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SAMMANFATTNING 
Klusterbegreppet introducerades under 1990-talet av Michael Porter, men fenomenet erkändes 

redan under tidigt 1900-tal. Trots att marknaden blir alltmer globaliserad tack vare den nya 

ekonomin är klusterbegreppet fortfarande aktuellt. Den paradoxala utveckling, där lokala 

miljöer växer fram i en alltmer globaliserad värld, medför en ökad betydelse för 

lokaliseringsstrategier och vetskapen om att koncentrera sin verksamhet till väl valda 

geografiska regioner så kallade kluster. Kluster som är kända är Silicon Valley i Kalifornien, 

Emilia-Romagna i norra Italien samt Kista i Stockholm. Vid klusterbegreppets begynnelse 

fokuserades forskningen till lågteknologiska företag, men har på senare tid ersatts med 

forskning kring högteknologiska företag. Därmed är det av intresse att uppmärksamma 

lågteknologiska industriella kluster. Problemformuleringen för uppsatsen är: Vilka faktorer är 

ett lågteknologiskt industriellt kluster beroende av för sin framtida utvecklin?. Syftet med 

denna uppsats är att analysera kött- och charkuteriindustrins etablering och utveckling inom 

ett lågteknologiskt industriellt kluster samt vilka faktorer som påverkar betydelsen av att vara 

lokaliserad inom det industriella klustret. I och med att Slakthusområdet är ett lågteknologiskt 

industriellt kluster är detta den emiriska kärnan för uppsatsen. Delar av klusterteorin har 

använts för att underlätta genomförandet samt besvarandet av syftet och därigenom 

problemformuleringen. Undersökningen är baserad på enkäter, intervjuer samt en 

jubileumsskrift om Slakthusområdets etablering och utveckling. Enkäterna har delats ut till 

samtliga kött- och charkuteriföretag (39 stycken) på Slakthusområdet och besvarades av 33 

stycken. Vid utlämnandet av enkäterna uppstod en dialog med vissa personer vilket efter en 

viss sytematik resulterade i fria, ostrukturerade intervjuer. Det är politiska beslut, tillgången 

på råvaror och ändamålsenliga lokaler samt uppbyggandet av relaterande, stödjande och 

komplementära verksamheter som ligger till grund för Slakthusområdets etablering och 

utveckling. De faktorer som påverkar betydelsen av att vara lokaliserad på Slakthusområdet 

är: 1) den strategiska lokaliseringen som bildar ett nav till lokala, regionala samt nationella 

aktörer 2) möjligheten till flexibilitet och hög service 3) det goda relations- och 

kommunikationssystemet. De faktorer som ett lågteknologiskt industriellt kluster är beroende 

av för sin framtida utveckling är: 1) ändamålsenliga lokaler och närhet till relaterande, 

stödjande och komplementära verksamheter 2) goda transport- och kommunikationssystem 

som den strategiska lokaliseringen karaktäriseras av 3) politiska beslut.  

Nyckelord: kluster, industriella distrikt, lågteknologiska industriella distrikt, 

Slakthusområdet. 
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1. INLEDNING 

Detta inledande kapitel syftar till att klargöra bakgrunden till det valda problemområdet samt 

att föra en diskussion kring problemet. Detta mynnar ut i en problemformulering samt syftet 

med uppsatsen. 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
Mänskligheten har inträtt i en ny informationsålder i och med den nya 

informationsteknologiska utvecklingen. Denna revolution har en framträdande 

informationsteknologisk inverkan på kommunikationsmedlens effektivitet (Castells 2000). 

Dessa informationsbaserade teknologier är drivkrafterna bakom den så kallade nya ekonomin, 

vilken baseras på information, globalisering samt nätverkande (Söderström et al, 2001). 

Denna informationsutveckling har inneburit en produktivitetstillväxt i de nya kunskaps- och 

informationsbaserade företagen. Globaliseringen, som har ökat tack vare 

kommunikationsmedlens utveckling, har möjliggjort att företagen kan interagera på en 

världsomfattande marknad. Det som binder samman den globala ekonomin är nätverk, både 

mellan och inom industrier. Även samverkan mellan företag, i form av ökat 

informationsutbyte har blivit än mer viktigt i takt med globaliseringen (Castells 2000).  

 

Inom såväl företagsekonomi, nationalekonomi samt geografi och politik har geografiska 

koncentrationer av företag uppmärksammats och diskuterats. Dessa geografiska 

koncentrationer av företag kallas för kluster. Begreppet kluster introducerades av Porter 

(1990), som en definition av en grupp relaterade företag, specialiserade leverantörer, 

serviceföretag, besläktade industrier och specialiserade organisationer lokaliserade till ett visst 

specifikt område som både konkurrerar och samarbetar. Kärnan i begreppet kluster handlar 

om ett system av aktörer (privata företag och offentliga aktörer) som inom ett begränsat 

geografiskt område skapar mervärden. Ännu ett relaterande begrepp som finns i den mer 

regionalorienterade forskningen är industriella distrikt och har uppmärksammats av Marshall 

(1920) där han menade att dessa små- och medelstora företag samlokaliserade i ett specifikt 

område har en förmåga att skapa gynnsamma förutsättningar för förnyelse och tillväxt. 
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Marshall menar att industriella distrikt bidrar till att: 1) underlätta arbetskraftens 

specialisering 2) underlätta utvecklingen av specialiserade insatsvaror och tjänster 3) 

möjliggöra och underlätta överföring av teknologi, information och ”tyst kunskap” 

(erfarenhetsbaserad kunskap). Konceptet av industriella distrikt har även uppmärksammats av 

Bacattini (1992) där han definierar industriella distrikt som ett homogent system av 

värdeskapande. Vidare bygger detta på interpersonella relationer vilket tycks generera en 

samverkande kultur(Giner 2002).  

 

Porter utgår från Marshalls forskning om industriella distrikt, där klusterbegreppet och 

industriella distrikt har många likheter och skillnader. Dock är begreppen inte varandras 

synonymer. Ännu ett begrepp som kan relateras till klusterbegreppet är agglomerationer, 

vilket definieras av Malmberg (2000) som rumsliga förtätningar av människor och 

ekonomiska verksamheter. Det är dock brukligt att skilja på agglomerationer av människor 

och verksamheter i största allmänhet, vilket bäst kan illustreras i form av företag och 

verksamheter av samma eller relaterad art. Agglomerationer avser geografiska 

koncentrationer av företag, dock är skillnaden att företagen inte behöver vara länkade till 

varandra. Jag kommer att definiera dessa geografiska koncentrationer som relaterande, 

stödjande och komplementära företag och aktörer som både konkurrerar och samarbetar inom 

ett avgränsat område. Företagen och aktörerna är sammanlänkade av gemensam kunskap och 

social struktur där dessa symboliseras av kommunikation, logistik, interaktion samt lärande. 

Interaktionen möjliggör för företagen att allokera och förnya resurser för att erhålla en modern 

industriell produktion. Jag kommer vidare benämna dessa geografiska koncentrationer som 

industriella kluster.  

 

Hollywood, filmbranschens Mekka, är ett populärt exempel på en lokal miljö med en stark 

utpräglad kultur av konkurrens och mångfald. Hollywood har en stark attraktionskraft för 

skådespelare och kapital från hela världen. Dessa geografiska koncentrationer kallas även för 

”industriella Hollywoods” där starka nätverk och en stark präglad miljö är framträdande. 

Hollywood är en miljö som är länkad till omvärlden genom utflöden av färdiga produkter 

samt genom inflöden av människor, idéer och kapital. Långsiktiga konkurrensfördelar bygger 

på unik tillgång till viss kunskap, vilket innebär en fördel för de företag som agerar inom det 

industriella klustret. Den kunskap och de varor och tjänster som handlas fritt på globala 

marknader kan alla få tag på och utgör därför ingen stabil grund för företagens långsiktiga 

konkurrensförmåga. Därmed blir de lokala miljöerna, industriella klustren, allt viktigare ju 
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globalare marknaden blir. Denna något paradoxala utveckling brukar benämnas ”Hollywood-

paradoxen” - ju globalare filmmarknaden blir ju starkare växer sig den lokala miljön 

Hollywood såsom centrum för nyföretagande, produktion, utbildning, forskning m.m. inom 

filmområdet (Sölvell 2000). 

 

Denna till synes paradoxala utveckling, där lokala miljöer växer fram i en alltmer globaliserad 

värld, medför en ökad betydelse för lokaliseringsstrategier och vetskapen om att koncentrera 

sin verksamhet till väl valda geografiska regioner. Istället för att positionera sig genom 

kostnadseffektivitet och global konkurrens, fokuserar företag på att i stället vinna 

konkurrensfördelar genom att samverka i den lokala miljön (Söderström et al, 2001). Detta 

synsätt innebär att långsiktiga konkurrensfördelar byggs upp genom den innovationskraft 

företagen skapar i den lokala miljön vilket gör verksamheten nyskapande, specialiserad och 

unik. Porters diamantmodell belyser fördelarna i klusterdynamiken med att ha en 

konkurrenskraftig hemmamarknad som ska sporra aktörernas innovationsförmåga och 

kunskapsbyggande (Porter et al, 1993). Därmed blir den lokala miljön allt viktigare i den 

alltmer globaliserade världen.  

 

Den mer teoretiskt inriktade litteraturen behandlar inte primärt frågan om hur industriella 

kluster uppkommer och hur de ser ut, utan försöker förklara existensen av industriella kluster 

med att det finns vissa ekonomiska fördelar att vinna för de företag som är lokaliserade i 

närhet av varandra. Dessa fördelar avser de ekonomsiska vinster som ett företag kan erhålla 

genom att vara lokaliserade i omedelbar anslutning till andra relaterade, stödjande och 

komplementära företag. Dessa fördelar kan vara stordriftsfördelar, låga transport- och 

transaktionskostnader, specialiserad kompetens samt stimulera lärande och innovationer 

(Berger 2000). Forskningen kan ge intrycket att ett industriellt kluster, när den väl en gång 

etableras, kommer att fortsätta att utvecklas för evigt. Historien visar att dynamiska 

industriella kluster plötsligt kan slås ut, men varför detta händer är det få forskare som har 

uppmärksammat. Emellertid är det grundläggande draget att industriella kluster är seglivade, 

när de väl etableras tenderar de att bestå. Faktum är att industriella kluster som drabbas av 

kriser ofta tycks kunna omstruktureras så att de i en eller annan form kan komma tillbaka 

(Berger 2000).  

 

Nätverk av små- och medelstora företag är något som är påtagligt inom industriella kluster. 

De horisontella och trogna relationerna medför lägre transaktionskostnader och ett stort utbyte 
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av kunskap och lärande (Boschma och Lambooy 2002). Både de vertikala och horisontella 

relationerna är viktiga för klustret. Molina-Morales (2002) bygger sin forskning på Marshalls 

teori och menar att industriella distrikt karaktäriseras av tre faktorer: företagen som tillhör det 

industriella distriktet, individerna som tillhör det industriella distriktet samt den industriella 

atmosfären. Vidare menar han att ett industriellt distrikt karaktäriseras av små företag där 

företagen inom det industriella distriktet har en fördel av att specialisera sig. Även samarbete 

med institutioner, såsom universitet och högskola är något som gynnar distriktet. De 

horisontella relationerna skapar nätverk mellan företagen vilket ger ett positivt utflöde av 

förtrogenhet, starka relationer samt ett flöde av kunskap. Detta kunskapsflöde tenderar att 

bidra till spinn-off effekter vilket i sin tur gynnar innovationer och lärande. Vidare menar 

Molina-Morales (2002) att för att få ett konkurrenskraftigt och unikt industriellt distrikt är det 

viktigt att behålla kunskapen inom distriktet. Dock finns problemet att en del företag flyttar 

ifrån distriktet vilket i sin tur betyder att den specialiserade kunskapen försvinner bort från 

distriktet. Således är det viktigt att behålla kunskapen inom distriktet och göra den unik. 

Carbonara (2002) menar att alla distrikt har en ledarfirma, där det är ledarfirman som bygger 

upp strukturen av nätverket. Att göra distriktet unikt och konkurrenskraftigt bygger på 

relationskapitalet, vilket innefattas av leverantörer, kunder, institutioner samt relationerna 

mellan företagen. Om ett distrikt har ett bra relationskapital tenderar det till en stark och 

dynamisk infrastruktur (Molina-Morales och Martinez-Fernandez 2006).  

 

Industriella kluster som är kända är Silicon Valley i Kalifornien, Emilia-Romagna i norra 

Italien, Ruhr-området i Tyskland och keramiktillverkningen i Spanien. Vissa av dessa 

producerar lågteknologiska produkter. Med lågteknologiska produkter menas sådana 

produkter som inte kräver avancerad teknik, exempelvis skor och kläder. Den lokala miljön 

inom det industriella klustret spelar en viktig roll för företagens tillväxtförmåga och kan vara 

den viktigaste konkurrensfördelen i den nya ekonomin.  

 

Sverige erbjuder ett flertal exempel på industriella kluster såsom Kista i Stockholm, Gnosjö 

och Mjärdevi Science Park i utkanten av Linköping. Slakthusområdet i Stockholm, en 

samling av lågteknologiska företag som producerar kött- och charkuteriprodukter, är ett 

exempel av industriella kluster som väckt mitt intresse. Detta industriella Hollywood fungerar 

som en klusterbildande samlingsplats för kött- och charkuteriindustrin. Detta industriella 

kluster kommer därmed vara den empiriska kärnan i studien.  
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Kluster har blivit ett modeord i den ekonomiska vokabulären. I samma andetag nämns ofta 

regional utveckling, dynamik och industriella distrikt. Begreppen har en positiv klang där 

många forskare menar att vi behöver fler Gnosjö och Silicon Valleys. Men vad kännetecknar 

egentligen ett kluster?  

 

Relationer och kompetens tycks vara två nyckelord inom klusterbegreppet. Kunskap och 

kompetens kan vara anledningar till varför kluster bildas och till varför klusterregioner ofta 

blir framgångsrika och innovativa. Men vilka faktorer avgör uppbyggnaden av ett industriellt 

kluster? I dagens informationssamhälle är en stor del av kunskapen tillgänglig var man än 

befinner sig. Men det finns även den kunskap som är ”tyst”, den erfarenhetsbaserade 

kunskapen som kan tillgodoses på plats. När många företag med likartad verksamhet samlas i 

en region, tillförs vissa fördelar. Standardantagandet är att det är lättare och billigare att göra 

affärer. Men undersökningar har visat att de flesta företag inte har någon av sina tio viktigaste 

kunder i närområdet. Så vad är det som är fördelen? En förklaring kan vara kunskapen. 

Företagen befinner sig i en miljö med kunskap som är relevant för dem, vilket är lättare att ta 

till sig. Men hur går det till? Lärandet hos företag och människor utvecklas ofta i en dialog. 

Kunskapen raffineras inom en region där företag pratar med varandra och lär genom att spana 

på varandra. Detta ökar betydelsen av att ha närhet till relaterande, stödjande och 

komplementära verksamheter som tillsammans skapar en lärande miljö, vilket ökar 

informations- och kunskapsspridningen. Om mycket kompetens samlas på ett område uppstår 

en dynamik där kompetensen stannar kvar i samma område eftersom människor är trögrörliga 

och ogärna flyttar. Området blir således attraktivt för nykomlingar. Detta har ibland kallats för 

”Garboeffekten”, där filmbranschen framförallt finns i Hollywood och då flyttar man, som 

Greta Garbo, dit om man vill arbeta med filmproduktion. Ett kluster är en förtätning som 

bygger kring ett koncept, menar Bengt-Åke Gustafsson. Det handlar om kompetenser som 

”klustrar” sig kring en kärna av konkurrenskraftig kompetens, där exempelvis Gnosjö 

”klustrar” sig kring metall och plast. Det är en industriell region som består av två kluster, ett 

metallkluster och ett plastkluster (Gustafsson 2003-06-03). 

 

Hur viktigt är kluster för samhället och den ekonomiska utvecklingen? Pontus Braunerhjelm 

menar att olika typer av kluster är viktiga av olika anledningar. De stabila och långa 

industriella klustren, som till exempel Gnosjö, är viktiga för att de lever länge, klarar kriser 
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och genererar produktion och sysselsättning. Däremot skapar de inte så mycket tillväxt. För 

tillväxten är istället de kunskapsintensiva (högteknologiska) industriella klustren viktiga. 

Företag i ett sådant kluster har förutsättningar att bli stora på den internationella marknaden, 

vilket driver på utvecklingen av ny teknik och nya produkter. Men om kluster är så bra för 

den ekonomiska utvecklingen, varför skapas det inte fler? Det enkla svaret är att det är svårt 

att medvetet skapa ett framgångsrikt industriellt kluster. Industriella kluster skapas inte över 

en natt utan är historiskt betingade. I Gnosjö, har det tagit flera hundra år av specialisering 

som ej går att kopiera, vilket gör dem unika. Dock menar Braunerhjelm att en nackdel med 

industriella kluster är att de kan leda till en alltför ensidig specialisering. Om produkten som 

företaget specialiserar sig på blir omodern, kan det leda till att en hel region slås ut. Men det 

är en mer teoretisk nackdel, de flesta industriella kluster är ganska flexibla. Kluster som är 

baserad på gammal teknik är inte lika kunskapsintensiva och kan råka ut för att man flyttar 

produktionen någon annanstans där det är billigare (Gustafsson 2003-06-03).  

 

Kontinuerligt under litteraturstudiens gång har jag mött en allmän uppfattning om att det ska 

finnas en viss typ av länkar eller samarbeten mellan företagen när de befinner sig i ett 

industriellt kluster. Mellgren (2004) menar att verkligheten ser annorlunda ut där snarare 

kluster bör liknas vid klister, eftersom klusterdynamiken sällan vill infinna sig, trots alla 

visioner. Har man då automatiskt ett fungerande nätverk av företag bara för att dessa företag 

är lokaliserade till samma geografiska region, eller krävs det något mer för att nätverket ska 

uppstå? Det som dessutom har uppmärksammats är att senare forskning om industriella 

kluster fokuserar på högteknologiska branscher. Vid klusterbegreppets begynnelse 

fokuserades forskningen till lågteknologiska företag, men har på senare år försummats där den 

historiska aspekten har åsidosatts. 

 

Därmed är det av intresse att uppmärksamma lågteknologiska industriella kluster. Detta för att 

undersöka om de uttalade relationerna, kunskapen och kompetensen skapar den starka och 

dynamiska struktur som påstås. Vilka faktorer påverkar uppbyggnaden av ett lågteknologiskt 

industriellt kluster? Är lågteknologiska industriella kluster baserade på en sådan gammal 

teknik att de kan slås ut och behöva flytta produktionen någon annanstans? Konkurrerar 

företagen i stor utsträckning eller försöker företagen skapa vinna-vinna situationer genom att 

samarbeta? Delar företagen på gemensamma resurser eller står var och en av företagen för det 

själva?  I och med att forskningen på senare tid har fokuserat på högteknologiska industriella 

kluster anser jag att det är intressant att undersöka hur strukturen ser ut inom ett 
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lågteknologiskt industriellt kluster. De lågteknologiska klustren tycks vara mer trögrörliga där 

kanske flöde av information och kunskap är begränsad. Detta torde således minimera 

klusterfördelarna. I och med att ett lågteknologiskt industriellt kluster är baserad på gammal 

teknik är de inte lika moderna som ett högteknologiskt kluster, vilket gör att de är utsatta för 

vissa riskfaktorer gällande klustrets framtid. Kan ett industriellt kluster bli så pass omodernt 

att det slås ut? Därmed är problemformuleringen för denna uppsats följande: Vilka faktorer är 

ett lågteknologiskt industriellt kluster beroende av för sin framtida utveckling?  

 

1.3 SYFTE 
Denna diskussion har lett fram till följande syfte som jag ämnar besvara inom ramen för 

uppsatsen.  

 

Uppsatsen syftar till att analysera kött- och charkuteriindustrins etablering och utveckling 

inom ett industriellt kluster samt vilka faktorer som påverkar betydelsen av att vara 

lokaliserad inom det industriella klustret.  

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka ett lågteknologiskt industriellt kluster. Vidare 

har jag valt att begränsa mig till kött- och charkuteriindustrin vilka producerar 

lågteknologiska produkter. I Sverige finns det tre lågteknologiska industriella kluster som 

tillverkar kött- och charkuteriprodukter. Dessa är lokaliserade i Göteborg, Malmö och 

Stockholm (Affärsdata). Jag har valt att undersöka det industriella kluster som är lokaliserat i 

Stockholm med anledning av områdets storlek då jag ville undersöka ett stort område. Största 

delen av de kött- och charkuteriprodukter som konsumeras inom Stockholm kommer från 

eller via Slakthusområdet i Globen. Slakthusområdet är ett cirka 300 000 kvm stort område 

med över 200 företag och drygt 4 000  arbetsplatser vilket gör det till norra Europas största 

partihandelsområde för kött- och charkuteriprodukter (Cederschiöld 2002). Inom 

Slakthusområdet finns 39 stycken företag som har sin verksamhet inom kött- eller 

charkuteriindustrin (se bilaga 1). Andra kriterier jag har baserat mitt val på är kontakter jag 

har inom området. Vidare har jag valt att avgränsa mig till att analysera uppsatsens ämne 

utifrån ett företagsperspektiv. Klusterteorin anser jag på bästa sätt besvarar syftet och 
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problemformuleringen. Undersökningens slutsatser kan ej generaliseras på andra 

lågteknologiska industriella kluster som producerar kött- och charkuteriprodukter än det som 

undersökts.  
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2. TEORI 
 

Inom ramen för uppsatsens syfte ska jag med hjälp av teorin skapa en förståelse för vissa 

begrepp och fenomen. Teorikapitlet innehåller därmed de teorier som jag anser är lämpliga 

för att underlätta genomförandet av undersökningen samt besvarandet av syftet och 

därigenom problemformuleringen. Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt. Det första avsnittet ger 

en förklaring till klusterbegreppet. Det andra avsnittet belyser hur ett kluster utvecklas vilket 

följs av det tredje avsnittet som redogör för klusterfördelar. Vidare belyser avsnitt fyra mina 

teoretiska insikter om klusterbegreppet. Avsnitt fem är en sammanfattning av teoriavsnitten 

och tillika undersökningens teoretiska referensram.  

 

2.1 VAD ÄR ETT KLUSTER? 
Begreppet kluster introducerades i början av 1990-talet med Michael Porters arbeten som 

huvudkälla. Porters forskning om fenomenet kluster bygger på Marshalls teori om industriella 

distrikt. Klusterbegreppet är från början formulerat för att beskriva hur internationell 

konkurrenskraft uppstår, inte inom ett enskilt företag eller en enskild bransch utan i samlingar 

av relaterade företag och branscher. Sedan publiceringen av Porters bok, The Competitive 

Advantage of Nation 1990, har klusterbegreppet fått en enastående spridning. 

Klusterbegreppet och de modeller som knyts till begreppet har lett till nya insikter om de 

processer som skapar dynamik och tillväxt i näringslivet och varför dessa processer ibland 

förefaller vara som mest kraftfulla när de verkar i geografiska koncentrationer. Samtidigt är 

klusterbegreppet omgärdat av betydande oklarheter (Malmberg 2002).  

 

Företag och branscher är kopplade till varandra via olika typer av relationer. Dessa relationer 

gör det möjligt att betrakta näringslivet inte som ett antal fristående enheter utan som 

samlingar av relaterade verksamheter, det vill säga kluster. Nedan presenteras en schematisk 

bild av klusters uppbyggnad. 
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Figur 1: Schematisk beskrivning av aktörer i ett industriellt kluster (Malmberg 2002). 

 

Klusterschemat utgår ifrån företagen i den bransch som producerar klustrets primära 

produkter. Det kan vara svårt att avgränsa vilken den primära produkten är för klustret. 

Avgränsningen beror främst på syftet med analysen som klusteravgränsningen ska ligga till 

grund för. När producenterna av primära produkter väl identifieras ger klusterschemat en 

anvisning om att klustret därutöver inbegriper företag som levererar specialiserade insatsvaror 

och komponenter (inputs), teknologi och produktionsutrustning samt relaterade tjänster. 

Vidare ingår de företag som köper de färdiga produkterna liksom de branscher som inte ingår 

i klustret men som ändå påverkar det. Detta sätt att likna näringslivets ”systemkaraktär” 

innebär många fördelar. Det öppnar för analyser av samspel och ömsesidiga horisontella 

relationer mellan företag av traditionella indelningar av näringslivet i näringsgrenar och 

branscher (Malmberg 2002).   

 

Till klusterschemat knyter sedan Porter en modell av de faktorer som påverkar 

klusterdynamiken inom ett kluster, den så kallade diamantmodellen (se figur 2).  

2.1.1 DIAMANTMODELLEN 

Diamantmodellen byggs upp runt fyra faktorer: produktionsfaktorförhållanden, 

efterfrågeförhållanden, relaterade och understödjande branscher samt struktur, strategi- och 

konkurrensförhållanden. Modellen kan läsas som en serie hypoteser om vilka krafter som 

bidrar till att kluster i en geografisk koncentration blir särskilt utvecklingskraftiga. Dessa 

hypoteser har bidragit till att utveckla forskningens syn på vilka faktorer som i en lokal miljö 

skapar industriell utvecklingskraft.  
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Figur 2: Diamantmodellen – faktorer som gör ett kluster dynamiskt och utvecklingskraftigt. 

(Malmberg 2002)  

 

De fyra olika faktorerna i modellen ovan fyller sin funktion och det går ej att säga att någon 

av dem är viktigare än den andra. Tvärtom, det är först när samtliga faktorer stärker varandra 

som dynamiken uppstår (Malmberg 2002). Nedan följer en redogörelse för de fyra olika 

faktorerna. 

 

- Produktionsfaktorförhållanden  

Den första faktorn, produktionsfaktorförhållandena bestämmer 

konkurrensfördelarna inom klustret. Dessa kan vara:  

• Fysiska resurser 

• Humankapital (personalkompetens) 

• Kunskapsresurser (universitet och högskola) 

• Kapitalresurser  

• Infrastruktur (transport- och kommunikationssystem m.m.) 

 

Dessa faktorförhållanden kallas för faktordynamik. Utgångspunkten för analysen 

av produktionsfaktorernas roll är att generella faktorer såsom tillgång på 

arbetskraft och kapital spelar ut sin roll som källor till uthållig konkurrenskraft, 

eftersom alla utvecklingsländer idag uppfyller detta. Dagens avgörande 

produktionsfaktorer utgörs istället av specialiserade kunskaper och färdigheter 

samt infrastrukturer som är skräddarsydda för att passa specifika verksamheter. 

Detta gör dem unika i och med att det är svårt att kopiera dem till andra 
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geografiska platser. Dessa unika och lokala resurser kommer leda till ett 

dynamiskt kluster där det även kommer dra till sig människor med idéer och 

kompetens, investeringar från multinationella företag och riskkapital. 

Produktionsfaktorer av detta slag är skapade av individer, företag och institutioner 

i en historisk process. Alltför riklig tillgång till produktionsfaktorer kan leda till 

att de utnyttjas på ett ineffektivt sätt. Brister och svårigheter däremot, så kallade 

begränsade faktornackdelar, tenderar att öka innovationskraften och därmed stärka 

konkurrensfördelarna (Porter et al. 1993). 

 

- Efterfrågeförhållanden 

Den andra faktorn som bestämmer konkurrenskraften är efterfrågeförhållandena. 

Enligt ett traditionellt synsätt är den lokala marknadens storlek viktig för 

företagens konkurrenskraft. Det är inte i första hand storleken utan snarare den 

lokala efterfrågans kvalitet som är av betydelse. Närhet till och kontakter med 

krävande kunder är en faktor som driver fram utvecklingen i företagen på lång 

sikt. De företag som har kunder som ställer höga krav har större chans att nå en 

internationell konkurrenskraft. Genom att möta kundernas höga krav på 

hemmamarknaden tvingas företagen att hela tiden utveckla sina produkter. Även 

om alla företag inte baserar sin försäljning på hemmamarknaden, är den lokala 

efterfrågan viktig för kunskapsspridning och ”spill-overs”. Således är kvaliteten på 

efterfrågan viktig för företagens innovationskraft (Porter et al. 1993).  

 

- Relaterande och stödjande företag 

Den tredje faktorn har att göra med närvaron av relaterande och stödjande företag i 

den lokala miljön. Det handlar inte om att i första hand ha sina huvudleverantörer i 

närheten, utan istället ha sofistikerade leverantörer i den lokala miljön som kan 

bidra med innovationer och uppgradering genom utvecklandet av täta kund- och 

leverantörsrelationer. Kunder, leverantörer och företag inom relaterande branscher 

vilka är lokaliserade inom samma geografiska område kan dra nytta av snabbare 

informationsflöde och gemensamt utvecklingsarbete (Malmberg 2002). Vertikala 

och horisontella relationer inom vissa industrier/branscher är det som ligger till 

grund för klusterbyggandet (Porter et al. 1993).  

 

-  
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- Strategi, struktur och rivalitet 

Den sista faktorn verkar på ett liknande sätt. Lokala konkurrenter inom samma 

eller relaterande branscher tenderar att sporra varandra till utveckling. Detta sker 

genom att lokal rivalitet är extra prestigefylld och därmed leder till extra 

ansträngningar, men även genom att information och kunskaper tenderar att 

spridas mellan företagen i den lokala miljön, även de fall då företagen är 

konkurrenter. Det handlar således om den kontext inom vilken företag sätter upp 

sina mål och strategier i den konkurrensmiljö de befinner sig. Stark och dynamisk 

konkurrens är en av drivkrafterna till förnyelse och utveckling av företagen. Tät 

konkurrens bidrar till ökade spill-over effekter, vilka är viktiga för klustrets 

utveckling. Informationsflödet effektiviseras och underlättas i sin tur av aktörers 

byten av arbetsplats liksom av socialt umgänge. Det är således inte konkurrensen 

som företagen söker inom ett kluster, utan snarare den dynamiska och 

informationsspridande miljö som uppstår genom konkurrensen (Porter et al. 1993).  

 

Klusterbegreppet och diamantmodellen bidrar till en fördjupad och nyanserad bild av hur 

dynamik uppstår i näringslivet. Den drar uppmärksamhet till att kunskapsspridning och 

konkurrenskraft bäst förstås om de analyseras, inte företags- eller branschvis utan för grupper 

av likartade verksamheter. Klusterschemat ger ledtrådar till hur sådana system kan beskrivas 

och diamantmodellen ger idéer om vilka krafter och faktorer som gör klustret dynamiskt.  

 

2.1.2 TYPER AV INDUSTRIELLA DISTRIKT 

En mer detaljerad variant av Porters klusterbeskrivning är Markusens (1996) beskrivning av 

ett antal klusterliknande geografiska områden i ett antal industriella distrikt. En anledning till 

varför de industriella distrikten uppstår är att man vill förhindra att kapital flödar utomlands. 

Det som binder samman distriktet är små- och medelstora innovativa företag som agerar inom 

ett samarbetsvilligt regionalt system vilket tillåter företagen att utvecklas trots omvärldens 

globaliserade tendenser (Markusen 1996). Enligt Markusen finns det olika typer av 

industriella distrikt som jag ska redogöra för nedan: 

 

Det första distriktet som Markusen beskriver är det Marshallianska industriella distriktet. 

Detta distrikt kännetecknas av att det är små, lokalt ägda företag, där utbytet flödar fritt 

mellan kunder och leverantörer inom det industriella distriktet, medan länkarna till externa 
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företag är svaga. Däremot är länkarna mellan företagen inom distriktet långvariga och starka. 

Arbetskraften är flexibel där de anställda är trogna distriktet snarare än själva företaget. 

Därmed är utflödet av arbetskraft svagt medan inflödet av arbetskraft till distriktet är starkt. 

Således skapas en unik lokal identitet inom det industriella distriktet.  

 

Det andra industriella distriktet är en ”avkomma” av det Marshallianska och kallas för 

Italienska distriktet, där forskarna menar att det förekommer mer samarbete mellan företagen 

inom detta distrikt. Namnet ”Italienska distrikt” kommer från den forskning som gjordes på 

ett antal italienska företag. De italienska distrikten liknar det Marshallianska där skillnaden 

ligger i att det förekommer kontinuerliga samarbeten för att lösa de gemensamma problemen, 

exempelvis förändrad kundefterfrågan. Till skillnad från Marshallianska distrikten 

förekommer ett frekvent personalutbyte och samarbete mellan företagen för att fördela risker 

och innovationer.  

 

Det tredje distriktet är Nav-och-eker distriktet. Detta distrikt kännetecknas av att det 

domineras av ett eller flera stora företag som samarbetar vertikalt och omgärdas av 

underleverantörer. Kärnföretagens huvudverksamhet finns inte inom distriktet utan lokaliseras 

utanför distriktet, vilket betyder att externa länkar är väsentliga. Den interna handeln mellan 

företagen inom distriktet är förekommande, men personalutbyte mellan företagen är få. 

Således är den interna arbetsmarknaden liten. Det är ett litet samarbete mellan företagen inom 

distriktet men en större inblandning av statliga aktörer vid utbyggandet av infrastrukturen.  

 

Det fjärde industriella distriktet kallas för Industriella sattelitplattformar. Inom detta distrikt 

dominerar stora, externt ägda företag med externt lokaliserade huvudkontor. Handeln mellan 

kunder och leverantörer är minimal och långvariga åtaganden till lokala leverantörer är få. 

Distriktet är beroende av externa länkar, där utbyte av personal sker externt och inte lokalt. 

Därmed är samarbetet mellan aktörerna inom distriktet väldigt lågt. Till skillnad från det 

Marshallianska distriktet är de anställda i första hand trogna företaget och inte distriktet 

medan utvecklingen av en lokal identitet är mindre betydelsefull.  
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2.2 KLUSTERS ETABLERING OCH UTVECKLING 
Forskningen om kluster har utformat en modell som beskriver hur kluster växer fram och hur 

de utvecklas i olika faser. De olika faserna är: pionjärstadiet, avknoppning och imitation, 

skapande av lokala företagsnätverk, skapande av lokal kultur, stödjande infrastruktur och 

institutioner, orten blir ett varumärke, extern attraktion, konsolidering, stagnation och kris 

samt omvandling och pånyttfödelse. Därvid sammankopplas litteraturens utsagor om hur ett 

kluster uppstår, med teoretiskt härledda utsagor om de permanenta fördelar som lokalisering i 

ett geografiskt avgränsat område kan innebära jämfört med en mer utspridd lokalisering. 

Modellen ger en förenkling av ett i verkligenheten mycket komplext förlopp. Faserna 

sammanfattas nedan (Malmberg 2000): 

 

Kluster kan ofta föras tillbaka till någon utlösande faktor, en händelse som i förfluten tid som 

på ett eller annat sätt dragit igång det kumulativa förlopp som lett fram till att klustret vuxit 

fram. Det är svårt att fastställa händelser som utgjort utfallet av klustret, utan det styrs ofta av 

tillfälligheter. Efter hand startar en process genom vilken ett företags framgång stimulerar 

andra aktörer i den lokala miljön. Oavsett om detta sker genom att partners eller anställda i 

den ursprungliga verksamheten avknoppas eller genom att andra personer i miljön startar nya 

företag, så handlar det om att kunskapen sprids lokalt. Tack vare möjligheten att direkt 

observera det första företagets ageranden som imitatörerna får nödvändig kunskap.  

 

Mellan de olika företagen på platsen uppstår olika typer av interaktionsmönster och mer eller 

mindre förtroendefulla relationer. Företagen kan, tack vare den geografiska närheten, på ett 

snabbt, effektivt och billigt sätt utbyta såväl varor och tjänster som olika typer av information 

och kunskap. Kunskapen innefattar även erfarenhetsbaserad kunskap som är unikt för klustret.  

 

När företagen inom en viss verksamhetsgren blir tillräckligt många börjar de prägla den lokala 

miljön på så sätt att många individer erhåller kunskap om den dominerande verksamhetens 

tekniska och kommersiella karaktär. Kunskap överförs via informella relationer vilket 

kommer att genomsyra den lokala miljön. Den lokala ”branschstrukturen” manifesterar och 

förstärks även genom investeringar i infrastruktur, och framväxten av organisationer och 

institutioner som anpassas till den dominerande branschen. Skräddarsydda utbildningar, 

branschorganisationer och branschinriktade FoU-verksamheter etableras.  
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I vissa fall blir ett kluster så starkt dominerande att själva ortnamnet blir en del av företagens 

varumärke – Hollywood är ett bra exempel för detta. När ett kluster utvecklats så långt börjar 

den utöva en attraktion på aktörer i omgivningen. Ansamlingen av företag inom en viss 

bransch lockar underleverantörer att etablera verksamheter på platsen. Om klustret uppfattas 

som en innovativ miljö väljer konkurrerande företag från andra regioner att lokalisera 

verksamheten på platsen för att kunna följa med i utvecklingen.  

 

Efter hand sker inom kluster en konsolidering genom att mindre företag slås samman eller 

köps upp så att de kommer att ingå i större företagskonstellationer.  

 

Förr eller senare drabbas de flesta kluster av kriser. Det kan handla om att marknaden sviktar 

för de produkter som klustret exporterar, eller att teknikskiften gör den kunskap på vilken 

klustret baseras tappa sitt värde. Inte sällan visar analyser att den institutionalisering som i en 

tidigare fas ger kluster en del av dess konkurrenskraft också tenderar att skapa 

inlåsningseffekter och blockeringar som försvårar radikala omställningar.  

 

Stagnations- och krisfasen kan vara slutet på historien, men det händer också att kluster, efter 

en mer eller mindre djupgående och långvarig kris, kan återfå något av sin forna storhet vilket 

skapar en omvandlig och början på en pånyttfödelsefas.  

 

2.3 KLUSTERFÖRDELAR 
Ett kluster anses vara förenat med vissa ekonomiska vinster och andra fördelar för de företag 

som är lokaliserade i varandras närhet. Porter (2000) menar att det frambringar vissa 

konkurrensfördelar ur tre hänseenden: genom att öka produktiviteten, öka 

innovationsförmågan samt stimulera nyföretagande.  

 

Produktiviteten kan ökas på flera olika sätt, där tillgången på specialiserade insatsvaror och 

arbetskraft utgör en faktor. För ett företag som är lokaliserat inom klustret medför detta en 

fördelaktig tillgång på komponenter, maskiner, tjänster och arbetskraft. Att inhämta detta på 

annat håll skulle leda till höga transaktionskostnader vilket minimeras om företaget är 

lokaliserat inom klustret. Även efterfrågan ökas genom större tillgång på insatsvaror och 

arbetskraft (Porter 2000).  
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Ännu en faktor som ökar produktiviteten är tillgång på information och kunskap. Inom 

klustret samlas en mängd kunskap och information, som både är uttalad och outtalad. Det är 

ofta de nära relationerna mellan företagen och dess personal som bidrar till utvecklandet av en 

lokal kultur. Detta gynnar spridning och utveckling av information och kunskap, vilket med 

fördel kan utnyttjas för ökad produktivitet. Detta gäller även ”tyst kunskap” som är en 

erfarenhetsbaserad kunskap som överförs genom nära samarbete mellan människor. Den tysta 

kunskapen inom klustret ökar både produktiviteten och dess konkurrensförmåga (Porter 

2000).  

 

Tillgången på gemensamma resurser är en annan faktor som ökar produktiviteten. Ofta brukar 

kostanden för olika typer av infrastruktur och resurser vara höga, vilket kan minimeras inom 

klustret genom att dela på resurserna och göra dem kollektiva. Detta kan handla om lokala 

utbildningsprogram, transportlösningar och expertstöd inom olika områden. Till detta hör 

även den tysta kunskapen som kan delas av alla aktörer inom distriktet (Porter 2000).  

 

Komplementära aktiviteter främjar även produktiviteten. Uppfattningen av en produkt beror 

på flera olika saker där kvalitén, förpackningen och leveransen kan vara exempel. Detta 

skapar ett ömsesidigt beroende mellan företagen inom klustret, vilket emellertid är både 

positivt och negativt. Marknadsföringen av klustret har också betydelse, där ryktet påverkar 

chanserna för att kunder vänder sig till klustret (Porter 2000). 

 

Den sista faktorn som påverkar produktiviteten rör stimulans och prestations- och 

resultatmätning. Lokal rivalitet ökar konkurrensen, även mellan företag som indirekt 

konkurrerar med företag inom klustret. Detta beror delvis på att företagen konkurrerar med 

liknande produkter och har samma förutsättningar, vilket även möjliggör att företagen kan 

jämföra prestationer och resultat sinsemellan (Porter 2000).    

 

Det andra hänseendet angående fördelarna med kluster handlar om klustrets inverkan på 

företags förmåga att utveckla och tillgodose sig innovationer, vilket på längre sikt kan öka 

produktiviteten. En effekt av de personliga relationerna sinsemellan och det snabba 

informationsflödet innebär en fördel för företagen då de snabbare kan få en uppfattning av 

marknaden och dess förändringar. På detta vis kan de då hänga med på den föränderliga 
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marknaden och på så vis skapa innovationer. Av samma anledning erbjuder klustret även en 

bättre överblick av ny teknik, nya komponenter i maskiner, tjänster m.m. (Porter 2000). 

 

Potentialen och möjligheten att skapa innovationer inom klustret är stort, där det är viktigt att 

kunna omvandla dessa möjligheter till användbarhet. Inom klustret finns leverantörer och 

andra verksamheter med vars hjälp och samarbete utvecklingen kan förbättras och varifrån 

komponenter, maskiner, tjänster och specialiserad arbetskraft kan hämtas på ett effektivt sätt. 

Innovationsprocessen förstärks dessutom genom konkurrensen, där det gäller att utmärka sig 

och hitta sin egen nisch. Ett företags utveckling ter sig snabbare inom ett kluster än att inte 

tillhöra ett kluster (Porter 2000). 

 

Det tredje hänseendet handlar om att kluster verkar stimulerande till avknoppningar och 

nyföretagande. De individer som är verksamma inom klustret har bra insyn i vilka möjligheter 

som finns. Dessa individer har en tendens att knoppas av och starta upp sin egen verksamhet. 

Inom klustret finns god tillgänglighet av kunskap insatsvaror, arbetskraft m.m. för företagen. 

Klustret i sig erbjuder dessutom en betydande marknad där entreprenören kan gynnas av 

befintliga relationer och kontakter. Tillsammans med dessa faktorer minskar riskerna för ett 

inträde på marknaden samtidigt som det minskar riskerna för ett eventuellt utträde. Av dessa 

anledningar flyttar ofta entreprenörer som har sin verksamhet utanför klustret till klustret, 

vilket ökar konkurrenssituationen och omsättningen på företag. Ett expanderande kluster kan 

därför liknas vid en uppgående spiral (Porter 1998). 

 

2.4 TEORETISKA INSIKTER 
Fernando Alberti (2006) har forskat om hur kluster uppstår och varför en del tenderar att dö 

ut. Han menar att tidigare forskning endast fokuserar på framgångsrika kluster och dess 

klusterfördelar. Det saknas således forskning om dess kriser, nedgång och försvinnande vilket 

Alberti tar upp i sin forskning. Han utvecklar klusterteorin genom att studera den historiska 

utvecklingen inom ett kluster genom att fokusera på dess kriser.  

 

Alberti har genom en induktiv metod vidareutvecklat klusterteorin och har utvecklat en 

modell för att förstå nedgångsfaserna inom ett kluster. Han har utgått från tre olika perspektiv: 
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infrastruktur, relationer samt kognitiv struktur, för att förklara konsekvenserna av klusters 

kriser. Nedan åskådliggörs Albertis bidrag till klusterforskningen.  

 

 

 
 

Figur 3: En modell av ett klusters kriser (Alberti 2006). 

 

Figuren visar en modell av olika perspektiv som påverkar klusters kriser. Alberti menar att 

nedgångsfasen av kluster är en process som liknas en cykel, där klustrets kriser (episoder) 

över tid påverkas av dessa faktorer. De faktorer som påverkar nedgången är: 

- Sociala beteenden 

- Kognitiv struktur 

- Sociala nätverk 

- Relationsstruktur 

- Interaktion och närhet 

- Infrastruktur 

 

Alberti menar i sin forskning att klusters kriser beror till stor del av att relationsstrukturen är 

låg, vilket karaktäriseras av brist på sociala relationer och kollektiva initiativ. En avgörande 

faktor till varför relationsstrukturen är låg är bristen på tillit mellan företagen inom klustret. 

Avsaknaden av ett kvalitativt samt kvantitativt socialt nätverk leder i sin tur till en svag 

kognitiv struktur. En låg kognitiv struktur och låg relationsstruktur leder till en dålig 

infrastruktur med dålig interaktion och närhet mellan företagen och aktörerna. Bristen på 



 25  

spontana interaktioner mellan aktörer försämrar tilliten och identiteten. För att stärka klustret 

är lärande en viktig faktor. Kluster som befinner sig i kriser tenderar att ha en avsaknad av en 

lärande dynamik. 

2.5 SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen är att analysera kött- och charkuteriindustrins etablering och utveckling 

inom ett industriellt kluster samt vilka faktorer som påverkar betydelsen av att vara 

lokaliserad inom det industriella klustret. I detta avsnitt har jag sammanfattat teorikapitlet vilket 

även ligger till grund för den teoretiska referensramen. Däremot är det bra för läsaren att ha de 

andra teorierna som kunskapsstödjande för att få en djupare förståelse för uppsatsen.  

 

 

 

Figur 4: Teoretisk referensram (Egen modell) 

 

Den illustrerade figuren ovan kommer att tillämpas på kött- och charkuteriföretag lokaliserade på 

Slakthusområdet i Stockholm. De tre olika rutorna är baserade på teorikapitlet vilka även är de 

variabler som kommer att undersökas.  
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Pånyttfödelse 



 26  

3. METOD 
 
Föregående kapitel belyste den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen vilket resulterade i 

undersökningens teoretiska referensram. Som en följd av detta redogör detta metodkapitel för 

hur denna undersökning praktiskt har genomförts. Kapitlet inleds med mitt vetenskapliga 

förhållningssätt. Därefter klargörs datainsamlingen baserad på sekundärdata och 

primärdata. Avslutningsvis förs en kritisk diskussion kring val av metod i avsnittet validitet 

och reliabilitet. Detta för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om tillförlitligheten i 

metodvalet. 

 

3.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Inför undersökningen försökte jag inta ett objektivt ställningstagande. Detta kan vara 

problematiskt då en individ präglas av tidigare erfarenhet och har därmed en viss 

förförståelse. Förförståelse är ofta omedvetna föreställningar som med tiden är svåra att ändra 

på, vilket i sin tur påverkar uppsatsens problemområde. Detta är viktigt att ha i åtanke för att 

vara medveten om sin förförståelse och tidigare erfarenheter inom ämnet (Holme och Solvang 

1997). Min förstahandsförståelse har främst påverkats av tidigare erfarenheter. Dock har min 

familjebakgrund påverkat mina värderingar och uppfattningar, vilket kan förklara en del av 

min förstahandsförståelse. Min andrahandsförståelse grundar sig främst i att min sambo 

arbetar på Slakthusområdet vilket förklarar en del av min bakgrundskunskap till problemet. 

Jag har genom detta fått kontakt med många människor på området vilket kan ha påverkat 

uppsatsen.  

 

En problemformulering och ett syfte formulerades för att lägga grunden för undersökningen. 

Därefter gjordes efterforskningar om problemområdet vilket ledde fram till 

problembakgrunden och val av teori. Detta för att skapa en större förståelse för problemet. Jag 

har fördjupat mig i olika teorier för att sedan analysera och dra slutsatser genom empirin. 

Teorierna bestämmer vilken information som behövs för undersökningen, vilka variabler som 

ska undersökas, vilka frågor som ska ställas utifrån teorierna samt hur detta sedan ska tolkas. 

Den teoretiska sammanfattningen, tillika den teoretiska referensramen visar vilka variabler 

som har undersökts.  
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Jag har i uppsatsen kombinerat kvalitativ och kvantitativ ansats. Den kvantitativa ansatsen 

grundar sig på en enkät som har delats ut till samtliga kött- och charkuteriföretag på 

Slakthusområdet i Stockholm. Den kvantitativa metoden har använts för att få en 

övergripande kunskap om hur företagen på Slakthusområdet arbetar. Kvalitativ data utgörs av 

intervjuer som uppstod i dialog vid utlämnandet av enkäten. Dessutom har jag studerat 

Slakthusområdets longitudinella utveckling vilket ger en förståelse för områdets historia. Den 

kvantitativa ansatsen tillsammans med den kvalitativa ansatsen har gjort det möjligt att 

analysera uppsatsens syfte och därefter besvara problemformuleringen. Eftersom 

tvärsnittsundersökningar söker en bred och omfattande täckning är denna metod lämplig för 

uppsatsen. Samtidigt eftersträvas en ögonblicksbild av det specifika fallet som uppfylldes av 

intervjuerna vid utlämnandet av enkäten. Således anser jag att kombinationen av kvantitativ 

och kvalitativ ansats är fördelaktigt vid genomförandet av undersökningen.     

 

3.2 DATAINSAMLING 

3.2.1 SEKUNDÄRDATAINSAMLING 

Genom att göra en litteraturstudie i uppsatsens inledningsfas fick jag en djupare förståelse för 

problemet. Insamlingen av sekundärdata ligger till grund för problemformuleringen men även det 

fortsatta arbetet och utformningen av uppsatsen. Sekundärdata som jag främst använt mig av vid 

undersökning av Slakthusområdets etablering och utveckling är en jubileumsskrift om områdets 

historiska utveckling. Detta för att kunna uppfylla uppsatsens första delsyfte, vilket är att 

analysera kött- och charkuteriindustrins etablering och utveckling inom ett industriellt kluster. 

Andra sekundärdata som ligger till grund för uppsatsens problembakgrund är böcker och artiklar. 

Dessa kom senare att användas i både den teoretiska och empiriska delen av uppsatsen. För att 

uppnå största möjliga trovärdighet i sekundärkällorna använde jag endast material som kom från 

välrenommerade tidskrifter. Min ambition koncentrerades på att samla artiklar från vetenskapliga 

tidningar, källor som kom att användas både i problembakgrunden men även teoriavsnittet. 

Teorikapitlet uppbyggdes även med hjälp av böcker hittade på Södertörns högskolas bibliotek. Jag 

eftersträvade ett brett spektrum av vetenskapliga perspektiv och försökte få fram en omfångsrik 

forskarbas kring källorna. Genom insamling av relevanta böcker kunde därmed det undersökta 

ämnet ses från flera olika synvinklar. Jag har även fått information från organisationer såsom 
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Köttbranschens Riksförbund, Statsförvaltningen, Affärsdata samt SCB. Denna information har 

inhämtats både genom kontakter men även från Internet.  

 

Litteratursökningen genomfördes främst från Södertörns högskolas biblioteks databaser, såsom 

Business Source Elite samt JSTORE. Sökord som jag använt mig av är: kluster, industriella 

distrikt, Slakthusområdet, nätverk, konkurrensfördelar samt diamantmodellen. Ett annat sätt att 

söka information på har varit att studera kända forskares referenslistor för att få vetskap om andra 

forskare som forskat inom ämnet som därmed haft relevans för uppsatsen. Jag har även studerat 

andra studenters uppsatser för att få inspiration till min egen uppsats. 

 

3.2.2 PRIMÄRDATAINSAMLING 

Jag ämnade basera mitt empiriska resultat på primärdata i form av enkäter och intervjuer. 

Under tre dagar (8:e, 9:e och 10:e april) besökte jag samtliga kött- och charkuteriföretag på 

Slakthusområdet för att dela ut enkäten personligen. Syftet att dela ut enkäten personligen var 

att öka svarsfrekvensen. Om enkäten skulle skickas ut via post eller e-mail tror jag att många 

skulle lägga enkäten åt sidan. Genom att dela ut den personligen fanns det möjlighet att få en 

personlig kontakt med respondenten där jag kunde förklara undersökningens syfte och där 

respondenten fick läsa igenom enkäten och välja om han/hon ville delta. På så vis gavs även 

möjlighet för respondenten att fråga om något var oklart. Vidare fick respondenten själv 

bestämma när jag skulle komma och hämta enkäten, vilket möjliggjorde att respondenten inte 

behövde känna sig stressad. Jag valde att själv komma och hämta enkäten då jag tror att detta 

ökade svarsfrekvensen. Om det skulle finnas möjlighet att skicka tillbaka enkäten via post tror 

jag att jag inte skulle få lika hög svarsfrekvens. Genom att bestämma en dag då jag skulle 

komma och hämta enkäten gjorde att respondenten kände ett ansvar att svara i tid. Genom att 

svaren är anonyma ökar även det svarsfrekvensen. Dessutom får respondenten möjligheten att 

tänka igenom svaren och på så vis inte känna tidspress. Frågorna i enkäten är strukturerade 

med både slutna och öppna svar (se bilaga 2). De flesta frågorna i enkäten är slutna där 

respondenten inte gavs möjligheten att vidareutveckla sina svar. Syftet med detta var att 

kunna sammanställa och bearbeta svaren i statistikprogrammet SPSS och på så vis göra det 

mer överskådligt. De öppna frågorna gav respondenten möjligheten att utveckla sina svar 

vilket talar för enkätens kvalitativa karaktär. Det finns en viss kritik till att ha öppna svar i 

enkäter med anledning att svar då kan utebli p.g.a. att det kräver mer tid och intresse från 
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respondenten. Dock har detta ej inträffat då det kan förklaras med att respondenten fick 

tillfälle att titta igenom enkäten och sedan delge sitt intresse för undersökningen.  

 

Vid utdelning av enkäterna fick jag en mycket bra kontakt med många på företagen där 

många var välkomnande och ville gärna berätta om Slakthusområdet. På en del företag fick 

jag en rundvisning vilket gav mig ytterligare kunskap om hur det fungerar på området. Vidare 

uppstod en dialog med vissa personer som i egenskap av sin yrkesroll och position gav en 

central information angående det undersökta ämnet. Systematiken i dialogerna resulterade i 

att jag ville få in andras synvinkel på vilken betydelse området har för aktörerna och därmed 

skapa en bättre förståelse för det studerade fenomenet i enlighet med min hermeneutiska 

karaktär. Detta resulterade i ostrukturerade intervjuer vid utlämnandet av enkäterna med både 

direktörer och anställda på Slakthusområdet vilket senare resulterade i en empirisk mättnad 

till problemet. Dock grundade sig frågorna på teorin vilka blev riktlinjer för 

intervjudiskussionen. Vid val av informanter tog jag hänsyn till att jag ville få fram många 

olika åsikter för att få en mångfacetterad bild av det undersökta fallet. Jag var noga med att 

låta informanten tala till punkt och ställde även kompletterande frågor vid behov. Denna typ 

av fria intervjuer gav mig möjligheten att anpassa intervjuarteknik efter den specifika 

situation som uppstod vid intervjuartillfället. Frågor såsom ”kan du förklara vad du menar?” 

var nödvändiga för att jag skulle försäkra mig om att jag hade uppfattat informantens åsikter 

korrekt. Genom att använda mig att fria, icke standardiserade intervjuer kunde jag få fram 

mycket information vilket passar min hermeneutiska karaktär. För att informanten lättare 

skulle förstå vad jag ville åstadkomma med frågorna, var jag noga med att först och främst 

presentera mig själv och sedan syftet med undersökningen. Den öppna dialogform som 

användes som intervjuarteknik medförde att jag kunde använda processfrågor, vilka är brett 

formulerade för att bättre stimulera informanten att öppet berätta om kontroversiella ämnen. 

Vid intervjuerna frågade jag om jag kunde skriva ner det dem berättade och om jag kunde 

använda informationen i uppsatsen. Samtliga gavs sitt medgivande men ville vara anonyma. 

Vid transkriberingen av dialogerna upptäckte jag vissa oklarheter i några av intervjuerna, 

vilket gjorde att jag i efterhand fick kontakta berörda för att klargöra vissa detaljer.  

 

Förutom enkäterna och intervjuerna var observationer en stor del i primärdatainsamlingen, 

vilket ofta är förenligt i fallstudier. Detta gav mig möjligheten att suga in områdets och 

företagens atmosfär vilket jag upplevde var positivt för min förståelse för fenomenet och 

därmed även undersökningens syfte.   
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Jag anser att primärdatainsamlingen motsvarar undersökningens andra delsyfte, vilket är att 

analysera vilka faktorer som påverkar betydelsen av att vara lokaliserad inom ett industriellt 

kluster. Kvalitativ studie erbjuder en rikare mängd data om ett färre antal personer vilket ökar 

djupet av förståelsen av fall och situationer men minskar däremot generaliserbarheten. Dock 

kompletteras detta med kvantitativa studier vilket underlättar skapandet av en bred, 

generaliserbar bild av problemområdet. Således anser jag att primärdatainsamlingen 

kompletterar varandra på ett tillfredställande sätt.  

 

3.3 URVAL 
Totalpopulationen för uppsatsen är samtliga kött- och charkuteriföretag som är lokaliserade på 

Slakthusområdet i Stockholm. Anledningen till varför endast dessa kött- och charkuteriföretag 

undersökts, och inte samtliga kött- och charkuteriföretag i hela Sverige, baseras på två 

anledningar. Den första anledningen till varför just kött- och charkuteriföretagen på 

Slakthusområdet undersökts är att det är stor diskussion, både politiskt, i media och bland 

företagen på området om hur framtiden för Slakthusområdet kommer att se ut. Den andra 

anledningen till varför endast kött- och charkuteriföretagen på Slakthusområdet undersökts är att 

uppsatsen grundar sig på teorin om kluster, där det är svårt att hitta liknande områden som kan ses 

som jämförbara. I Göteborg och Malmö finns det liknande områden, men avsikten med uppsatsen 

är inte att jämföra olika kluster.  

 

Urvalsgruppen grundar sig på ett klusterurval där företag som producerar kött- och 

charkuteriprodukter har valts ut. Det är således inte alla företag som är lokaliserade på 

Slakthusområdet som har valts ut, utan endast de som producerar kött- och charkuteriprodukter. 

Anledningen till detta är att kunna analysera Slakthusområdet utifrån klusterteorin där kött- och 

charkuteriföretagen uppfyller definitionen av att de är lokaliserade i geografiska koncentrationer 

av relaterade företag samt att de både konkurrerar och samarbetar. Företag såsom Adidas och 

Bankgirocentralen som är lokaliserade på Slakthusområdet har ingen direkt inverkan på kött- och 

charkuteriföretagen vilket förklarar varför sådana företag ej ingår i studien. 

 

Urvalsgruppen representeras av 39 stycken kött- och charkuteriföretag vilka är lokaliserade inom 

Slakthusområdet i Stockholm. Kartläggningen av vilka kött- och charkuteriföretag som finns på 
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Slakthusområdet i Stockholm har tagits fram genom Affärsdata där SNI-koder för branschen har 

mynnat ut i 39 stycken kött- och charkuteriföretag (Se bilaga 1).   

 

3.4 BORTFALL 
Enkäten besvarades av 33 stycken kött- och charkuteriföretag. Kartläggningen av vilka företag 

som är lokaliserade på Slakthusområdet visar ett antal på 39 stycken kött- och charkuteriföretag. 

Således finns ett bortfall på sex företag. Detta betyder att enkäten besvarades av 85 % av 

målpopulationen vilket är ett representativt resultat. Bortfallet kan förklaras med att en del företag 

inte hade tid att besvara enkäten eller ointresse att delta i undersökningen.  

 

3.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Validitet och reliabilitet är två koncept som ofta används inom kvantitativ forskning för att uppnå 

hög tillförlitlighet. Dock vill jag uppmärksamma att även den kvalitativa forskningen ställer vissa 

krav på undersökningens utformning vad gäller tillförlitligheten. Därför anser jag att validitet och 

reliabilitet är viktiga begrepp även inom kvalitativa undersökningar även om begreppen kan vara 

av mindre krävande natur än vid kvantitativa undersökningar. Reliabiliteten i den kvantitativa 

undersökningen ökar då enkäterna inte har ledande frågor och är objektiva vilket medför att 

sannolikheten för att erhålla samma resultat vid andra tillfällen ökar. Dessutom uppstår ingen 

intervjuareffekt i och med att respondenten fyller i enkäten själv i lugn och ro vilket ökar 

tillförlitligheten.  

 

I och med att undersökningen grundar sig på respondenternas och informanternas normer och 

värderingar tillsammans med min analysförmåga kan validiteten frågesättas i och med att 

giltigheten avser att empirin tolkas på rätt sätt. För att vidare förebygga mätfel har jag före 

undersökningen delat ut enkäten till en kontrollgrupp bestående av familj och vänner som ej är 

insatta inom ämnet för att höja förståligheten för frågorna. Motivet varför kontrollgruppen består 

av familj och vänner är att dessa inte är insatta inom ämnet och att de kan klargöra om frågorna 

kan misstolkas. Att respondenterna och informanterna har möjlighet att vara anonyma ökar 

undersökningens kvalitet. 

 

I kvalitativa studier kan man säga att det är forskaren som är instrumentet. Därmed är det viktigt 

att jag själv mäter rätt, att jag mäter det som är avsett att mäta. Jag har försökt skapa en 
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tillfredställande validitet genom att minimera tolkningsfel som kan uppstå vid bearbetning av 

materialet. Som jag nämnt tidigare har jag vid oklarheter kontaktat de berörda med 

kompletterande frågor. Främst gjordes detta då jag ansåg att vissa frågetecken förelåg, eftersom 

jag ville eliminera vissa mätfel. Detta har gjort att mina tolkningar ger en bra bild av det specifika 

fallet vilket vidare ökar validiteten i undersökningen. Dock vill jag poängtera att den fria 

utformningen av intervjuerna knappast gör det möjligt för en annan forskare att repetera 

undersökningen och få fram exakt samma resultat. Många av åsikterna är subjektiva vilket 

betyder att de kanske uttrycks annorlunda av samma person vid andra tillfällen. Den 

kvalitativa undersökningen har gjort att reliabiliteten i den ursprungliga kvantitativa meningen 

blir svårtillämpad. Däremot stärks reliabiliteten genom att flera informanter vid olika tillfällen 

framförde liknande åsikter vilket gav en empirisk och teoretisk mättnad.   
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4. EMPIRI 
 

I detta emiriska kapitel kommer jag att tolka empirin med hjälp av den teoretiska 

referensramen som återfinns under teorikapitlet. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. Det första 

avsnittet ger en beskrivning av Slakthusområdet. Det andra avsnittet redogör för 

Slakthusområdets etablering och utveckling. Det tredje avsnittet beskriver vilken betydelse 

Slakthusområdet har för kött- och charkuteriföretagen som är lokaliserade på området. Det 

tredje avsnittet följer strukturen för diamantmodellen.  

4.1 BESKRIVNING AV SLAKTHUSOMRÅDET 
Största delen av de kött- och charkuteriprodukter som konsumeras inom Stockholm kommer 

från eller via Slakthusområdet i Globen. Det är ett cirka 300 000 kvm stort område med över 

200 företag och drygt 4 000  arbetsplatser. Slakthusområdet – norra Europas största 

partihandelsområde för kött-, fläsk och charkuteriprodukter fyllde 96 år den 31 januari 2008. 

Kunskap, tradition och förnyelse har skapat ett välfungerande livsmedelscentrum, främst för 

animaliska produkter, strax söder om Stockholms stadskärna. Det strategiska geografiska 

läget i storstockholmsregionen har stor betydelse för tillförseln av varor till området och 

distributionen av de känsliga närproducerade färskvarorna. Stockholms stad är en stor 

fastighetsägare inom området genom Saluhallsförvaltningen (Cederschiöld 2002). 

 

Inom Slakthusområdet finns allt från nybyggda till snart hundraåriga fastigheter. Byggnaderna 

är idag renoverade, hyresgästanpassade och moderniserade förädlingsfabriker för till exempel 

styckning och/eller charkuteritillverkning. Där lokalerna inte är anpassade till 

livsmedelsproduktion finns lager, kontor eller personalutrymmen. Företagen är oftast små- till 

medelstora företag och specialiserade inom en viss del i förädlingskedjan. Inom 

Slakthusområdet finns många olika typer av livsmedelsföretag samlade. Det finns företag som 

styckar fläsk- och nötkött, som tillverkar charkuteriprodukter samt mäklare och agenter för 

olika typer av kött och livsmedel. Det finns även företag som erbjuder frys- och torrlager, en 

del erbjuder också packning och distribution. På underhållssidan finns truckverkstäder, firmor 

som erbjuder tvätt av livsmedelsfordon in- och utvändigt, lokalstädning för kött- och 

charkuteriproduktion samt service av maskiner och fabriker. Utöver det finns dessutom ett 

antal företag som hanterar fisk och skaldjur samt frukt och grönt (Cederschiöld 2002).  
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4.2 SLAKTHUSOMRÅDETS ETABLERING OCH 

UTVECKLING 
På 1870-talet och flera decennier framåt var Stockholms stad och dess slakterier i ett 

miserabelt hygieniskt skick. Det var brist på vatten- och avloppsmöjligheter och det var 

mycket svårt att övervaka hygienen på slakterierna. På grund av alla hygieniska problem 

tillsattes en kommitté som skulle undersöka möjligheten att utveckla ett offentligt slakthus. 

Detta arbete tog nästan 30 år. Det man var eniga om var att det behövdes ett sammanhållet 

område, men problemet var lokaliseringen. Olika lägen föreslogs, det var Hjorthagen vid 

Värtan, Kräftriket vid Brunnsviken, Traneberg i Bromma och Ekelund i Solna. De hygieniska 

problemen ledde även till en lag om köttbesiktnings- och slakthustvång. Först år 1904 började 

man diskutera Enskede som ett bra alternativ. År 1905 segrade Enskedeförslaget över 

Traneberg i en omröstning i fullmäktige. Lördagen den 1 juli 1907 bildades Stockholms stads 

slakthus- och saluhallstyrelse. Deras uppgift var att uppföra ett offentligt slakthus på Enskedes 

domäner. Slakthus- och saluhallsstyrelsen fick även huvudmannaskapet över stadens 

saluhallar och torg. Av tomten som uppgick på 292 000 kvm bebyggdes knappt hälften där 

resten reserverades för kommande behov. Den 31 januari 1912 invigdes Slakthusområdet. 

Byggnaderna var fullt industriellt moderna med järnvägsanslutning. Ny teknik installerades 

såsom centralkylsystem, pann- och maskincentral, eget vattentorn och avlopp.  

 

År 1912 började ett arbete att förvalta cirka 28 000 lokaler fördelat på tre huvudavdelningar. 

Totalt blev det ett trettiotal byggnader, tekniska installationer, vattentorn, järnväg, gator m.m. 

till en kostnad av drygt sex och en halv miljon svenska kronor. För att veta storleken på 

anläggningarna hade man gjort mycket noga beräkningar på hur den framtida 

kreaturverksamheten skulle tänkas bli. Den beräknade prognosen visade att antalet slaktdjur 

skulle uppgå till cirka 80 000 djur per år och att maximalslakten skulle ligga på 780 djur. 

Tyvärr visade det sig att dessa beräkningar var alldeles för höga. Endast år 1914 samt år 1917 

stämde beräkningarna, sedan skulle det dröja enda fram till år 1939 och 1940 innan prognosen 

infriades. Det var bara 25 procent av stockholmshushållens konsumtion av köttprodukter som 

kom via de djur som slaktades i Enskede. Huvudorsaken till detta var att Stockholm låg alltför 

långt bort från de köttproducerade trakterna i landet.  

 

Slakthuset hade inga anställda slaktare, utan det var djurägarna själva som fick sköta slakten. 

Men de som inte själva kunde slakta sitt djur kunde anlita en så kallad hjälpslaktare. De flesta 
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företagen var mycket små, rent av enmansföretag och var organiserade som ett slags 

kooperativt slaktarlag. I genomsitt fanns det omkring 250 stycken firmor eller fristående 

slaktare.  

 

När slakteriverksamheten startades 1912 var arbetstiden 60 timmar per vecka, men år 1920 

infördes lagen om 48-timmarsveckan. Det låga kapacitetsutnyttjandet medförde att 

slaktverksamheten gick med stora förluster. Under 1920-talet gjordes flera försök att komma 

till rätta med överkapaciteten i slakteriet och med den alltför stora bindningen av mark, men 

inget förslag till lösning av de ekonomiska problemen gjordes under denna period.  

 

En av de viktigaste anledningarna till inrättandet av de offentliga slakthusen var att komma 

tillrätta med den dåliga hygienen vid de små privata slakterierna. Det fanns omfattande 

kontroller och besiktningar för att upprätthålla en god hygien på Slakthusområdet. Det 

upprättades en antal veterinärmedicinska verksamheter som skulle arbeta med dessa frågor.  

 

Under 1930-talet vidtogs en rad åtgärder rörande Slakthusområdets omdaning. Tidigare 

förslag om ett kötthandelscentrum kunde iscensättas. I oktober 1935 anslogs medel för flera 

ombyggnads- och ändringsarbeten. Dessa var bland annat ombyggnad av marknadshallen, 

byggandet av ett nytt kylhus för partihandel, renoverig av det stora kylhuset samt en 

modernisering av slakthusets utrustning.  

 

Från och med år 1939 behövdes bara en besiktningsbyrå som tog hand om hygienen. En ny 

bestämmelse i lagen om köttbesiktning och slakthus föreskrev att färskt kött fick säljas i 

Stockholms kommun endast om det antingen kom från offentligt slakthus eller 

kontrollslakteri. Den kommunala veterinärmedicinska kontrollverksamheten upphörde år 

1985 och övertogs av Livsmedelsverket.  

 

I början av 1930-talet ägde partihandel med kött rum på elva platser, varav Centralsaluhallen i 

Stockholms city var den viktigaste, medan slakt endast förkom i slakthuset. Denna splittring 

av handel hade flera nackdelar, varav den viktigaste var svårigheten att få överblick över 

prisbilden. Trots en del motstånd byggdes den stora marknadshallen på Slakthusområdet om 

till partikötthall. Denna öppnades i oktober 1936 och blev under åren 1936-1966 en 

betydelsefull del av områdets verksamhet. Under det sista decenniet koncentrerades 
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partihandeln med kött i Stockholm alltmer till Partihallen. Fram till år 1967 hade 

saluhallsstyrelsen huvudmannaskapet, därefter övergick det till Slakteriförbundets regi.  

 

Slakthusområdets historia sedan 1930-talet är nära förknippat med den aktör, som det senaste 

halvseklet spelat en avgörande roll i svensk slakterihantering, Sveriges Slakteriförbund. Detta 

förbund bildades år 1933 som en paraplyorganisation för ett tjogotal slakteri- och 

slaktdjursförsäljningsföreningar i södra och mellersta Sverige. Dessa slakteriföreningar hade 

inte egna slakterier. Till en början hyrde de in sig i ett privat slakteri eller i något av Sveriges 

offentliga slakthus. Detta skedde även på Slakthusområdet, vilket blev en nytta för området, 

och redan år 1935 hade Slakteriförbundet nära hälften av all slakt där. Slakthus- och 

saluhallsförvaltningen tecknade vid inrättandet av partikötthandeln ett avtal med 

Slakteriförbundet, som förpliktade att förlägga sin partihandel med kött till hallen under en 

tioårsperiod. Med hjälp av denna betydelsefulla samarbetspartner både i fråga om slakt och 

handel började Slakthusområdet från och med år 1938 för första gången sedan 1912 visa ett 

litet med dock – ett överskott.  

 

1930-talets sista år blev ett rekordår för slakthuset där 98 000 djur slaktades, vilket skulle bli 

det största antalet någonsin. Året därpå blev också ett bra år med 94 000 djur som slaktades. 

Samma år, 1940 blev ett fryslagerhus färdigt och därmed var den totala golvytan i fryshusen 

3900 kvm. Upplåtelsen av tomträttsmark till styckningsföretag och charkuteriföretag tog fart. 

Under 1950-talet inkom önskemål från grossister i Gamla stan om att förlägga sin verksamhet 

till Slakthusområdet. En del av dessa fick även tomrätter upplåtna där de kunde bygga sina 

egna anläggningar. Emellertid var det ett stort avbräck för området i och med att Stockholm 

Gävle Slakteriförening (Swedish Meats) flyttade till Uppsala i slutet av 50-talet. Positivt var 

att nuvarande ICA Partihandel Öst AB byggde kontor och lager inne på Slakthusområdet år 

1959-1960. Staden upplät år 1965 med tomträtt på 80 år ett område på sammanlagt 20 500 

kvm och arrenderade ut 6 000  kvm för trafikändamål, vilket blev en stor förändring för 

Slakthusområdet.  

 

Med undantag för en nybyggnation för skoldirektionens charkuteriskola och en lokal för en 

köttstyckningsfirma finns lite att notera under åren 1966 -1976. År 1977 konstaterade 

styrelsen att områdets infrastruktur i form av gator och vägar, ledningsnät för vatten och 

avlopp var gamla och därför tillsattes en arbetsgrupp som fick till uppgift att lösa problemen. 

De skulle dessutom upprätta en långsiktig plan för områdets framtid. De åtgärder som 
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arbetsgruppen föreslog färdigställdes år 1982 då en upprustnings- och förnyelseplan 

innefattade bland annat en ombyggnad av slakteriet, så att det uppfyllde Europeiska 

Gemenskapens (EG som senare blev EU) krav.  

 

Slaktvolymen ökade på nytt igen. Slakthus- och saluhallsförvaltningen köpte inte längre några 

slaktdjur själv, utan dessa levererades främst av två företag. Slakthuset tog hand om djuren, 

slaktade, besiktade och klassificerade dem. Merparten av dem såldes vidare till 

styckningsfirmor i området eller på andra platser i storstockholmsregionen.  

 

I början av 1980-talet fanns ett åttiotal olika fristående företag varav ungefär hälften sysslade 

med köttförädling. Omkring 20 stycken företag var parti- och detaljhandelsföretag samt 15 

stycken var tjänsteföretag med anknytning till branschen. Den påbörjade upprustningen och 

en mer aktiv marknadsföring medförde att nya företag etablerades i området.  

 

Det ekonomiska utfallet av slaktverksamheten visade på nytt att en radikal åtgärd var 

nödvändig. Det alternativ som fanns var en uthyrning till ett privat företag. Den 13 juni 1988 

beslöts ett avtal rörande uthyrning av stadens slakteri från och med 1 juli 1988. Detta var 

slutet på en 76-årig kommunal verksamhet. Emellertid lades slakteriet ner 1991 på grund av 

lönsamhetsproblem. Andra offentliga slakterier var sedan länge borta, i Göteborg och Malmö 

hade de avvecklats under 1960-talet.  

 

I slutet av 1980-talets högkonjunktur fanns det 165 företag i området, varav 100 sysslade med 

livsmedel, 35 var serviceföretag och 30 stycken hade artfrämmande verksamhet. Nya 

byggnader runt Arenavägen mot det nya Globenområdet genomfördes såsom partihandel, 

restaurang och kontor.  

 

Under 1990-talet började i princip all slakteriverksamhet upphöra till följd av 

lågkonjunkturen. Dock invigdes den stora Hotell- och Restaurangskolan. Den markanta 

konjunkturnedgången resulterade i ett tjogotal konkurser och tunga hyresförluster. År 1992 

påbörjades ett omfattande ombyggnation av den tomställda slakthallen. Den byggdes om till 

några mindre företag inom stycknings- och charkuteribranschen. Flera nya byggnader 

uppfördes samtidigt som en upprustning gjordes av området. Sveriges medlemskap i EU 

(Europeiska Unionen) 1995 påverkade kött-, fläsk- och charkuterinäringen påtagligt. Först 

och främst upphörde tullskyddet mot övriga medlemsländer, vilket medförde ökad 
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konkurrens. För det andra krävdes EU-anpassade lokaler från och med år 1997 för att få 

tillstånd till fortsatt produktion. Detta skapade en marknad för ändamålsenliga och godkända 

lokaler för stycknings- och charkuteriproduktion.  

 

Den sedan tidigare planerade upprustningen av området och dess fastigheter fortsatte och nya 

projekt tillkom kontinuerligt, för att kunna bemöta framtidens behov. De gamla vackra 

byggnaderna användes för modern kötthantering. Vidare skedde installationer och 

förbättringar av tekniska anläggningar såsom fettavskiljare och centralkyla. Debatter om 

djurhållning och sjukdomar, såsom galna kosjukan och mul- och klövsjukan, medförde en 

ökad efterfrågan på hygieniska lokaler för förädlingsverksamhet.  

 

Idag, drygt 100 år efter Slakthusområdets etablering finns flera förslag för Slakthusområdets 

framtida utveckling som har uppmärksammats både i media men även i diskussioner runt om 

på området. Det finns politiska diskussioner som skulle kunna hota Slakthusområdet och dess 

företag. Enda sedan maktskiftet i Stockholms stad har den borgerliga majoriteten drivit frågan 

om nya arenor för elitfotboll och andra evenemang. Direkt efter valet tillsattes två utredningar 

kring frågan där klartecken till en ny fotbollsarena på Globenområdet gavs  

(Olsson 2007-11-22). Förslaget om bostäder och en stor multiarena på området innebär att 

företagen skulle behöva evakueras vilket skulle betyda att Slakthusområdets livsmedelskluster 

skulle försvinna.  

 

Ännu ett förslag som nu ligger på tapeten är att Slakthusområdet ska bli en ”Matstad”, där 

diskussionen grundar sig i Slakthusområdets framtida utveckling. Idén är att skapa ett 

”showroom” för livsmedelsproducerade företag i Stockholm och ge möjligheten för 

gastronomiska experter att visa sina kunskaper. Företagen på Slakthusområdet arbetar idag 

med viktiga kvalitetsfrågor, där de är medvetna om konsumenternas höga krav. Området har 

många möjligheter att bli ett centrum för restaurangkultur och ett kluster för högkvalitativ 

livsmedelsproduktion. Målet är att kombinera industrin och dess behov att öppna upp delar av 

området till allmänheten. Genom den industriella arkitekturen ska matintresserade kunna gå 

på kvalitetsrestauranger och köpa fisk, kött, charkuteri och grönsaker via torghandel och 

saluhandel. Ulla Hamilton, miljö- och fastighetsborgarråd, menar att det inte är aktuellt att 

kombinera Slakthusområdet med bostäder eller en arena (Fastighetstidningen 2008-03-27).  
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4.3 SLAKTHUSOMRÅDETS BETYDELSE FÖR 

FÖRETAGEN INOM OMRÅDET 
 

4.3.1 PRODUKTIONSFAKTORFÖRHÅLLANDEN 

Inom Slakthusområdet verkar 39 stycken små- och medelstora kött- och charkuteriföretag (se 

bilaga 1). Skillnaden i ålder bland företagen är stor där de äldsta är upptill 90 år och de yngsta 

10 år. De flesta av företagen är familjeföretag, men med tiden har det skett omstruktureringar 

där fler och fler företag har slagits samman eller köpts upp. Företagens storlek skiljer sig 

markant där det största företaget har runt 70 anställda medan det minsta företaget inte ens har 

upp till tio anställda. Vissa företag är från början etablerade på området, men de flesta har 

flyttat dit från någon annan lokalisering. Anledningen till varför företagen har valt att etablera 

sig på Slakthusområdet är främst betydelsen av ändamålsenliga lokaler. Flera informanter 

poängterar svårigheten med att hitta EU-godkända lokaler för livsmedelsproduktion. Vidare är 

det flera informanter som sett betydelsen av att vara lokaliserad i närhet av andra relaterande, 

stödjande och komplementära verksamheter.  

 

Som nämnts i avsnittet om Slakthusområdets etablering och utveckling sker inte längre någon 

slakt inom området vilket förklarar varför råvaran av naturliga skäl kommer från annat håll. 

För de flesta företagen på området kommer råvaran från svenska slakterier, dock finns det en 

del företag som köper från utlandet. Råvarutillförseln sker även från företag internt på 

området där det beror på vad företaget producerar. Många charkuteriföretag får sin 

råvarutillförsel tillfredställd från styckningsföretag internt på området, medan 

styckningsföretag mestadels får sina råvaror från svenska slakterier runt om i landet. Dock 

menar majoriteten av företagen att de får sin råvarutillförsel tillfredsställd både på 

Slakthusområdet men även utanför. 

 

Även om företagen får mycket av sin råvaruåtgång tillfredsställd utanför området så sker 

ständiga utbyten mellan företagen, där man både köper och säljer varor och tjänster med 

varandra. Detta skapar en trygghet för företagen där det vid specifika behov eller om det 

krisar sig går att lösa problemet. Dock bör poängteras att alla företag inte agerar på detta sätt. 

Vissa företag ställer upp på varandra medan andra inte gör det. En del menar att det är viktigt 

att hjälpa och stötta varandra för att skapa en enad front mot de större företagen såsom ICA, 
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medan andra menar att det inte går att samarbeta då företagen är alldeles för egoistiska. Dock 

föreligger ett starkt samarbete med tjänsteföretagen på området där många företag är beroende 

av transportlösningar, fryslagerhållning, reparation av maskiner m.m. Insatsvaror såsom 

förpackningsmaterial och emballage finns även på området vilket även nyttjas av de flesta 

företagen. Detta är väldigt positivt då det ger snabba leveranser om det tar slut eller brister på 

annat vis.  

 

Majoriteten av företagen menar att tillgången på specialiserade maskiner, tjänster och 

arbetskraft inom Slakthusområdet är en konkurrenskraftig fördel. För att bemöta 

konkurrensen på området försöker de flesta företagen att ”nischa” sig. Ett 20-tal företag 

menar att dem ”nischar” sig på ett eller annat sätt där det vanligaste förekommande är genom 

produkterna, kvalitén eller servicen. Intressant är att endast ett företag väljer att nischa sig 

genom att producera halalprodukter och endast ett företag säljer till gatukök. För närvarande 

sker en ganska utbredd produktutveckling inom kött- och charkuteribranschen där framförallt 

olika färdigmatsförpackade lösningar ökar snabbt. I övrigt utvecklas olika charkuteriprodukter 

samt nya sätt att stycka för att få ut maximalt kött på djuret. Dessutom sker även utveckling 

på förpackningsfronten där presentationen av produkten har kommit att bli central. En annan 

viktig förändring är att det efter en tid av extrem lågprisfokusering nu har börjat vända med 

allt större efterfrågan på kvalitet och lokalproducerade varor. Detta kan förklara varför 14 

företag ansåg att de hade kunskaper som är svåra att imitera av andra aktörer där hög kvalité, 

hög service och hög kunskap är något företagen anser unika för just deras företag.  

  

Personalen är en stor resurs för företagen där de flesta har utbildning inom livsmedel. Dock är 

det relativt många (sex företag) som angav att deras personal inte har någon utbildning inom 

livsmedel, vilket kan tyckas oroväckande. Rekryteringen av personal sker oftast både internt 

och externt. Vid nyanställningsbehov är kontakterna bland företagen på området ett väsentligt 

verktyg. Det är vanligt att folk ringer eller kommer och frågar om jobb vid dörren. Detta kan 

vara personer som arbetar på något annat företag på området och som är intresserade av att 

byta jobb. Ett annat scenario kan vara att ett företag har gått i konkurs där personalen söker 

nytt jobb. En del av personalen har ”ramlat in på ett bananskal” och har med tiden blivit kvar, 

men har egentligen ingen utbildning.  

 

Ett problem som systematiskt återkommer bland informanterna är att det är svårt att hitta 

kompetent personal. Majoriteten angav att det inte är lätt att hitta kompetent personal. Dock 
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menar en informant att det för tillfället är svårt att hitta kompetent personal till 

charkuteriindustrierna medan det har blivit lättare att få tag på styckare. Detta beror på att ett 

företag nyligen gått i konkurs. Vidare är omsättningen av personal hög, både in och ut ur 

företagen. Dock menar majoriteten att det inte är en hög rullians av personal mellan företagen 

på Slakthusområdet.  

 

Det som bör uppmärksammas är att det inte finns något samarbete med någon akademisk 

utbildningsinstitution såsom universitet eller högskola. Däremot är företagen mer öppna att 

samarbeta med gymnasier. Tyvärr har yrkesskolan för kött- och charkuteriutbildning nyligen 

lagts ner, men tidigare samarbetade de flesta företagen med gymnasiet. Charkskolan hade för 

företagen en viss betydelse när det gällde att hitta kompetent personal, där denna betydelse 

minskade i stor utsträckning i och med att färre elever sökte till skolan, vilket resulterade i att 

skolan lades ned. Idag föreligger inte något samarbete med något gymnasium, med undantag 

för ett företag som har ett samarbete med restaurangskolan som ligger på området. För att 

utveckla både företaget och personalen deltar personalen i förändringsprocesser, såsom 

produktutveckling vilket ökar innovationsarbetet. Dock har inget av företagen några avsatta 

resurser för just forskning och utveckling. 

 

4.3.2 EFTERFRÅGEFÖRHÅLLANDEN 

Företagen har ständiga och återkommande kontakter med företag, både inom och utanför 

Slakthusområdet. Av naturliga skäl är de flesta kontakterna kund- och leverantörsrelationer, 

vilket även är den vanligaste informationskällan. Som kan återkopplas med det som har 

redovisas innan kommer råvarutillförseln både internt och externt, vilket kan förklara varför 

leverantörerna är lokaliserade både i närområdet och utanför. Vid sidan av kontakterna som 

har ett mer företagsmässigt syfte sker kontakter som är mer socialt betingade, vilket kan 

liknas en mer vänskaplig relation. Utöver kontakterna med leverantörerna sker även kontakter 

mellan företagen på området, vilket i synnerhet gäller handeln mellan charkuteri- och 

styckningsfirmorna. Många av informanterna tycker att det är en fördel att ha närhet till 

likartade verksamheter, där informationen flödar lättare mellan aktörerna. Man träffas på 

luncherna och den geografiska närheten gör att personerna lättare kan utbyta information 

vilket informanterna anser är positivt. Likaså gäller närheten till företagens kunder där dessa 

finns både i närområdet och utanför. Kontakterna med kunderna är inte bara formella köp- 

och säljrelationer, utan är även socialt betingade. Informanterna menar att information och 
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rykten ofta sprids väldigt fort inne på Slakthusområdet, vilket många gånger kan vara något 

negativt. En del ägnar alldeles för mycket tid på att skvallra, snoka och förstöra för andra 

vilket försämrar atmosfären.  

 

Att företagens kunder ställer höga krav har blivit alltmer vanligt där miljön och hygienen har 

blivit alltmer centrerad. Majoriteten menar att kunderna ställer så pass höga krav på dem att 

de är tvungna att lägga stora resurser på produktutveckling m.m. En viktig källa till 

inspiration och idéer är de olika nationella och internationella mässorna som hålls. Annars är 

de befintliga kunderna en väsentlig drivkraft för produktutveckling vilket bidrar till en ökad 

innovationskraft.  

 

4.3.3 RELATERADE OCH STÖDJANDE FÖRETAG 

Det är kött- och charkuteriindustrin som utgör kärnan på Slakthusområdet, men till detta kan 

läggas ett antal relaterande, stödjande och komplementära verksamheter. Många påpekar den 

stora betydelsen av att distributionsverksamheter och tjänsteföretag ligger inom området. 

 

Kontakterna mellan företagen är många, inte minst som följd av den handel som sker på 

området. Den lokala föreningen på området, föreningen Slakthusområdets företagare har till 

uppgift att förmedla kontakter för att få till stånd tjänste- och kunskapsutbyten företagen 

emellan. Liknande gäller även för branschorganisationen för kött- och charkuteriföretagen, 

KCF (Kött och Chark företagen) där deras uppgift är att samla och stärka den svenska kött- 

och charkuteribranschen. Branschföreningen KCF arbetar med frågor såsom 

marknadsförhållandena, där det kan handla om råvaruförsörjningen eller hur saker och ting 

ska skötas och hanteras. Majoriteten av företagen är medlem i någon stödjande förening, där 

KCF är den vanligaste.   

 

Företagarföreningen bör ses som en gemensam resurs även om många företag menar att de 

inte är alltför aktiva. Dock menar de flesta att det är bra att den finns. Informanterna menar att 

det är en billig försäkring ifall någonting händer. Det är få företag som går på mötena, men 

dem som gör det anser att informationen som ges är viktig, särskilt informationen från 

fastighetsförvaltningen. Fastighetsförvaltningen kan ses som en relaterad och stödjande 

verksamhet där deras arbete och kunskaper har skapat positiva värden för företagen på 

området. Förvaltningen har olika tekniska funktioner såsom centralkylanläggningar och 
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ångpannor. Förvaltningen erbjuder även företagen specialanpassade livsmedelslokaler som 

uppfyller kraven från EU vilket uppfattas som positivt.  

 

Det finns ingen tvekan om att det är kött- och charkuteriindustrin som utgör 

kärnverksamheten inom området. Till detta kan dock läggas ett otal relaterande och stödjande 

verksamheter. Informanterna poängterar betydelsen av att vara lokaliserade i närhet av 

relaterade och stödjande verksamheter såsom distributionsföretag. Samtliga är eniga om att 

det är bra att vara lokaliserade på Slakthusområdet vilket skapar en knytpunkt, allt är nära. 

Efter byggnationen av Södra länken vidgades vägnätet vilket gjorde transporterna ännu 

smidigare. I och med att en del av företagens kunder finns i närområdet och att företagen till 

viss mån samordnar transporterna gör det miljövänligt. Det strategiska läget gäller inte bara 

storstockholm utan gäller även nationellt. Det är en fördel att vara lokaliserade på 

Slakthusområdet, oavsett vart man ska skicka en leverans kommer den fram tidigt nästa dag. 

Närheten till andra verksamheter gör att kostnaderna kan sänkas genom att dela på 

gemensamma resurser såsom transportlösningar, utbildningsprogram och expertstöd. Ännu en 

fördel av att vara lokaliserade i varandras närhet är de spontana mötena mellan kunder, 

leverantörer och konkurrenter vilka är mycket värdefulla för kunskapsspridning och 

information. Vidare gynnar detta avknoppningar och nyföretagande, där ett flertal har arbetat 

på ett företag och sedan sett en lucka att fylla marknaden med och på så vis startat eget 

företag.  

 

Betydelsen av att ha närhet till de många olika verkstäderna på området är stor. Det finns 

elfirmor, svetsare, mekaniker, kött- och charkstäd, vakuumförpackningsmaskiner m.m. som 

tillgodoser företagens behov. På området finns även tre kyl- och fryslager som nyttjas av 

många företag (se bilaga 1). Dock har kyl- och frysföretaget Frigoscandia Distribution AB 

flyttat en stor del av deras verksamhet till Jordbro.  

 

Utöver kött- och charkuteriindustrin finns även livsmedelshandel med frukt, grönsaker, fisk, 

fågel och skaldjur (se bilaga 1). Det finns även företag som inte hanterar livsmedel i sina 

lokaler utan importerar eller köper av andra företag på området som lagras i hyrda utrymmen 

hos något av kyl- och frysföretagen och säljs sedan vidare genom så kallade agenter.  
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4.3.4 STRATEGI, STRUKTUR OCH RIVALITET 

Konkurrensen verkar påtaglig, där företagen anser att det föreligger stark och dynamisk 

konkurrens på området. Vidare anser majoriteten att denna konkurrens är något bra som 

sporrar företagen till utveckling. De flesta menar att de har konkurrenter på området, där alla 

är konkurrenter på ett sätt. Som nämns är att en del företag på området är nischade och därför 

inte konkurrerar med varandra. Att det är en tuff bransch ligger snarare i den lågprismodell 

som livsmedelsindustrin driver, vilket tvingar företagen att sänka sina marginaler. Angående 

detta har det kommit fram åsikter om att företagen på området ger efter alltför mycket i 

prispressen vilket förklarar deras redan så små marginaler. Priset är förvånande den viktigaste 

konkurrensfaktorn på området.  

 

Men oavsett om företagen på området är konkurrenter eller inte, samarbetar företagen 

uppenbarligen med varandra på olika sätt. Många gånger är konkurrenterna även företagets 

samarbetspartner, kund och leverantör. Kontakterna och samarbetet mellan företagen tar sig 

ofta genom fysiska uttryck i form av truckarna. Dessa används för att transportera varor 

mellan företagen, till och från fryslagren och distributionscentralerna på området. De flesta 

har egna truckar, men det finns även möjlighet att hyra truckar av tjänsteföretagen på 

området. 

 

För många spelar naturligtvis närheten till Stockholm med omnejd en avgörande roll då det är 

den huvudsakliga marknaden. En av informanterna menar att företagen vill ha närhet till sina 

leverantörer och kunder och att Slakthusområdet därför är en konkurrenskraftig fördel i 

närfunktionen till stockholmsmarknaden. Många butiker, restauranger och saluhallar har ett 

nära förhållande till företagen. Restaurangskolan som finns inom området köper en del av sina 

råvaror från firmor på området. Detta gör att de blir i en så kallad symbios. Företagen verkar 

vara stabila, med undantag för de mindre företagen som kommer och går. En av 

informanterna menar att det är svårt för nya företag att etablera sig på området då företagen 

svetsar sig samman och försöker stöta bort nykomlingarna. Detta kan återkopplas med att det 

yngsta företaget är knappt tio år vilket betyder att det inte finns något företag som är yngre än 

tio år.  

 

Det strategiska läget verkar vara något som företagen anser är positivt. Informanterna menar 

att Stockholms gränser har blivit allt större vilket har gjort att området idag är lokaliserat i 
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storstaden, vilket inte var fallet för några år sedan. Dock är området idag alldeles för litet och 

skapar proppar i trafiken. En tidig morgon eller vid rusningstrafik är det svårt att komma fram 

på området där truckarna och lastbilarna stoppar upp för andra trafikanter. Bland företagen är 

flexibilitet och service återkommande begrepp när de beskriver områdets struktur. Många 

poängterar förmågan hos företagen att anpassa sig och snabbt ställa om produktionen när detta 

behövs. Detta är en faktor som gör Slakthusområdet konkurrenskraftigt där företagen snabbt 

kan tillgodose sina kunder med varor. Denna flexibilitet menar informanterna ej går att uppnå 

hos de större stycknings- och charkuteriföretagen där deras produktion är alldeles för 

trögrörlig. Detta gör att alltfler kunder kontaktar dem när de vill ha sina leveranser snabbt. Då 

är det viktigt att uppnå en bra service och kvalitet så kunderna återkommer.  

 

4.3.5 PROBLEM OCH FRAMTIDSPLANER 

Ett stort problem som även nämnts tidigare är antalet transporter som passerar området 

dagligen, där långtradarna är de mest märkbara. Dessutom finns uttalade klagomål från 

bostadshus runt området angående bullernivån. Även avgasutsläpp och utsläpp från rökerier 

är något som verkar störande bland de bosatta runt området. Dessa klagomål har resulterat i 

att området inte får trafikeras mellan klockan 22.00 och 05.00, vilket styrs av bomsystemen 

runt området. Klagomålen är en av anledningarna till varför Frigoscandia Distribution AB 

blivit tvungna att flyttat en del av deras verksamhet till Jordbro.  

 

Ett annat problem för Slakthusområdet är svårigheten med att bygga ut området. Runt 

området finns både bostadsområden och Globenkomplexet vilket gör att det inte finns plats att 

bygga nya anläggningar. Detta gör det svårt för företagen att växa och utvecklas då avsaknad 

av lokaler i området är stort. Dessutom är en del av byggnaderna kulturmärkta vilket hindrar 

företagen till ombyggnation. Dock är de kulturmärkta byggnaderna en trygghet för företagen 

då en eventuell rivning av området känns mindre oroväckande. Ännu ett hot som många av 

företagen känner oro för är hyreskostnaderna vilket ständigt ökar.  

 

Samtliga företag hävdar att framtiden ser ljus ut för dem men poängterar samtidigt att 

branschen är väldigt krävande. Många av företagen har stora ambitioner att växa 

nästkommande år där de lägger stora resurser på produktutveckling. Emellertid finns vissa 

begränsningar där det handlar om små, ofta familjeföretag som vill behålla kontrollen. Vad 

gäller Slakthusområdet tror majoriteten att företagen kommer bli färre och större. De menar 



 46  

att allt fler slås samman eller går i konkurs vilket på sikt inte är bra för kött- och 

charkuteriindustrin. Dock poängterar samtliga behovet av små och närproducerade företag 

vilka på ett eller annat sätt specialiserat sig.  

 

I dagsläget känner nästan samtliga företag ett stort påtryck och hot från politiska beslut. 

Emellertid anser informanterna att planerna på en ”Matstad” är en möjlighet för dem, vilket 

betyder att de får vara kvar ytterligare en tid. Dock påpekar en del att de tror att området inte 

kommer att finnas kvar efter en 20-års period. De tror på en omstrukturering och en 

förflyttning till Jordbro, vilket för många ses som något positivt. Dock menar en del att om en 

eventuell flytt till Jordbro skulle ske skulle detta vara slutet för deras verksamhet. Däremot 

skulle kanske en förflyttning till Jordbro lösa storleks- och transportproblemen. En del tror 

inte på en förflyttning utan försäkrar sig i de kulturmärkta byggnaderna. Diskussionerna kring 

Slakthusområdets framtid har gjort att få har vågat göra nödvändiga investeringar, vilket 

bidrar till klyschan om att lågteknologiska industriella kluster är omoderna. Således är 

politiska beslut en stor avgörande faktor som påverkar Slakthusområdets framtid.   
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5. ANALYS 
 

Inom ramen för uppsatsens syfte ska jag i detta kapitel analysera empirin utifrån teorin. 

Kapitlet är uppdelat efter uppsatsens två delsyften där det första avsnittet analyserar 

Slakthusområdets etablering och utveckling medan det andra avsnittet analyserar vilka 

faktorer som påverkar betydelsen av att vara lokaliserad på Slakthusområdet.   

 

5.1 SLAKTHUSOMRÅDETS ETABLERING OCH 

UTVECKLING 
Slakthusområdets etablering och utveckling följer i stora drag den teoretiska skildringen av ett 

klusters livscykel. Nedan sammanförs Slakthusområdets historiska utveckling med teorin om 

klusters uppkomst, utveckling, fall och pånyttfödelse. Upplägget följer den mall som återfinns 

under teoriavsnittet med dess nio faser; pionjärfasen, avknoppning och imitation, skapande av 

lokala företagsnätverk, skapande av lokal struktur, stödjande infrastruktur och institutioner, 

orten blir ett varumärke, externt attraktion, konsolidering, stagnation och kris samt 

omvandling och pånyttfödelse.    

 

Området har sitt kumulativa förlopp i en slumpmässig händelse där Stockholm stad, på grund 

av en bristfällig hygienisk hantering, var i ett stort behov av ett offentligt slakthus. På grund 

av problemen tillsattes en kommitté som skulle lösa problemen. Nästa problem blev 

lokaliseringen. Pionjärstadiet för Slakthusområdet stämmer väl överrens med teorin om att det 

ofta är tillfälligheter som styr framväxten av ett kluster (Malmberg 2000). Problemen med 

lokaliseringen medförde ett flertal förslag på vart Slakthusområdet skulle byggas. Att det blev 

Enskede var en tillfällighet. Detta stämmer överrens med teorin, att uppkomsten av kluster 

ofta styrs av olika tillfälligheter (Malmberg 2000). Vid uppförandet av området fanns inte 

heller några planer på att slakthuset i direkt anslutning skulle kompletteras av en mängd 

privata förädlings- och grossistverksamheter.  

 

Vad som även kan urskiljas ur teorin är att pionjärfasen ofta karaktäriseras av teknisk 

innovationsförmåga (Malmberg 2000). Detta kan även urskiljas för Slakthusområdet, där 
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byggnaderna var fullt industriellt moderna med järnvägsanslutning och ny teknik användes till 

avlopp, vattentorn, centralkylsystem samt pann- och maskincentral.  

 

Efter pionjärstadiet startar en process där ett företags framgång stimulerar andra aktörer i den 

lokala miljön. Denna stimulans skapar ofta avknoppningar och nyföretagande där kunskapen 

sprids lokalt (Malmberg 2000). Det som kan urskiljas är att området under perioden  

1912-1934 karaktäriserades av många små företag, ofta enmansföretag som tillsammans 

skapade ett slags kooperativt slaktarlag, tillika den offentliga slaktarhallen. En möjlig liknelse 

till teorin skulle kunna vara att den offentliga slaktarhallen möjliggjorde en effektiv 

kunskapsspridning vilket skapade tillfälligheter för andra att starta företag inom slakt, vilket 

kan förklara varför det under denna period fanns många enmansföretag. Vad som bör 

poängteras är att det under denna period fanns runt 250 stycken firmor eller fristående slaktare 

vilket betyder att den offentliga slaktarhallen stimulerade till avknoppningar och 

nyföretagande. Detta påvisar även att området skapade en dragningskraft för andra aktörer att 

lokalisera sig där, vilket överrensstämmer med teorin. 

 

Efter beslutet om tomträtter flyttade ett flertal stycknings- och charkuteriföretag till området 

för att lokalisera sig bland liknande verksamhetsområden. Det är vid detta skede som 

livscykeln för kött- och charkuterifabrikerna tar sin början. Således startar pionjärfasen för 

kött- och charkuteriföretagen här.  

 

Inom klustret börjar det mellan företagen på området uppstå olika typer av 

interaktionsmönster. Tack vare den geografiska närheten kan företagen på ett snabbt och 

effektivt sätt utbyta information och kunskap, vilket gör distriktet unikt. Detta mönster kan 

även urskiljas hos Slakthusområdet där de lokala föreningarna som tillsattes under perioden 

1934-1940 underlättade informationsspridningen och kunskapsutbytena. Denna 

informationsspridning och kunskapsutbyten resulterade i avknoppningar och nyföretagande 

inom förädlingsbranschen av kött. Även inflyttning av förädlingsföretag skedde till 

Slakthusområdet vilket banade vägen för nästa fas.  

 

När företagen inom en viss verksamhetsgren blir tillräckligt många börjar de prägla den lokala 

miljön på så sätt att många individer erhåller kunskap om infrastrukturen (Malmberg 2000). 

Detta stämmer väl överrens med Slakthusområdet. Att fler och fler kött- och charkuteriföretag 

lokaliserades på området medförde att många fick kunskap och information om 
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infrastrukturen via informella relationer, vilket skapade ännu mer avknoppningar och 

nyföretagande.   

 

Såsom teorin förespråkar förstärks infrastrukturen genom diverse investeringar och 

framväxten av organisationer som anpassas till den dominerade branschen (Malmberg 2000). 

Detta kan åskådliggöras genom flertalet investeringar Slakthusområdet gjorde mellan 

perioden 1966-1982. Problemen med infrastrukturen på Slakthusområdet gjorde att styrelsen 

utformade en upprustnings- och förnyelseplan vilket innefattade en ombyggnad av området, 

vilket stämmer väl in med teorin där denna fas karaktäriseras av diverse investeringar. Denna 

fas karaktäriseras även av att skräddarsydda utbildningar etableras på området vilket även 

återfinns hos Slakthusområdet, där en charkuteriskola byggdes.  

 

Att klustret blir så dominerande att själva ortnamnet blir en del av företagens varumärke är 

något som kan relateras till Slakthusområdet där den påbörjade upprustningen som skedde 

under perioden 1966-1982 började dra till sig externa aktörer. Även områdets 

marknadsföringssatsningar medförde att nya företag ville etableras på området. Ansamlingen 

av företag inom en viss bransch lockar underleverantörer och andra verksamheter som kan 

relateras till branschen att etablera sig på området. Detta inträffade även för Slakthusområdet 

under 1980-talet där serviceföretag som kan relateras till kött- och charkuteriindustrin 

etableras på området.  

 

Det som avviker från teorin är att det här skedde en kris för Slakthusområdet där den 

kommunala slakten lades ned, men en pånyttfödelse skedde strax efter då ett privat företag tog 

över slakten. Ännu en kris tog fart som till slut resulterade i att slakten lades ner 1991 på 

grund av lönsamhetsproblem vilket var slutet för slakteriverksamheten – det skedde aldrig 

någon pånyttfödelse för slakteribranschen igen.  

 

Konsolideringsfasen karaktäriseras av att mindre företag slås samman eller köps upp så att de 

kommer att ingå i större företagskonstellationer (Malmberg 2000). Detta skede kan jag ej 

urskilja hos Slakthusområdet där området istället direkt gick över till stagnation- och krisfas. 

Denna stagnation- och krisfas kanske inte skulle ha inträffat om företagen istället skulle slås 

samman eller köpts upp. Dock inträffade inte detta då lönsamhetsproblemen istället medförde 

till konkurser för många företag.   
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Att kluster förr eller senare drabbas av kriser är något som stämmer väl överens med 

Slakthusområdet. Under perioden 1991-1997 hade all slakteriverksamhet upphört och många 

företag gick i konkurs. Att kriserna många gånger beror på att marknaden för produkterna 

sviktar stämmer överens med Slakthusområdet. I och med inträdet i EU 1995 medförde detta 

en ökad konkurrens och dels krävdes EU-anpassade lokaler för fortsatt produktion. Denna kris 

bearbetades vilket skapade en marknad för ändamålsenliga och godkända lokaler för 

stycknings- och charkuteriproduktion, vilket även var början på en omvandling och 

pånyttfödelsefas för kött- och charkuteriindustrin. 

 

Krisen för Slakthusområdet besegrades, där nya planer för ombyggnation och kontinuerliga 

projekt utfördes, för att bemöta framtiden. Omvandlingen skedde genom att nya installationer 

och förbättringar gjordes av de tekniska anläggningarna. Debatterna om djurhållning och 

sjukdomar medförde en ökad efterfrågan på hygieniska lokaler för förädlingsverksamhet, 

vilket var början på Slakthusområdets pånyttfödelse.  

 

Dock omgärdas Slakthusområdet idag av en del oklarheter angående områdets framtida 

utveckling vilket gör det svårt att sia om framtiden. Om en ”Matstad” blir aktuell kanske detta 

skapar större möjligheter för företagen vilket banar väg för en fortsatt livscykelutveckling. 

Detta skulle för Slakthusområdet betyda en stor omvandling. Om förslaget på en multiarena 

skulle infrias kanske detta skapar en ytterligare kris för Slakthusområdet, vilket kan vara 

slutet för området, enligt teorin. Om man ska följa teorin är det då fördelaktigt att företag slås 

samman och bilda en stor företagskonstellation för att bli mer betydelsefulla. Det som dock 

talar för att det inte ska uppstå en ny krisfas är att Slakthusområdet inte saknar de faktorer 

som Alberti tar upp i sin forskning (se figur 3). Dock beror Slakthusområdets utveckling på 

vilka politiska beslut som fattas. I och med att Slakthusområdet har begränsade 

utvecklingsmöjligheter vad gäller utbyggnad av området förhindrar detta att andra externa 

aktörer etableras på området, vilket minimerar innovations- och utvecklingsmöjligheten. 

Risken finns att Slakthusområdet ”snöar in sig” i deras struktur och inte vidareutvecklas, 

vilket gör området omodernt såsom problembakgrunden framhäver. Således kan det vara en 

fördel att flytta hela området till någon annan större geografisk plats, exempelvis Jordbro, så 

att fler företag kan etableras vilket ökar konkurrensen och sporrar företagen till utveckling. 

Detta kommer i längden att stärka det lågteknologiska industriella klustret.  
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5.2 SLAKTHUSOMRÅDETS BETYDELSE FÖR KÖTT- 

OCH CHARKUTERIFÖRETAGEN 
Slakthusområdet som fenomen har ett flertal konkurrensfördelar som uppfylls av teorin, vilket 

även har en stor betydelse för kött- och charkuteriföretagen inom området. Området är i min 

mening behäftat med de positiva egenskaper som framhävs i teorin, även om omfattningen av 

dessa egenskaper kan diskuteras. Dock har syftet inte varit att analysera hur ”klustrigt” 

Slakthusområdet är och det bör därför inte läggas alltför mycket kraft kring detta. Området 

har dock många positiva egenskaper som symboliserar ett dynamiskt kluster:  

 

Det är kött- och charkuteriindustrin som utgör kärnan på Slakthusområdet, men till detta kan 

läggas ett antal relaterande, stödjande och komplementära verksamheter. Således ger den 

schematiska bilden som återfinns i teorikapitlet en anvisning om att kärnan därutöver 

inbegriper företag som levererar specialiserade varor och komponenter, teknologi och 

produktionsutrustning samt relaterande tjänster. Vidare ingår de företag som köper de färdiga 

produkterna liksom de branscher som inte ingår i klustret men som ändå påverkar 

det(Malmberg 2002). Slakthusområdet är uppbyggt ur denna ”systemkaraktär” vilket innebär 

många fördelar för området. För att åskådliggöra hur Slakthusområdet är uppbyggt utifrån 

teorin kommer en figur visas nedan:  
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Figur 5: Schematisk bild av Slakthusområdet med dess relaterande, stödjande och komplementära 

verksamheter (Egen modell).  

 

Som åskådliggörs ovan är kött- och charkuteriindustrin inom Slakthusområdet kopplade till 

varandra via olika typer av länkar. Dessa relationer gör det möjligt att betrakta 

Slakthusområdet inte som ett antal fristående enheter utan som en samling av relaterade 

verksamheter, det vill säga ett industriellt kluster. Dessa relaterande, stödjande och 

komplementära verksamheter är uppdelade i olika kategorier. Dessa olika aktörer är kött- och 

charkuteriföretagen inom Slakthusområdet beroende av. Den vänstra sidan av bilden är kött- 

och charkuteriföretagens så kallade inputs, vilka förser deras behov, medan den högra sidan 

symboliserar företagens så kallade outputs. Slakthusområdet som ett industriellt kluster länkas 

samman av goda relations- och kommunikationssystem samtidigt som en dynamisk och 

sporrande konkurrens är påtaglig. Denna struktur styrks av klusterteorin.   
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Vissa av företagen är från början etablerade på området, men det vanligaste är att företagen 

har flyttat till området från någon annan lokalisering. Anledningen till varför företagen har 

valt att etablera sig på Slakthusområdet har flera orsaker. En av orsakerna är tillgången på 

ändamålsenliga lokaler där det idag finns svårigheter med att hitta EU-godkända lokaler för 

produktion av kött- och charkuteriprodukter. De ändamålsenliga lokalerna är för företagen en 

stor betydande fysisk resurs och vidare även en konkurrensfördel vilket stärker 

produktionsfaktorförhållandena inom området. En annan orsak till varför företagen har valt att 

etablera sig på Slakthusområdet är tillgången på relaterande, stödjande och komplementära 

verksamheter, som av företagen används som gemensamma resurser. Dessa gemensamma 

resurser, såsom transportlösningar, fryslagerhållning, reparation av maskiner, 

förpackningsmaterial och emballage, stärker faktordynamiken inom Slakthusområdet (se figur 

5). Denna fördelaktiga infrastruktur sänker kostnaderna samtidigt som det stärker 

dragningskraften till området (Porter 2000). I och med att företagen samordnar transporterna 

till viss del, sänks kostnaderna samtidigt som det är miljövänligt.  

 

De väletablerade transport- och kommunikationssystemen gör Slakthusområdet unikt och 

därmed svårt att kopiera till andra geografiska platser, vilket styrker det som står i teorin 

(Porter 2000). Ännu en faktor som stärker Slakthusområdet är dess lokalisering vilket skapar 

en knytpunkt för andra aktörer. Denna strategiska lokalisering gäller inte bara storstockholm 

utan gäller även nationellt, då oavsett vart man ska skicka en leverans så kommer den fram 

nästa dag. Denna struktur kan likna ett hjul där navet är Slakthusområdet medan ekrarna är 

det nätverk som omgärdar området.  

 

Strukturen tycks likna både det Marshallianska industriella distriktet och även Nav-och-eker 

distriktet (Markusens 1996). Slakthusområdet karaktäriseras av små- och medelstora företag 

där utbytet flödar fritt mellan företagen, vilket liknar det Marshallianska distriktet. Dock är 

länkarna till externa företag starka, både vad gäller kunder och leverantörer, vilket istället 

liknar Nav-och-eker distriktet. Ännu en likhet med Nav-och-eker distriktet är att 

personalutbytet mellan företagen är litet och att inblandningen av statliga aktörer är stor vid 

uppbyggnad av infrastrukturen. Dock är arbetskraften på Slakthusområdet flexibel där de 

anställda är trogna distriktet snarare än själva företaget, vilket återigen liknar det 

Marshallianska distriktet. Således har en ny typ av industriella kluster växt fram inom 

forskningen.  
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Infrastrukturen med alla dess relaterande, stödjande och komplementära verksamheter är 

något som är unikt och skräddarsytt till området vilket stärker faktordynamiken och således 

konkurrenskraften. Dessa unika och lokala resurser som är anpassade till Slakthusområdet 

kommer att leda till ett ännu mer dynamiskt kluster vilket även kommer att dra till sig 

människor med idéer och kompetens (Porter 2000). Detta kan behövas då kompetent personal 

är en bristvara inom området. Företagen är beroende av kompetent personal vilket verkar vara 

svårt att få tag på. Detta kan förklara varför en del av personalen inte har någon utbildning 

inom livsmedel. Således är produktionsfaktorn vad gäller humankapitalet relativt lågt. För att 

lösa problemen med att hitta kompetent personal skulle det vara en fördel för företagen att 

samarbeta med något utbildningsinstitut, vilket inte görs i dagsläget. Tyvärr har gymnasiet för 

kött- och charkuteriutbildning lats ner vilket kan förklara varför humankapitalet anses vara 

lågt. Jag tror att en del av problemen med att hitta kompetent personal skulle lösas om 

Charkskolan skulle återupptas. Det som är en trygghet för företagen när det gäller att hitta 

kompetent personal är de goda relationerna företagen har inom området. Vid nyrekrytering av 

personal är kontakterna bland företagen ett väsentligt verktyg, vilket stärker det som står i 

teorin att horisontella relationer är en faktor som ligger till grund för klusterbyggandet.   

 

Dock är rulliansen av personal hög, vilket ökar kompetensen, kunskapsspridningen och 

informationsutbytet. Även de uttalade kontakterna och goda relationerna företagen har med 

kunder, leverantörer och konkurrenter ökar flödet av information och kunskapsspridning. 

Detta gynnar i sin tur innovationsförmågan då företagen tenderar att sporra varandra till 

utveckling. Såsom det står i teorin (Porter 2000) är det inte konkurrensen som företagen söker 

inom ett kluster, utan det är snarare den dynamiska och informationsspridande miljö som 

uppstår genom konkurrensen, vilket jag anser stämmer överens med Slakthusområdet.  

 

De ständiga och återkommande kontakterna företagen har med varandra på området har ofta 

ett företagsmässigt syfte. Vid sidan av dessa företagsmässiga kontakter sker kontakter som är 

mer socialt betingade, vilket stärker infrastrukturen. Dessa sociala kontakter bidrar även till 

informations- och kunskapsspridning. Således är de uttalade luncherna ett effektivt verktyg 

för ett ökat flöde av information och kunskap, vilket även framhävs i teorin (Porter 2000). Det 

som även underlättar informationsspridningen är den geografiska närheten till andra 

relaterande, stödjande och komplementära verksamheter, vilket är en betydande faktor till 

varför företagen väljer att lokalisera sig på området.   
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Såsom nämnts tidigare är kund- och leverantörsrelationerna mycket goda vilket har gjort att 

företagen har förstått betydelsen av att utveckla sina produkter vilket i sin tur stärker 

efterfrågeförhållandena. Såsom teorin säger, är närhet till och kontakter med krävande kunder 

och konkurrenter en faktor som driver fram utvecklingen på lång sikt (Porter 2000). Detta kan 

även urskiljas inom Slakthusområdet där närhet till konkurrenterna, vilka även agerar som 

företagens kunder, har gjort att företagen i allt större utsträckning lägger resurser på 

produktutveckling där förpackningen har kommit att bli alltmer central. På så vis stärks 

innovationskraften genom att vara lokaliserad i närhet av komplementära verksamheter. Dock 

har innovationskraften en viss begräsning där innovationsmöjligheterna är inte lika påtagliga 

inom Slakthusområdet som inom högteknologiska industriella kluster.  

 

För att bemöta konkurrensen har de flesta företagen valt att ”nischa” sig, det vanligaste 

förekommande är genom produkterna, kvalitén och servicen. Detta kan relateras till 

efterfrågeförhållandena där de krävande kunderna har bidragit till förståelsen för att 

specialisera sig. I och med att de flesta företagen försöker att ”nischa” sig så stärker detta 

dynamiken inom området. Denna paradoxala utveckling, där företagen på ett sätt konkurrerar 

samtidigt som de agerar som varandras komplement stärker klusterdynamiken. Jag tror att det 

är en fördel att företagen försöker att ”nischa” sig, då Slakthusområdet på så vis kan erbjuda 

ett brett sortiment av produkter, vilket även ökar dragningskraften till området. Dock kan jag 

tycka att företagen borde ”nischa” sig ännu mer än bara genom produkterna, kvalitén och 

servicen. Det vore bättre om fler företag valde att ”nischa” sig mot mer ”ovanliga” produkter 

såsom produktion av halalkött.  

 

Som nämnts tidigare sker inte längre någon slakt på området, vilket förklarar varför råvaran 

av naturliga skäl kommer från annat håll. Däremot får många charkuteriföretag sin 

råvarutillförsel tillfredställd genom styckningsföretagen på området medan 

styckningsföretagen oftast får råvaran från svenska slakterier. Dock föreligger viss typ av 

handel mellan företagen på området vilket skapar en trygghet för företagen då de vid specifika 

behov eller i krissituationer går att lösa problemen. Det bör dock poängteras att det vanligaste 

är att företagen köper in råvaran externt. Detta skiljer sig från teorin där ett dynamiskt kluster 

karaktäriseras av att leverantörerna finns i den lokala miljön som bidrar till innovationer och 

nytänkande (Porter 2000). Dock finns det andra relaterande, stödjande och komplementära 

verksamheter inom Slakthusområdet som tillika är företagens leverantörer som gynnar 
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utvecklingen inom den lokala miljön. Dessa kan exempelvis vara förpacknings- och 

emballageföretag som kommer med nya innovationer för paketeringen.  

 

Det som försämrar faktordynamiken, och således infrastrukturen är att en del företag inte är 

villiga att samarbeta. Det som däremot underlättar samarbetet och kommunikationen mellan 

företagen är att de flesta är medlem i någon stödjande organisation, där KCF är den 

vanligaste. Därigenom kan företagen dra nytta av snabbare informationsflöde och gemensamt 

utvecklingsarbete. Vad som däremot bör förbättras är samarbetet med den lokala föreningen 

som finns på området, vilka inte tycks vara alltför aktiva. Om området ska stärka 

produktionsfaktorförhållandet ytterligare bör de satsa på den lokala föreningen vilket i 

längden kommer att öka tryggheten hos företagen. Det som dessutom försämrar 

infrastrukturen inom Slakthusområdet är den geografiska storleken, vilken är alldeles för liten. 

Det är så trångt inne på området att det skapar proppar i trafiken vilket tycks vara irriterande. 

Dessutom är det svårt för andra externa aktörer att etablera sig på området p.g.a. storleken 

vilket minimerar konkurrensen och därmed innovationsförmågan. Bland företagen är 

flexibilitet och service återkommande begrepp när de beskriver områdets struktur. Många 

poängterar förmågan hos företagen att anpassa sig och snabbt ställa om produktionen när detta 

behövs. Detta är en faktor som gör Slakthusområdet konkurrenskraftigt då företagen snabbt 

kan tillgodose sina kunder med varor. Denna flexibilitet menar informanterna går ej att uppnå 

hos de större stycknings- och charkuteriföretagen, vilket således är något unikt för området 

och stärker dragningskraften och därmed klusterdynamiken.    

 

I och med att företagen inom Slakthusområdet agerar som kunder, leverantörer och 

konkurrenter till varandra kan de dra nytta av snabbare informationsflöde och gemensamt 

utvecklingsarbete (Porter 2000). En effekt av de personliga relationerna och det snabba 

informationsflödet innebär detta en fördel för företagen på Slakthusområdet då de snabbare 

kan få en uppfattning om marknaden och dess förändringar. Detta kan vara nödvändigt för att 

få en bättre överblick av ny teknik och tjänster. De så kallade vertikala och horisontella 

relationerna som verkar starkt inom Slakthusområdet är det som ligger till grund för 

klusterbyggandet.     

 

En betydande faktor som påverkar Slakthusområdet negativt är politiska beslut. I och med att 

en del av marken ägs av Stockholm stad sitter företagen i en beroendeställning till 

fastighetsförvaltningen. Detta har i nuläget uppdagats då Stockholm stad har planer på att 



 57  

göra Slakthusområdet till en ”Matstad”. En del ser det som en möjlighet medan andra ser det 

som ett hot. Beroendeställningen till fastighetsförvaltningen har gjort att fler och fler företag 

funderar på att flytta verksamheten till Jordbro (vilket skulle lösa problemen med den 

geografiska storleken), medan andra menar att detta inte skulle vara fördelaktigt ur 

lokaliseringssynpunkt. Oavsett vilka åsikter företagen har kan det konstateras att politiska 

beslut är något som påverkar Slakthusområdet starkt. Således är det inte bara 

produktionsfaktorförhållanden, efterfrågeförhållanden, relaterade och understödjande 

branscher samt struktur, strategi- och konkurrensförhållanden som påverkar ett industriellt 

kluster, utan även politiska beslut samt den geografiska storleken. Således har även 

diamantmodellen vidareutvecklats vilket är ett nytt bidrag till klusterforskningen.  
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6. RESULTAT 
 

I detta kapitel redovisas vad som framkommit ur analysen. Kapitlet syftar till att presentera 

undersökningens resultat och därigenom besvara syftet. Uppsatsens syfte är att analysera 

kött- och charkuteriindustrins etablering och utveckling inom ett industriellt kluster samt vilka 

faktorer som påverkar betydelsen av att vara lokaliserad inom det industriella klustret. 

Kapitlet är därför uppdelat efter uppsatsens två delsyften där det första avsnittet besvarar 

analysen för kött- och charkuteriindustrins etablering och utveckling på Slakthusområdet 

medan det andra avsnittet besvarar vilka faktorer som påverkar betydelsen av att vara 

lokaliserad inom detta industriella kluster.  

 

6.1 KÖTT- OCH CHARKUTERIINDUSTRINS 

ETABLERING OCH UTVECKLING PÅ 

SLAKTHUSOMRÅDET  
Jag har genom att analyserat Slakthusområdets historiska utveckling hittat ett mönster som 

kan kopplas till teorin. Det finns vissa avvikelser från teorin, men dessa är få. Således följer 

Slakthusområdet teorin om klusters livscykel bra. För att visa detta på ett bra sätt har jag 

utformat en graf för att lättare åskådliggöra likheterna och skillnaderna mellan ett industriellt 

klusters livscykel och Slakthusområdets etablering och utveckling. Den blå linjen visar 

industriella klusters livscykel enligt teorin medan den röda streckade linjen visar 

Slakthusområdets livscykel och historiska utveckling. Slakthusområdets streckade graf visar 

vart livscykeln avviker från klusterteorin. Grafen visas nedan. 
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Figur 6: Grafisk beskrivning av klusters uppkomst, utveckling, fall och pånyttfödelse tillsammans med 

Slakthusområdets utvecklingsfaser enligt denna modell (Egen modell) 

 

 

Slakthusområdets pionjärfas grundar sig i en slumpmässig händelse då Stockholms stad, på 

grund av en bristfällig hygienisk hantering, var i stort behov av ett offentligt slakthus. Det 

fanns emellertid aldrig några planer på att slakthuset i direkt anslutning skulle kompletteras 

med en mängd stycknings- och charkuteriföretag. Efter en tid centraliserades partihandeln 

med kött vilket medförde att staden beslutade att upplåta tomträtter vilket skapade en extern 

attraktionskraft där alltfler efterfrågade ändamålsenliga lokaler för kött- och 

charkuteriproduktion. Detta resulterade i en ökad inflyttning till Slakthusområdet. Även 

uppbyggnad av andra relaterande, stödjande och komplementära verksamheter tycktes vara en 

stor dragningskraft för andra externa aktörer.  

 

Således är det politiska beslut som ligger till grund för Slakthusområdets existens och 
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Därmed är det Stockholms stad och dess politiska beslut som till stor del avgör 

Slakthusområdets framtid. Därmed utgör Stockholms stad både ett hot och en möjlighet.  

Men det är inte bara Stockholms stad som utvecklat Slakthusområdet, utan även den 

attraktionskraft området har till externa aktörer. Dragningskraften till området var till en 

början tillgång på råvaror. Under senare tid minskades emellertid tillgången på råvaror då 

slakten upphörde, vilket idag har gjort att råvaruåtgången tillfredsställs utanför 

Slakthusområdet. Emellertid skapar det stora och koncentrerade antalet kött- och 

charkuteriföretag en större tillgång på råvaror än om företagen låg enskilt. Efter beslutet om 

EU-godkända lokaler för produktion av kött- och charkuteriprodukter blev attraktionskraften 

ännu större till området då det uppfyllde kraven på ändamålsenliga lokaler. Detta förklarar 

varför många företag har valt att flytta till området från någon annan lokalisering. Därmed vill 

jag påstå att Slakthusområdets utveckling styrs av tre drivkrafter: 1) Stockholms stad 2) 

tillgången på råvaror och ändamålsenliga lokaler samt 3) närhet till relaterande, stödjande och 

komplementära verksamheter. Det är således politiska beslut, tillgången på råvaror och 

ändamålsenliga lokaler samt uppbyggnad av relaterande, stödjande och komplementära 

verksamheter som ligger till grund för Slakthusområdets etablering och utveckling.  

 

6.2 FAKTORER SOM PÅVERKAR BETYDELSEN AV ATT 

VARA LOKALISERAD INOM SLAKTHUSOMRÅDET 
Analysen av Slakthusområdets etablering och utveckling ger en förståelse för hur området är 

uppbyggt och vilka faktorer som påverkar området. Jag har i analysen för Slakthusområdets 

betydelse för kött- och charkuteriföretagen kommit fram till vissa faktorer som påverkar 

betydelsen av att vara lokaliserad inom området.  

 

Den fysiska och sociala närheten till relaterande, stödjande och komplementära verksamheter 

är en faktor som påverkar betydelsen för företagen stort. Som analysen visar skapar närheten 

till konkurrenter, leverantörer, kunder, stödjande organisationer och tjänsteföretag en trygghet 

hos företagen. Om det uppstår problem eller om något företag behöver hjälp går det oftast att 

hitta en lösning. Närheten till relaterande, stödjande och komplementära verksamheter sporrar 

även företagen till utveckling vilket tycks vara en betydande faktor. Dessutom skapar 

närheten till dessa verksamheter en dragningskraft hos andra externa aktörer. Därmed vill jag 
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framhäva betydelsen av den trygghet som den fysiska och sociala närheten till de relaterande, 

stödjande och komplementära verksamheterna genererar företagen inom området.  

 

Bland de relaterande, stödjande och komplementära verksamheterna finns tillgången till 

distributionskanaler. Slakthusområdet tycks ligga strategiskt placerat ur distributionssynpunkt, 

precis utanför Stockholms stadskärna och i anslutning till ett flertal transportleder. 

Lokaliseringen är dessutom nationellt strategiskt placerat där antalet distributionskanaler 

skapar ett nätverk vilket når hela Sverige inom ett dygn. Slakthusområdet kan på detta vis 

liknas vid ett hjul, där själva klustret är navet och ekrarna är nätverket som omgärdas klustret. 

Genom den strategiska lokaliseringen kan transportkostnaderna sänkas samtidigt som det 

”sparar” på miljön. Med detta som bakgrund vill jag påstå att betydelsen för företagen är den 

strategiska lokaliseringen som bildar ett nav till lokala, regionala samt nationella aktörer.    

 

Flexibilitet och service är något som återkommer hos företagen. Trots att många företag är 

”nishade” och produktspecialiserade är det många som framhäver att flexibiliteten och 

servicen är något som är unikt och går således inte att kopiera till andra geografiska områden. 

De små- och medelstora företagen på området har en förmåga att anpassa produktionen så att 

kunderna kan få leveransen snabbt. För att skapa denna flexibilitet har samarbetet mellan 

företagen en väsentlig betydelse. Detta är något som inte kan uppfyllas av de trögrörliga 

företagen utanför Slakthusområdet. Även om flexibiliteten och servicen grundar sig mycket 

på företagens storlek är även lokaliseringen av betydelse. Förmågan att hålla en hög 

flexibilitet och service förenas med närheten till de relaterande, stödjande och komplementära 

verksamheterna, vilket i sin tur stärker tryggheten hos företagen. Flexibiliteten stärks även 

genom det goda transportnätverket. Därmed är möjligheten till flexibilitet och hög service en 

betydande faktor för företagen som är lokaliserade på Slakthusområdet.  

 

Det som är en trygghet för företagen när det gäller att hitta kompetent personal är den goda 

relationen företagen har inom området. Vid nyrekrytering av personal är kontakterna bland 

företagen ett väsentligt verktyg. Detta är en faktor som har en stor betydelse för företagen då 

det är svårt att hitta komptent personal, vilket då underlättas genom det goda relations- och 

kommunikationssystemet. Det goda relations- och kommunikationssystemet ökar även 

kompetensen, kunskapen och informationsspridningen vilket i sin tur ökar företagens 

innovationsförmåga. Betydelsen av det goda relations- och kommunikationssystemet 

möjliggör även närhet till krävande kunder och konkurrenter vilket driver fram utvecklingen 
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på lång sikt. Jag vill därmed påstå att det goda relations- och kommunikationssystemet är en 

faktor som påverkar betydelsen för företagens lokalisering på Slakthusområdet.  
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7. SLUTSATS 
I detta kapitel ska jag utifrån resultatanalysen, besvara uppsatsens problemformulering 

vilken är: Vilka faktorer är ett lågteknologiskt industriellt kluster beroende av för sin framtida 

utveckling.  

 

Uppsatsen belyser vissa faktorer som ett lågteknologiskt industriellt kluster är beroende av för 

framtida utveckling. Slakthusområdet, som i synnerhet är ett lågteknologiskt industriellt 

kluster, är beroende av ett flertal faktorer som avgör klustrets framtid. Förenklat kan sägas att 

de två drivkrafter som genererat en etablering, utveckling och koncentration av detta 

lågteknologiska industriella kluster är politiska beslut och tillgång på råvaror och 

ändamålsenliga lokaler. Den fysiska och sociala närheten till relaterande, stödjande och 

komplementära verksamheter har ökat tryggheten för företagen. Dessa relaterande, stödjande 

och komplementära verksamheter är kött- och charkuteribranschen inom Slakthusområdet 

beroende av för sin framtida utveckling. Om en avsaknad av närhet till dessa verksamheter 

skulle föreligga skulle klustrets framtida utveckling ifrågasättas och således vara en 

riskfaktor. Därmed är lågteknologiska industriella kluster beroende av ändamålsenliga 

lokaler samt en närhet till relaterande, stödjande och komplementära verksamheter för en 

framtida utveckling.  

 

Slakthusområdets fördelaktiga strategiska lokalisering bildar ett nav av transport- och 

kommunikationsmöjligheter, vilket har kommit att bli en stark beroendefaktor för det 

lågteknologiska industriella klustret. De goda transport- och kommunikationsmöjligheterna 

möjliggör för området att nå hela Sverige inom ett dygn, vilket även ökar flexibiliteten. 

Därmed är lågteknologiska industriella klusters framtida utveckling beroende av de goda 

transport- och kommunikationssystemen som den strategiska lokaliseringen karaktäriseras 

av.   

 

Det största hotet eller den största möjligheten för Slakthusområdet, beroende på hur man ser 

det, är de politiska besluten. I och med att Stockholms stad äger en stor del av marken och till 

viss del fastighetsbeståndet, påverkas Slakthusområdet av de beslut som tas gällande marken 

med dess fastigheter. Därmed är lågteknologiska industriella kluster starkt beroende av 

politiska beslut.  
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8. DISKUSSION KRING VAL AV TEORI 
Jag har som utgångspunkt i mitt val av teori använt mig av klusterteorin. Kärnan i Porters 

klusterteori är diamantmodellen vilken jag har använt som ett ramverk för att tolka uppsatsens 

andra delsyfte. Modellen kan betecknas som en konceptuell modell utifrån vilken ett klusters 

utveckling kan förstås, vilket förklarar mitt teorival. Hur utvecklingen sedan kommer att 

gestalta sig avgörs i vissa fall som inte inryms i modellen, vilka exempelvis kan vara 

kommunikation. Således kan jag i efterhand säga att det vore en fördel att även ta med teorier 

om kommunikation och relationer då jag har förstått att kluster i hög utsträckning präglas av 

detta. Dock fastslår Porter i ”The Competitive Advantages of Nations” att företag som bildar 

ett kluster är länkade till varandra på olika sätt. Kopplingarna mellan företag i ett kluster 

består inte bara av flöden av fysiska föremål utan förefaller vara av mer subtilt slag. Istället 

riktas intresset att kluster är som lärande system. Detta bygger på närheten till andra 

relaterande företag vilket stimulerar utbytet av information och kunskap. Porter framhäver att 

den geografiska närheten skapar förutsättningar för att bygga upp tillit mellan aktörerna som 

bidrar till ökad öppenhet i informationsutbytet. Porter argumenterar även för att en lokal 

industristruktur kännetecknas av att många företag i samma bransch stimulerar lärande- och 

innovationsprocesser, ty i sådan omgivning ökar sannolikheten för att enskilda företag får 

tillgång till kunskap och information från andra aktörer i klustret. I efterhand kan jag 

konstatera att Slakthusområdet har ett flöde av kunskap och information, men branschen 

karaktäriseras inte av innovationsarbete. Således kan jag i efterhand ifrågasätta valet av 

Porters klusterteori då hans teori grundar sig på att kluster är nyskapande och innovationsrika. 

Slakthusområdet är inte en sådan bransch där det finns utrymme för innovationer, vilket 

förklarar varför denna aspekt förbises i jämförelse med Porters klusterteori.  

 

Porter menar alltså att geografisk närhet är viktigt för kunskapsflödet mellan företag. Men jag 

har haft svårigheter att mäta flödet av kunskapen. Hur mäter man detta? Huruvida det svaga 

empiriska stödet beror på svårigheter att mäta de förhållanden som binder samman ett kluster 

eller på att sådana bindningar saknas är en öppen fråga. Dock torde faktumet att geografiska 

koncentrationer i olika steg i en värdekedja vara ett starkt indicium för förekomsten av något 

binder dem samman. Svårigheten är att påvisa vad som binder företagen samman inom ett 

kluster. Således hade det varit positivt att använda teorier om kommunikation och relationer, i 

och med att kluster är uppbyggda kring detta. I längden räcker det inte med att endast 
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analysera industriella kluster utifrån Porter.  Kan man tänka sig ett kluster där de ingående 

företagen saknar kopplingar till varandra? I detta fall skulle förekomsten av ett kluster bara 

vara ett uttryck för regional specialisering. Regioner har egenskaper som attraherar vissa typer 

av verksamheter och dessa egenskaper utgörs inte av kopplingar till andra likartade företag i 

regionen. Möjligen finns det en koppling som består i att det utvecklas en rivalitet mellan 

företagen som främjar företagens konkurrensförmåga. I ett sådant fall skulle sålunda 

rivaliteten utgöra klustrets bindemedel.   

 

Man kan tycka att klusterteorin har en svag empirisk förankring, ett förhållande som 

klusterteorin delar med de flesta andra samhällsvetenskapliga teorier. Den sociala 

verklighetens höga komplexitet medför att teorier aldrig förefaller uteslutna varandra. Detta 

innebär att samhällsvetenskapliga teorier aldrig uppnår samma allmängiltighet som 

naturlagar. De kan vara sanna och falska på samma gång. Den intressanta frågan blir istället 

hur fruktbart ett perspektiv är. Jag menar att Porters klusterperspektiv har haft stor 

genomslagskraft och tillämpbar på många sätt. Men finns det ett annat teoretiskt perspektiv 

som ett alternativ till klusterteorin? Ett klusters utveckling kanske istället ska studeras utifrån 

ett processperspektiv. Strukturella förhållanden kan ofta ge en trovärdig förklaring till den 

rådande situationen, men det ger en dålig vägledning vad gäller att förstå de processer som 

genererat situationen. I verkligheten är diamantens faktorutbud, företagsstrategi, struktur och 

rivalitet, efterfrågan samt relaterande, stödjande och komplementära verksamheter inga 

konstanter. Karaktären på dessa variabler varierar över tiden. Under vissa tidsperioder kan 

några av dem skapa gynnsamma förutsättningar för klusterutveckling. Under andra perioder 

kan dem hämma en sådan utveckling. I förklaringar av hur existerande kluster kommit till 

tenderar man att behandla dessa faktorer som konstanter. Dock är teorier förenklingar av en 

komplex verklighet. En teoris bärighet är att fånga upp de centrala faktorerna, vilket jag anser 

Porter lyckas med i sin klusterteori. Klusterteorin gör inte anspråk på att förklara hela det 

mångfacetterade förlopp som leder fram till utvecklingen i ett specifikt kluster, utan är en 

förenkling av verklighetens kluster. Således anser jag att Porters teori är tillämpbar för att 

analysera Slakthusområdet.  Det jag ville mäta i min studie, som även grundar sig i mitt val av 

teori var att undersöka hur dynamiskt Slakthusområdet är och vilka fördelar företagen har att 

vara lokaliserade i närhet av andra relaterande företag och på så sätt analysera områdets 

betydelse för företagen och vidare dess framtid. Om området har en stark dynamik med 

många fördelar men att företagen ej är medvetna om detta kan de dra nytta av varandra för att 

skapa konkurrensfördelar och i längden stärka sin framtida utveckling.  
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9. MITT BIDRAG  
 

Jag anser att jag i denna studie bidragit till en ökad förståelse för klusterbegreppet i form av 

nya infallsvinklar gällande ett lågteknologiskt industriellt kluster. Detta tror jag kan vara av 

intresse, inte minst för aktörerna inom Slakthusområdet. Kanske kan detta öppna upp 

företagens ögon inför de egenskaper som området har att erbjuda vilket kan komma att stärka 

Slakthusområdets framtida utveckling. Dessutom har studien bidragit till en vidareutveckling 

av klusterteorin, där två nyanseringar har skapats.  

 

Det första bidraget till klusterforskningen är en ny typ av industriellt distrikt. 

Slakthusområdets struktur kunde inte karaktäriseras av någon av de olika typerna av 

industriella distrikt som framhävdes i teorikapitlet. Områdets struktur tycktes vara en 

blandning av det Marshallianska distriktet och Nav-och-eker distriktet. Således föddes en ny 

typ av industriella distrikt. Detta distrikt karaktäriseras av små- och medelstora företag, där 

närhet av relaterande, stödjande och komplementära verksamheter är starka vilket skapar en 

hög flexibilitet. Distriktet är beroende av goda transport- och kommunikationssystem vilket 

skapar starka länkar inom nätverket. De flesta av företagens kunder och leverantörer är 

lokaliserade utanför distriktet, vilket betyder att externa länkar är väsentligt. Den interna 

handeln mellan företagen inom distriktet är förekommande, men personalutbyte mellan 

företagen är få. Således är den interna arbetsmarknaden liten men av stor betydelse för 

företagen. Distriktet är dessutom beroende av statliga aktörer och deras politiska beslut vid 

utbyggandet av infrastrukturen. 

 

Det andra bidraget till klusterforskningen är en vidareutveckling av Porters diamantmodell. 

Jag vill påstå att ett kluster inte bara är uppbyggt kring de fyra faktorer som Porter framhäver i 

sin teori. Utöver de fyra faktorerna (produktionsfaktorförhållanden, efterfrågeförhållanden, 

relaterade och understödjande branscher samt struktur, strategi- och konkurrensförhållanden) 

påverkas även klusterdynamiken av politiska beslut. Således vill jag tillföra diamantmodellen 

ytterligare en faktor som påverkar klusterdynamiken. Dock bör det poängteras att den 

empiriska studien inte är tillräcklig för att kunna dra den slutsatsen, men logiskt sätt skulle 

detta kunna vara fallet. Vidare vill jag tillföra diamantmodellen hur viktig kommunikationen 
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och relationerna är inom klustret. Således anser jag att Porters teori har en avsaknad av dessa 

faktorer vilket bör tas hänsyn till.   
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BILAGOR 
 

BILAGA 1: KARTLÄGGNING AV SLAKTHUSOMRÅDET 

 

 
 

Kött- och charkuteriföretag  Adress 
(SNI-kod: 10112& 10130) 

 

1. Annerstedt Flodin AB  Hallvägen 14 

2. Arena Kött AB   Slakthusgatan 6 

3. Bells Food AB   Styckmästargatan 13  

4. Bergfalk & Co AB   Boskapsvägen 21 

5. Borgulfs Kött & Fläsk L. Rowland AB Fållan 11 

6. Chark Food AB   Slakthusgatan 16 

7. ELKO Kött AB   Fållan 9   

8. EKO Fågel, fisk & Mittemellan AB Hallmästarvägen 10 

9. Engvall & Aug Falk Nya Chark AB Slakthusgatan 15 

10. Farmen Köttservice AB  Hallvägen 28 
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11. Fluck & Örby Kött och Fläsk AB Rökerigatan 21 

12. Fruängens Kött & Chark AB + Matfrakt AB  Stora Skorstensgatan 26 

13. Fällmans Kött AB   Hallmästarvägen 10 

14. J R Kött AB   Stora Skorstensgatan 18 

15. Josefs Lammhouse AB  Kylhusgatan 10 

16. Köttimporten AB   Palmfältsvägen 17 

17. K Lagerström Företagen AB  Fållan 10 

18. KA Kött Försäljnings AB  Styckmästargatan 8 

19. K.M.K Kött AB   Slakthusplan 24 

20. Korvcaschen AB   Fållan 8 

21. Krogkött Thomas Gocial AB  Slakthusgatan 13 

22. Max Kullberg Chark AB   Slakthusgatan 6 

23. Mårtenssons Partiaffär AB  Slakthusgatan 8 

24. Olle Hartwig AB    Hallvägen 11 

25. Olle Nyberg Chark AB  Stycmästargatan 7 

26. Pegrom AB   Fållan 3 c 

27. Prime Food AB   Hallvägen 9 

28. Qibbla Halal Kött AB  Rökerigatan 3 

29. Restaurangkött AB   Hallvägen 15 

30. Servicestyckarna AB  Boskapsvägen 24 

31. Specialchark AB   Hallvägen 19 

32. Stockholms Butikskött AB  Hallvägen 8 

33. Sven P Matkompaniet AB  Hallgränd 5-9 

34. Svea Kött & Grönt AB  Stycmästargatan 4 

35. Söders Kött & Chark AB  Slakthusgatan 8 

36. T-G:s Kött och Parti AB  Slaktmästargatan 9 

37. Tornfrys Produktion AB  Hallvägen 16 

38. Wurstmaster AB   Slakthusgatan 4 

39. Årsta Kött AB   Hallvägen 17-19 

 

Tjänsteföretag som relateras till kött- och charkuteriföretagen 
 

1. Coldsped Transport AB 
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2. Fastighets & Saluhallskontoret  

3. Frigoscandia Distribution AB 

4. Jörnsveds Charkstäd AB 

5. Johanneshovs Slakthusfrys AB 

6. KCF branschorganisation  

7. Köttbranschens Riksförbund 

8. L-Å Axelssons Transport AB 

9. Maskin och Fabriksservice AB 

10. PH Svets och maskinservice AB 

11. Pumpex AB 

12. Renhållningsförvaltningen  

13. Segerhammarmaskin Service AB  

14. Slakthusfrysen AB 

15. Stadsbudens Magasin 40 

16. Stockholms Hotell & Restaurangskola  

17. Suomen Verpackungs AB 

18. Swedish Farm and Agroindustrial Services AB 

19. Trane Sweden AB 

20. Wipak AB 

 

Övriga livsmedelsföretag  
 

1. COOP Sverige AB 

2. Gourmet Food AB 

3. Grönsakshallen Sorunda AB 

4. Horisontimporten AB 

5. Diplom-Is Sverige AB 

6. J & B Delikatesser AB 

7. Johanneshov Potatis AB 

8. Mat på Jobbet AB 

9. Pandalus AB 

10. Param Para AB 

11. Quality Meals Production QMP AB 
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12. Sabis AB 

13. Scan Foods AB 

14. SeaSam Food AB 

15. Stockholms Glasslager AB 

16. Trenton AB 

 

Övriga företag som ej relateras till livsmedelföretag 
 

1. AF Elteknik AB 

2. Adidas Sverige AB 

3. AGE kontor och data AB 

4. Analys Ekonomi AI AB 

5. Art Line Reklam  

6. Astringo AB 

7. Audiocom AB 

8. Bankgirocentralen BCG AB 

9. Barber & Frisörkonsult 

10. Bejmek AB 

11. Bilplåtkirurgerna AB 

12. Brill & Co 

13. Business Vision Consulting AB 

14. Cefalo AB 

15. City Mail Sweden AB 

16. Credit Link AB 

17. Dialog Tolkservice AB 

18. Distans Strateg AB 

19. Electro Engineering AB 

20. Elmästarna AB 

21. Eriksson och Sjöhag Elektriska AB 

22. Fastighets AB Tuben  

23. Fröderberg Art AB 

24. Förstoringsateljén AB 

25. Ha Elektriska AB 
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26. Handelsbanken 

27. Hannings Rör AB 

28. HL Dataanalys AB 

29. Inotec AB 

30. J & J Bokföringsteam AB 

31. JR Bygg och Entreprenad 

32. JW Inredningar AB 

33. Larmator Energi AB 

34. Leif Hanssons Plåtslageri AB 

35. Libeno Invest AB 

36. Lipid AB 

37. M2 Media AB 

38. Mats Brodin Bygg AB 

39. Mobrey AB 

40. Monsab, Musik & Nöjesservice AB 

41. Nejdefelt Yrkes & Proofilkläder AB 

42. Parkab Övervakning AB 

43. Partymakarna Parab Rest AB 

44. PCS Projektservice AB 

45. PG Plast AB 

46. Plus Data Redovisning 

47. Privatgirot AB 

48. Profina AB 

49. Restaurang Flitiga Lisa AB 

50. Restaurang Globen Peking AB 

51. Restaurang Kultingen AB 

52. Restaurang Terrassen 

53. Slakthusgrillen AB 

54. Stockholms Dövas Förening AB 

55. Trafikkontoret AB 

56. Vendagon AB 
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BILAGA 2: ENKÄT 

 

Enkät – kött- och charkuteriföretagen på Slakthusområdet 
 
Syftet med undersökningen är att analysera kött- och charkuteriindustrins etablering och 

utveckling inom ett industriellt kluster, och dels vilka faktorer som påverkar betydelsen av att 

vara lokaliserad inom det industriella klustret. Undersökningen kommer att användas som 

underlag till analysen för en magisteruppsats på Södertörns högskola för Institutionen för 

ekonomi och företagande. Undersökningen innefattar alla kött- och charkuteriföretag på 

Slakthusområdet i Johanneshov.  

 

SVAREN ÄR SJÄLVKLART ANONYMA! 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig på tel:  

 

Del I: Faktorförhållanden 
 

Fråga 1: Hur länge har företaget funnits på Slakthusområdet? 

 

Svar:______________________________________________________________________ 

 

Fråga 2: Varifrån kommer företagets råvarutillförsel? 

 

□ Internt på Slakthusområdet   □ Utanför Slakthusområdet                   □ Både och 

 

Fråga 3: Anser du att tillgången på specialiserade maskiner, tjänster och arbetskraft m.m. inom 

Slakthusområdet är en konkurrensmässig fördel för ert företag? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

 

Fråga 4: Försöker ert företag att ”nischa“ sig jämtemot andra företag på Slakthusområdet för att skapa 

konkurrensmässiga fördelar, och i sådant fall hur? 
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Svar:______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 5: Anser du att ert företag utvecklas i takt med den förändring som sker på marknaden? 

(maskiner, produkter m.m.) 

 

□ Ja  □ Nej   □ Vet ej 

 

Fråga 6: Anser du att infrastrukturen fungerar bra på Slakthusområdet? 

 

□ Ja  □ Nej   □ Vet ej 

 

Fråga 7: Anser du att ert företag har unika kunskaper som är svåra att imitera av andra aktörer, i 

sådant fall vilka? 

 

Svar:______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Fråga 8: Har du den uppfattningen att Slakthusområdet i helhet har en dragningskraft för andra 

externa aktörer? 

 

□ Ja  □ Nej   □ Vet ej 

 

Fråga 9: Har ert företag något samarbete med någon akademisk utbildningsinstitution, såsom 

universitet eller högskola? 

 

□ Ja  □ Nej   □ Vet ej 

 

Fråga 10: Har ert företag något samarbete med något gymnasium, i sådant fall vilket? 

 

Svar:______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 11: Har majoriteten av personalen utbildning inom livsmedel? 
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□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 12: Hur sker rekrytering av ny personal? 

 

□ Internt på Slakthusområdet  □ Externt  □ Både och 

 

Fråga 13: Har kontakter en väsentlig betydelse vid rekrytering av personal? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 14: Är det lätt att hitta kompetent personal? 

 

□ Ja   □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 15: Deltar personalen i förändringsprocesser, såsom produktutveckling? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

 

Del II: Efterfrågeförhållanden  

 
Fråga 16: Är företagets kunder lokaliserade i närområdet? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Både och 

 

Fråga 17: Anser du att era kunder ställer höga krav på ert företag (såsom miljö, hygien osv.)? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 18: Anser du att kunderna ställer så pass höga krav att ni är tvungna att lägga stora resurser på 

produktutveckling m.m.? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

Fråga 19: Anser du att ni har en bra relation med era kunder? 
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□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Del III: Relaterade & Stödjande företag 
 

Fråga 20: Tror du att era kunder är lojala mot ert företag? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 21: Anser du att ni har en bra relation med era leverantörer? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 22: Är företagets leverantörer lokaliserade i närområdet? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Både och 

 

Fråga 23: Vilka aktörer är ni beroende av för att kunna driva er verksamhet? 

 

Svar:______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 24: Är ert företag medlem i någon stödjande förening, i sådant fall vilken? 

 

Svar:______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 25: Stödjer och samarbetar företagen inne på Slakthusområdet, och i sådant fall hur? 

 

Svar:______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 26: Köper och säljer ert företag varor och tjänster med andra företag på Slakthusområdet? 
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□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 27: Rangordna betydelsen av att ha närhet till likartade verksamheter 

(1 = liten betydelse 10 = stor betydelse) 

 

1       2      3      4       5      6       7      8      9      10 

 

□      □      □      □      □      □      □      □      □      □ 

 

Del IV: Strategi, Struktur & Rivalitet 

 
Fråga 28: Anser du att företagen på Slakthusområdet delar på gemensamma resurser, såsom 

transportlösningar, utbildningsprogram, expertstöd m.m.? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 29: Anser du att det föreligger stark och dynamisk konkurrens på Slakthusområdet? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 30: Anser du att den lokala rivaliteten på Slakthusområdet sporrar företagen till utveckling? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 31: Anser du att Slakthusområdet stimulerar avknoppningar och nyföretagande på området? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 32: Anser du att informationen och kunskapen flödar fritt inom Slakthusområdet? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 33: Anser du att det är hög rullians av personal mellan företagen på Slakthusområdet? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 
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Fråga 34: Har du den uppfattningen att det är ett bra socialt umgänge på området?  

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 35: Har det förekommit många konkurser på Slakthusområdet den senaste tiden? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 36: Anser du att Slakthusområdet är strategiskt lokaliserat? 

 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Fråga 37: Vilka är de största hoten för Slakthusområdet anser du? 

 

Svar:______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Övriga kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 3: SVAR PÅ ENKÄT 

 
Frekvenstabeller  
 
 

Hur länge har företaget funnits på Slakthusområdet 

  Antal Procent 

10 år 2 6,1

11 år 1 3,0

12 år 3 9,1

16 år 2 6,1

17 år 1 3,0

18 år 1 3,0

19 år 1 3,0

20 år 2 6,1

21 år 1 3,0

25 år 1 3,0

26 år 2 6,1

27 år 1 3,0

28 år 2 6,1

32 år 1 3,0

35 år 1 3,0

38 år 1 3,0

45 år 1 3,0

48 år 1 3,0

52 år 1 3,0

61 år 1 3,0

70 år 1 3,0

80 år 2 6,1

83 år 2 6,1

90 år 1 3,0

 

Total 33 100,0

 
 
 

Varifrån kommer företagets råvarutillförsel 

  Antal Procent 

Externt 7 21,2

Både och 26 78,8

 

Total 33 100,0
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Är tillgången på specialiserade maskiner, tjänster och arbetskraft m.m. inom 
Slakthusområdet en konkurrenskraftig fördel för företaget 

  Antal Procent 

Ja 20 60,6

Nej 10 30,3

Vet ej 3 9,1

 

Total 33 100,0

 
 
 

Försöker företaget "nischa" sig jämtemot andra 
företag på Slakthusområdet, och i sådant fall hur 

 Antal Procent 

Dyrast mot kund 1 3,0
Extra förädlade produkter 1 3,0
Halal kött 1 3,0
Hög kvalité och hög service 4 12,1
Hög leveranssäkerhet och 
välputsade varor 1 3,0

Producerar lamm 1 3,0
Produkterna 7 21,2
Produktutveckling 1 3,0
Storhushållskunder, brett 
sortiment och sabba 
leveranser 

1 3,0

Säljer till gatukök 1 3,0
Tillverkningen 1 3,0
Nej 13 39,4
Total 33 100,0

 
 

Utvecklas företaget i takt med den förändring som sker på marknaden 

  Antal Procent 

Ja 24 72,7

Nej 6 18,2

Vet ej 3 9,1

 

Total 33 100,0

 
 

Fungerar infrastrukturen bra på Slakthusområdet 

  Antal Procent 

Ja 21 63,6

Nej 8 24,2

Vet ej 4 12,1

 

Total 33 100,0
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Har företaget unika kunskaper som är svåra att 
imitera av andra aktörer, i sådant fall vilka 

 Antal Procent 

Halal kött 1 3,0
Hög kvalité och hög service 2 6,1
Kunskap 3 9,1
Produkterna 5 15,2
Produktionen 1 3,0
Service och produkterna 1 3,0
Snabba leveranser och brett 
sortiment 1 3,0

Nej 19 57,6
Total 33 100,0

 
 

Har Slakthusområdet en dragningskraft för andra externa aktörer 

  Antal Procent 

Ja 25 75,8

Vet ej 8 24,2

 

Total 33 100,0

 
 

Har företaget något samarbete 
med någon akademisk 

utbildningsinstitution, såsom 
universitet eller högskola 

 Antal Procent 

Ja 1 3,0 
Nej 32 97,0 
Total 33 100,0 

 
 

Har företaget något samarbete med något gymnaisum, i sådant fall vilket 

  Antal Procent 

Nej 22 66,7

Nej, förut Charkskolan 10 30,3

Restaurangskolor 1 3,0

 

Total 33 100,0

 
 

Har majoriteten av personalen utbildning inom livsmedel 

  Antal Procent 

Ja 27 81,8

Nej 6 18,2

 

Total 33 100,0
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Hur sker rekrytering av ny personal 

  Antal Procent 

Externt 3 9,1

Både och 30 90,9

 

Total 33 100,0

 
 

Har kontakter en väsentlig betydelse vid rekrytering av personal 

  Antal Procent 

Ja 30 90,9

Nej 2 6,1

Vet ej 1 3,0

 

Total 33 100,0

 
 

Är det lätt att hitta kompetent personal 

  Antal Procent 

Ja 5 15,2

Nej 26 78,8

Vet ej 2 6,1

 

Total 33 100,0

 
 

Deltar personalen i förändringsprocesser, såsom produktutveckling 

  Antal Procent 

Ja 25 75,8

Nej 7 21,2

Vet ej 1 3,0

 

Total 33 100,0

 
 

Är företagets kunder lokaliserade i närområdet 

  Antal Procent 

Ja 5 15,2

Nej 5 15,2

Både och 23 69,7

 

Total 33 100,0

 
 

Ställer företagets kunder höga krav, såsom miljö, hygien osv. 

  Antal Procent 

Ja 31 93,9

Nej 2 6,1

 

Total 33 100,0
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Ställer kunderna så pass höga krav att företaget är tvugna att lägga stora 

resurser på produktutveckling m.m. 

  Antal Procent 

Ja 26 78,8

Nej 7 21,2

 

Total 33 100,0

 
 

Har företaget en bra relation 
med deras kunder 

 Antal Procent 

Ja 33 100,0 

 
 

Är kunderna lojala företaget 

  Antal Procent 

Ja 16 48,5

Nej 13 39,4

Vet ej 4 12,1

 

Total 33 100,0

 
 

Har företaget en bra relation 
med deras leverantörer 

 Antal Procent 

Ja 32 97,0 
Nej 1 3,0 
Total 33 100,0 

 
 

Är företagets leverantörer lokaliserade i närområdet 

  Antal Procent 

Ja 3 9,1

Nej 14 42,4

Både och 16 48,5

 

Total 33 100,0

 
 

Vilka aktörer är företaget beroende av för att kunna driva deras verksamhet 

  Antal Procent 

Inga 1 3,0

Leverantörer 4 12,1

Leverantörer och kunder 2 6,1

 

Leverantörer och transportörer 1 3,0
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Leverantörer, kunder och 
personal 2 6,1

Leverantörer, kunder och 
serviceföretag 8 24,2

Leverantörer, kunder, personal 
och serviceföretag 4 12,1

Levverantörer, kunder och 
serviceföretag 1 3,0

Personalen 1 3,0

Slakterier 4 12,1

Styckningsföretag 3 9,1

Styckningsföretag, kunder, 
personal och serviceföretag 1 3,0

Transport och serviceföretag 1 3,0

 

Total 33 100,0

 
 

Är företaget medlem i någon stödjande förening, i sådant fall vilken 

  Antal Procent 

KCF 18 54,5

KCF och lokal förening 5 15,2

Lokal förening 1 3,0

Nej 9 27,3

 

Total 33 100,0

 
 

Stödjer och samarbetar företagen inne på 
Slakthusområdet, och i sådant fall hur 

 Antal Procent 

Genom KCF 6 18,2
Inte direkt 1 3,0
Logistik & Varor 1 3,0
Tjänster 2 6,1
Transporter 1 3,0
Utbjuder varor och tjänster 14 42,4
Utbyter erfarenheter 1 3,0
Nej 6 18,2
Vet ej 1 3,0
Total 33 100,0

 
 

Köper och säljer företaget varor och tjänster med andra företag på 
Slakthusområdet 

  Antal Procent 

Ja 28 84,8

Nej 5 15,2

 

Total 33 100,0
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Betydelsen av att ha närhet till 
likartade verksamheter 

 Antal Procent 

1 1 3,0 
3 1 3,0 
4 1 3,0 
5 4 12,1 
6 2 6,1 
7 5 15,2 
8 5 15,2 
9 6 18,2 
10 8 24,2 
Total 33 100,0 

 
 

Delar företagen på Slakthusområdet på gemensamma resurser,såsom 
transportlösningar, utbildningsprogram epertstöd m.m. 

  Antal Procent 

Ja 18 54,5

Nej 11 33,3

Vet ej 4 12,1

 

Total 33 100,0

 
 

Föreligger det stark och dynamisk konkurrens på Slakthusområdet 

  Antal Procent 

Ja 24 72,7

Nej 3 9,1

Vet ej 6 18,2

 

Total 33 100,0

 
 

Sporrar den lokala rivaliteten på Slakthusområdet företagen till utveckling   

  Antal Procent 

Ja 22 66,7

Nej 6 18,2

Vet ej 5 15,2

 

Total 33 100,0

 
 

Stimulerar Slakthusområdet avknoppningar och nyföretagande  

  Antal Procent 

Ja 12 36,4

Nej 13 39,4

Vet ej 8 24,2

 

Total 33 100,0
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Är det hög rullians av personal mellan företagen på Slakthusområdet 

  Antal Procent 

Ja 10 30,3

Nej 18 54,5

Vet ej 5 15,2

 

Total 33 100,0

 
 

Är det ett bra socialt umgänge på Slakthusområdet 

  Antal Procent 

Ja 20 60,6

Nej 9 27,3

Vet ej 4 12,1

 

Total 33 100,0

 
 
 

Är Slakthusområdet strategiskt lokaliserat 

  Antal Procent 

Ja 26 78,8

Nej 6 18,2

Vet ej 1 3,0

 

Total 33 100,0

 
 

Vilka är de största hoten för Slakthusområdet 

 Antal Procent 

Billiga importer 1 3,0
Höga hyror, alldeles för höga 
kostnader 1 3,0

Konkurrens om lokaler och 
Politiska beslut 1 3,0

Politiska beslut 20 60,6
Politiska beslut och 
prisändringar 3 9,1

Politiska beslut och stora 
aktörer såsom ICA 2 6,1

Priser och tillgång på svenskt 
kött 1 3,0

Stora aktörer såsom ICA 2 6,1
Vet ej 2 6,1
Total 33 100,0

 
 


