Showcase från de andra är att de inte fokuserar på 

enstaka delar utan tar med hela värdekedjan, allt i från infrastrukturtillverkare, 

terminaltillverkare, operatörer, tjänsteleverantörer, applikationsföretag ned till 

mobilforskning. Beroende av vilken del av värdekedjan och hur stor del man har i 

värdetillförseln kan man säga att företagen har olika roller. Större företag som Ericsson 

har en mer framträdande roll i Kista området men det är framförallt samverkan mellan 

större och mindre företag som är av betydelse. Det är viktigt att Ericsson med flera 

identifierar och använder sig av lokala samarbetspartners. 

Nätverken och relationerna är mer på individnivå och inte så organiserat, personalchefen 

kanske inte har koll på hur medarbetarna agerar. Det är nog en stor diskrepans mellan vad 

management delen säger och vad personalen säger. Det kan vara svårt för personalchefen 

att säga vi håller på med det eller det utan det är snarare så att det sker på ett mer naturligt 
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sätt och kanske inte så organiserat som det kanske borde vara. Men att företagens 

personal utnyttjar kontakter och nätverk är självklart i en sådan här kluster miljö. 

För/Nackdelar samt Framgångsfaktorer

På ett seminarium var det ett bredbandsföretag som besökte Mobile & Broadband 

Showcase och föreläste då en av föreläsarna frågade vad skillnaden mellan Kista och 

Silicon Valley var?

Då var det en person från ett företag som berättade att i Kista var allting mer samlat inom 

ett visst geografiskt mindre område vilket gjorde att man kom närmare varandra. Han 

påpekade också att Sverige har en öppnare syn på samarbete där även konkurrenter kan 

samarbeta för att ta fram gemensamma produktdelar som de i slutändan båda tjänar på. 

I USA finns det ramverk för vilka man får och inte får samarbeta med vilket i längden 

kan vara en stor nackdel och kanske inte främjar utvecklingen på lång sikt. 

Graden av samarbete mellan företag beror dock ofta på produktens komplexitet, i många 

fall kan det röra sig om känslig information inom dessa branscher vilken man inte gärna 

delar med sig av. Man måste hitta en lämplig nivå för sitt samarbete så att alla parter 

känner sig komfortabla. Det är dock viktigt att i största möjliga mån identifiera 

samarbetspartners i närmiljön då detta är en förutsättning för att man ska kunna gynnas 

av klustrets specifika fördelar. 

Infrastruktur är en väldigt viktig del som står högt på företagens agenda. Det ska vara 

lättillängligt att ta sig till Kista och man vill inte ha problem med att hitta 

parkeringsplatser utan trafiken till Kista ska fungera på ett drägligt sätt. Kollektivtrafiken 

fungerar bra och det tar ca 15-20 minuter att ta sig in till staden från Kista. Även det 

faktum att tunnelbanestationen ligger i Kista gallerian är en stor fördel för man går av 

mitt i gallerian vilket inte är så vanligt. Något som även förhöjer värdet på Kista är att det 

finns många små tjänsteföretag som kemtvätt och dylikt, utbudet av bra restauranger är 

också väldigt viktigt.

Något som kan komma att bli viktigt i framtiden är boendet vilket Stockholms Stad också 

arbetar med och bygger ut med nya bostäder i och runt omkring klusterområdet.
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Det finns vissa konkreta fördelar med att befinna sig i Kista:

 Närheten och koncentrationen är viktig, det är en otrolig branschtäthet i Kista 

vilket gör att många människor träffas kontinuerligt i exempelvis lunchmatsalar 

etc.

 Kista är en liten småstad där det är väldigt lätt och smidigt att hålla kontakten med 

folk och affärspartners, bara man går ned till lunchrestaurangen träffar man på 2-4 

personer man känner och som man kan prata affärer med.

 Det är en familjär stämning i Kista vilket i sin tur leder till en positiv atmosfär. 

Det är en oerhört viktig del som man går miste om, om man har sitt kontor 

exempelvis inne i Stockholm där man oftast aldrig stöter på någon man känner 

igen. 

 Närheten till andra företag är viktigt och även smidigheten att ta sig till Kista är 

bra.

 En fördel med Kista är just att det är Kista, namnet som exportmärke och 

profilering är starkt, bara att befinna sig i Kista kan vara väldigt viktigt för 

företagen.

 En fördel för Kista Mobile & Broadband Showcase har varit att de har kontoret 

centralt i Kista Science Tower vilket har gjort att företag kommit till dem och 

knackat på dörren för att höra mer om projektet och bli delaktiga i det. Det skulle 

aldrig hända om de exempelvis satt i en fastighet inne i staden på fjärde våningen 

med portkod. 

År 2000 fanns det en del nackdelar men idag är de borta, exempelvis var luncherna lite 

skabbiga och lunchmiljöerna lite sisådär, men dessa bitar är åtgärdade och fungerar i 

dagsläget väldigt bra.
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Övrigt

För att krydda på området ytterligare, vore det bra om det fanns en stor mässhall i Kista. 

Närmsta är Sollentuna mässan eller Älvsjömässan, det vore bra om det fanns en större 

hall man kunde anordna elektronik-, bredband- och telecomevents i. 

Något som också kan vara betydande är att på ett bra sätt visa upp alla företag som finns i 

klustret och inte bara de som har råd med en stor fin neonskylt på fasaden. Det är viktigt 

att alla företag blir en del av området och visas utåt så alla får chansen att utvecklas och 

bli en del av den gemensamma verksamheten. 

En annan del är också att det bör finnas rätt typ av företag, alltså rätt mix så att 

samarbetet fungerar. Det ska finnas något gemensamt så att man kan dra nytta av 

varandra på ett bra sätt och detta för att utvecklingen inte ska stanna av. Det ska vara ett 

värdekedjetänk, att det finns olika typer av företag som gör olika saker, det ska finns 

forskningslabb, testlabb för olika typer av utrustning, utvecklingslabb etc. Detta 

underlättar mycket för företagen som kanske vill testa en prototyp eller vissa delar och 

istället för att paketera produkten och skicka till England så kan de gå rakt över gatan till 

testlaboratoriet med delen. Detta gör att ledtiderna kortas ned och utvecklingen går 

framåt vilket i sin tur gör att företagen blir mer framgångsrika.



Kluster
- En språngbräda för utveckling

79

4.2.6 Kista Broadband Alliance

Företags/respondent presentation

Kista Broadband Alliance (KBA) är en nätverksorganisation verksam i Kista Science 

City som för samman olika aktörer inom bredbandsbranschen. Från att inledningsvis letts 

av Kista Science City AB har man idag gått över till en stiftelse som fortsätter att 

uppehålla verksamheten.  Idag har man runt 40 medlemmar varav ca 30 är etablerade i 

Kista området. 

Milos Herman är partner i konsultfirman Antoma och har många års erfarenhet både från 

IT-branshcen och från Kista området. Idag är han anställd av stiftelsen för att driva 

nätverket KBA i form av sekreterare. 

Generell bakgrund

Kista Broadband Alliance är ett av de nätverk som för ca. två år sedan drevs igång genom 

ett samarbete mellan Vinnova och Kista Science City AB. Syftet bakom detta projekt var 

att på olika sätt föra samman företag inom Kista regionen och därigenom uppnå ökat 

samarbete och utbyte. Man ville dessutom positionera Kista inom de områden man ansåg 

sig vara starkast inom, nämligen bredband, mobila system och trådlöst.

Utöver KBA vilket fokuserar på bredbandsrelaterade företag startades:

 Nätverk för personaldirektörerna, Competence & Environment – Ett nätverk som 

värnar om kompetensutveckling inom Kista och på företagen samt diskutera 

omgivningen i Kista och hur den kan förbättras. 

 Business Network – Ett nätverk som främst är till för nystartade företag och för 

samman dess VD:ar för utbyte av idéer etc. 

 Wireless Network – Ett mer teknikinriktat nätverk som drivs av en professor från 

KTH.

 Mobile & Broadband Showcase – Från början var det inte tänkt som ett nätverk 

utan det drogs igång som ett showroom där man kunde visa upp Kistas företag. 

Efterhand fick man fler partners, började träffas och diskutera mer och idag 
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fungerar det mer som ett nätverk. Det är en form av skyltfönster mot övriga 

Sverige och även internationellt, ca. 50 % av besökarna kommer från andra 

länder. Där kan företagen i Kista visa upp sina produkter, gäller främst Broadband 

och Mobile då det är främst inom dessa områden som Sverige kan sticka ut. 

Aktörer

Företag – Kista är ett kluster som utgår från industri/näringsliv och det är dessa som 

ligger till grund för dess framgång och syfte. Specifika roller som företagen kan inneha i 

klustret eller nätverken har inte diskuterats utan man utgår mer från vad de kan erbjuda 

nätverksorganisationen. 

Myndigheter – Främst Stockholms Stad och Vinnova har spelat en stor roll i 

initiativtagandet till nätverksorganisationernas uppkomst. Det krävs en utomstående aktör 

som har tid och intresse av att utveckla regionen och inte är alltför fokuserad på kortsiktig 

vinst som de flesta företag är idag. Dessutom fortsätter satsningar på infrastruktur, 

bostäder, osv. i området då man fortfarande har visionen om Kista som en levande 

stadsdel med allt som hör därtill. Idag har Kista inte ett jättebra rykte sett ur 

bostadsperspektiv, men detta kommer förhoppningsvis att förändras framöver, inte minst 

när nya anställda kommer till området vilka inte färgas lika mycket av äldre 

föreställningar. 

Skola – Skolan har idag en begränsad roll inom klustret i Kista. I och med att industrin 

var på plats först till skillnad från många liknande företeelser i exempelvis USA där 

företag ofta blommar upp kring ett universitet, har man inte en lika stark profil. IT-

universitet är dock involverade i KBA och framöver med satsningar på profilering och 

samarbete kommer dess roll sannolikt att stärkas. Särskilt för branscher där forskning och 

kompetens spelar en avgörande roll kan ett samarbete med akademiska institutioner 

innebära en stor fördel. 
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För dem som studerar på IT-universitet är det helt klart en fördel om man är intresserad 

av att arbeta i Kista området. Det blir lättare att knyta kontakter genom projekt, ex-jobb, 

mm. 

Nätverksorganisationer – Olika typer av strukturerade nätverk som framförallt för 

samman företag, men även skola och myndigheter. 

Nätverk & Relationer

Även om syftet med KBA m.fl. var att föra samman företag så är den bakomliggande 

tanken, huvudsyftet att öka tillväxten. Genom att företag utbyter idéer, diskuterar olika 

lösningar och hittar samarbetsområden så skapas en god grund för accelererad tillväxt. 

För att denna typ av initiativ ska fungera krävs dock att det finns någon aktör som är 

beredd att aktivt driva nätverket framåt, någon som bokar in möten, anordnar aktiviteter, 

mm. Saknas en sådan aktör tappar nätverket snabbt kraft och kommer sannolikt att 

självdö inom en rätt snar framtid. 

En annan viktig ingrediens är att det finns ett tydligt syfte, en tydlig idé med nätverket. 

Företagen som ingår måste känna att det finns ett skäl att vara involverade, att de får ut 

något av sin medverkan. Initiativtagaren måste därför ”sälja” in nätverken hos företagen 

och då kan man använda olika argument beroende på vilket företag man pratar med.

Vad gäller KBA så konstaterade många aktörer inom den svenska bredbandsmarknaden 

att Sverige började tappa position gentemot omvärlden. En samverkan för att stärka 

utvecklingen och bibehålla sin position som en del av världens marknadsledande 

leverantör av bredbandslösningar blev ett utmärkt lockbete för att hitta nya medlemmar. 

KBA har även ett väldigt brett spektrum av medverkande företag, alltifrån större 

internationella bolags Sverigekontor till mindre nationella företag som i många fall 

försöker etablera sig på en mer global marknad. Även typen av företag påverkar motiven 

för att ingå i denna typ av nätverk. Större internationella företag exempelvis kan vilja dra 

blickar till sig från sitt huvudkontor genom att skapa en lönsam verksamhet som ligger i 



Kluster
- En språngbräda för utveckling

82

framkanten avseende teknologiska framsteg. Mindre företag kan som tidigare nämnts 

vilja få hjälp att synas utåt mot omvärlden för att hitta nya kunder medan ytterligare 

andra enbart är med för syns skull. 

Denna typ av nätverk har en stor betydelse för klusterområdet. Dels kan man driva en 

starkare positionering av området som ett ”Broadband” område. Idag har nätverket ca.10 

medlemmar utanför klustret och vissa av dessa är intresserade av att etablera sig inom 

Kista. Man vill försöka koncentrera branschen till klustret och där hjälper nätverken till. 

Dessutom kan man diskutera ihop sig om vad klustret är, vad det står för, hur man ska 

profilera området, mm. 

En stor faktor för deltagandet i nätverken är även de deltagande individernas 

förhoppningar om att vidareutveckla sina egna nätverk. 

För/Nackdelar samt Framgångsfaktorer

 Profilering – Både nationell och internationell profilering gynnas av att ingå i ett 

framgångsrikt kluster som Kista Science City. 

 Den fysiska närheten till branschen och involverade människor utgör en av de 

värdefullaste fördelarna av att vara etablerad i ett klusterområde, framförallt för 

mindre företag. 

 Framgångsrika områden under utveckling lockar spetskompetens.

Övrigt

I grund och botten är det företagen som driver klustret, att få dessa att samverka och 

hjälpa varandra att utvecklas är därför av största vikt. För att detta ska ske måste man 

förstå att alla företag drivs av vinstintresse och dess motiv är i stort sett egoistiska. Man 

måste därför få dem att inse värdet och möjligheterna för just deras verksamhet av att 

ingå i nätverk och klustersamarbete. 
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4.2.7 Kista Business Network

Företags/respondent presentation

Ulf Brandels är projektansvarig för Kista Business Network som är flera mindre nätverk i 

Kista Science City med VD:ar från SME tillväxtföretag inom ICT med egenutvecklade 

produkter.

Generell bakgrund

Tanken bakom Kista Business Network är att samla olika export VD:ar från (SME) 

företag i Kista och Stockholm varannan månad för att prata och diskutera omkring olika 

problem.

Detta för att underlätta för varandra i olika situationer som uppstår där företaget kanske 

ska göra något för första gången och behöver hjälp huruvida man bör gå tillväga. Detta är 

utmärkt sätt att få hjälp med problem, korta ned tider för beslut samt minskar risken för 

att i slutänden blir dåligt. 

Ett kluster är allting som kan hjälpa företagen att öka försäljningen.

År 2003 pratade ingen med någon och då gjordes en utredning, där man åkte runt till 

företagen och frågade varför man inte kontaktade varandra. Det gjordes även en 

undersökning där man tittade på Silicon Valley och såg vad de gjorde för att lyckas. Det 

man kom fram till då var att det fanns nätverksorganisationer som sammanförde företag 

och fungerade som accelerator i klustret och det var detta som gjorde att utvecklingen 

gick framåt. 

Filosofin som råder i Kista nu är att om det finns någon i klustret som kan hjälpa någon 

så ska den skolas in på en gång och kopplas ihop med resten. 
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Aktörer

 Företag – Inom klustret är det oftast är SME som hjälper SME och de stora 

medverkar ibland, men till största del är det SME som hjälper varandra.

 Myndigheter – Stockholmstad är väldigt aktiva och tar ansvar och investerar 

mycket pengar i Kista för att de anser att det är en säker investering.

 Akademi – De har ett starkt samarbete med KTH, Stockholms Universitet och IT-

Universitetet. KTH är med i deras styrelse och KTH är även med i 

ledningsstyrgruppen. De har hela tiden jobbat med att sätta ihop företag och 

forskare.

Det finns en speciell grupp som jobbar med att leverera rätt studenter, det är ett 

nätverk som består av personalchefer på större företag i Kista. De jobbar specifikt 

med att se till att kommunikationen mellan företag och skola fungerar.

 Nätverksorganisationer – Det finns sex olika nätverk i Kista och i och med att de 

som är ansvariga för nätverken har byggt upp ett brett kontaktnät kan de hjälpa 

företag med att komma i kontakt med rätt företag eller institution. 

Finns det företag som ska matchas in och behöver hjälp med att komma rätt så 

ordnar någon av de nätverksansvariga det på bästa och smidigast sätt. 

Dock är det inte så mycket samarbete mellan nätverken, främst vid olika events då 

det berör företag i de olika nätverken. 

Nätverk & Relationer

Kista Business Network fokuserar enbart på export företag av den anledningen att de 

befinner sig i en extremt tuff konkurrens miljö där man i princip konkurrerar med alla 

världens bästa företag. I och med att Sverige är ett litet land tror de att samarbeten som 

detta kan hjälpa till och stärka deras positioner på marknaden samt skynda på utveckling 

och tillväxt. 

Idag finns det tre grupper med sju VD:ar i varje grupp och en till är på väg. Varje grupp 

är noggrant sammansatt så att företagen inte ska konkurrera med varandra. Även 
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personlighetsmässigt ska individerna i gruppen passa ihop vilket gör att det är många 

parametrar att ta hänsyn till när man svetsat ihop grupperna.

Grupperna bygger på förtroende och sekretess och det är därför man inte har en enda stor 

grupp utan flera små. Orsaken är att blir man fler tappar man förtroendet för varandra och 

man lär heller inte känna varandra på samma sätt, man orkar helt enkelt inte lära känna 

för många individer.

På mötena i nätverksgrupperna har man en fast agenda där det sedan tidigare har utsetts 

en värd VD som ska komma med en ”Knäckfråga” alltså ett svårlöst fråga/problem som 

dennes företag har. Fjorton dagar innan skickas detta problem till resten av gruppen som 

läser in sig på företaget och problemet för att under mötet sedan komma med 

konstruktiva förslag om hur det kan lösas. Själva mötet inleds med att personen först 

presenterar sitt bolag och sedan problemet, detta för att ge de andra en kort bakgrund 

samt att göra de andra mer insatta i företaget. 

Detta skapar starka band mellan medlemmarna på ett personligt plan men även på en mer 

formell nivå vilket är viktigt för att det viktigaste av allt är att individerna i gruppen litar 

på varandra. I dessa möten blottas företagen och dess problem vilket ställer krav på 

medlemmarna att behålla informationen för sig själva och inte sprida den vidare. 

Återigen handlar det om tillit och vikten av att skapa en bra stämning och starka band 

mellan gruppens individer. Samarbetet dessa emellan är inte begränsat till gruppmötena 

utan de mailar varandra kontinuerligt och håller varandra uppdaterade och träffas vid 

andra tillfällen och har aktiviteter tillsammans.

Det finns även en metod som kallas ”Akutmottagning” där någon under mötet kommer 

med ett akut problem som uppstått som man då på bästa sätt försöker att lösa. 

Företagen i nätverksgrupperna är från början ICT företagen men nätverket har breddats 

lite och tagit in företag från andra branscher men är fortfarande Hi-Tech baserade. 
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Det finns ett talesätt om att: ”De största lärdomarna gör man inte inom sin egen bransch, 

utan de största upplevelserna får man från att någon gör samma sak i en annan bransch 

på ett helt annan sätt och då får man fundera över varför man inte själv gör så.”

Motivet och den främsta anledningen för företagen att vara med i nätverk som dessa är 

beror på att de vill sälja mer alltså öka försäljningen helt enkelt. 

För/Nackdelar samt Framgångsfaktorer

Kista är en av världens häftigaste platser att ha sitt företag på och ett utav skälen är de 

30000 som jobbar här och det ökar ständigt och inom ett fåtal år kommer de va 60000. 

Det är en enorm densitet där det är gångavstånd till allting, behöver företagen någonting 

är det i princip bara att gå över gatan. 

Det är inte bara SME utan det finns över 1000 forskare, många stora företag och enorm 

besöksverksamhet. Kista är känt och det kommer stora delegationer från utlandet för att 

Kista är en ”hotspot” i världen. 

Fördelar för företag inom klustret:

 Det är nära till kompetens, underleverantörer, kunder, nätverk, och framför allt 

nära att få hjälp om det behövs

 Image och profilering i och med att Kista är världskänt lockar det tills sig företag 

och kunder från hela världen

 Den helhet och kultur som finns i klustret i form av nöjen, restauranger, bostäder,

skolor och närheten till dessa är en stor fördel

Kista har bra kommunikationsvägar, det finns tunnelbana, pendeltåg, Arlandabussar, blå 

bussar (snabbussar) och vanliga bussar. Det är 15 minuter till Arlanda och till Finansiella 

centret i Stockholm City vilket innebär att Kista ligger väldigt centralt. Det finns mycket 

runtomkringliggande verksamhet för att underlätta för dem som jobbar i klustret, 

gallerian med kläder, mat, allt som behövs, sen har de också ett brett utbud av 

restauranger vilket är en viktig del.
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Bostäder håller på att förändras, rätt så dramatiskt nu. Man vill gå från att vara Science 

Park till Science City. (Science Park = 06.00-17.00 & Science City = 24 timmar/dygn)

Kultur, nöjen, mat, bostäder, skolor måste finnas och det finns i Kista på 

promenadavstånd.

Det finns inga direkta nackdelar med att befinna sig i Kista det enda är att det ibland är 

mycket trafik och lite för några parkeringsplatser.

Övrigt

Det är trevligt för kunder att många riktigt duktiga Hightech företag befinner sig på 

samma plats, då kan man som kund lätt ta beslut om att vi åker till Kista för där finns 

allting som vi behöver. Speciellt om man reser till Kista från utlandet då man sannolikt

har begränsat med tid.

Många konkurrerande företag på samma plats är dessutom väldigt bra för utvecklingen,

man kan till exempel titta på köpcentrum som bygger på samma filosofi.

Kluster är väldigt viktigt för Sverige. Det är imageskapande mot alla kunder runt om i 

världen, att vi i Sverige har en roll att spela internationellt sett. Det finns bara två kluster i 

Sverige som är kända internationellt och det ena är Karolinska Institutet och det andra är 

Kista Science City. 

Det är viktigt att det finns internationella stora företag här, inte bara att de har ett kontor 

här men också om de större ska bygga någon typ av utvecklingscenter för mobila 

applikationer eller dylikt är det viktigt att de lägger det här i Kista och inte i Hannover, 

Amsterdam eller Madrid. 
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5 Analys

I detta kapitel kommer de empiriska data som samlats in att analyseras med hjälp av den 

teoretiska referensramen, dvs. CICE modellen. För att tydliggöra för läsaren kommer vi 

även att återkoppla analysen till det första delsyftet: ”… att beskriva ett kluster utifrån ett 

företagsperspektiv; dess motiv till att agera inom ett kluster, dess roll och omgivning.”.

Analyskapitlet kommer således att delas in i två avsnitt med rubriceringarna ”Företaget i 

klustret” samt ”Analys av CICE modellen”. Analysen av företagets omgivning utgör en 

del av analysen av CICE modellen och kommer därmed inte att behandlas separat.

5.1 Företaget i klustret

Dessa punkter återkommer delvis i analysen av CICE modellen men saknar till viss del 

förankring i den teoretiska referensramen. Detta beror på att relevant teori som behandlar 

denna del av syftet inte varit tillgänglig och analysen blir i detta fall mer en strukturering 

av vår empiriska undersökning.

5.1.1 Företagets motiv

Motiven till att befinna sig i ett kluster varierar från företag till företag men framförallt är 

de vinstdrivande intressena mest framträdande. Att öka produktivitet, vinst och tillväxt 

står högst upp på företagens agenda vilket också understryks av Ulf Brandels som menar 

på att huvudskälet till att företag befinner sig i kluster är för att de vill öka försäljningen. 

Vinstintresset är en viktig del som driver företagen i klustret framåt men det är även 

andra faktorer som spelar in och ger dem möjligheter att effektivisera verksamheten. 

Thomas Bennich menar på att det finns möjligheter för företagen effektivt utbyta idéer, 

produkter och tjänster vilket även Bo Carlson diskuterar att man i klustret har ett väldigt 

effektivt informationsutbyte.
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Tillgång till information och kompetens underlättas enligt Erik Tegnér av att man 

befinner sig inom ett mindre geografiskt område vilket gör att företagen hela tiden är

samlade och att det är en stor närhet till branschen.

I och med att det är en hög koncentration av företag krävs det enligt Milos Herman

någonting som håller samarbeten och relationer levande och intakta. Därför finns det i 

Kista olika nätverksorganisationer vars syfte enligt Milos Herman, Tomas Bennich och 

Ulf Brandels är att sammanföra olika företag för att skapa ökat samarbete och i slutändan 

leda till ökad tillväxt. 

Samtliga respondenter menade även på att Kista som område har en stark image som 

framgångsrik IT-stad internationellt sett. Detta gör att företag som befinner sig i området 

automatiskt får del av denna image.

5.1.2 Företagets roll

Vilken roll företag i kluster innehar tycks vara en fråga som i många fall inte diskuterats 

på ett konkret sätt. Överlag kan man dock se att respondenterna är överens om att det är 

företagen som driver klustret, som leder utvecklingen och som förmår skapa framgång 

för området.

Erik Tegnér och Hadi Ghane går vidare och menar att större företag som Ericson och 

Oracle utgör en form av kärna eller katalysator i klusterområden, att det främst är dessa 

som står för utvecklingen. Mindre SME fungerar sedan som en form av komplettering, 

stödföretag. Tomas Bennich menar även att samarbetet mellan dessa två typer av företag

är mycket viktigt för ett klusters framgång. Bo Carlson anser att dessa större företag även 

agerar som en form av signal utåt, om det finns större framgångsrika företag i ett 

klusterområde gynnar det områdets status. Även Bo Carlson menar dock att det är viktigt 

att dessa större företag verkligen använder sig av lokala mindre företag som leverantörer, 

partners och för konsulttjänster. 
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Något som flera av respondenterna också varit inne på är vikten av ett levande område. 

Att det finns en basnäring i området i form av restauranger, kemtvättar osv. Något som 

exemplifieras av Kista Gallerian. Därmed har även denna typ av mindre tjänste- och 

serviceföretag som inte ingår i den bransch som klustret kanske är känt för. 

5.2 Analys av CICE modellen

5.2.1 Företaget

Enligt i stort sett samtliga av dem som ingått i studien är företagen den drivande faktorn 

för utveckling och framgång i klustren. 

Den teoretiska referensramen utgår från just företagen och ger dessa en central roll i 

modellen, något som väl återspeglar de åsikter som kommit fram i intervjun.

Samtliga respondenter har understrukit vikten av att interagera med sin omgivning och 

dra nytta av de nätverk och potentiella partners man kan komma i kontakt med. Dock 

identifierar flertalet av dem även problem som motverkar ett sådant engagemang. Milos 

Herman menar att företagens yttersta drivkraft, även inom kluster, är att gå med vinst. 

Om företagen inte ser att de gynnas på ett konkret sätt av interaktion med sin omgivning 

så kommer sådan interaktion sannolikt att bli ytterst begränsad. Detta i kombination med 

den kvartalsekonomi som Bo Carlson tar upp gör att det i många fall blir svårt för företag 

att motivera att resurser läggs på nätverksbyggande.

Vidare innebär denna lite mer kortsiktiga inställning enligt Bo Carlson att man lätt 

fokuserar på just de organisationer man för närvarande samverkar med. De relationer som 

man tidigare haft och som man kan komma att ha nytta av i framtiden blir på så sätt 

lidande. 

Tomas Bennich tror dessutom att det ofta finns ett ganska stort gap mellan management 

och den övriga organisationen på det här området, och de anställdas kontaktnät blir 

därmed ofta outnyttjat. Erik Tegnér på Oracle beskriver dock att de har ett datasystem i 
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företaget för att just motverka denna typ av problem. Dessutom finns det från ledningens 

sida en uttalad önskan om att de anställda ska tillvarata sina kontakter och gärna använda 

sig av dem i sitt arbete.

I den teoretiska referensramen diskuteras vikten av att företagen inser klustrets potential 

samt på vilket sätt man kan dra nytta av dess fördelar, bl.a. i form av nätverk. 

Dock förs ingen diskussion kring vad som kan förorsaka problem för att detta ska uppnås. 

Författarna anser här att det inte är modellens uppgift att adressera specifika problem som 

kan uppstå i form av prioriteringsfrågor och dylikt. Sådana problem kommer alltid att 

finnas och det är upp till varje företag att hantera dem. Så länge det finns en medvetenhet 

om vilka fördelar och på vilket sätt kontaktnät och olika former av nätverk innebär kan 

informerade beslut tas från företagens sida.

Det har framkommit i intervjuerna att nätverk och kontakter har olika stor betydelse 

beroende på exempelvis företagens storlek. Även sättet varpå kontakter hanteras kan 

variera menar Hadi Ghane då mindre företag knappast har IT-stöd för att hantera 

kontaktnät utan det rör sig snarare om visitkort. 

Den teoretiska referensramen hanterar inte detta problem och särskiljer ej mellan olika 

typer av företag. CICE modellen presenteras som ett generellt verktyg och bör anpassas 

utifrån de specifika företagens förutsättningar. 
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5.2.2 Första gradens nätverk

Samtliga respondenter menar att de kontakter som direkt gynnar företagens 

kärnverksamhet givetvis är av störst intresse, dvs. i första hand kunder, leverantörer och 

samarbetspartners. Kontakters relevans är på så sätt behovsstyrd utifrån företagets 

perspektiv.

I den teoretiska referensramen beskrivs den innersta sfären som omger företaget just i 

dessa termer och här stämmer således modellen väl överens med verkligheten i Kista 

området.

Hadi Ghane och Bo Carlson menar vidare att en geografisk närhet till de aktörer som har 

stort inflytande på din verksamhet som exempelvis leverantörer till stor del förbättrar 

kommunikationen. Genom kontinuerlig, interaktiv kontakt sparar man tid, förbättrar 

relationer och undviker missförstånd avseende produktutveckling eller dylikt. Dessutom 

ger denna närhet till samarbetspartners att man kan skapa ett djupare förtroende för 

varandra. Något som i sin tur förbättrar relationer och kan leda till fler gemensamma 

projekt och en snabbare utveckling för båda företagen. Detta medför även att man oftare 

kan erbjuda sina kunder en synkroniserad helhetslösning vilket ökar värdet för dessa.   

I den teoretiska referensramen diskuteras vikten av att identifiera lokala 

samarbetspartners då närheten ger tillgång till snabbare informationsflöde etc. Återigen 

återspeglar således CICE modellen den empiriska studiens resultat. 

5.2.3 Andra gradens nätverk

I intervjuerna har framkommit att flertalet respondenter på något sätt var eller tidigare 

varit involverade i direkta samarbeten akademin, företrädesvis IT-universitetet i Kista 

men även direkt med KTH. Det har dock även visat sig att akademins involvering i 

klustret är rätt begränsad i sin omfattning och att det finns mycket potential som 

fortfarande är outnyttjad. Något som enligt Ulf Brandells sannolikt har att göra med att i 
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exempelvis USA blommar kluster upp kring universitetsområden och universitet blir 

således en naturlig kärnpunkt. Kista har däremot byggts upp kring industri och akademin 

har kommit in först senare.

I den teoretiska referensramen tas akademins samverkan med företag upp som en viktig 

ingrediens för framgång. Man kan tydligt se att respondenterna är medvetna om 

akademin som potentiell samarbetspartner, eventuellt kan det dock vara så att betydelsen 

av ett lärosäte i klustret kan variera beroende på klustrets bakgrund. Detta är dock 

återigen inte helt relevant för CICE modellen då det återigen rör sig om att vara medveten 

och söka utnyttja all den potential klustret innefattar. 

Samarbetet med myndigheter av olika slag tycks mer begränsat även om det förekommer. 

Erik Tegnér berättar exempelvis att man deltagit i en undersökning med syfte att hitta de 

faktorer som skulle göra Kista till ett mer attraktivt boendeområde för dem som arbetar 

där. Thomas Bennich och Mobile & Broadband Showcase å sin sida samverkar med 

exportrådet för att hitta utländska kunder och andra intressenter. Men i övrigt tycks 

myndigheterna vara en mer perifer aktör som Hadi Ghane uttrycker det, vilka har en stor 

och viktig roll vad gäller infrastruktur etc. Erik Tegnér menar att samarbetet med 

Stockholm Stad fungerar utmärkt men att det saknas en dialog mellan näringslivet och 

högre instanser i statsapparaten. 

Den teoretiska referensramen tar med myndigheterna i andra gradens nätverk just i den 

händelsen det sker ett närmare samarbete mellan dem och företagen. Även om detta 

verkar ovanligt så förekommer det och det tycks även ha betydelse för områdets 

utformning.  

En av de största fördelarna med en klustermiljö enligt samtliga respondenter är den 

förbättrade möjligheten att skapa sociala nätverk. Något som har stor betydelse både för 

informations och kunskapsutbyte, men även för personlig trivsel och utveckling. 
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Den teoretiska referensramen diskuterar sociala nätverk och anger att det är en viktig del 

av klustermiljön, även om fokus där ligger mer på den potentiella nyttan för företaget 

snarare än för individens trivsel. Författarna tror dock att det ena är beroende av det andra 

och att personlig trivsel i arbetsmiljön ökar förutsättningarna för att företaget aktivt ska 

kunna dra nytta av de sociala nätverken. 

Den koncentration som ett kluster innebär medför att gemensamma mötesplatser i form 

av lunchrestauranger och dylikt blir ytterst vanliga, något som samtliga respondenter 

kommenterat och menar bidrar till skapandet av sociala nätverk. Exempel som tas upp är 

främst Kista gallerian och Kista Science Tower där ett stort antal företag är koncentrerade 

till en byggnad där restauranger, events, mm. finns. 

I den teoretiska referensramen understryks just vikten av gemensamma mötesplatser som 

en förutsättning för att sociala nätverk ska kunna byggas ut på ett effektivt sätt och för att 

sammanföra människor från olika organisationer. I detta avseende tycks Kista klustret 

haft stor framgång.

Något som dock framkommit i intervjuerna är att det är ytterst få som både bor och 

arbetar i Kista området. De som arbetar där finns i stort sett inom samma bransch och är 

relativt högutbildade karriärmänniskor och dessa har en homogen bakgrund och 

målsättning. De som bor i Kista området är företrädesvis andra och tredje generationens 

invandrare så det finns definitivt kulturella skillnader, detta har dock inte setts som ett 

stort problem, bortsett från att det är olyckligt med en sådan uppdelning. Hadi Ghane 

menar dock att en viss spridning både kulturellt sett i området och i vilka branscher som 

finns representerade i klustret är av godo. Ulf Brandels uttrycker liknande åsikter och 

säger: De största lärdomarna gör man inte inom sin egen bransch, utan de största 

upplevelserna får man från att någon gör samma sak i en annan bransch på ett helt annan 

sätt och då får man fundera över varför man inte själv gör så.”
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I den teoretiska referensramen anges ett gemensamt språk och värderingsgrund som en 

viktig faktor för att sociala nätverk ska kunna utvecklas. Detta tycks i Kista vara fallet, 

även om de som arbetar där inte bor i området så byggs de flesta relationerna upp under 

samarbeten, lunchmöten och dylikt. Dock verkar kulturella faktorer kunna ha en positiv 

roll i form av ett nytt perspektiv och nya utbyten. 

I intervjuerna framkom även exempel på gemensamma aktiviteter inom klustret. Erik 

Tegnér beskriver exempelvis ett mentorprogram där olika företag utbyter personal för 

vidareutveckling genom chefers försorg på andra företag. Vidare berättar Tomas Bennich 

att det anrättas ett antal olika aktiviteter i Kista Science Tower med olika inriktning som 

för samman företag och beskriver utveckling och framsteg inom olika områden. Utöver 

detta finns ett antal nätverksorganisationer som beskrivs mer ingående i stycke 5.2.5.

Den teoretiska referensramen menar att gemensamma aktiviteter är en viktig del i 

stärkandet av klustrets kompetens. Detta är återigen ett område inom vilket Kista verkar 

ha kommit en bra bit på väg.

Genomgående i intervjuerna togs vikten av att hantera sina kontakter och relationer på ett 

bra sätt upp, inte bara på social nivå utan generellt sätt. Framförallt Erik Tegnér 

underströk att förtroende för varandra en grundsten i samarbeten mellan företag och detta 

är något som oftast byggs upp genom personlig interaktion. Därmed är det avgörande att 

man sköter sina åtaganden och agerar med integritet i sitt samröre med andra människor. 

Den teoretiska referensramen hanterar detta område och menar att beroende på hur väl 

man hanterar sina kontakter så har man varierande stor nytta av dem. Att ha nytta av dem 

kan låta lite kallt beräknande, snarare anser författarna att det rör sig om att respektera sin 

omgivning. När situationer uppstår där individer kan uppfatta att den kortsiktiga nyttan 

uppväger oetiskt agerande är det viktigt att komma ihåg den skada sådant agerande 

medför för individen men även för organisationen i vilken denna ingår.
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5.2.4 Tredje gradens nätverk

Flertalet respondenter menar att fysisk närhet ger alla i klustret en möjlighet att varje rast 

träffa människor, vänner, kolleger etc. i en varierad miljö. Denna typ av socialisering 

gynnar inte bara företag och dess anställda utan skapar en bra miljö och stämning i 

området för både företag och boende. 

Thomas Bennich menar också på att det är en stor fördel i Kista där det finns tillgång till 

ett stort antal mindre tjänstebolag som restauranger, kemtvättar och dylikt. Denna typ av 

tjänster är väldigt viktiga för området och för dem som arbetar där så man snabbt kan 

uträtta ärenden och handla på luncher eller raster. Detta är även något som Bo Carlson

och Erik Tegnér understryker och lyfter fram Gallerian som en viktig aktör. 

Dessa delar är något den teoretiska referensramen inte tagit upp men som respondenterna 

framhävt som viktigt för ett kluster.

Bo Carlson beskriver att det är viktigt att ta hänsyn och vara medveten om att kultur 

spelar en viktig roll i klusterområden och att se till att vända detta till en fördel är viktigt. 

Att människor med olika bakgrunder etc. träffas och utbyter erfarenheter är en viktig 

fråga inför framtiden.

Hadi Ghane menar också på att ett levande område med mycket aktivitet, rörelse, utbyte

och diskussioner mm. ger människorna som arbetar där en ”boost” och motiverar dem att 

prestera. Hadi Ghane menar även att det är väldigt positivt, sett ur ett 

arbetsmiljöperspektiv då det skapar en kreativ och framåtgående anda vilket också kan 

vara en avgörande faktor för att klustret ska fungera bra.

Även detta är något som den teoretiska referensramen tar upp och som respondenterna

anser är viktigt och som i framtiden kan komma att ha en allt större betydelse.

Erik Tegnér menar att det främst är Stockholmsstad som till stor del ligger bakom de 

framgångar man haft i Kista området. Tack vare dessas fortsatta investeringar i 
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infrastruktur samt involveringen i olika nätverkssatsningar skapas underlag för fortsatt 

tillväxt och en bättre företagsmiljö. Detta understryks även av flertalet respondenter. 

Erik Tegnér tar även upp ett försök som de hade med AMS att tillsammans inte enbart 

locka högutbildad kompetens utan även den grundläggande tjänstenäring som behövs för 

att skapa ett levande område. Även Hadi Ghane anser att myndigheterna spelar en stor 

roll för utveckling av infrastruktur. De behövs för att skapa en levande helhet av Kista 

området. Genom deras insatser och satsningar blir Kista mer attraktivt både för boende, 

företagande och kunder.

Thomas Bennich menar också på att myndigheterna har en del olika roller inom klustret 

och direkt relaterat till Kista Mobile & Broadband Showcase är exportrådet viktigt då det

hjälper till att få Kista att synas ute i världen. Även ISA hjälper till med att få in nya 

medlemmar i nätverken och Stockholmsstad med att få in företag på marknaden. 

Tillgänglighet och infrastruktur har respondenterna lyft fram som en viktig del och Bo 

Carlson understryker vikten av närheten till Stockholms innerstad samt närbelägna 

flygplatser som Arlanda och Bromma. 

Dessa delar beskrivs i den teoretiska referensramen som viktiga och direkt relaterade till 

myndigheternas intresse i klustret. Respondenterna trycker på faktorer som infrastruktur 

och tillgänglighet vilket också beskrivs i den teoretiska referensramen. 

Erik Tegnér säger att det var ett viktigt beslut att Stockholms universitet och KTH 

flyttade ut delar av sin verksamhet till Kista och tillsammans skapade IT-universitet.

Milos Herman anser dock att i dagsläget är skolan en begränsad aktör i Kista, mycket 

beroende på dålig profilering men framöver kan de spela en mer betydande roll särskilt 

för branscher där forskning och kompetens är av största vikt.

Även Hadi Ghane diskuterar omkring utbytet mellan näringsliv och akademi och att det 

är väldigt viktigt att det skapas en dialog dem emellan. Detta hjälper studenterna att 

komma ut i näringslivet och ger dem en mer verklighetsorienterad utbildning. Detta 

hjälper också företagen i sin tur att få hjälp med att hitta rätt kompetens, få tillgång till 



Kluster
- En språngbräda för utveckling

98

forskning och fräscha idéer. Tyvärr brister framförallt skolorna ofta i sin entusiasm för att 

inleda denna typ av samarbeten.

Akademins roll tas upp i den teoretiska referensramen som en viktig del även om det inte 

sker ett konkret utbyte så kan akademins närvaro gynna klustret på flera sätt.

Milos Herman anser att det är viktigt för Kista att ha en profil och ett varumärke. Han 

menar att genom att skapa ett bra varumärke för regionen inom en specifik bransch kan 

man locka dit fler företag inom branschen och på så sätt centralisera verksamheten 

ytterligare. 

Milos Herman menar även på att det innebär en stor fördel för företag att finnas i en 

region som Kista om det har ett starkt varumärke, både nationellt och internationellt sett. 

Genom att finnas i Kista får man dess stämpel på sig vilket gynnar företagen i stor 

utsträckning, dessutom lockar framgångsrika och kända områden till sig spetskompetens.

Hadi Ghane anser också att företagen som verkar i Kista området får del av dess stämpel 

som ett framgångsrikt koncept. Framförallt mindre företag som inte har råd att satsa så 

mycket på egen profilering har stor nytta av att vara ett ”Kistaföretag”, dessutom lockar 

en stark områdesimage kompetens. 

Tomas Bennich menar också på att Kista har ett starkt varumärke ut mot omvärlden 

vilket är viktigt för många företag i deras marknadsföring utåt.

Även Kista Mobile & Broadband Showcase är ett verktyg för att få både individuella 

företag men även Kista som helhet att synas utåt. Genom att ha en fokuspunkt i just Kista 

Science Tower dit kunder och företag kan komma och titta på hela den värdekedja som 

Kista erbjuder får de genast en bra bild av Kista området. Detta är även något Bo Carlson 

trycker på som en viktig del i internationell profilering.

Tomas Bennich anser också att det kan vara en betydande del att visa upp alla företag 

som finns i klustret på ett bra sätt så att inte enbart företag som har en stor neonskylt 

syns. Det är således viktigt att alla företag blir en del av området och visas utåt vilket 

också ger dem chansen att utvecklas och bli en del av den gemensamma verksamheten.
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Att skapa en stark image tar den teoretiska referensramen upp och trycker på att det är 

viktigt för klustret nationellt sett men framförallt internationellt. Denna image bidrar även 

till att skapa förutsättningar för företagen inom klustret då den stärker dessa och 

underlättar för marknadsföring. Därmed överensstämmer den teoretiska referensramen 

med det som respondenterna tagit upp under intervjuerna. 

Bo Carlson beskriver att mycket i ett kluster är att man har olika aktiviteter och gör saker 

tillsammans dels för att underhålla nätverken men framförallt för att stärka relationen 

företagen emellan. Det är då viktigt att det finns något slags ramverk över etiska regler 

gällande vad man får göra gentemot kunder, partners etc. utan att det ska överträda någon 

gräns för vad som är fel. Om företag skulle börja bli anklagade för mutor, bestickning 

eller dylikt skulle det skapa en rädsla hos företagen. Detta skulle sannolikt medföra att 

alla börjar bli försiktigare i sin samverkan med andra vilket på sikt skulle bromsa 

utvecklingen.

Detta togs dock inte upp av några andra respondenter och tas heller inte upp i den 

teoretiska referensramen men kan vara en viktig del för hur samarbetet mellan aktörerna 

inom klustret är. Dock tror författarna att, eftersom att det endast var en av 

respondenterna som såg detta som ett problem, att detta inte är ett generellt problem för 

kluster. Om dylika situationer skulle uppkomma bör dessa hanteras utifrån gällande 

marknadsstandarder. 

5.2.5 Nätverksorganisationer

Tillväxt har kommit att bli ett centralt begrepp som omnämnts av samtliga respondenter 

vilket också den teoretiska referensramen tar upp som en viktig del. En annan viktig del 

som beskrivs i modellen är sammanföringen av olika företag som på sikt skapar starka 

personliga nätverk och relationer. Motiven att vara delaktig i dylika nätverk varierar 

enligt respondenterna från företag till företag men i grund och botten måste företagen 

som medverkar få ut något och känna sig delaktiga.
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I Kista finns det enligt Ulf Brandels sex olika nätverksorganisationer. I och med att de

som är ansvariga för nätverken har byggt upp ett brett kontaktnät kan de hjälpa företag 

med att komma i kontakt med rätt företag eller institution snabbt. Finns det företag som 

ska matchas in och behöver hjälp med att komma rätt så ordnar någon av de 

nätverksansvariga detta på bästa och smidigast sätt. 

Ulf Brandels representerar ett av dessa sex nätverk, närmare bestämt Kista Business 

Network vars tanke är att sammanföra olika VD:ar från olika exportföretag. Syftet är att 

hjälpa dem att stärka sina positioner på marknaden samt skynda på utvecklingen och 

skapa tillväxt. 

Ulf Brandels berättar även om en undersökning som gjordes då man tittade på Silicon 

Valley och varför de var så framgångsrika. Där kom man fram till att det fanns 

nätverksorganisationer som sammanförde företag och fungerade som acceleratorer i 

klustret vilket gjorde att utvecklingen gick snabbare framåt.

Erik Tegnér diskuterar omkring nätverksorganisationen Kista Competence & 

Environment vars fokus är att föra samman de olika aktörerna inom klustret, påskynda 

utvecklingen och samarbetet samt konkurrenskraften för dessa.

Även Milos Herman menar på att genom att företag utbyter idéer, diskuterar omkring 

olika lösningar och hittar samarbetsområden så skapas en god grund för accelererande 

tillväxt. 

Milos Herman representerar Kista Broadband Alliance vars syfte är att föra samman 

företag där den bakomliggande tanken framförallt är att skapa tillväxt inom branschen.

En annan viktig ingrediens är att det finns ett tydligt syfte och en tydlig idé med 

nätverket. Företagen som ingår måste känna att det finns ett skäl att vara involverade och 

att de får ut något av sin medverkan. Vad gäller Kista Broadband Alliance konstaterade 

många aktörer inom den svenska bredbandsmarknaden att Sverige började tappa position 

gentemot omvärlden. En samverkan för att stärka utvecklingen och bibehålla sin position 

som en del av världens marknadsledande leverantör av bredbandslösningar blev ett 

utmärkt argument för att locka till sig nya medlemmar. Milos Herman menar också på att 

för att denna typ av nätverk ska fungera så krävs det att det finns någon aktör som är 
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beredd att aktivt driva nätverket framåt, någon som bokar in möten, anordnar aktiviteter, 

mm. Saknas en sådan aktör tappar nätverket snabbt kraft och kommer sannolikt att 

självdö inom en rätt snar framtid. 

Thomas Bennich säger att huvudsyftet med Kista Mobile & Broadband Showcase är att 

skapa tillväxt precis som för Kista Broadband Alliance men i detta fall för mobila tjänster 

och applikationer. Det unika med detta projekt är att det är oberoende och till för alla, 

primärt representeras nätverket av företag i Kista men även en del utomstående företag 

finns med och agerar. För Kista områdets företag är dessa nätverk otroligt viktiga och 

speciellt för de som är med i dem, då projekten som nätverksorganisationerna har lockar 

mycket internationella besökare som är intresserade av svensk teknologi. Detta behöver 

inte enbart vara företag, utan även journalister och analytiker som är intresserade av den 

svenska teknologin och framstegen som görs. En direkt följd av detta projekt har lett till 

att fler företag söker sig till Kista, kanske inte enbart för att ansluta sig till projektet, utan 

även för att projektet i sig profilerar Kista som utvecklingscenter för mobila tjänster. 

Detta har lett till att fler internationella företag visat intresse för Kista och även valt att 

etablera sin verksamhet i området vilket i sin tur ökar kompetenskoncentrationen.  

Samtliga delar som respondenterna diskuterat ovan finns med i den teoretiska 

referensramen. Dock finns det en viss skillnad i det uttalade huvudsyftet mellan 

respondenterna och den teoretiska referensramen där de förra anser att tillväxt ligger i 

fokus medan den senare mer fokuserar på att föra samman aktörerna. Dock innebär 

sannolikt dessa två ställningstaganden i princip samma sak då skälet till att man vill föra 

samman aktörerna troligen är att skapa tillväxt och förbättra klustrets konkurrenskraft.

Bo Carlson anser att de events och det arbete nätverksorganisationerna lägger ned för att 

stärka sammanhållningen inom klustret är viktigt och väldigt bra för klustrets utveckling. 

De olika mötesplatserna, showroomen och events skapar goda förutsättningar för 

kontaktknytande och personliga nätverk.



Kluster
- En språngbräda för utveckling

102

Thomas Bennich menar också på att träffarna och de events som anordnas är väldigt 

viktiga. I och med att man har med alla företag skapas ett kontaktnätverk som för 

branschen är unikt och där de flesta har kontakt med varandra vilket på sikt gynnar 

utvecklingen och samarbetet mellan stora och små aktörer. Det kan dock vara svårt att se 

hur viktiga nätverksorganisationer är för varje företag och det varierar självklart mellan 

fall och mellan olika företag men man får anta att de ser möjligheter och en chans till ett 

effektivt utbyte av idéer, produkter och tjänster.

Dessa aktiviteter och events tas upp i den teoretiska referensramen dock tar den inte upp 

motivskillnader vilket kan variera stort mellan företag. Dock är det förmodligen så att 

företagen ser chansen att utvecklas och växa genom att medverka och engagera sig i dels 

nätverksorganisationerna men även i de events som anordnas. 
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6 Diskussion & Slutsatser

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion omkring det som kommit fram i analysen. 

Denna kommer att vara kopplad till de syften som presenteras i inledningskapitlet och 

rubriceras därefter. Inledningsvis går vi in på företagens motiv till att agera inom kluster 

och deras eventuella roller, något som vi redan i kapitel ett konstaterade var ett negligerat 

område. I och med att vi här saknat en teoretisk utgångspunkt kommer diskussionen att

föras utifrån det som framkommit i den empiriska undersökningen samt lyfts fram i 

analysen. 

6.1 Företagets motiv

Den yttersta drivkraften hos företag är att gå med vinst och öka tillväxten. Frågan man 

kan ställa är på vilket sätt de olika företagen uppfattar att kluster kan hjälpa till att öka 

vinsten och tillväxten.

Vi förstår att det finns extremt många olika motiv och förklaringar till varför man som 

företag väljer att lokalisera sig i på en specifik plats och listan kan göras oändlig om man 

ska ta upp alla. Intresset i detta fall ligger i att identifiera och ta reda på vilka attribut och 

faktorer som får företagen att välja ett kluster framför andra alternativ. 

Vi kan utifrån det analyserade materialet se vissa distinkta motiv som uppkommit och 

som på ett bra sätt representerar varför ett företag väljer att befinna sig i en klustermiljö. 

 Ett av de mest framträdande motiven var närheten till allting som skapas genom 

att klustret är begränsat till ett mindre geografiskt område. Företagen har nära till:

o Leverantörer, kunder, support, mm som ofta finns inom gångavstånd från 

det egna företaget.

o Nära till Gallerian med serviceföretag och restauranger
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 Utifrån analysen har vi förstått att nätverk och relationer är en viktig del som 

skapar möjligheter och framgång. Dessa nätverk skapar också möjligheter till ett 

mer effektivt utbyte av idéer, produkter och tjänster. Detta uppbyggande av 

relationer underlättas av:

o Koncentrationen av företag inom samma bransch under samma tak

o Gemensamma mötesplatser

o Tillgång till spetskompetens

o Nätverksbyggande funktioner, det vill säga de olika 

nätverksorganisationerna som finns i Kista

 Vidare kan vi se att något som definitivt spelar in är Kista som namn och 

varumärke. Kista är omnämnt internationellt och har en stämpel på sig som 

framgångsrikt kluster. Kistas starka image är något som gynnar alla företag som 

befinner sig i klustret då det lockar till sig internationella företag som är 

intresserade av svensk teknologi men framför allt placerar det enskilda företaget i 

klustret på kartan. 

 En väl utbyggd infrastruktur både avseende tillfartsvägar men även vad gäller 

modern teknologi i kontorsfastigheterna.
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6.2 Företagets roll

Att definiera specifika företags roller kan sannolikt i många fall vara en komplicerad 

sysselsättning. I vår studie har det framkommit att det sällan finns en tydlig uppfattning 

om vilka konkreta roller företag har, med vissa undantag. Visserligen är den 

uppfattningen att företagen är den drivande aktören i ett kluster återkommande. En 

uppfattning som inte saknar relevans, framförallt inte i diskussionen kring var fokus för 

klustersatsningar bör ligga. Däremot har den mindre betydelse för hur rollfördelningen 

mellan företag i ett kluster kan se ut.

Eventuellt kan den avsaknad av tidigare teorier kring specifika företagsroller i relation till 

kluster förklaras med att denna typ av roller är alltför dynamiska i sin natur och därför 

inte kan appliceras på företag på ett givande sätt. Företag kan uppfattas väldigt olika 

beroende på en mängd faktorer som den senaste kvartalsrapporten eller en nylanserad 

produkt, en uppfattning som kan vara snabbt övergående. Dessutom ser dessa 

företagsroller sannolikt inte annorlunda ut då företagen befinner sig inom ett 

klusterområde. Företag som Ericson vilka i vår studie uppfattats ha en ledande, drivande 

roll i Kista området är även känt på ett nationellt och internationellt plan som drivande i 

Svensk ekonomi. På så sätt kan en rollindelning specifikt för kluster tyckas sakna 

relevans. 

Vi anser dock att de faktorer som utmärker ett kluster vilka framkommit och analyserats i 

denna studie och vilka kommer att förtydligas ytterligare i den kompletta versionen av 

CICE modellen i bilaga 1 påverkar betydelsen av dylika roller. Den effekt på 

nätverksbildning, informationsflöde och samarbete som ett kluster har på företag ställer 

även högre krav på dess förmåga att interagera med sin omgivning. Här tror vi att en, 

förvisso generell, rollindelning kan hjälpa företag att lättare identifiera vilka aktörer man 

bör samverka med och på vilket sätt. Vi tror vidare att det faktum att företag får en mer 

konkret uppfattning om sin egen funktion inom klustret hjälper dem att identifiera sig 

som en aktiv del av klustret. 
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De olika typerna av roller vi anser oss kunna urskilja utifrån denna studie är:

 Katalysator – Detta är ett större ofta internationellt företag med mycket resurser 

och satsningar på utveckling och tillväxt. Dessa utgör kärnan i ett kluster och 

driver ofta utvecklingen av klustret. Denna typ av företag utgör ofta även 

klustrets ansikte utåt och går företaget bra ger klustret en bra image 

internationellt sett, på samma sätt påverkar motgångar klustrets image i negativ 

mening. Dessa har sällan behov av faktorer som image utan är mer intresserade 

av klusterområdets innovationskraft och kompetens.

 Stödföretag – Denna grupp utgörs av den stora majoriteten av SME vilka är 

verksamma i klustret. Dessa är ofta i hög grad kopplade både till andra 

stödföretagen och till katalysatorerna i form av samarbetspartners, leverantörer 

eller kunder. Dessa företag saknar samma individuella styrka och kapacitet som 

katalysatorerna och gynnas överlag mer av klustermiljön. 

 Basservice företag – Denna grupp utgör de företag som inte är kopplade till 

klustrets egentliga kärnområden. Den innefattar mindre företag som restauranger, 

kemtvättar, mm. vilka gör klusterområdet till en levande och trivsam arbetsmiljö.

Närvaron av dessa är inte direkt nödvändig men kan ha stora positiva effekter på 

utbyte och underlätta samspelet mellan andra aktörer i klustret. 
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6.3 Företagets omgivning

Tidigt i denna uppsats konstaterade vi att en drivande faktor bakom uppkomsten av 

kluster är att den globaliseringsprocess som sker i världen medför en ökad komplexitet i 

företagens omgivning. Högre krav från kunder, från ägare och från marknaderna man 

agerar på tvingar företagen att anpassa sig och hitta nya vägar att hantera sin omgivning.

W. Ashbys ”Law of Requisite Variety” (Ashby, 1957) konstaterar att för att hantera en 

komplex miljö krävs ett minst lika komplext verktyg. En klustermiljö är således något 

som kan vara svårt att kategorisera upp och beskriva på ett enkelt sätt och en 

modell/verktyg som beskriver ett kluster blir nödvändigtvis även det komplext. En 

myriad av aktörer, relationer och nätverk skapar tillsammans ett instrument för framgång 

i ett allt hårdare klimat. 

Detta medför att CICE modellen, eller för den delen någon modell, till fullo kan beskriva 

flera klustermiljöer. Däremot kan de generella egenskaperna och möjligheterna tas upp 

och därefter anpassas vid en applicering av modellen på ett specifikt kluster samt för ett 

specifikt företag. 

Syftet med denna studie är tvådelat där modellen utgör den ena och beskrivningen av ett 

företags roll, motiv och omgivning är det andra. Inledningsvis insåg vi att omgivning och 

modell givetvis skulle överlappa varandra, vidare har vi dock insett att även ett företags 

roll och motiv är intressanta faktorer för att tydliggöra ett företags situation i ett kluster. 

Vi har därför valt att lägga in dessa i den slutgiltiga versionen av modellen vilken 

presenteras i bilaga 1. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att applicering av CICE modellen i dess ursprungliga 

skick i kapitel två stämde väl överens med hur det förhöll sig i Kista området. Av detta 

kan vi dra slutsatsen att den teori som existerade och som låg till grund för CICE 

modellen redan belyst de väsentligaste komponenterna i en klustermiljö. Däremot finns 

nu en tydligare ansats att skapa en mer empiriskt användbar teori vilken bör kunna 

utnyttjas av de aktörer som är, eller planerar att bli, verksamma i en klustermiljö. 
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6.4 Kritiska reflektioner

Man kan direkt konstatera att denna underöknings fokus påverkar beskrivningen av ett 

kluster, något som även tas upp genomgående i studien. I och med att klustret beskrivs ur 

ett företags perspektiv flyttas fokus till det som är av intresse för företagen. Därmed 

negligeras, i viss utsträckning, delar som kan ha stor betydelse för ett klusters framgång 

men som inte är direkt relevant för företag som är verksamma däri. 

Vidare baserar sig denna studie enbart på analysen av ett klusterområde, modellen som 

tagits fram är därmed än så länge i stort sett oprövad. Samtliga klusterområden som idag 

existerar är unika vilket medför att ingen modell ingående kan beskriva mer än ett 

kluster. Däremot är CICE modellen ett mer generellt verktyg som tar upp de viktigaste 

komponenterna utan att försöka beskriva dem i detalj. Detta medför att den måste

anpassas av en eventuell användare till de förutsättningar som finns i det specifika 

klustret samt för det specifika företaget. Därmed anser vi att generaliserbarheten för 

CICE modellen trots allt är relativt hög men den ger ingen komplett beskrivning av 

kluster, utom möjligtvis för Kista Science City.

Samtliga intervjupersoner har valts ut utifrån den relevans och position de har i 

klusterområdet. Därmed ifrågasätter vi inte deras kvalifikationer i bedömningen av deras 

situation och förutsättningar. Däremot kan ingen av dem anses vara objektiv och de vill 

eventuellt ge en så positiv bild av klustret som möjligt. Detta motsägs dock till viss del av 

att det empiriska materialet stämde så pass väl överens med den teoretiska studien. 
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6.5 Vidare forskning

Det som vi känner skulle vara av största intresse rörande en eventuell uppföljning av 

denna studie skulle vara att testa CICE modellen på ett antal andra klusterområden. 

Därmed skulle man kunna se eventuella skillnader kluster emellan samt hur väl modellen 

överensstämmer med andra områden. Vidare skulle ett framgångsrikt resultat i en sådan 

studie motivera att CICE modellen kan bli en relevant teori i framtida forskning.

Något som även kommit fram i vår studie men som inte behandlats speciellt ingående är 

hur kulturella faktorer påverkar ett klusters struktur. Är en homogen kultur utan friktion 

att föredra eller ger en mångfald av kulturer ökade möjligheter att dra nytta av nya idéer 

och tankesätt? 

Ytterligare en studie vi känner borde vara av intresse är att analysera värdekedjan/ 

förädlingsprocessen i ett kluster samt eventuellt jämföra den med motsvarande utanför 

klusterområden. Hur lång tid tar processen, hur ser kopplingarna ut mellan företagen etc.?
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Bilaga 1 

Corporate Integration in a Cluster Environment – CICE

CICE modellen är ett verktyg för att beskriva en klustermiljö sett ur det enskilda 

företagets perspektiv. Etablering i ett kluster innebär stora möjligheter för företag i form 

av tillväxt, informationstillgång och nätverksbyggande. Detta är dock något som inte 

kommer av sig självt och kan i många fall kräva en grad av engagemang från företagets 

sida.

Att identifiera vilka möjligheter, partners, nätverk, mm. som finns tillgängliga och vilka 

som faktiskt kan bidra till just ditt företags utveckling är inte heller något som är 

självklart. Beroende på företagets målsättning, verksamhetsområde, och grad av 

internationalisering kan förutsättningarna se olika ut.

Genom att studera CICE modellen kan man få en bättre uppfattning om vilka fördelar en 

klustermiljö kan innebära samt hur man bör gå tillväga för att på bästa sätt dra nytta av 

dessa. 
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CICE modellen 

Företaget

Företag som lyckas utnyttja ett klusterområde får tillgång till en innovationskraft och 

informationskvantitet som på många sätt kan hjälpa till att öka dess tillväxttakt och 

konkurrenskraft. Dock är den nytta företaget kan dra av klustret beroende av i vilken 

utsträckning och framgång företaget aktiverar sig i klustret. De tydligaste fördelarna med 

ett klusterområde är:

 Närheten till en mängd aktörer som påverkar företaget och dess anställda

o Närheten till leverantörer, kunder och support har en positiv inverkan på 

kommunikation och samverkan.
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o Närheten till basservice i närområdet underlättar för de anställda att 

kombinera sin vardag med arbetet.

 De ökade möjligheterna till relations och nätverksbyggande som ges genom

o Koncentrationen av företag inom samma bransch under samma tak

o Gemensamma mötesplatser

o Tillgång till spetskompetens

o Nätverksbyggande funktioner, det vill säga olika typer av 

nätverksorganisationerna.

 Klusterområden får ofta ett både nationellt och internationellt betydelsefullt 

varumärke, något som företag kan utnyttja i sin marknadsföring. 

 Klusterområden har ofta en mycket väl utbyggd infrastruktur både avseende 

tillfartsvägar och modern teknologi i kontorsfastigheterna. 

Hur företag väljer att aktivera sig i kluster och vilka av ovanstående fördelar som är 

intressanta kan till viss del bero på företagets utgångspunkt. Mindre nystartade företag 

och internationellt etablerade aktörer har till viss del olika behov och motiv. Företag kan 

dock delas i två generella grupper:

 Katalysator – Större, internationellt etablerade företag för vilka imagefördelar 

saknar betydelse men där klustrets innovationskraft och tillgång till kompetens är 

viktiga faktorer. 

 Stödföretag – SME för vilka faktorer som nätverksbildande och image är av stor 

betydelse för dess framgång. 

Att motivera nedläggningen av resurser på nätverksbyggande kan i vissa fall synas svårt 

då den konkreta nyttan för företaget ibland är otydlig. I en framgångsrik klustermiljö och 

med rätt uppmuntran till sina anställda kan dock mycket information bli tillgänglig 

genom sociala kontakter. Dessa kan dock ibland vara svåra att fånga upp på chefsnivå, en

intern funktion för att hantera företagets nätverkstillgångar kan därför vara att 

rekommendera. Vidare kan vissa av de fördelar nätverk ger vara av en mer indirekt natur, 

det är därför viktigt att från ledningens sida vara medvetna om att:
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 Nätverksbyggande är en långsiktig process och kontakter som ej är en direkt 

tillgång för företaget idag kan mycket väl vara det imorgon.

 Företaget är en del av en helhet, det som gynnar klustret gynnar också företaget 

om än indirekt

Första gradens nätverk

Första gradens nätverk innefattar de nätverk som har störst betydelse för företagets 

kärnverksamhet. Dessa nätverk innefattar främst kunder, leverantörer och 

samarbetspartners. 

Genom att använda sig av sådana inom klustret bidrar den geografiska närheten till att 

kommunikationen förbättras. Genom kontinuerliga, interaktiva diskussioner med 

exempelvis leverantörer kan man lättare förmedla sina behov och skräddarsy 

utvecklingen därefter. Nära samarbete leder även oftare till ett stärkt förtroende och 

förståelse för varandra, något som i sin tur öppnar för djupare samarbete mellan 

företagen. Därmed kan en mer synkroniserad helhetslösning och gemensam utveckling 

bidra till att öka produktens/tjänstens värde för slutkunden.  

Andra gradens nätverk

Utöver de nätverk som har en direkt effekt på kärnverksamheten finns det ofta ett stort 

antal nätverk som kan gynna företaget på olika sätt. 

 Olika former av samarbeten med andra företag med fokus på exempelvis 

kompetensutveckling, diskussioner kring problemlösning eller dylikt

 Deltagande i Events inom klustret

 Genom att föra en dialog med myndigheter kan man eventuellt hitta gemensamma 

sätt att förbättra området ytterligare.

 Genom att kontakta och hitta gemensamma projekt med lokala läroinstitut kan 

man få tillgång till både forskning och kompetens. 
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Alla företag har dessutom tillgång till ett antal sociala nätverk, för större företag kan det 

röra sig om enorma mängder. Varje anställd, varje chef tar med sig och utvecklar dessa 

nätverk i sitt arbete. Genom att aktivt utnyttja dessa kan man få tillgång till mängder av 

relevant information rörande konkurrenter, partners, andra branscher, 

problemslösningsmetoder, mm. De kan även användas för att skapa nya mer formella 

samarbeten och nätverk om det visar sig att man har gemensamma intressen. För mindre 

företag har dessa en än mer avgörande betydelse då man genom sina sociala kontakter 

ofta hittar nya kunder och leverantörer. 

En klustermiljö ger denna typ av nätverk ökad tillgänglighet för företagen då en större 

portion av sociala kontakter finns i närområdet. Vidare utgör denna närhet att det blir 

lättare att knyta nya kontakter samt att bibehålla redan etablerade nätverk. En avgörande 

faktor för att detta ska ske på ett tillfredsställande sätt är dock att man lokaliserar de 

platser där ett aktivt utbyte sker samt uppmanar sina anställda att ta del av detta utbyte. 

Exempel på dessa mötesplatser är framförallt lunchrestauranger samt gemensamma 

events som anordnas i området. 

Det är dock viktigt att man hanterar sina nätverk och relationer med integritet och 

respekt. Förtroende är en grundsten i relationer med andra och det är avgörande för både 

individer och företag att agera etiskt och sköta sina åtaganden gentemot sin omgivning.

Tredje gradens nätverk

Tredje gradens nätverk innehåller alla de nätverk och relationer som inte är direkt 

kopplade till företaget men som finns runtomkring och indirekt påverkar verksamheten.

Det är viktigt att hålla klustret levande och skapa ett område som karaktäriseras av liv 

och rörelse. Det bör finnas den grundläggande tjänstenäringen med restauranger och 

dylikt som skapar mötesplatser inte enbart för företagets anställda utanför även för 

allmänheten. Klusterområdet bör vara attraktivt för boende och ha ett brett utbud av 

bostäder och här spelar även kulturen en viktig roll. Man bör eftersträva ett levande 

område som präglas av rörelse och utbyte, där man kan umgås både på och efter arbetstid 

vilket skapar en arena som positivt bidrar till klustrets och de verksammas välfärd. 
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Närområdet präglas till stor del av företag och dessas interaktion men det finns även 

aktörer i bakgrunden som påverkar klustret och dessa är myndigheter och akademi. 

Myndigheterna har stor inverkan på kluster i form av investeringar inom uppbyggandet 

av infrastruktur. Förbindelser av olika slag som kollektivtrafik, vägnät samt flygplatser 

har en stor betydelse för klustrets tillgänglighet. Även den teknologiska infrastrukturen i 

form av bredband, mobilnät och moderna kontorslokaler påverkar företagens möjligheter 

att konkurrera effektivt. De kan även bidra i frågor om internationell konkurrens genom 

att hjälpa företag att marknadsföra sig internationellt. Utöver investeringarna i 

infrastruktur spelar myndigheterna även en stor roll i uppbyggandet av den 

grundläggande tjänstenäring som är vital för att hålla klustret levande. 

Akademin kan även den ses som en vital del av ett kluster. Denna aktör bidrar med 

nyutbildad arbetskraft och kunskap men är också väldigt drivande inom forskning och 

utveckling som företagen kan dra nytta av. Kopplingen och samarbetet mellan akademi 

och näringsliv är en viktig del för att få fram utbildad arbetskraft med rätt kompetens i 

rätt läge. 

En annan viktig del som bidrar starkt till att ett kluster utvecklas i rätt riktning är att det 

har ett starkt varumärke. En stark image lockar till sig spetskompetens och drivande 

företag som gynnar klustret som helhet. Detta varumärke bidrar till att placera klustret på 

kartan och marknadsför det nationellt och internationellt. Även företagen i klustret kan 

dra nytta av detta och kan marknadsföra sig genom klustret vilket kan förhöja deras status 

ur ett kundperspektiv.

Nätverksorganisationer

Nätverksorganisationer fungerar som en motor i kluster och hjälper till att föra samman 

de olika aktörerna samt att driva utvecklingen i gemensam riktning. 

Nätverksorganisationerna drivs oftast av ett antal individer med ett brett kontaktnät vars 

uppgift och huvudsakliga syfte är att utveckla samarbeten mellan de olika aktörerna. Man 
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kan uttrycka det som att de fungerar som länkar mellan de olika sfärerna för att på ett 

smidigt sätt sammanföra de olika aktörerna som är verksamma inom klustret. 

Förekomsten av nätverksorganisationer torde också främja men framför allt accelerera 

utvecklingen samt öka tillväxten och konkurrenskraften, hos företagen men även för 

klusterområdet som helhet. 

Det finns olika typer av nätverksorganisationer med olika fokusområden som t.ex. att 

utveckla en specifik bransch, att utveckla en specifik funktion som ”human resources” 

eller att förstärka områdets image internationellt sett. Som företag gäller det att vara 

medveten om vilka alternativ som finns tillgängliga samt att identifiera vilka som kan 

tillföra mest till företaget. Genom sin medverkan får även företagets representanter 

tillfälle att bygga ut sina personliga nätverk inom områden och med företag som man 

annars inte har kontakt med. På så sätt breddas den input som företaget får från sin 

omgivning.
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Bilaga 2

Intervjumall – Företag

Bakgrund
1./ Vad är er uppfattning om vad ett kluster innebär, vad är ett kluster för er?

2./ Kan ni beskriva hur länge ni har varit verksamma i Kista området samt varför ni valt 
att etablera er där?

Relationer/Nätverk
3./ Kan ni ge en kort beskrivning av ert företag samt eventuella nätverksorganisationer 
där ni medverkar?

4./ Vilka andra typer av nätverksrelationer är ni som företag involverade i inom klustret?

 Sociala – Personliga nätverk av olika slag
 Organisatoriska – Samarbete, kunder, leverantörer, nätverksorg.
 Ekonomiska – Investerare, banker etc.

5./ Hur stor betydelse har dessa nätverk för ert företag och för er personligen, vilken nytta 
ser ni att ni får ut av dem?

6./ Är de relationer som er verksamhet i Kista är involverade i begränsade till 
klusterområdet?

7./ Har ni som företag några specifika funktioner för att skapa, utveckla och bibehålla 
relationer/nätverk med er omgivning? 

8./ Finns det några hjälpmedel för att underlätta uppbyggandet av nätverk och samarbete, 
exempelvis fysiska mötesplatser, forum eller dylikt?

Företaget & Klustret
9./ Ser ni att ert företag har en specifik funktion inom klustret, någon roll som ni 
uppfyller?

10./ Hur ser ni på myndigheternas roll inom kluster och har ni något konkret samarbete 
med dem?

11./ Hur ser ni på skolväsendets roll inom kluster och har ni något konkret samarbete med 
dem?

12./ Vad anser ni är de viktigaste faktorerna för ett klusters framgång
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För/nackdelar
13./ Vilka fördelar ser ni att det finns för er organisation med att vara verksamma i Kista?

14./ Har ni upplevt några nackdelar med att vara verksamma i Kista?

15./ Något annat ni vill tillägga som ni känner är viktigt för området?
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Bilaga 3

Intervjuformulär – Nätverksorganisationer

Bakgrund
1./ Kan ni inleda med att berätta om er organisation?

 Vilka typer av företag medverkar i er organisation? Stora/små, 
konkurrenter?

2./ Vad är er uppfattning om vad ett kluster innebär, vad är ett kluster för er?

Relationer/Nätverk
3./ Fokuserar ni på att föra samman organisationer enbart på organisatorisk nivå?

 Knyts sociala relationer?
 Ekonomiska intressenter?
 Andra branscher, intressenter eller bara direkt bredbandsrelaterade företag?

4./ Hur stor betydelse tror ni att er och den här typen av nätverksorganisationer har för:
 De involverade företagen?
 För klustret?

5./ Fokuserar ni enbart på organisationer inom klustret eller för man ett aktivt samarbete 
med företag ”utifrån”?

Företag i kluster
6./ Vad anser ni att företag har för roll i kluster?

 Finns det olika roller?

7./ Tror ni att det är viktigt för företag att ha en speciell funktion för att bygga upp och 
bibehålla nätverk?

8./ Vilka fördelar ser ni att företag får av att verka inom ett kluster?

9./ Vilka nackdelar ser ni att företag får av att verka inom ett kluster?

Kluster generellt
10./ Hur ser ni på myndigheternas roll inom ett kluster?

11./ Hur ser ni på skolväsendets roll inom klustret?

12./ Vad tror ni är de viktigaste faktorerna för att ett kluster ska vara framgångsrikt?

13./ Är det något annat ni vill tillägga som ni känner är viktigt för området?


