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1. INLEDNING 
 
Denna uppsats ämnar bidra till diskussionen om nätverk och industriella kluster. 
Detta inledande kapitel syftar till att klargöra bakgrunden till den valda 
problemvärlden samt föra en diskussion kring det konkreta problem som 
resulterar i de frågeställningar och det syfte som uppsatsen avser besvara. 
 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Mänskligheten har inträtt en ny informationsålder i och med den 
informationsteknologiska utvecklingen, menar Manuel Castells (2000). Dock påstår 
han att den nuvarande globala utvecklingen ännu inte kan jämföras med den 
industriella revolutionen eller den informationsrevolution som uppstod med det 
tryckta ordet. Det som talar för att det ändå är frågan om en revolution, eller 
åtminstone en tydlig trend, är en framträdande informationsteknologisk inverkan på 
kommunikationsmedlens effektivitet, menar Castells (2000). Dessa 
informationsbaserade teknologier är drivkrafterna bakom den så kallade nya ekonomin, 
vars stötepelare är information, globalisering och nätverkstänkande (Söderström et al, 
2001). Informationsutvecklingen har inneburit en väsentlig produktivitetstillväxt i de 
nya kunskaps- och informationsbaserade företagen. Globaliseringen, som ökar tack 
vare kommunikationsmedlens utveckling, innebär enligt Castells (2000), kapacitet att 
arbeta på världsomfattande nivåer. Det som binder samman den globala ekonomin är 
nätverk, både mellan och inom industrier. Även samverkan mellan företag, i form av 
bland annat ett ökat informationsutbyte, har stigit i takt med den alltjämt pågående 
globaliseringen, menar författaren.  
 
Inom såväl nationalekonomiska som geografiska och regionalpolitiska sammanhang 
har den geografiska koncentrationen av företag länge varit ett väldiskuterat ämne. 
Porter (1990) introducerade konceptet kluster, som en definition av en grupp 
interrelaterade företag, leverantörer, besläktade industrier och specialiserade 
organisationer, lokaliserade till specifika områden. Redan i början av 1900-talet 
uppmärksammade dock Marshall (1920) att geografiskt förtätade zoner av små och 
medelstora företag hade en förmåga att skapa särskilt gynnsamma förutsättningar för 
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förnyelse och tillväxt. Idag är klusterbegreppet ett oerhört hett ämne inom 
näringspolitiken och belyser det speciella förhållande som råder mellan anhopade 
företag inom en viss region (Mellgren, 2004). 
 
Hollywood, filmbranschens Mekka, är ett uppmärksammat exempel på en lokal miljö 
med en starkt utpräglad kultur karakteriserad av konkurrens och mångfald. Detta är 
en miljö med en stark attraktionskraft för skådespelartalanger och kapital från hela 
världen. På samma sätt kallas regionala företagskluster för ”industriella Hollywoods”, 
där täta nätverk och en speciell lokal kultur är framträdande. (Sölvell, 2000) I 
internationella sammanhang finns ett flertal kända exempel på typiska regionala 
kluster. Ett mycket välkänt industriellt Hollywood är Silicon Valley i Kalifornien, men 
nämnas bör också Sophia-Antipolis i Frankrike, Emilia-Romagna i norra Italien och 
Ruhr-området i Tyskland. Det som är utmärkande för dessa områden är att företagen 
i dessa huvudsakligen har sin verksamhet inom den högteknologiska sektorn. Men 
även mer traditionella industrier som bilindustrin och finansbranschen har en 
karaktäriserande förekomst av kluster. (Sölvell, 2000) 
 
Exempel på industriella Hollywoods i Sverige är Stockholmsförorten Kista och 
Gnosjöregionen, som utmärkt sig med sina entreprenöriska företaganden och 
nätverk. På grund av den senaste tidens satsning på IT-forsking har Sverige ibland 
målats upp som Europas Silicon Valley. Sin ringa storlek till trots, kännetecknas det 
svenska företagsklimatet av många framgångsrika industrier, samlade i kluster av små 
och medelstora företag, där internationella konkurrensfördelar skapas. Lokala miljöer 
inom kluster spelar en mycket viktig roll för företagens tillväxtförmåga och kan vara 
den viktigaste konkurrensfördelen i den nya ekonomin. (Söderström et al, 2001) 
 
Sverige erbjuder alltså ett utmärkt exempel på regionala zoner som kännetecknas av 
täta nätverk mellan företagen. Mjärdevi Science Park1, en samling av högteknologiska 
företag i utkanterna av Linköping, är ett exempel på företagssamarbeten som väckt 
vårt intresse. Denna science park2 kan ses som ett industriellt Hollywood, som fungerar 
som en klusterbildande samlingsplats för företag inom ett inskränkt område. Detta 
kluster av företag kommer därmed att utgöra den empiriska kärnan i denna studie.  
 
 

 
1 http://www.mjardevi.se 
2 Begreppet definieras i kapitel 3 Interaktioner i teorin 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Drivkraften bakom den till synes paradoxala utveckling, där lokala miljöer växer fram 
i en i övrigt allt mer globaliserad omgivning, kommer att belysas närmare i denna del 
av inledningen. Som vi har sett i föregående avsnitt, väljer idag många företag att 
tillämpa lokaliseringsstrategier och koncentrera sin verksamhet till väl valda regioner. 
Istället för att positionera sig genom kostnadseffektivitet och global konkurrens, 
skapas då konkurrensfördelar genom innovation (Söderström et al, 2001). I dessa fall 
medför inte den i övrigt tillsynes globaliserade världen att nationella 
hemmamarknader förlorar sin betydelse, då denna marknad kommer att fungera som 
basen för den kunskap och teknologi som skapar konkurrensfördelar. Detta synsätt 
innebär enligt Porter et al. (1993) att långsiktiga konkurrensfördelar byggs upp genom 
en innovationskraft som accentuerar företagets förmåga att skapa kundnytta genom 
att vara nyskapande och specialiserande. Porters diamantmodell3 belyser fördelarna 
med att ha en gynnsam konkurrenskraftig hemmamarknad som bland annat sporrar 
aktörers innovationsförmåga och kunskapsutvecklande. Därmed blir de lokala 
miljöerna allt viktigare ju mer globala marknaderna blir (Sölvell, 2000).  
 
Enligt Porter (1990) väljer företag att samverka i kluster främst på grund av externa 
skalfördelar, såsom högre produktivitet. Det enskilda företaget kan ta dessa 
skalfördelar i anspråk, då företagen drar nytta av varandra. Klusterbildningen bygger 
alltså inte enbart på att företagen inom en viss bransch tenderar att gyttra ihop sig till 
en region, utan att företagen är beroende av att befinna sig i en lokal miljö med starka 
länkar. Dessa länkar kan fungera som nätverk inom klustret mellan exempelvis 
forskning, specialiserad arbetskraft, leverantörer och kunder. (Söderström et al, 2001) 
Kluster av företag kan därmed vara sammankopplade och beroende av varandra och 
utgöra delar i ett totalt företagsnätverk. Värt att noteras är dock att företag i 
framgångsrika kluster kännetecknas av en intensiv konkurrens sinsemellan, samtidigt 
som de ska samarbeta för att söka efter vägar för att skapa ett fungerande nätverk. 
(Sölvell, 2000)  
 
På grund av de fördelar som har uppmärksammats i media och litteratur under de 
senaste åren har klusterbegreppet kommit att etablera sig allt starkare. Regionala och 
kommunala satsningar för att skapa Science Parks eller teknikbyar förekommer i flera 
svenska regioner, som i fallet Mjärdevi. I dessa områden inrättas speciella nätverk för 
att säkra och utlösa entreprenöriella nätverksaktiviteter. Kärnan i dessa nätverk utgörs 

 
3 För vidare diskussion se kapitel 3 Interaktioner i teorin 
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av de relationer som fogar samman olika aktörer med varandra. Teorins klusterpolitik 
fokuserar främst på de fördelar och vinna-vinna situationer, som dessa relationer medför 
för företagen. I takt med att klusterbegreppet exponeras allt flitigare i media och 
forskningssammanhang, uppmärksammas det dock att denna bild av kluster kan vara 
alltför positiv. Allt oftare används nämligen termer som kluster och industriella distrikt 
för att beskriva en region som inte alls kännetecknas av det täta relationsbyggande 
som ursprungligen föreslås av denna term. Curran & Blackburn (1994) och Shaw 
(1997) i O’Donnell et al (2001) tror att nya småföretagare har mindre kontakt med sin 
närmaste omgivning än vad som förr var brukligt.  
 
Kontinuerligt under studiens gång har vi mötts av en allmän uppfattning om att det 
ska finnas en viss typ av länkar företag emellan när dessa befinner sig inom ett visst 
begränsat område. Finns då dessa länkar inom ett koncentrerat geografiskt område 
och hur ser dessa förhållanden i sådana fall ut? Vad har företag inom ett närområde 
för relationer till varandra i dessa tider präglade av nedskärningar, där företagen 
tvingas sätta sin egen överlevnad i första hand? Å andra sidan kan dessa mindre 
gynnsamma marknadsförhållanden sporra till nytänkande genom att företagare söker 
nya samarbetsmöjligheter för att effektivisera sin verksamhet. Mellgren (2004) menar 
emellertid att verkligheten snarare bör liknas vid klister än kluster eftersom dynamiken, 
innovationen och tillväxten 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 något mer för att nätverket ska uppstå? 
 

1.3 SYFTE 
 
Denna diskussion har lett oss fram till följande syfte som vi ämnar besvara inom 
ramen för denna uppsats: 
 
Vårt syfte är att förstå på vilka sätt olika aktörer inom ett kluster kan interagera med 
varandra för att länkarna dem emellan skall vara mer påtagliga än hos en grupp 
geografiskt koncentrerade företag? 
 
Till vår hjälp för att uppfylla detta syfte kommer följande syftespreciserande frågor att 
utredas: 

• Vad är kluster? 
• På vilka sätt kan aktörer interagera med varandra inom ett kluster? 
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• Innebär aktörernas interagerande inom ett kluster fördelar för dessa aktörer 

och i så fall vilka? 
• Vilka faktorer påverkar graden av aktörernas interagerande med varandra 

inom ett kluster?  
 

1.4 DISPOSITION 
 

 Inledning: Detta kapitel syftar till att redogöra för vad uppsatsen skall komma 
att handla om genom att presentera bakgrund, problemdiskussion samt syfte. 

  

 Metod: I detta kapitel klargörs det vetenskapliga förhållningssättet och det 
praktiska genomförandet. 

 

 Interaktioner i teorin: Detta är uppsatsens teoretiska kapitel där de teorier 
som skall användas för att analysera det empiriska materialet presenteras. 

 

 Interaktioner i praktiken: I detta kapitel sammanförs teorierna med det 
empiriska materialet i en empirisk analys. 

 

 Slutsats: Kapitlet syftar till att besvara uppsatsens syfte och därigenom 
presentera studiens resultat. 

 

 Vårt bidrag & förslag till framtida forskning: Vårt bidrag och intressanta 
frågor som väckts under studiens gång och skulle platsa i en framtida uppsats 
framförs. 
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2. METOD 
 
Föregående kapitel belyste uppsatsens problemområde och vad uppsatsen skall 
komma att undersöka. Som en följd av detta redogör istället detta metodkapitel för 
hur denna undersökning rent praktiskt skall genomföras. Kapitlet inleds med en 
diskussion kring begreppet vetenskap och på vilket sätt denna uppsats bidrar till 
skapandet av ny kunskap. Därefter klargörs vårt praktiska tillvägagångssätt i 
genomförandet av denna studie. En kritisk diskussion kring vårt val av metod förs 
genomgående i kapitlet för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om 
tillförlitligheten i våra metodval.  
 

 

2.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 
Metoden kan enligt Jacobsen (2002) ses som ett hjälpmedel för att samla in och 
beskriva en empirisk verklighet. Konsten att mäta och bedöma denna verklighet i 
praktiken, kommer då naturligt att gå hand i hand med, och influeras av, det 
vetenskapliga förhållningssätt som ligger till grund för studien. Alla vidare 
ställningstaganden kommer därmed att baseras på vårt vetenskapliga förhållningssätt 
och essentiella begrepp såsom kunskap, förförståelse, objektivitet samt hermeneutik. 
 
Ordet vetenskap härrör från latinets scire som betyder att veta (Frankfort-Nachmias & 
Nachmias, 1996). Vi, som författare till denna uppsats, förknippar just vetenskap med 
naturvetenskapliga forskningar och genombrott där ny kunskap genereras, ofta 
genom matematiska teorier och uträkningar. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) 
menar att vetenskap innebär ett visst förhållningssätt där man kontinuerligt 
omvärderar vad som är sanning, liksom olika metoder och uppfattningar. Detta tyder 
på ett avsevärt bredare användningsområde än det vi förknippar vetenskapen med, 
men handlar fortfarande om att generera kunskap. Nya perspektiv på vetenskap och 
vetenskapsfilosofi som förändrar synen på vetenskapens egenart utvecklas 
kontinuerligt enligt Gilje och Grimen (1992). De menar att vad som gäller som 
vetenskapliga fakta, problem och förklaringar är beroende av vilket ramverk man 
befinner sig inom. Vår vetenskapsteoretiska grund utgörs av ett antal grundläggande 
antaganden som metoderna förutsätter och grundar sig på. Dessa antaganden om 

 6



 INTERAKTIONER INOM KLUSTER 
Fallet Mjärdevi 

 

                                                          

människan, verkligheten, ideal och vetenskaplig metod kallas för paradigm (Starrin & 
Svensson, 1994). Vi menar att även vi i denna studie har arbetat efter antaganden av 
olika karaktär, det vill säga olika paradigm om verkligheten, om vad som är kunskap, 
sanning och objektivitet. Kuhn (i Gilje & Grimen, 1992), som var den som myntade 
begreppet paradigm, menar att ett paradigm är ett allmänt erkänt vetenskapligt 
resultat som under en tid ger en grupp forskare klart definierade problem och 
legitima problemlösningar. Sådana forskningsresultat presenteras sedan i 
vetenskapliga läroböcker. Men vad är då kunskap och hur uppnår vi det?  
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) berättar hur filosofer som Sokrates, Platon 
och Aristoteles för flera tusen år sedan ställde frågor om kunskapens källor och tog 
några första stapplande steg gentemot ett vetenskaplig tänkande och en vetenskaplig 
kunskapsutveckling genom att inte enbart se till ett religiöst baserat tänkande. Redan 
vid denna tidpunkt var en grundläggande frågeställning huruvida det är genom våra 
erfarenheter och sinnen som man finner säker kunskap eller om istället vårt förnuft 
genererar pålitlig kunskap. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) Därefter har 
vetenskapsidealen förändrats allteftersom nya paradigm och ramverk tar vid efter 
gamla, i likhet med Gilje & Grimens (1992) resonemang som vi tidigare framförde. 
Antikens frågeställningar lever dock kvar och har lett fram till vetenskapsideal såsom 
det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga där de huvudsakliga 
förhållningssätten idag är positivism respektive hermeneutik. Dessa begrepp skall vi 
diskutera närmare i nästföljande del. 
 

2.1.1 En hermeneutisk spiral 

 
”Personer ser, inte ögon.” 4

 
Hermeneutik och positivism är två vetenskapliga förhållningssätt som skiljer sig 
markant åt. En distinkt olikhet mellan de två världsbilderna, är besläktad med frågan 
vad som egentligen är vetenskap, sanning och således även kunskap. Den 
naturvetenskaplige positivisten hävdar att data och fakta bör vara observerbara och 
mätbara (Alvesson & Sköldberg, 1995) och att endast det som är objektivt iakttagbart 
är tillräckligt säker kunskap (Gilje & Grimen, 1992). Man kan därmed säga att 
positivism syftar till att bygga positiv, det vill säga säker kunskap (Eriksson & 

 
4  Hanson 1958 i Bowden & Barton, 1998, s. 74, översatt av Bergström & Bondarenko 
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Wiedersheim-Paul, 2001) som är möjlig att stärka genom olika, ofta kvantitativa, 
mätningar. 
 
Emedan positivismen efterlyser iakttagbarhet och objektivitet, bygger hermeneutiken 
å andra sidan på de samhällsvetenskapliga idealen. Begreppet hermeneutik översätts 
av Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) till tolkningskonst eller tolkningslära och avser 
att tolka och förstå hur individer upplever en situation för att därigenom skapa en 
helhetsförståelse för denna situation. Detta betyder att hermeneutiken alltså 
framställer vår verklighet såsom vi uppfattar och därigenom tolkar att den är, varpå 
en tydlig distinktion görs mellan individers förmåga att uppfatta och tillgodogöra sig 
verkligheten, och verkligheten såsom den existerar oberoende av dess individer. 
Hermeneutiken hävdar alltså att kunskap kan vara vetenskaplig och forskningsbar 
trots att den inte grundar sig på en positivistiskt kunskapsgenererande källa som 
opererar fullständigt objektivt och fungerar oberoende av inblandade aktörer (Gilje & 
Grimen, 1992). 
 
Positivismen förespråkar emellertid en värld där data är något som redan finns och 
det är upp till forskaren att objektivt samla in och systematisera dessa data (Alvesson 
& Sköldberg, 1994). Men vi har redan sett hur hermeneutiken speglar verkligheten 
utifrån våra uppfattningar om densamma. För att den helhetsförståelse, som vi 
beskrev ovan, skall kunna infinna sig, krävs att vi tar flera små förståelsesteg på 
vägen. Utifrån våra tidigare erfarenheter gör vi därför ständiga tolkningar beträffande 
vår verklighets beskaffenhet, tolkningar som, med hermeneutiska mått mätt, kommer 
att generera kunskap om en viss företeelse. (Gilje & Grimen, 1992) Det 
hermeneutiska tankesystemet tar som vi ser hänsyn till vår förförståelse, och handlar till 
skillnad från positivismen, inte om att finna den absoluta sanningen.  
 
Vår sanningsuppfattning liksom vår förförståelse, kan därmed vara högst subjektiv. 
Som individer har vi nämligen i enlighet med Patton (2002), egna värdegrunder och 
tankeramverk, utifrån vilka vi tolkar vår verklighet. Detta resonemang är som vi ser 
länkat till vår personliga förförståelse och den tidigare erfarenhet som denna 
förförståelse baseras på. Detta subjektiva ramverk kan jämföras med ett par färgade 
fönsterrutor eller glasögon som påverkar vår syn på, det vill säga vår upplevelse av, 
och därigenom även vår förståelse för, verkligheten. Filosofen Platon definierade 
kunskap som sann tro förenad med goda grunder (Starrin & Svensson, 1994). Vad vi anser 
vara sann tro eller goda grunder, kan dock variera från person till person med våra 
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personliga ramverk och vår förförståelse, eller beroende på vilka glasögon vi valt att 
utrusta oss med för dagen. 
  
Som det inledande citatet antyder menar vi att vad som är sanning, liksom skönhet 
och kvalitet, det vill säga tycke och smak, endast är subjektiva bedömningar där alla 
har sin egen personliga uppfattning om vad som är sanning och vad som är osanning. 
Vår livsåskådning bär här utpräglat hermeneutiska drag då våra värderingar och vår 
förkunskap påverkar hur vi förehåller oss till sanningen. Det är inte med objektiva 
tabula rasa ögon som vi beger oss iväg på en färd för att finna en allmängiltig och 
absolut sanning. Verkligheten är således subjektiv hos varje individ, vilket innebär att 
den måste försättas och studeras i sitt specifika sammanhang för att förstås (Jacobsen, 
2002). Liksom Jacobsen (2002), anser vi att våra studieobjekt utgör en del av sin 
verklighet, inte att de är avskilda från den, varför verkligheten kan vara svår att 
studeras objektivt på det sätt som positivismen förespråkar. 
 
Detta resonemang kan relateras till ett av hermeneutikens karaktäristika, nämligen att 
helheten består av delar som denna helhet kan förstås ur. Emellertid kan meningen 
hos en del endast förstås om den sätts i samband med helheten (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Att enbart studera individerna utan att se till det sammanhang 
utifrån vilka dessa är hämtade, deras tolkningar och förförståelse, skulle därmed inte 
leda till en ökad helhetsförståelse. Denna tankegång kan även utvecklas vidare om vi 
mer konkret ser till hur vår förförståelse har påverkat vår studie.  
 
Våra tolkningar av verkligheten är ofrånkomligt influerade av den förförståelse som 
vi har fått exempelvis i form av den analytiska förmåga vi förvärvat genom våra 
universitetsstudier. Vi uppfattar och tolkar alla vår verklighet på ett personligt sätt, 
varför det är svårt att finna en enda objektiv verklighet. Vi har därmed såsom åsikt att 
en objektiv, värderingsfri verklighet inte går att finna eftersom verkligheten inte kan 
existera oberoende av hur vi förhåller oss till den. Inte heller andra medverkande i 
denna studie saknar således förförståelse eller personliga ramverk. Våra tolkningar 
görs utifrån dessa medverkande studieobjekts tolkningar av sin omgivning, tolkningar 
som i sin tur påverkas av studieobjektens personliga förförståelse och ramverk. Även 
i de litteraturstudier som bedrivits i studiens syfte, gör vi kontinuerliga tolkningar som 
ovillkorligen i sin tur påverkas av författares tolkning och förförståelse. 
 
En grafisk illustration över hur hermeneutisk forskning leder till vetenskaplig 
kunskap, kan fås genom att studera den hermeneutiska cirkeln (helhet-delar) eller 
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spiralen (förförståelse-förståelse). Den senare, den hermeneutiska spiralen, syftar till 
att visa hur förståelse, det vill säga kunskap, utvecklas allteftersom information och 
data tolkas och analyseras kritiskt (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 

Ny förståelse 

Dialog 

Dialog 

Tolking 

 
Figur 2.1. En hermeneutiska spiral (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Egen 

bearbetning 
 
I denna uppsats söker vi inte skapa de generella lagar eller slutsatser som en positivist 
skulle göra. Istället vill vi måla upp en subjektiv verklighet som den är betraktad av 
enskilda individer. Vi vill i enlighet med Gilje & Grimen (1992) finna sannolika 
ståndpunkter istället för absoluta sanningar. Denna studie skapar därmed förståelse 
snarare än någon fastställd sanning. Även i denna uppsats syftesformulering framgår 
att meningen är att förstå ett teoretiskt resonemang. Detta tyder, liksom vi redan har 
anat, på att vår uppsats bär prägel av en mer hermeneutisk karaktär. Något som 
förstärker denna känsla är vår uppfattning om att studiens verklighet endast kan 
förstås genom studerande och tolkningar av individers upplevelser av densamma. 
Studien grundas till följd därav på intervjuer där utvalda personer, alla med 
anknytning till Mjärdevi, har återgett sina subjektiva åsikter. Genom att vara 
genomgående observanta på hur våra personliga glasögon påverkar våra tankegångar 
beträffande denna studies teoretiska samt empiriska studier, samt genom att ta hänsyn 
till våra respondenters förförståelse, hoppas vi att utifrån våra förutsättningar där en 
objektiv verklighet är omöjlig för oss att finna, kunna skapa en så realistisk bild av det 
studerade fenomenet som möjligt. 
 

Ny förståelse Tolkning 

Förförståelse 
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2.1.2 Induktion och deduktion 

 
Ytterligare ett steg mot kartläggande av verkligheten görs vid valet mellan en induktiv 
och en deduktiv ansats. Detta val kan underlättas i och med det som Gummesson 
(2000) hävdar, att detta val i praktiken innebär att utgångspunkten för studien avgörs. 
Denna utgångspunkt kan antingen vara empirisk eller teoretisk. Själva reflekterade vi 
till en början över klusterbegreppet och genomförde kontinuerliga litteraturstudier. Vi 
ville även utrusta oss med en viss förståelse för begreppet redan innan vi initierade 
vår empiriska resa, vilket tyder på en deduktiv ansats, där resan går från teori till empiri. 
I en deduktiv ansats sker utgångspunkten i teorin varefter man bygger antaganden om 
hur relationer mellan viss data borde se ut i verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Forskaren väljer att utgå från befintliga teorier som sedan jämförs med den 
upplevda verkligheten för att pröva de befintliga teorierna, allt för att skapa sina egna 
förväntningar om verkligheten (Jacobsen, 2002). Syftet med den deduktiva ansatsen 
är dock ofta att se till redan befintliga teorier och systematisera dessa. I denna studie 
vill vi inte begränsas till dessa teorier, vi vill även söka nya förklaringar och teorier, 
varför vi inte anser vår studie vara rent deduktiv trots allt. 
 
Ser vi då till den induktiva ansatsen har denna sitt utgångsläge i egna empiriska 
observationer och går därmed från empiri till teori (Jacobsen, 2002). Patton (2002) 
menar att det som talar för en induktiv ansats är att man utan ny erfarenhet inte heller 
kan få ny insikt. Enligt denna metod utvecklar forskaren senare nya teorier baserade 
på systematiseringen av den insamlade informationen. Detta är något även vi vill 
kunna göra i vår studie. Men syftet med den induktiva metoden enligt Jacobsen 
(2002) är att inte vara begränsad på något sätt vid studerandet av verkligheten utan att 
istället spegla den på ett objektivt sätt. Informationen samlas alltså in utan att 
forskaren låter sig färgas av tidigare studier (Gummesson, 2000). Detta resonemang 
bär som synes likheter med det positivistiska ideal som vi diskuterade tidigare. Vid val 
av vilken metod som är lämpligast i denna studie ställer vi oss därmed frågande till 
huruvida den induktiva metoden är genomförbar i praktiken, då vi är av åsikten att 
insamlandet av information omöjligen kan ske utan att bli färgad av de förkunskaper 
och den förförståelse som vi redan besitter. Även om utgångspunkten i denna studie 
skedde i den teoretiska datainsamlingen, anser vi oss inte tillämpa vare sig ett rent 
deduktivt eller ett rent induktivt angreppssätt utan snarare ett växelspel däremellan. 
 
Vår undersökning styrdes av problemställningen då vi eftersträvade att skapa en 
förkunskap om det undersökta fenomenet med de befintliga teorierna, ett som vi 
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redan konstaterat deduktivt inslag i vår studie. Emellertid eftersträvade vi samtidigt 
att behålla det öppna sinnet som den induktiva metoden förespråkar när det väl kom 
till den empiriska undersökningen. De förutsägelser om empiri som de befintliga 
teorierna gav oss var inget som begränsade oss vid empiriinsamlingen utan snarare 
fungerade som riktlinjer. På det sättet försökte vi att begränsa den kritik som ofta 
framförs mot deduktion – att forskaren omedvetet eller medvetet enbart letar efter 
den information som han/hon finner relevant för att bekräfta initiala förväntningar, 
med risk att förbise sådan information som skulle omkullkasta dessa (Jacobsen, 
2002). Detta arbetssätt kan även liknas vid det hermeneutiska tankesättet där en del 
inte kan förstås utan helheten och helheten inte kan förstås utan delen. Var för sig 
kan dessa belysa olika delar av fenomenet och ge oss en förståelse för densamma, 
men endast gemensamt kan vi skapa oss en helhetsförståelse (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Våra kombinerade fördjupningar i de olika delarna har därmed gett oss en 
ökad förståelse för helheten. De fakta som vi tolkar har vi dessutom redan en viss 
förförståelse för, och vår förståelseutveckling har därmed skett enligt den 
hermeneutiska spiralen. 
 
Syftet med denna uppsats är inte enbart att testa de relevanta teorierna utan också att 
leta efter nya sätt att titta på det undersökta problemområdet, och möjligen även 
finna kompletterande teoretiska infallsvinklar. Därmed blev denna metod förenlig 
med vad Lundahl & Skärvad (1999) kallar för en analytisk induktion – medvetna om att 
människans verklighetsuppfattningar inte är att jämföra med ett oskrivet ark, 
preciserade vi från början vad och vilka vi ville studera, men avstod från att formulera 
någon hypotes i formell mening. 
 

2.1.3 Kvalitativa och kvantitativa ansatser 

 
Det mer praktiska tillvägagångssättet för att samla och tolka information innebär 
många gånger ett val mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Detta val blir för det 
mesta en direkt följd av de metoder man valde att ansluta sig till på den 
vetenskapsfilosofiska nivån. Båda metoderna är likvärdiga men är menade för olika 
ändamål (Patton, 2002). Generellt innebär bland annat den induktiva ansatsen att 
man går ut i världen med ett öppet sinne, vilket gör detta till ett kvalitativt begrepp då 
det eftersträvar ny information. Den kvalitativa ansatsen innebär därför att forskaren 
eftersträvar en öppen dialog med den intervjuade personen utan att försöka finna 
svar som skulle motsvara förutbestämd information (Jacobsen, 2002). Detta gör att 
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den kvalitativa ansatsen kan jämföras med den induktiva metoden som föga 
begränsar de resultat som forskaren söker att uppnå. Med andra ord utgör den 
kvalitativa ansatsen en pågående process som tillåter forskaren att anpassa studien 
medan den pågår (Jacobsen, 2002). 
 
Samtidigt används den deduktiva ansatsen ofta i kvantitativa sammanhang eftersom 
den handlar om att kategorisera och standardisera information, exempelvis genom ett 
frågeformulär (Jacobsen, 2002). Denna kategorisering sker därmed genom den 
preliminära forskningen av de existerande teorierna som leder till ett 
förutbestämmande av variabler och värden som blir undersökta empiriskt. Forskaren 
letar efter specifika svar på sina frågor som sedan möjliggör en statistisk verifikation 
av resultatet och därmed generaliserbarhet (Jacobsen, 2002) 
 
Vid genomförandet av denna studie ansåg vi att den kvalitativa ansatsen skulle vara 
mest lämplig och tillämpbar. I enlighet med den kvalitativa ansatsen försöker vi se 
djupet i ett fenomen genom att studera vad de enskilda individerna anser om det 
undersökta fenomenet, vilket Patton (2002) menar är en fördel med den kvalitativa 
metoden, den underlättar studerandet av djupa och detaljerade fenomen.  
 
Enligt Starrin och Svensson (1994) utgår kvalitativa undersökningar främst från vad 
människor sagt och gjort för att senare tolka detta, vilket gör att kvalitativa studier 
ofta genomförs i form av fallstudier.  Den undersökning som genomfördes vid denna 
studie kan liknas vid just en fallstudie. En sådan studie omfattar ett eller ett fåtal fall 
som kan vara en individ, en grupp eller en händelse, som studeras detaljerat och i 
flera dimensioner (Lundahl & Skärvad, 1999). I en fallstudie tolkar forskaren vad som 
är relevant för hans/hennes studie. Vid vår undersökning intervjuade vi ett fåtal av de 
personer som i sin yrkesroll kunde ha intressanta och relevanta åsikter om aktörernas 
interagerande i Mjärdevi, vilket återigen förenar vår studie med en fallstudie.  
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2.2 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Det sätt på vilket information ämnad att besvara uppsatsens syfte samlandes in på, 
kallar vi för det praktiska tillvägagångssättet. Patton (2002) menar att den kvalitativa 
studien förutsätter två olika former – intervjuer och observationer. Dessa data som 
även de ska vara giltiga för studien, kan ofta utvinnas från olika former av skrivna 
dokument.  
 

2.2.1 Urval 

 
Vi ämnade basera våra empiriska resultat främst på primärdata i form av personliga 
intervjuer. Dessa intervjuer skulle genomföras med personer som i egenskap av sin 
yrkesroll och position kan tänkas inneha central information angående det undersökta 
ämnet. För att kunna lokalisera sådana personer fick vi råd av vår handledare att 
kontakta en av honom känd nyckelperson i Mjärdevi som sedan skulle leda oss in på 
vilka personer vi vidare skulle kunna intervjua. Vi ansåg att hans råd föll sig väl med 
studiens syfte och intervjuade således denne person samt ett flertal personer som 
denne sedan rekommenderade. För att försäkra oss om att vi pratade med personer 
som var lämpliga för vår studie, var vi noga med att försäkra oss om att 
rekommenderade personer verkligen satt på nyckelpositioner i området innan vi 
kontaktade dem för en personlig intervju. Vi bad även de intervjuade att 
rekommendera ytterligare personer som de ansåg vara relevanta för oss att kontakta. 
Detta metodval kan i enlighet med Patton (2002) liknas vid ett snöbollsurval, där 
informationsrika nyckelpersoner hittas genom att forskaren frågar välinsatta personer 
vilka ytterligare personer man borde prata med. Snöbollen rullar sig allt större 
allteftersom man pratar med fler personer. Till slut blev det sjutton personliga 
djupintervjuer, av vilka sex personer satt på en hög post i någon av de så kallade 
företagens vänner organisationer5, kommunala bolag och ideella organisationer som 
finns i Mjärdevi och som jobbar för att driva området framåt. Dessa organisationer 
och deras funktioner kommer att beskrivas vidare i empiriavsnittet. För att få in en 
annan synvinkel på hur området fungerar och därmed skapa oss en bättre förståelse 
för det studerade fenomenet i enlighet av vår hermeneutiska prägel, fördes resterande 
intervjuer med VD:ar och anställda på företag i Mjärdeviområdet. Vid val av 
respondenterna tog vi hänsyn till att vi ville få fram många olika åsikter för att få en 

 
5 För vidare förklaring se kapitel 4 Interaktioner i praktiken 
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mångfacetterad bild av det undersökta ämnet. Därför försökte vi förutom företagens 
vänner organisationsrepresentanter få tag på individer som företräder företag av 
varierande storlek.   
 
Vi anser att det genomförda antalet intervjuer motsvarar studiens syfte, vilket är att 
urskilja olika typer av existerande interaktioner mellan aktörerna i Mjärdevi och 
fördjupa vår förståelse för det teoretiska ämnet. I enlighet med Patton (2002) 
erbjuder en kvalitativ studie en rikare mängd data om ett färre antal personer. Detta 
ökar djupet av förståelsen av fall och situationer men minskar däremot 
generaliserbarheten, menar Patton (2002). Enligt samma källa är det kvantitativa 
studier som underlättar skapandet av en bred, generaliserbar bild av problemområdet. 
Vi menar dock att vårt urval har gett oss ett bra underlag för att kunna se mer 
generella tendenser eftersom vi har intervjuat personer i olika positioner som alla har 
gett oss en mångfaldig insyn i hur fenomenet kluster fungerar. Dock är avsikten med 
denna studie att fördjupa vår förståelse, inte att dra rent generella slutsatser.  
 

2.2.2 Intervjuteknik 

 
Tidigt i undersökningen bestämde vi att inte använda oss av ett fast frågeformulär 
med tanke på den kvalitativa karaktären av vår undersökning. Istället upplevde vi att 
en intervjuform där respondenten fritt kunde uttrycka sina åsikter med lite styrning 
från vår sida fungerade bäst för att uppfylla vårt kvalitativa syfte. Vi förberedde dock 
några teoribaserade frågor i förväg innan vi inledde intervjuerna. Men dessa frågor 
fungerade endast som en riktlinje för en diskussion, vi var noga med att låta 
respondenten tala till punkt och ställde även kompletterande frågor vid behov. Denna 
typ av fria intervjuer är vanliga vid kvalitativa undersökningar där forskaren ges 
utrymme att anpassa intervjuteknik och frågemall efter den specifika situation som 
uppstår vid varje intervjutillfälle. Dessutom tillåts respondenten använda sig av sina 
egna ord och anpassa svaren till dennes personliga förutsättningar (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Detta är en metod som vi tror positivt bidrar till att skapa ett 
förtroligt intervjuklimat där respondenten delger sina åsikter i större grad än vad som 
hade skett under mer strikta omständigheter. 
 
Följaktligen varierade de frågor vi ställde till respondenten från varje intervjutillfälle, 
men de riktlinjer vi angav i början av varje intervju medförde att åsikter som var 
relevanta för vårt syfte framfördes av respondenten. Frågor av typen ”kan du förklara 
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vad du menar” och ”kan du utveckla detta” var stundtals nödvändiga för att vi skulle 
försäkra oss om att vi uppfattade respondentens åsikt korrekt. Sådana intervjuer där 
både frågeformulering och frågornas ordningsföljd kan väljas från gång till gång är 
vad Lundahl & Skärvad (1999) kallar för icke-standardiserade intervjuer. Genom att 
använda oss av fria, icke-standardiserade djupintervjuer kunde vi få fram så mycket 
information som möjligt från varje respondent vilket passade vår kvalitativt 
hermeneutiska insamlingsmetod. 
 
Som tidigare nämnt har vi personligen träffat varje respondent för att göra en 
intervju. Detta gjordes för att möjliggöra mer uttömmande svar än vad exempelvis. en 
enkätundersökning eller telefonintervju skulle ge. Alla intervjuerna spelades in med 
respondenternas tillåtelse och transkriberades direkt efteråt medan de fortfarande 
fanns färska i vårt minne. Genom att fråga om respondenternas tillåtelse innan vi 
spelade in samtalen, samt att upplysa respondenterna om deras möjlighet att läsa 
igenom transkriberade intervjuer för godkännande innan vi använde dem, hoppas vi 
ha eliminerat risken att bandspelaren förhindrar personer att uttrycka åsikter som kan 
framställa andra i dåligt dager. En av oss författare förde även kontinuerliga 
anteckningar under intervjuerna av de åsikter som var särskilt intressanta, i händelsen 
att problem med bandspelaren skulle uppstå. 
  
I början av varje intervju utlovade vi även viss anonymitet av respondenterna, då vi 
meddelade att vi inte skulle länka specifika citat i empiridelen till respondenternas 
namn. Dock bad vi att få nämna att respondenten deltagit i studien, vilket resulterade 
i en förteckning som kan hittas under uppsatsens referenser, sist i uppsatsen. Vi ansåg 
dock att en viss klassificering av respondenterna var nödvändig i vissa fall vid 
redovisning av citaten, detta för att vi skulle kunna prestera en djupare analys. Som 
framgår av kapitel 4: ”Interaktioner i praktiken”, nämns det vid vissa citat huruvida 
respondenten är en representant för en företagens vänner organisation, eller om 
respondenten istället representerar ett stort, medelstort eller ett litet företag. Dock 
anser vi att anonymiseringen ändå uppnåddes tillfredsställande då vårt urval av 
respondenter består av flera respondenter i varje ovanstående kategori. 
 
För att respondenten lättare skulle kunna förstå vad vi ville åstadkomma med våra 
frågor, var vi noga med att presentera oss själva och studiens syfte det första vi 
gjorde. I början av varje session ställde vi även några bakgrundsfrågor till den 
intervjuade. Detta för att ge respondenten en möjlighet att ”bli varm i kläderna” 
innan vi kom till kärnan av vår intervju. Dessutom menar vi att detta skapar en bild 
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av dessa personers möjliga förförståelse av ämnet i fråga, vilket sedan kan vara oss till 
hjälp i vår tolkning av respondenternas svar. Den öppna dialogform som användes 
som intervjuteknik medförde att vi kunde ställa processfrågor till respondenten, frågor 
som per definition är brett formulerade för att bättre stimulera respondenten att 
öppet berätta om kontroversiella ämnen (Lundahl & Skärvad, 1999). I och med 
anonymiseringen av citaten och processfrågornas stimulans hoppas vi att vi har fått 
respondenterna att öppna sig mer än vad de skulle ha gjort vid mer officiella 
omständigheter. Vid transkriberingen av intervjuerna upptäckte vi stundtals att det 
uppstod oklarheter i några av intervjuerna, vilket gjorde att vi i efterhand kontaktade 
dessa respondenter via e-post och bad att få vissa detaljer klargjorda.  
 
En fallstudie är enligt Eisenhardt (1989) ofta förenlig med att forskaren förutom att 
utföra intervjuer också gör observationer, vilket också var fallet i denna studie. En 
intervju tog plats på en restaurang i Mjärdevi Center under lunchtid, men de allra 
flesta intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser i Mjärdevi. Detta 
tillät oss, förutom att insupa områdets atmosfär, även att göra observationer om hur 
Mjärdeviområdet ser ut och fungerar. Dessutom besökte vi ett möte organiserat av 
Företagargruppen6 på Teknikringen 17 i Mjärdevi, något vi upplevde som mycket 
positivt för vår förståelse för fenomenet och därmed även för studiens syfte. 
  

2.2.3 Litteraturstudier 

 
Insamlingen av sekundärdata har varit en pågående process under hela 
undersökningstiden. Mycket av det material som användes i den empiriska delen av 
uppsatsen härstammade från dokument som finns att hämta på Mjärdevi Science 
Parks hemsida8 samt interna dokument som vi fick ta del av vid ett flertal 
intervjutillfällen, men även tidskrifter.    
 
I den mån det var möjligt letade vi efter oberoende källor, både elektroniska 
Internetkällor och tryckta sådana. Dessa kom senare att användas i både den 
teoretiska och den empiriska delen av uppsatsen. För att uppnå största möjliga 
trovärdighet i våra sekundärkällor använde vi oss endast av material som kom från 
välrenommerade tidskrifter. Våra ambitioner koncentrerades på att samla artiklar från 

 
6 För vidare förklaring se kapitel 4 Interaktioner i praktiken 
7 Ett företagshotell, för vidare förklaring se kapitel 4 Interaktioner i praktiken 
8 http://www.mjardevi.se 
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vetenskapliga tidningar, källor som till största delen kom att användas i teoriavsnittet. 
Dessa artiklar hittades främst med hjälp av Linköpings universitets biblioteks databas, 
vars pålitlighet vi anser vara tillfredsställande.  
 
Teoriavsnittet uppbyggdes även med hjälp av böcker hittade på Linköpings 
universitets bibliotek. Vi eftersträvade ett brett spektrum av vetenskapliga perspektiv 
och försökte få fram en omfångsrik forskarbas bland våra källor. Genom insamlingen 
av relevanta böcker kunde därmed det undersökta ämnet ses från flera olika 
synvinklar. Ofta fick vi en idé om att börja leta efter en viss källa efter att ha sett 
denna figurera som referens i en annan bok. Denna metod erbjöd oss även en insikt 
om vilka författare som anses vara särskilt ansedda inom vårt undersökningsområde. 
 
Möjligt är att vi har förbisett viss viktig data då det av förklarliga skäl varit omöjligt 
för oss att gå igenom alla eventuellt tillämpliga källor. Av vår handledare, Per Åman, 
samt ytterligare en professor på universitetet, Pontus Braunerhjelm, (som själv har 
publicerat ett antal ämnesrelaterade verk), fick vi dock hjälp att fokusera våra 
litteraturstudier på ett antal välrenommerade namn. Vi har bedömt att den litteratur 
som vi kom att använda i studien var högst relevant då den hjälpte oss att besvara 
vårt syfte. Genom att förutom böcker också studera flera aktuella artiklarna skrivna i 
ämnet, försökte vi skapa oss en sådan uppdaterad bild av vårt problemområde som 
möjligt. 
 

2.3 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 

Validitet och reliabilitet är två koncept som ofta härrör från den kvantitativa 
forskningen för att uppnå en hög grad tillförlitlighet, men vi vill uppmärksamma att 
även den kvalitativa forskningen ställer vissa krav på undersökningens utformning 
vad gäller trovärdighetsfrågor. Därför är validitet och reliabilitet viktiga begrepp även 
inom denna typ av undersökning, även om, som påpekas av Holme & Solvang 
(2000), begreppen här kan vara av mindre krävande natur än vid den kvantitativa 
undersökningen. 
 
Definitionen av validiteten lyder som: frånvaro av sytematiska fel i mätningar (Lundahl & 
Skärvad, 1992). Den insamlande informationen är giltig, eller valid, när det som 
studien syftar till att mäta sammanfaller med det som faktiskt blir genomfört (Lekvall 
& Wahlbin, 1993). Validiteten i kvantitativa studier är alltså beroende av att 
mätinstrumentet mäter vad det är avsett att mäta (Patton, 2002), varpå fokus därmed 
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ligger på undersökningsinstrumentet i fråga. I kvalitativa studier kan man säga att det 
är forskaren som är instrumentet (Patton, 2002). Därmed är det viktigt att vi själva 
mäter rätt, att vi mäter det som vi avser att mäta. En tillfredställande validiteten har vi 
försökt att uppnå genom att minimera de bearbetningsfel i form av tolkningsfel som 
enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) kan uppstå vid bearbetning av materialet. 
Som tidigare nämnt har vi återkommit med kompletterande frågor till våra 
respondenter och även bett vissa av dem att kontrollera det insamlade materialet 
genom att undersöka dess bearbetning. Främst gjordes detta när vi ansåg att vissa 
frågetecken förelåg, eftersom vi ville eliminera mätfel orsakade av felande 
mätinstrument. Detta menar vi har lett till att våra tolkningar ger en, enligt 
respondenternas subjektiva uppfattning, korrekt bild vilket också ökar validiteten i 
vår studie. 
 
Reliabilitet i sin tur, innefattar avsaknaden av slumpmässiga fel i mätningar, enligt Lundahl 
& Skärvad (1999), och uppnås då ett forskningsprojekt kan bli uppnått med samma 
resultat varje gång det genomförs under samma omständigheter (Lekvall & Wahlbin, 
1993). Med andra ord uppnås en hög reliabilitet när forskaren får samma resultat 
varje gång han/hon mäter ett visst fenomen. Här måste vi medge att den fria 
utformningen av våra intervjuer knappast gör det möjligt för en annan forskare att 
repetera vår undersökning och få fram exakt samma resultat. Många av de åsikter som 
vi fick fram var subjektiva vilket betyder att de kanske skulle uttryckas annorlunda av 
samma person vid ett annat tillfälle. Den kvalitativa karaktär som präglar vår studie, 
har gjort att reliabiliteten i den ursprungliga kvantitativa meningen blir svår att 
tillämpa på den. Däremot anser vi reliabiliteten stärkas genom att flera respondenter 
vid olika tillfällen framförde liknande åsikter samt att vi även genomförde egna 
observationer på området. 
 
Något som emellertid minskar reliabiliteten är att vi gav våra respondenter viss 
anonymitet, ett beslut som togs då vi stötte på viss ovilja hos respondenterna att bli 
inspelade. Vid den första intervjun bad respondenten om att inte bli direkt citerad, 
vilket gjorde att vi utlovade anonymitet även vid resterande intervjutillfällen. 
Visserligen har vi fått tillåtelse att publicera namnet på de intervjuade, men vi försåg 
ändå alla respondenter med en viss grad anonymitet. Detta menar vi dock kan tyda på 
att respondenterna har talat fritt och inte har låtit sig påverkas av bandspelarens 
inblandning, vilket återigen höjer graden av reliabilitet i vår studie.  
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Nästa del av uppsatsen är den teoretiska referensramen där vi ämnar ge läsaren en 
djupare förståelse för vårt problemområde genom att belysa de teorier vi kommer att 
ta hjälp av i vår empiriska undersökning och således även i den empiriska analysen. 
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3. INTERAKTIONER I TEORIN 
 
Inom ramen för studiens syfte skall vi med hjälp av teorin skapa en förståelse för 
en viss begreppsvärld. Detta teoriavsnitt innehåller därmed de teorier som vi 
anser vara lämpliga för att underlätta genomförandet av vår studie samt att 
besvara vårt syfte. Detta kapitel är indelat efter tre av våra syftespreciserande 
frågor. Den fjärde frågan är av en mer sammanfattande karaktär och besvaras 
genomgående med hjälp av de tre föregående frågorna. Därför kommer denna 
fjärde fråga att sammanfattas och besvaras först i slutsatsen. Detta kapitel 
avslutas med en kort sammanfattning av det som har redovisats i kapitlet.  
 
 

3.1 VAD ÄR KLUSTER? 
 
I det nästföljande avsnittet kommer vi att redogöra för begreppet kluster och de 
drivkrafter som ligger bakom uppkomsten av detta fenomen.  

 

3.1.1 Klusterdynamik 

 

För att studera relationerna inom ett kluster behöver vi skaffa oss en förståelse för 
vad som kännetecknar ett kluster. Vid redogörelse av klusterbegreppet nämns ofta 
Porters diamantmodell som den ursprungliga källan för denna benämning. Med andra 
ord anses Porter vara den som har lanserat begreppet kluster (Braunerhjelm, intervju 
dec. 2004). Detta kapitel inleds därför med Porters diamantmodell. 
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Faktorförhållanden 

 
Efterfrågeförhållanden
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Strategi, struktur och 
konkurrens 

 
Figur 3.1 Porters diamantmodell (Porter, 1990). Egen bearbetning 

 
Denna modell identifierar de faktorer som avgör en nations framgång i en specifik 
industri. Förklaringen till varför denna modell anses vara föregångaren till 
klusterbegreppet är att Porter (1990) bland annat i anslutning till modellen påpekar att 
nationer inte uppnår framgång i isolerade industrier utan i kluster av branscher som 
är sammanbundna av horisontella och vertikala relationer9. Det som Porter här 
refererar till som industrier, kan alltså likställas med kluster. Vidare säger Porter 
(1990) att en nations ekonomi innehåller en mix av kluster vars uppbyggnad och 
komparativa fördelar reflekterar ekonomins tillstånd. Detta innebär att de faktorer 
som modellen uppmärksammar beskriver förutsättningar för ett dynamiskt kluster av 
industrier eller branscher. (Söderström et al., 2001) 
 

 
9 Dessa begrepp förklaras senare i detta kapitel 
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 Faktorförhållanden 

Enligt Porter et al. (1993) bestämmer faktorförhållanden en nations 
konkurrensfördelar inom en viss industri. Dessa kan vara: 

• fysiska resurser (främst naturresurser)  
• humankapital (personalkompetens, -kvalitet mm)  
• kunskapsresurser (universitet, statliga FoU institutioner mm)  
• kapitalresurser (tillgängliga finanser och dess summa och kostnad)  
• infrastruktur (transport- och kommunikationssystem mm) 

Dessa faktorförhållanden kallas av Söderström et al (2001) för faktordynamik. 
Nämnda författare har en uppdaterad tolkning av Porters modell då denna sätts i 
relation till klusterbegreppet. De menar att utbildad arbetskraft och välutbyggda 
transport- och kommunikationssystem är någonting som alla utvecklade länder har 
idag. Däremot bygger produktionsfaktorfördelarna på specialiserade kunskaper och 
färdigheter, teknologisk know-how och infrastruktur, skräddarsydd för att passa 
specifika industrier. Till dessa former av lokala resurser kommer ett dynamiskt kluster 
även att dra till sig människor med idéer och kompetens, investeringar från 
multinationella företag och riskkapital, menar Söderström et al (2001).  
 

 Efterfrågeförhållanden  
Efterfrågeförhållanden är en andra bestämmande faktor av en nations 
konkurrensfördelar inom en industri. Enligt Porter et al (1993) beskriver 
förhållandena marknadens efterfrågestruktur eller kundens natur och behov. Denna 
faktor innefattar även efterfrågans tillväxt och dess förmåga att bli överförd 
internationellt. (Porter et al, 1993) 
 
När Söderström al (2001) relaterar denna faktor till klusterfenomenet menar de att 
närhet till och kontakter med krävande kunder är en faktor som driver fram 
utvecklingen i företagen på lång sikt. Även om alla företag idag inte baserar sin 
försäljning på hemmamarknaden, är den lokala efterfrågan viktig för 
kunskapsspridning och ”spillovers”, dvs. för innovationskraften. Kvaliteten på 
efterfrågan är därmed viktig för företagens innovationskraft (Söderström et al, 2001).  
 

 Relaterade och stödjande industrier 
Denna tredje determinant av en nations konkurrensfördelar inom en industri är 
förekomsten av internationellt konkurrenskraftiga producerande industrier och 
industrier relaterade till dessa (Porter et al, 1993). Nationer innehar ofta ett antal 
framgångsrika/internationellt konkurrenskraftiga industrier. Vertikala och 
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horisontella relationer inom vissa industrier/branscher är det som ligger till grund för 
klusterbyggande, menar Porter et al (1993). Detta klusterbyggande är en framstående 
faktor inom alla utvecklade ekonomier, menar Porter et al (1993) vidare. 
 
Relaterade och stödjande industrier, enligt Söderström et al (2001), är en drivkraft 
inom kluster som har att göra med länkar till teknologiskt relaterade branscher samt 
till underleverantörer av specialiserade varor och tjänster. Närvaro av och kopplingar 
till företag inom relaterade teknologier och underleverantörer i den lokala miljön 
driver alltså fram klustret, enligt Söderström et al (2001). Konkurrenskraften handlar 
om att utnyttja globala marknader, vilket inte innebär att man ska ha alla sina 
leverantörer i sin fysiska närhet. Men sofistikerade leverantörer i den lokala miljön 
bidrar till innovationer och kontinuerlig uppgradering av strategierna genom 
utvecklande av täta kund-leverantörsrelationer och olika typer av nätverk, resonerar 
Söderström et al (2001) vidare.  
 
Kunder, leverantörer och företag inom relaterade teknologier som är lokaliserade i 
närheten av varandra kan därmed dra nytta av ett snabbare informationsflöde, 
gemensamt utvecklingsarbete och ett ömsesidigt utvecklingstryck. Företag i relaterade 
och stödjande branscher riktar sig också till samma expertiskompetens och 
specialiserade arbetskraft, trots att de inte alltid har direkta kund-
leverantörsförhållanden. (Söderström et al 2001) 
 

 Strategi, struktur och konkurrens 
Den sista determinanten handlar om den kontext inom vilken företag sätter upp sina 
mål och strategier och den konkurrensmiljö de befinner sig i. Den inhemska 
rivaliteten sätter press på konkurrenterna och är därmed viktig för innovationskraften 
och effektiviteten (Porter et al, 1993). 
 
Stark och dynamisk konkurrens är en av de mest fundamentala drivkrafterna till 
förnyelse och utveckling av företagen, enligt Söderström et al (2001). Lokal 
konkurrens för nya idéer är förknippad med mer innovation än lokala monopol, 
enligt Feldmann & Audretsch (1999) i Söderström et al (2001). Tät konkurrens 
möjliggör nämligen skapandet av de ”spillover-effekter” som är viktiga för att klustret 
ska utvecklas framåt, detta då rivaliteten mellan aktörerna i klustermiljön ökar flöden 
av information om konkurrerande lösningar. Informationsflödet effektiviseras och 
underlättas i sin tur av aktörers byten av arbetsplats liksom av socialt umgänge i olika 
former. Det är alltså inte konkurrensen företagen söker i ett kluster utan snarare den 
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dynamiska och informationsspriände miljö som uppstår i konkurrensen, menar 
Söderström et al (2001). 
 

• Myndigheter 
En faktor som har påverkan på en nations framgång inom en industri är landets 
myndigheter. Denna faktor är dock av mindre betydelse än de fyra ovan nämnda 
faktorerna, enligt Porter et al (1993) Myndigheter kan ändock påverka en nations 
konkurrensstyrka då dessa har möjligheter att påverka övriga determinanters 
utseende. Myndigheternas policy kan både öka företagens chans att förse sig med 
fördelar men också motverka dessa, påpekar Porter et al (1993). Eftersom denna 
faktor är av mindre betydelse än de fyra stora faktorerna, tolkar vi det som att denna 
faktor inte är en omedelbar del av industrin, även om vi naturligtvis menar att den 
kan påverka övriga faktorer. 

 

• Slump 
Slumpmässiga företeelser utom kontroll för enskilda företag och myndigheter har 
också en betydelse vid skapandet av konkurrensfördelar, menar Porter et al (1993). 
Dessa företeelser kan vara stora tekniska genombrott, men också politiska kriser i 
form av krig och oljechocker, resonerar Porter et al (1993) vidare. Diamantens 
förutsättningar kan därmed även påverkas av dessa slumpmässiga faktorer. 
 

3.1.2 Begreppets användningsområden 

 
Sedan Porters introduktion har klusterbegreppet använts i flera olika sammanhang. 
Hallencreutz & Lundequist (2002) menar att begrepp som företagsnätverk, regionala 
partnerskap, industriella distrikt och tillväxtallianser är svåra att skilja på och kallar 
dem för regionala kluster som samlingsnamn. Det som är gemensamt för alla 
klusterdefinitioner är interaktionen mellan aktörerna och den geografiska närheten, 
menar Braunerhjelm & Carlsson (1999). Enligt Braunerhjelm & Carlsson (1999) 
består ett regionalt kluster av ett eller flera företagsnätverk, klustret i stort är alltså alltid 
större än ett företagsnätverk. Samhället är delaktigt i klusterprocessen, där 
klusterkärnan ofta utgörs av omkring 25-100 företag. Ett regionalt kluster 
kännetecknas alltid av ett samspel mellan det regionala näringslivet och offentliga 
aktörer, menar Braunerhjelm & Carlsson (1999).  
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Ett exempel på ett sådant samarbete är så kallade science parks. Den internationella 
associationen av science parks (IASP) definierar en science park som följer:  

 
”En organisation driven av professionella specialister vars huvudsakliga 
mål är att öka sitt samhälles välfärd genom att främja innovationskulturen 
och konkurrenskraften av de associerade verksamheterna och 
kunskapsintensiva institutionerna. För att uppfylla dessa mål ska en science 
park stimulera och hantera kunskaps- och teknikflödet mellan universiteten, 
FoU institutioner, företag och marknader; detta underlättar skapande och 
tillväxt av innovationsbaserade företag genom inkubatorverksamhet och 
avknoppningsprocesser; och tillgodoser andra värdeförhöjande tjänster 
tillsammans med högkvalitativa lokaler och utrymmen.” 10

 
Dessa science parks erbjuder fungerande infrastruktur, etablerade resurs- och 
kunskapsbaser och ett bra klimat för entreprenörskap och företagande som alla är 
viktiga förklaringar till varför kluster växer fram på ett visst ställe (Braunerhjelm & 
Carlsson, 1999). Dessutom är dessa egenskaper utmärkande för den faktordynamik vi 
diskuterade tidigare. 
 
Vidare underlättas för klusterföretag kontakten med kunder och leverantörer 
eftersom den geografiska eller spatiala koncentrationen innebär en närhet mellan 
företagen (Braunerhjelm & Carlsson, 1999). Interaktionen mellan aktörerna innebär 
även som vi tidigare nämnt, en möjlighet för involverade aktörer att snappa upp 
spillovers som är av särskild betydelse för kunskaps- eller FoU-intensiva företag. 
Dessutom vill företag ofta dra nytta av kostnadsminimeringar/skalekonomier vilket 
kan uppnås genom att de söker sig till ett kluster. Där kan företagen få tillgång till 
utvecklad infrastruktur och lägre energikostnader (Braunerhjelm & Carlsson, 1999).  
 
Ett kluster kännetecknas enligt Söderström et al (2001) främst av sin förmåga till 
ständig innovation och uppgradering av varor och tjänster. Tillgång till kompetens i 
det egna klustret och närheten till kunder med vilka företaget kan skapa nätverk för 
att utveckla sina produkter, driver då på utvecklingen av klustret. Typiskt för 
klusterföretag är att konkurrera intensivt och samarbeta på samma gång, anser 
Söderström et al (2001) vidare.  
 

 
10 http://www.iasp.com 6 januari, 2005, översatt av Bergström & Bondarenko  
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Söderström et al (2001) påpekar vidare att innovationsarbetet till stor del är ett 
resultat av ett samspel med omgivningen. I företagets lokala omgivning ingår de 
aktörer med vilka företaget interagerar. Ofta är det hit, till närliggande företag eller 
forskningsinstitut, som företag som står inför problem vänder sig för att få hjälp att 
finna lösningar. Amin & Thrift (1992) i Markusen (1996) vidhåller samma 
resonemang och menar att det som enar företagen är att de samarbetar, ofta 
tillsammans med regionala styren och handelsassociationer, och skapar nätverk för 
problemlösning.  
 

3.1.3 Typer av industriella distrikt 

 
En smalare och mer detaljerad variant av Porters klusterbeskrivningar erbjuds av 
Markusen (1996) när hon delar in olika klusterliknande geografiska områden i ett 
antal industriella distrikt. En anledning till att dessa agglomerationer av företag 
uppstår kan då vara att man vill förhindra att kapital flödar utomlands, vilket leder till 
skapandet av industriella distrikt. Det som håller ihop dessa distrikt, klistret i de 
industriella regionerna, är enligt Markusen (1996) små innovativa firmor som agerar 
inom ett samarbetsvilligt regionalt system av industriellt övervakande som tillåter 
företagen att anpassa sig och blomstra trots omvärldens i övrigt globala tendenser. 
Markusen (1996) menar att dessa små innovativa företag kan samlas i distrikt av olika 
typer. Det som skiljer dessa typer åt är bland annat vilken form av utbyte som de 
olika aktörerna inom dessa olika distrikt har med varandra i form av olika samarbets- 
men även konkurrensförhållanden, samt vilket utbyte de har med omvärlden. Därför 
kommer vi nedan att redogöra för dessa distrikt enligt Markusens (1996) resonemang. 
 
En variant av distrikten beskrivs som Marshallianska11 industriella distrikt. Med detta 
åsyftar Markusen (1996) ett område som domineras av små, lokalt ägda företag. Inom 
dessa distrikt menar författaren att ett betydande utbyte sker mellan kunder och 
leverantörer, medan länkarna till externa företag utanför distrikten är få. Mellan de 
lokala kunderna och leverantörerna finns däremot långvarig kontakt och åtaganden. 
Arbetskraften är flexibel då de anställda är trogna distrikten snarare än företaget. 
Därmed är utflödet av arbetskraft svagt, medan inflödet är starkt. Markusen (1996) 
avslutar sitt resonemang om denna typ av industriella distrikt med att beskriva den 
unika lokala identitet som skapas inom distrikten. 
 

 
11 Marshall är en teoretiker som beskriver sådana distrikt enligt Markusen (1996)  
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Vidare berättar Markusen att de Marshallianska distrikten har en ”avkomma” i form 
av de så kallade Italienska distrikten. Författaren menar att det förekommer mer 
samarbete mellan företagen i denna distriktstyp. Namnet ”Italienska distrikt” bygger 
på att denna form av industriella distrikt upptäcktes vid studerandet av fall baserade 
på Italienska företag. De Italienska distrikten kännetecknas av samma drag som de 
Marshallianska, förutom att företagen i dessa distrikt kontinuerligt samarbetar för att 
lösa de gemensamma problemen, till exempel vad gäller förändrad kundefterfrågan. 
Slutligen berättar Markusen (1996) att det i de Italienska distrikten, till skillnad från i 
de relativt passiva Marshallianska distrikten, förekommer ett frekvent personalutbyte 
och samarbete mellan företagen för att fördela risker och innovationer.  
 
Ytterligare en typ av ett industriellt distrikt som Markusen (1996) nämner är Nav-och-
eker distrikt. Dessa distrikt domineras av ett eller flera stora företag som samarbetar 
vertikalt12 och omgärdas av underleverantörer. Dessa kärnföretags huvudverksamhet 
är lokaliserad utanför distrikten och externa länkar är därför omfattande. Vidare 
menar författaren att den interna handeln mellan de dominerande företagen och 
leverantörerna är betydande men att personalbyten mellan leverantörer och kunder 
däremot är ringa. Den interna arbetsmarknaden är alltså mindre flexibel. Dessa 
distrikt karaktäriseras även enligt Markusen (1996) av en låg grad samarbete mellan 
konkurrerande storföretag inom distriktet och en hög grad av inblandning av statliga 
aktörer vid utbyggandet av infrastrukturen. Även i denna typ av distrikt anser 
Markusen (1996) att en unik lokal identitet utvecklas. 
 
Den fjärde definitionen av distrikt som författaren nämner kallas för Industriella 
satellitplattformar. Här dominerar stora, externt ägda företag med externt placerade 
huvudkontor, handel mellan kunder och leverantörer är minimal och långvariga 
åtaganden gentemot de lokala leverantörerna är få. Markusen (1996) menar även att 
denna typ av distrikt präglas av en hög grad av externa länkar, särskilt med 
moderbolagen, och att utbytet av personal är högt med externa partners men däremot 
inte lokalt. Vi kan därmed utröna att konkurrenter inom området endast har en låg 
grad av samarbete sinsemellan. Till skillnad från de Marshallianska distrikten finner 
Markusen (1996) att de anställda i detta fall i första hand är trogna företaget och inte 
distrikten medan utvecklingen av en lokal identitet är mindre vanligt förekommande.  
 
Författaren nämner att det förekommer en sista typ av industriellt distrikt – Statligt 
förankrade distrikt. Dessa kommer dock inte att närmare belysas i denna studie, då de 

 
12 Vertikala nätverk förklaras senare i detta kapitel 
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enligt Markusen (1996), består av statliga organisationer i form av bl. a militärbaser 
och finansinstitut, och uppenbarligen inte passar för att beskriva företagskluster 
såsom Mjärdevi. 
 
Vi har nu sett hur graden av interaktioner mellan aktörer varierar mellan dessa 
distrikt. Vi ser det Marshallianska med dess variation, Italienska distrikten, som de mest 
slutna typerna av industriella distrikt. Där är graden av de interna interaktionerna 
högst och graden av interaktioner med omgivningen lägst. Nav-och-Eker distriket ät 
steget mot ett mer löst strukturerat13 kluster, där de interna aktörerna inte samarbetar 
med varandra men där man däremot har starka leverantörsförhållanden på området. 
Den minst slutna typen av industriella distrikt är Industriella satellitplattformar, där 
interaktionerna mellan aktörerna är minimala och de externa länkarna omfattande.  
 
Vår fortsatta resa genom teorins värld kommer nu att ägnas åt att vidare studera olika 
interaktionsformer och utbyten mellan aktörerna inom ett kluster.  
 

3.2 PÅ VILKA SÄTT KAN AKTÖRER INTERAGERA 
MED VARANDRA INOM ETT KLUSTER? 

 
Vi har sett i ovanstående resonemang att företag inom ett kluster kan interagera med 
varandra på olika sätt. Vi vill mena att kluster är en typ av nätverk, men även att själva 
fenomenet kluster innebär att det inom ett kluster finns olika nätverk och att 
aktörerna inom ett kluster på olika sätt interagerar med omvärlden.  Som ett led i att 
besvara vårt syfte skall vi därför i denna del söka definiera nätverksbegreppet samt de 
aktörer som kan agera inom olika former av nätverk. Vi skall därefter studera några 
olika nätverksvarianter där aktörer och relationsformer varierar beroende på i vilket 
syfte dessa existerar. 
 

3.2.1 Nätverksdefinitioner 

 
”Marknader är komplicerade nätverk av relationer mellan företag.” 14

 

 
13 Löst strukturerade nätverk förklaras senare i detta kapitel 
14 Hammarkvist et al (1982), omslaget 
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Ett företag kan sägas ingå i olika nätformationer av företag (Hammarkvist et al, 1982). 
Dessa nät av företag är i sin tur sammanlänkade och utgör delar i ett totalt industriellt 
nätverk. Här är vi helt förenliga med Markusens (1996) diskussion. Men för att kunna 
fånga upp företags särdrag när de ingår i sådana nätverk, räcker det inte med att utgå 
från och helt fokusera på företagens interna resurser, berättar Hammarkvist et al 
(1982). De relationer som företaget har till omkringliggande enheter är en bättre 
utgångspunkt eftersom det enskilda företagets totala resurser är små i förhållande till 
det större nätverkets resurser. Nätverk handlar följaktligen, liksom det inledande 
citatet ämnar visa, om olika relationer mellan företag.  
 
Vi anser, liksom ovan nämnda författare, att företag kan utgöra delar i olika typer av 
företagsnätverk, även om de inte behöver vara industriella. I vår studie har vi stött på 
ett flertal nätverksdefinitioner som alla skiljer sig åt beroende på i vilket sammanhang 
begreppet används. Vi kommer här att presentera ett urval av dessa definitioner, dvs. 
de exempel som vi anser illustrerar och framför olika uppfattningar och 
användningsområden på ett särskilt tydligt sätt. Vi menar att alla dessa definitioner 
kan beskriva nätverk och deras egenskaper beroende på i vilket sammanhang 
nätverken studeras, eftersom en gemensam nämnare i alla definitioner är att de 
liksom i det inledande citatet, beskriver en relation mellan olika aktörer. Främst har vi 
sett tre olika användningsområden för nätverken, nämligen de som Johnson (1995) 
beskriver som marknad eller marknadsekonomier, nära samarbeten mellan individer, 
företag eller förvaltningar, eller också kan nätverken syfta på organisationer i ett 
företag eller en förvaltning. Sådana nätverk kan antingen organiseras i en förening 
eller vara informella. Det användningsområde som bäst passar in på vår studie är 
samarbeten, varför vi främst har valt definitioner som är mest förenliga med denna typ 
av relation. 
 
En av de vidare beskrivningarna av ett nätverk erbjuds av Burt (1992) i O’Donnell et 
al (2001). Här anses varje aktör inom ett konkurrensområde ha ett nätverk av 
kontakter bestående av alla de som aktören nu känner, alla aktören någonsin har känt 
samt alla som känner aktören trots att aktören inte känner dem. Denna definition är 
så vid att vi anser den vara svår att studera i verkligheten eftersom utbyte och kontakt 
mellan aktörer i ett sådant nätverk sannolikt är oerhört komplexa. 
 

”Nätverk är … att skapa kontakt, utbyta närhet och gemenskap i kretsar 
som fungerar i stor sällskaplighet utan besvärande hierarki. I ett nätverk är 
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man inte över- och underordnad, inte heller part eller motpart. Man är 
medpart i ett uppdrag eller ett projekt.” 15

 
Liksom Zetterberg (1993) i Johnson (1995) i ovanstående citat, ställer även Johnson 
(1995) nätverken i förhållande till hierarkier. Gränsen mellan nätverk och omvärld är 
här ofta oklar eftersom nätverken är föränderliga och spontana processer snarare än 
tillstånd. Vidare menar Johnson (1995) att nätverkens aktörer kommer och går med 
tiden eftersom nätverken är självorganiserade processer där det saknas ett tydligt 
centrum och rangordning. Därmed fungerar nätverk som ett mellanting mellan en fri 
marknad och hierarkiskt styrda organisationer, anser Johnson (1995). 
 
Även Gilmore & Carson (1999) i O’Donnell (2001) belyser nätverkens avsaknad av 
en tydlig struktur och centrum när han definierar nätverk som en samling individer 
som kan men inte behöver vara kända av varandra. Som förklaring till denna struktur 
berättar Johnson (1995) att nätverk ofta skapas för en specifik uppgift och sedan 
upplöses då uppgiften är slutförd. Olika aktörer kan ha olika bilder av nätverkets 
uppbyggnad och verksamhet och formulerar således även sina egna mål. Processerna 
i nätverket är interaktiva menar denne författare, då aktörerna påverkar och påverkas 
och var och en kan ta kontakt med de aktörer de önskar. Vad som sker i en relation 
påverkar indirekt även andra relationer (Johnson, 1995).  
 
O’Donnell et al (2001) riktar i sin beskrivning in sig på de knutar och förbindelser 
som de anser nätverket bestå av. Men i likhet med Johnson (1995) menar O’Donnell 
et al (2001) att dessa knutar kan sägas bestå av aktörer som kan vara enskilda 
individer eller en grupp individer. Förbindelserna kan vara sociala band eller 
relationer. Nätverket består här av ett antal direkta och indirekta band från en aktör 
till en grupp andra aktörer.  
 
De sociala nätverken studeras av Mitchell (1969) som föreslår att potentiella 
medlemmar av en persons nätverk är de individer som inom vissa normer kan 
förväntas erbjuda denna person en viss tjänst eller support, eller alternativt förvänta 
sig bli erbjuden en viss typ av tjänst eller support. Han menar vidare att dessa 
potentiella förhållanden inte nödvändigtvis måste aktiveras och att endast de som blir 
involverade i ett socialt utbyte eller transaktion med personen i fråga, kommer att bli 
länkar i det personliga nätverket. Joyce et al (1995) i O’Donnell et al (2001) erbjuder 
en beskrivning av ett nätverk där de menar att en persons eller en firmas länkar med 

 
15 Zetterberg, 1993, i Johnson, 1995 sid. 21 
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sin omvärld inte nödvändigtvis talar för existensen av ett nätverk såtillvida att det inte 
kan påvisas att personen eller företaget influerats av sitt involverande i det potentiella 
nätverket, det vill säga av länkarna till andra aktörer. Även dessa författare belyser 
därmed, liksom Mitchell (1969), nätverkens förmåga att generera någon form av 
värde till inblandade aktörer.  
 

3.2.2 Nätverkstyper 

 
Precis som det finns olika typer av nätverksdefinitioner finns det även olika typer av 
nätverk beroende på i vilket syfte nätverket existerar. Det som skiljer mellan olika 
nätverkstyper är relationernas (eller länkningarnas) karaktär och på vilken aktörsnivå 
dessa återfinns. En typ av nätverk är exempelvis affärsmöjlighetsnätverk, en typ av 
nätverk som organiseras som en grupp företag som delar vissa affärsmässiga mål. 
Exempelvis kan dessa nätverk vara centrerade runt kundbehov och 
marknadsmöjligheter (Klint & Sjöberg, 2003). Den typ av länkningar som uppstår i 
sammanhang relaterade till denna uppsats syfte, är nätverk mellan olika företag, eller 
företagsnätverk. 
 

Ett företagsnätverk utgörs av en grupp av olikartade aktörer som utför olika typer av 
aktiviteter, eller affärsverksamheter i interaktion med varandra. Dessa nätverk kan 
sedan vara interorganisatoriska nätverk eller entreprenöriella nätverk. Alternativt kallas de 
båda nätverken för interorganisatoriska och sociala, menar Brown och Butler (1993) i 
O’Donnell (2001) eller formella och informella (Johannisson, 1986, i O’Donnell, 2001). I 
personliga nätverk är aktörerna individer som är länkade till varandra på ett informellt 
sätt, medan aktörerna i interorganisatoriska nätverk är organisationer mellan vilka 
länkarna är av mer formell karaktär. O’Donnell et al (2001) menar dock att gränsen 
mellan personliga och interorganisatoriska nätverk blir alltmer grådaskig. Detta är ett 
resonemang vi instämmer i eftersom företag inte agerar av egen kraft. Både i det 
personliga nätverket och i det interorganisatoriska nätverket är det otvivelaktigt 
personer som interagerar med varandra.  

 

Vi anser att de interorganisatoriska nätverken kan ta form av produktionsnätverk, vilka 
diskuteras av Kanter (1972) i Johannisson (1987). Produktionsnätverk bygger på 
kontrakt och brukar äga rum på marknadsnivå genom affärssamarbeten mellan 
företag. De uppstår till följd därav via handelsinstitutioner där länkarna mellan 
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aktörerna utgörs av transaktionsflödet inom sådana nätverk. Dessa transaktioner kan 
vara kontrollerade flöden av material, personal, finanser och information, menar 
Kanter (1972) i Johannisson (1987).  

 

Det tidigare nämnda produktionsnätverket kan ställas i kontrast till ett symboliskt 
nätverk som också är interorganisatoriskt men härstammar från varierande 
samhällsnivåer såsom etniska grupper och lokala miljöer, liksom från professionella 
associationer (Kanter, 1972, i Johannisson, 1987). Dessa nätverk bygger på 
överenskommelser och på medlemskap, vilket ofta är ärvt eller på något sätt fäst vid 
en specifik individ. Detta nätverk kan därmed existera som styrd organisationsform 
(Kanter, 1972, i Johannisson, 1987). 
 

3.2.2.1 Horisontella och vertikala nätverk 
Produktionsnätverk kan vidare vara horisontella och vertikala. Med vertikala nätverk 
åsyftas relationen bakåt mellan leverantör och framåt till slutkonsument/kund. 
Horisontella nätverk är istället relationer åt sidan mellan firmor inom samma industri, 
där företagen tillsammans producerar kompletterande och/eller konkurrerande 
produkter, ergo relationer mellan potentiella konkurrenter (Hammarkvist et al, 1982). 
 
De horisontella nätverken innehåller därmedelst ett element av både samarbete och 
konflikt. Håkanssons (1989) industriella nätverk16, är ett exempel på företag som är 
sammanlänkade genom att de antingen producerar eller använder kompletterande 
eller konkurrerande produkter. Horisontella nätverk uppkommer ofta enligt Klint & 
Sjöberg (2003) i mer mogna industrier som tvingas gruppera sig för att konkurrera 
mot en i övrigt global marknad. Det enskilda företaget är alltså här delvis beroende av 
omkringliggande företag. 

 
En nations framgångsrika industrier är ofta sammanlänkade, antingen 
genom vertikala (köpare/leverantör) relationer eller horisontella 
(gemensam kund, teknologi, kanal, etc.) relationer. 17

 
Ytterligare en nätverkstyp är de organiska nätverken som kan liknas vid traditionella 
säljare-köpare samarbeten mellan företag (Van de Ven & Ferry, 1980, i Klint & 
Sjöberg, 2003). Dessa organiska nätverk är alltså även de en typ av vertikala nätverk. 

 
16 Definieras senare, se avsnitt 3.2.2.4 Nätverksmodell 
17 Porter M., 1993. The Competitive Advantage of Nations, s. 149. Översatt av Bergström & Bondarenko 
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Det som gör dessa nätverk organiska, är det faktum att de är oplanerade och 
karaktäriseras av både kända och okända aktörer utan något gemensamt mål. Dessa 
författare menar vidare att de flesta företag har relationer av denna typ som resulterar 
i ett nätverk av olika relationer. Ett medvetet skapat och utvecklat samarbete som 
existerar för att uppfylla ett gemensamt mål, kallar Van de Ven & Ferry (1980) i Klint 
& Sjöberg (2003) istället för strategiska nätverk eller strategiska allianser.  
 
Det finns emellertid nätverk som utgörs av en bladning av vertikala och horisontella 
relationer. Dessa nätverk kallar Klint & Sjöberg (2003) för laterala. I detta 
sammanhang anser de att nätverk som är lokaliserade till specifika geografiska 
områden bör räknas. Sådana samarbeten förekommer där som lokala 
samarbetsprojekt eller som en koncentration av företag i industriella distrikt. 
 

3.2.2.2 Det personliga nätverket 
Vi har i ovanstående avsnitt nämnt att det även kan finnas sociala/entreprenöriella 
nätverk där aktörer agerar på en mer informell nivå. Dessa informella och personliga 
nätverk har vi valt att kasta ljus över i denna del.  
 
Det sociala eller personliga nätverket består av interagerande mänskliga aktörer inom 
företagsnätverket. Dessa aktörer interagerar, enligt Holmlund & Törnroos (1997), på 
det individuella planet och är viktiga bärare och förmedlare av kunskap då de agerar 
som representanter för sina företag och fattar avgörande beslut (Holmlund & 
Törnroos, 1997). Det är lika viktigt med business know-who som business know-how, 
menar Peterson och Rondstadt (1986) i O’Donnell (2001), ett uttalande som 
illustrerar vikten av det personliga nätverket även för företagare. Vidare menar 
ovannämnda författare att entreprenörer sätter stor vikt vid att träffa och konversera 
med personer. 
 
Dock kan man även se till sociala nätverk bortrom strukturer, liksom Johannisson 
(1987) gör. Det sociala nätverket består av ett set av interrelaterade dualistiska band 
mellan aktörer där utgången av en relation är beroende av en annan, menar denne 
författare. Detta beroendeförhållande mellan relationerna diskuterade även Johnson 
(1995) i de inledande nätverksdefinitionerna. Även i de sociala nätverken kan 
aktörerna variera, men nätverket kan endast förstås rätt om aktören anses vara en 
individ och inte en organisation (Johannisson, 1987), vilket även vi tidigare 
konstaterat. Om aktörerna anses agera i representativa, funktionella roller, är länkarna 
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dem emellan endast instrumentella. Vi anser därmed att de instrumentella länkarna 
beskriver relationerna i symboliska nätverk. Om aktören däremot är en människa 
guidad av sin egen viljestyrka, illustreras organisationens handlingsfrihet 
(Johannisson, 1987). Sådana frivilliga länkar beskriver med andra ord de personliga 
nätverken.  
 
Det personliga nätverket följer inga regler då det uppstår länk efter länk eftersom det 
är verklig vänskap med starka band som ligger till grund för denna typ av nätverk 
(Kanter, 1972, i Johannisson, 1987). Den spontana uppkomsten leder till att det 
personliga nätverket är svårare att kontrollera och är mer irrationellt, vilket även 
innebär att både innovativa och destruktiva processer möjliggörs inom detta sociala 
fenomen (Kanter, 1972, i Johannisson, 1987). I det personliga nätverket är aktörerna 
inte utbytbara, ”everybody is a somebody” och de bygger, till skillnad från andra nätverk 
(produktionsnätverket och det symboliska nätverket), inte på kontrakt eller 
överenskommelse utan på tillit. Som Holmlund & Törnroos (1997) resonerar, bygger 
sociala relationer på bl. a engagemang, förtroende, atmosfär, attraktion och sociala band. 
Dessa faktorer speglar beteendet av dem som är involverade i relationen. 
 

3.2.2.3 Nätverksmodell 

Håkanssson (1989) erbjuder med sin nätverksmodell ett exempel på ett industriellt 
nätverk där de tre faktorerna aktörer, aktiviteter och resurser syftar till att beskriva 
nätverket. I modellen är aktörernas framgång beroende av deras aktiviteter och deras 
utnyttjande av gemensamma resurser. Under de aktiviteter som utförs av aktörerna 
blir sedan resurserna använda. Slutligen blir resurserna kontrollerade av aktörerna och 
deras värde bestäms av de aktiviteter de används i, menar Håkansson (1989). 
 
Håkansson (1989) menar att sådana nätverk kan vara olika hårt strukturerade. Hårt 
strukturerade nätverk är måna om att matcha de krav som kunderna ställer. En 
nyetablering i ett sådant nätverk kan möta ett hårt motstånd men också ett starkt sug, 
beroende på hur väl företagets erbjudande matchar dessa kundkrav och hur starkt hot 
den potentiella etableringen utgör. I löst strukturerade nätverk kan ett nytt företag i 
en mera neutral miljö bygga upp sin position, utan att vare sig suget eller motståndet 
blir starkt (Håkansson, 1989). 
 
 
 

 35



 INTERAKTIONER INOM KLUSTER 
Fallet Mjärdevi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aktörer 
På olika nivåer – från 

individer till företagsgrupper 
– strävar de efter att öka 
kontroll över nätverket. 

Resurser 
Resurser är heterogena, 
humana och fysiska, och 
är ömsesidigt beroende. 

Aktiviteter 
Aktiviteter innebär bl. a 
förädlingsprocess och 
transaktionsprocess. 

Nätverk 

Aktörer kontrollerar 
resurser. 

Aktörer utför aktiviteter.

Aktiviteter sammanlänkar resurser, när 
de byter ut resurser vid användning av 

andra resurser. 

Figur 3.2. Nätverksmodell (Håkansson, 1989, egen bearbetning) 
 
Håkansson (1989) använder förvisso denna nätverksmodell i ett industriellt 
nätverkssammanhang. Men vi anser att modellen även kan gälla i ett vidare 
sammanhang eftersom vi genomgående har sett i detta teorikapitel flera definitioner 
av aktörer som på olika nivåer, antingen som organisationer eller personer, interagerar 
med varandra i olika nätverksformationer. Det som binder aktörerna samman kan 
vara ett flöde av olika typer av aktiviteter, inte nödvändigtvis i rena 
produktionssammanhang som de som Håkansson (1989) refererar till i sina 
industriella nätverk. Eftersom Håkansson (1989) anser att aktörernas framgång är 
beroende av aktörernas aktiviteter och utnyttjande av resurser, anser vi att resurser 
som förenar dessa aktörer inte behöver vara rent fysiska, utan även kan vara faktorer 
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som i klustersammanhang bidrar till att binda samman de olika aktörerna med 
varandra. Därför anser vi att denna modell utgör en lämplig avslutning på detta 
avsnitt då den länkar samman de olika delarna med varandra. Hur stor nytta 
aktörerna har av att ingå i ett kluster och ha relationer till andra aktörer, ligger då i 
vilken typ av relationer aktörerna ingår i och vad dessa erbjuder aktörerna. 
 

3.3 INNEBÄR AKTÖRERS INTERAGERANDE 
INOM ETT KLUSTER FÖRDELAR FÖR DESSA 

AKTÖRER OCH I SÅ FALL VILKA? 
 

3.3.1 Relationer i nätverk 
 

Vi har nu sett hur komplext interrelaterade relationer bygger upp olika nätverk. En 
relation kan i sin tur definieras som en process av kontinuerlig interaktion och utbyte 
mellan minst två aktörer i ett företagsnätverkssammanhang (Holmlund & Törnroos, 
1997). Eftersom relationerna utgör grunden för nätverk, är det naturligt att 
relationerna är beroende av att det existerar ett band som förenar två eller flera 
aktörer med varandra. Relationskonceptet är därmed baserat på hur personer i företag 
interagerar med varandra. Men vilka fördelar innebär dessa relationer för inblandade 
företag och individer? 

 
Ett sätt att studera relationer är att se dem som bindningar mellan olika aktörer. 
Dessa kan vara av olika karaktär och tjäna olika syften. Tekniska bindningar kan bero 
på tekniska faktorer och uppstå när två företag anpassar sig till varandra i något 
tekniskt avseende (Hammarkvist et al, 1982). Andra exempel på bindningar är 
tidsmässiga bindningar som ger kostnadsbesparingar genom tidsmässig samordning, 
exempelvis genom att enheter som ligger efter varandra i produktionskedjan 
samordnas tidsmässigt. Då kan kostnader för kapitalbindningar reduceras kraftigt 
(Hammarkvist et al, 1982). 
 
Det kan även uppstå kunskapsmässiga bindningar som beror på att två företag som 
samarbetar inom ett visst område genererar kunskap som är direkt hänförbar till 
relationen (Hammarkvist et al, 1982). Vid kunskapsmässiga bindningar bygger 
parterna upp kunskap om varandra, om varandras behov, problem och möjligheter. 
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Denna kunskap påverkar företagens sätt att inrikta sin forsknings- och 
utvecklingsverksamhet (Hammarkvist et al, 1982).  
 
Som vi redan konstaterat sker kontakt mellan företag till stor del genom personliga 
kontakter, vilket medför att relationen mellan två företag också kommer att innehålla 
sociala inslag. Sådana sociala bindningar är kopplade till företagens behov att lita på 
varandra och kompletterar de juridiska avtal som tecknas (Hammarkvist et al, 1982). 
Avtal och andra ekonomiska och juridiska bindningar fungerar ofta som en försäkring för 
de andra typerna av bindningar. I många fall kan en bindning liknas vid en investering 
som företagen gör för att uppnå högre lönsamhet (Hammarkvist et al, 1982).  
 
Dock kan nätverk även bygga på andra typer av aktiviteter som sker mellan aktörerna. 
Dessa aktiviteter kan exempelvis syfta till att bygga upp förtroende mellan aktörer, 
hävdar Kanter (1972) i Johannisson (1987). Detta förtroende eller tillit, skapas genom 
att aktörerna har samma värderingar, strävar efter samma mål och/eller uppskattar 
varandras sällskap (Kanter, 1972, i Johannisson, 1987). Dessa olika faktorer ligger 
alltså till grund för olika nätverk.  
 
Andra mer tekniska dimensioner kan ligga till grund för olika relationer, då företag 
exempelvis samarbetar för att bättre utnyttja resurser och aktiviteter (Håkansson, 
1989). Företag kan även tvingas till samarbete när de konfronteras med ett större hot 
från tredje part. Värt att notera är att de olika samarbetsformerna oftast innebär 
ömsesidig nytta för de inblandade parterna, men nyttan kan även vara ensidig 
(Håkansson, 1989).  
 

3.3.2 Relationernas funktion 

 
Vi har vid ett flertal tillfällen sett hur olika nätverksdefinitioner och typer antyder att 
det finns fördelar med att ingå i en relation/ett nätverk som avsiktligt eller oavsiktligt 
kan nyttjas av olika aktörer. Vilken nytta de olika relationerna kan resultera i för 
inblandade aktörer skall denna del komma att ägnas åt.  
 
Relationerna kan vara en av företagets viktigaste resurser, menar Håkansson (1987). 
Relationerna kan då delas in efter olika funktionssätt, där alla skapats för att uppfylla 
ett visst syfte. Antingen kan detta syfte vara att öka produktivitet och teknisk effektivitet, 
att fungera som informationskanaler eller att öka kontroll (Håkansson, 1987).  
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I det första avseendet kan relationerna leda till minskade omkostnader genom 
anpassningar av produkter, produktion, leverans och lagring. Detta kan gälla större 
anpassningar som görs i början av en relation eller när drastiska förändringar 
genomförs, hävdar Håkansson (1987). 
 
Relationerna kan även utgöra viktiga kommunikationskanaler. Företaget behöver 
noggrann och detaljerad information, information som endast kan fås av aktörer som 
har kunskap och är beredda att dela den med andra. Men företaget behöver även 
motparter som förser företaget med information som det inte har någon förkunskap 
om. Företaget behöver därmed både få svar på sina frågor och bli kontinuerligt 
informerat i relevanta ämnen, och den enda lösningen på detta problem är att etablera 
lämpliga relationer. På det sättet fungerar relationer som informationskanaler, enligt 
Håkansson (1987). Att nätverket kan vara en källa till information, kunskap och stöd, 
samt kunna användas för att skapa ömsesidiga förtroenden pekar även andra 
författare på, Johnson (1995) bland andra. Informationsflöden i dessa 
tillgångsstrukturer kan även medföra eller leda till utbyte av andra tillgångar såsom 
finanser och support (Galaskiewicz & Marsden, 1978,  i Johannisson, 1987).  
 
Den kunskapsutbredning som uppnås via informationsutbytet är även en viktig del av 
klusterdynamiken. Inom klustret pågår en ständig kunskapsspridning som ofta kan ta 
sig en informell karaktär (Marshall i Söderström at al, 2001). Denna 
kunskapsspridning kan leda till positiva effekter såsom utökning av entreprenörens 
kontaktnät, introduktion till affärspartners, motivation, support och uppmuntra, skapa 
självförtroende samt skapa produkt och tjänsteidéer (O’Donnell et al, 2001). 
 
Ett stort nätverk av relationer kan bidra till att stabilisera företagets omvärld och 
därmed göra den mer kontrollerbar (Håkansson, 1987). Därmed får relationerna en 
maktfunktion. Genom att bygga upp relationer tillskansar sig företaget kontroll över 
sin omgivning, exempelvis informations-, vänskaps- och tekniska länkar till sina 
motparter.  
 

3.3.3 Framgång i kluster 

 
Under litteratursökningen har vi kunnat konstatera att det finns faktorer som inverkar 
på framgången i regionala kluster. Länkade företag och individer i täta nätverk och 
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kulturella mönster kan nämligen utgöra socialt kapital, menar Söderström et al (2001). 
Det sociala kapitalet är då det kitt som växer fram mellan individer i lokala miljöer 
och som utgör en grund för företagens förnyelse och innovationsprocesser. Detta 
sker ofta genom dagliga kontakter, i ömsesidigt förtroende och i formella och 
informella nätverk (Söderström et al, 2001). Att stärka relationerna och uppmuntra till 
interagerande kan då leda till dynamiska kluster. Därför är det av vikt att det finns 
fungerande mötesplatser där företagens behov sätts i fokus (Hallencreutz & Lundequist, 
2002).  
 
Som många studier påvisar, är företags nätverk viktiga källor till den nya kunskapen. 
Feldman (1994) i Braunerhjelm & Carlsson (1999) visar att innovationstakt är 
relaterad till kunskapsintensiva kluster.  
 
Flöden mellan länkade företag gynnas även av den tysta kunskap som växer sig fram i 
en gemensam kultur och i ett gemensamt språk, vilket ofta bygger på en gemensam 
utbildning (Söderström et al, 2001). Denna gemensamma värdegrund, uppmärksammas 
även av Hallencreutz & Lundequist (2002), som hävdar att det är positivt för klustret 
om aktörerna även har gemensamma mål och visioner. 
 
Detta är förhållanden inom den lokala miljön, sedan är det även viktigt att det finns 
en stor rörlighet mellan klustret och omvärlden för att den lokala miljön inte ska 
stelna. För att ha långsiktig livskraft måste klustret dra till sig företag, riskkapital och 
internationellt ledande kompetens från hela världen, samtidigt som kommunikationen 
såväl mellan som inom regioner, är god (Söderström et al, 2001). För att klustren skall 
bli dynamiska är det dessutom viktigt med lokala initiativ och lyhördhet inom universitet 
och högskolor för lokala kompetenskrav. Ty kunskap är till viss del lokaliserad och 
därmed beroende av regionala kompetenser och tekniska infrastrukturer 
(Braunerhjelm och Carlsson, 1999).  
 
Vidare påpekar Braunerhjelm och Carlsson (1999) att aktörerna även ska arbeta aktivt 
för att skapa ett regionalt varumärke. Detta förutsätter att det finns en arbetsfördelning 
mellan offentlig verksamhet och marknad. Även förekomsten av en drivande 
klustermotor eller klusterorganisation som har kundnytta, marknad och tillväxt i fokus 
är avgörande, samt att det finns ledande företag som också är intresserade av att utveckla 
klustret. 
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En annan framgångsfaktor kan vara den geografiska närheten till universitet som är 
framträdande i många kluster (Söderström et al, 2001). Interaktionen mellan 
industriella distrikt och universitet kan enligt Braunerhjelm & Carlsson (1999) leda till 
kunskaps-”spillovers” från universitetet. Flera studier bekräftar den positiva effekt som 
universitet har på FoU-utvecklingen inom ett industriellt kluster. Det kan även vara 
viktigt att olika aktörer i klustret aktivt arbetar med utbildnings- och 
kompetensförsäljningsinsatser och att dessa aktörer utgår ifrån vad som faktiskt finns i 
regionen (Hallencreutz & Lundequist, 2002). 
 
Även här kan vi känna igen vissa av de faktorer som Söderström et al (2001) nämner. 
Vi vill påstå att graden till vilka dessa är närvarande i ett kluster kan avgöra graden av 
relationen mellan klustrets aktörer. Vi har även sett att en faktor som en unik 
identitet, eller ett gemensamt varumärke tidigare uppmärksammats i Markusens 
(1996) resonemang kring de industriella distrikten. 
 
Fördelarna med lokala system där aktörer träffas regelbundet både planerat men 
kanske ännu viktigare genom oplanerade slumpmässiga möten, är att man lättare kan 
hantera osäkerheten kring nya idéer i förtroendefulla relationer (Markusen, 1996). 
Genom täta kontakter underlättas sökandet efter lösningar. Närheten och intensiteten 
i kontakterna ökar också möjligheterna till flexibel specialisering, antyder Markusen 
(1996).  
 

3.3.4 Relationsdimensioner 

 
Efter att ha studerat de fördelar som rent teoretiskt hävdas finnas i relationer och 
sociala utbyten på olika nivåer mellan aktörer, är det nu av intresse att se till hur täta 
eller starka, relationer som skapas. Vi har tidigare sett hur Mitchell (1969) studerat de 
personliga sociala nätverken. Denne författare menar att nätverket består av ett antal 
olika dimensioner, närmare bestämt fyra strukturella dimensioner och fem 
interaktionsdimensioner. De strukturella dimensionerna kan beskriva hur nätverket är 
uppbyggt, medan interaktionsdimensionerna beskriver nätverksprocessen i sig samt 
relationernas täthet. Mitchell (1969) menar att dessa dimensioner inte är ämnade 
uteslutande för de personliga nätverken utan att dimensioner fungerar lika bra i andra 
nätverkssammanhang. De strukturella dimensionerna har vi redan, som vi snart skall 
se, bekantat oss med tidigare, varför även vi anser att dessa dimensioner kan beskriva 
andra typer av företagsnätverk.  
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Strukturella dimensioner:  
 

 Förankring, som beskriver aktörerna i nätverket. Kan därmed tänkas vara både 
personligt och interorganisatoriskt. 

 Densitet, beskriver till vilken grad nätverkets aktörer är sammankopplade med 
varandra. Kan tänkas vara både starka och svaga kopplingar.  

 Tillgänglighet, beskriver hur enkelt det är för aktörerna att kontakta varandra. Är 
det lätt eller svårt, befinner man sig på ett nära geografiskt/fysiskt avstånd från 
varandra?  

 Social räckvidd, åsyftar den sociala heterogeniteten av aktörerna. Har man 
samma bakgrund och därmed även samma värdegrund? 

 
Interaktionsdimensioner:  
 

 Innebörd, beskriver relationernas kvalitet, eller vilken mening aktörerna sätter 
till relationerna samt aktörernas förståelse av de implikationer som deras 
involvering i relationerna innebär. Ett exempel på detta kan vara att aktörerna 
kan dela affärsmässiga och/eller vänskapliga relationer. Innebörden förändras 
i och med aktörernas motivation och förväntningar på deltagandet i nätverket. 

 Intensitet, beskriver till vilken omfattning aktörerna uppfyller sina förpliktelser 
till andra aktörer i relationerna. 

 Frekvens, beskriver den tidsmässig omfattning aktörerna lägger ner på att 
integrera med andra aktörer i nätverket.  

 Varaktighet, är ett mått på hur länge ett förhållande har funnits.  
 Inriktning, beskriver huruvida relationen är ensidig eller ömsesidig. 

 
Som vi redan har konstaterat avgör dessa dimensioner hur starka länkarna mellan 
aktörerna i ett nätverk är. Ett nätverk med starka länkar kallas även för close-knit av 
Bott (1957) i Granovetter (1973). Men är det då styrkan/storleken på nätverket som 
är avgörande för företagens framgång? Detta ifrågasätts av Granovetter (1973) som 
menar att även svaga länkar – eller loose-knit nätverk (Bott, 1957, i Granovetter, 1973) 
– kan innebära en styrka för nätverket. Författaren understryker kohesionsstyrkan av 
de svaga länkarna – att de i slutändan kan leda till något större och starkare. Faktiskt 
kan ett nätverk av kontakter med vilka entreprenören är svagt länkad, också leda till 
informationsfördelar liksom ett nätverk med starka band, enligt Granovetter (1973). 
Vi betraktar därmed även de svaga länkarna som en latent resurs för nätverket då de 
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innebär möjligheter till skapandet av starkare nätverk.  Nätverkets mångfald är 
därmed en betydelsefull faktor, menar vi.  
 

3.4 SAMMANFATTNING 
 

Med detta kapitel ämnade vi ge en teoretisk bakgrund och förklaring till syftets första 
tre preciserande frågor. Den fjärde frågan som lyder: vilka faktorer påverkar graden av 
aktörernas interagerande med varandra i ett kluster, är av mer sammanfattande karaktär och 
kommer att besvaras först i slutsatsen efter att vi har analyserat de empiriska data. 
Men även övriga frågor kommer naturligtvis att belysas vidare i nästföljande avsnitt, 
den empiriska analysen, för att vara oss till hjälp i vår jakt på ny kunskap. 
  
Den första syftespreciserande frågan, vad är kluster, besvarades teoretiskt genom att vi 
utredde uppkomsten av klusterfenomenet. Vi har kommit till insikt om att de 
determinanter som utgör Porters diamantmodell är avgörande för klustrens dynamik. 
Vi väljer således att sammanfatta innehållet i klusteravsnittet med hjälp av Strandell 
(1998) som summerar de viktigaste drivkrafterna med stöd i Porters diamantmodell:  
 
 Sporrande konkurrens och rivalitet mellan företag i den lokala miljön  
 Nyinträde genom nyföretagande och spin-off-företag 
 Ständig utveckling av allt mer specialiserade insatsvaror och tjänster  
 Närhet till krävande kunder  
 Kopplingar till teknologiskt relaterade branscher  

 
Vidare har vi presenterat olika typer av industriella distrikt som innebär olika grader 
av nätverkande mellan distriktens aktörer och dessas omgivning. 
 
Den andra syftespreciserande frågan, på vilka sätt kan aktörer interagera med varandra i 
kluster, besvarades genom att redogöra för olika nätverksdefinitioner och olika 
nätverkstyper. Detta kan åskådliggöras i följande tabell:  
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Typ av nätverk Produktions Symboliskt Personligt 
Synonymer Interorganisatioriskt Interorganisatoriskt Socialt 
     Entreprenöriellt
Band Formella Formella Informella 
Länkar Horisontella Instrumentella Frivilliga 
  Vertikala     
  Laterala     
Typ av 
samarbeten Strategiska Strategiska Organiska 
Bindningar Tekniska Kunskapsmässiga Sociala 
 Ekonomiska Ekonomiska   
 Juridiska Juridiska   
 Tidsmässiga Tidsmässiga   
  Kunskapsmässiga Kunskapsmässiga   

 
Figur 3.3 Sammanfattning av olika nätverkstyper (egen modell) 

 
Ett dynamiskt kluster bygger på att det finns interaktioner av olika karaktär mellan 
aktörerna, både genom sociala engagemang och olika typer av företagssamarbeten. 
De olika nätverkstyper som vi har diskuterat i detta kapitel kan alla åsyfta olika typer 
av företagsnätverk. I tabellen ovan har vi valt att dela in dessa i tre kategorier: 
produktionsnätverk, symboliska nätverk och personliga nätverk. Vi har placerat de 
olika bestämningsfaktorerna nämnda i det föregående avsnittet i anslutning till 
respektive mest passande nätverkstyp. 
 
Vid besvarandet av den tredje syftespreciserande frågan, vad innebär aktörernas 
interagerande i ett kluster för fördelar för dessa aktörer, har vi sett att relationerna i ett 
företagsnätverk kan tjäna olika syften, som att skapa bindningar mellan företag. Dessa 
bindningar kan innebära fördelar för aktörer i form av olika kostnadsbesparingar, 
men även liknas vid investeringar som företag gör för att uppnå högre lönsamhet. 
Vidare har vi sett att relationerna även leder till att det skapas tillit mellan aktörerna, 
vilket är en fördel för en relation. Företag kan även samarbeta för att bättre utnyttja 
resurser och aktiviteter eller gadda ihop sig mot gemensamma hot. Denna nytta 
behöver dock inte alltid vara ömsesidig, då den även kan vara av ensidig karaktär.  
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Vi resonerar vidare i kapitlet kring vad det kan finnas för funktioner med relationerna 
och kommer fram till att dessa kan öka produktivitet och effektivitet, fungera som 
informationskanaler och öka kontroll. Exempel på hur dessa fungerar ges. Sedan 
menar vi att vissa faktorer påverkar framgången i regionala kluster. En faktor som 
teorierna nämner är att man kan på olika sätt stärka relationerna för att skapa 
dynamiska kluster.  En stor rörlighet mellan klustret och omvärlden är även den en 
framgångsfaktor. Fler framgångsfaktorer som klustermotorer och geografiska 
närheten till universitet nämns. Avslutningsvis resonerar vi kring hur man kan avgöra 
ifall en relation är stark eller inte. Det är de olika dimensionerna, som tillgänglighet 
varaktighet, som avgör detta enligt Mitchell (1969).   
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4. INTERAKTIONER I PRAKTIKEN 
I detta empiriska analyskapitel kommer vi att tolka vår empiri med hjälp av den 
teoretiska referensram som vi skapade i föregående kapitel. För att läsaren själv 
skall kunna bilda sig en uppfattning om det insamlade materialet samt våra 
tolkningar av detsamma, kommer denna analys att ta sin utgångspunkt i empiriska 
diskussioner. Det insamlade empiriska materialet analyseras genomgående i 
texten. 

 
Vår empiriska analys kommer att delas in i nätverksmodellens tre 
huvudingredienser, det vill säga: Aktörer, Resurser och Aktiviteter. Under aktörer 
kommer de huvudsakliga aktörerna på området presenteras och analyseras, både 
företag och andra aktörer i form av kommunala organisationer och ideella 
föreningar. Resurser, såsom vi har tillämpat dem, är de faktorer som utgör 
förutsättningar för aktörernas interaktioner med varandra, med andra ord bland 
annat områdets infrastruktur och makroekonomiska aspekter som konjunkturläget. 
Under aktiviteter presenteras de aktiviteter som leder till att aktörer interagerar 
med varandra. Vi kommer även att beskriva själva interaktionerna och analysera 
dessa med hjälp av vår teoretiska referensram.  
 

 

4.1 AKTÖRER 
 
Vi inleder med en kort historik som förklarar varför Mjärdevi uppstått och varför de 
aktuella aktörerna finns på området. En respondent berättar att Linköpings kommun 
tillsammans med ALMI18 (som då hette utvecklingsfonden) och stöd av universitetet 
1983 gjorde en första satsning till en inkubatorverksamhet19. Respondenten berättar 
vidare att det i Mjärdevi placerades avknoppningsföretag från universitetet som ville 
arbeta inom cykelavstånd till universitetet. Flera forsknings- och teknikbaserade 
företag som även de ville ha en etableringsplats nära universitetet, visade då intresse 
för projektet vilket ledde till att kommunen i samarbete med andra aktörer fick till 
uppgift att driva fram ett område som skulle passa för den typen av företag. Hösten 

                                                           
18 ALMI Företagspartner Östergötland AB, en regional kapitalförmedlare, se en förklaring i senare text.  
19 Innebär stödfunktion till nystartade företag, en mer detaljerad förklaring kommer i efterföljande text. 
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1984 skedde den första inflyttningen till Mjärdevi och därefter, menar respondenten, 
växte området i och med att ryktet om Mjärdevis existens kom att spridas över landet.  
 
Vidare berättar respondenten att målet med Mjärdevi från början var att skapa ett 
område med en samling högteknologiska företag. Företag som inte passade in i bilden 
för Mjärdevi fick därmedelst till en början avslag på sin ansökan om att flytta till 
området. I slutet av 1980-talet bestod Mjärdevi av 60-70 företag, en tillräckligt stark 
kärna för att man skulle kunna börja ta in även andra typer av företag utan risk för att 
urvattna det konceptuella, menar respondenten. Allt eftersom de existerande 
företagen fick utökade behov kom även företag som kompletterade verksamheterna, 
såsom olika serviceföretag, att etablera sig på området. Snart fanns där inte bara ett 
arbetsområde för högteknologiska (eller kunskapsintensiva) företag, utan en science 
park hade fötts.  
 
Visionen med området är enligt Mjärdevis hemsida20 att: Mjärdevi Science Park ska vara 
rätt miljö för etablering och tillväxt av kunskaps- och utvecklingsintensiva företag21. Enligt en 
respondent kan Mjärdevis strategi sägas vara att stimulera till att det startas nya 
företag av människor med en relation till det intellektuella kapitalet i Linköping. Det 
betyder att man på området strävar efter att ha huvudkontor av nystartade företag. 
Företag som etablerar dotterbolag i en region men som har ett huvudkontor någon 
annanstans i världen tenderar nämligen att flytta utomlands, berättar respondenten.  
 
Kärnan i området skall enligt en respondent utgöras av företag som startas och växer 
upp lokalt. Idag är 38 % av drygt 180 Mjärdevi-företag universitetsavknoppningar, 6 
% är avknoppningar från de avknoppningarna, övriga företagsavknoppningar är 15 % 
och den resterande delen utgörs av utländska etableringar, service och supportaktörer 
samt svenska dotterbolag som exempelvis Ericsson.  
 
Bakgrunden till Mjärdevis uppkomst visar stora likheter med Markusens (1996) 
resonemang om att industriella distrikt växer fram när åtgärder vidtas för att 
förhindra att kapitalet flödar utomlands. Mjärdevi är därmed ett område som 
medvetet drivits fram av externa regionala krafter och har inte uppkommit av egen 
kraft. 
 

 
20 http://www.mjardevi.se 
21 http://www.mjardevi.se 25 december, 2004 
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Kärnan av företag i området utgörs som synes av olika kunskapsintensiva 
avknoppningsföretag i utvecklings- och tillväxtfaser. Detta är väl förenligt med 
Markusens (1996) industriella distrikt där kärnan skall utgöras av små innovativa 
firmor. Den Marshalllianska definitionen som beskriver ett kluster som en dominans 
av små, lokalt ägda företag, passar således bra in på Mjärdevi i detta avseende. Även 
att nya företag etableras på området genom olika spin-off företag (avknoppningar) är en 
av drivkrafterna till ett dynamiskt kluster, som Porters diamantmodell förtäljer.  
 

4.1.1 Företagens vänner 

Enligt Mjärdevis hemsida finns ett stort nätverk av olika Mjärdevirelaterade aktörer 
som tillsammans arbetar för att stimulera start och tillväxt av de kunskapsintensiva 
företagen:  
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Figur 4.1 Nätverkande i Mjärdeviregionen (Internt dokument, egen bearbetning) 

  
Centrum för Innovation och Entreprenörskap, Universitetsholding, Mjärdevi Science 
Park AB, Teknikbrostiftelsen och ALMI är tillsammans med Mjärdevi Business 
Incubator med i Growlink, ett nätverk för aktörer i regionen som stödjer 

 48



 INTERAKTIONER INOM KLUSTER 
Fallet Mjärdevi 

 

                                                          

kunskapsintensiva företag. Denna inre cirkel kallas av en respondent för företagens 
vänner, eftersom de på olika sätt stödjer företagen.  
 
De olika ringarna visar att de olika organisationerna är sammanlänkade. Den inre 
ringen visar som sagt de olika företagens vänner-organisationerna, som jobbar på lokal 
och regional nivå. Den inre cirkeln är del i ett större nätverk på regional och nationell 
nivå som utgörs av aktörerna i den yttre ringen. Vi anser att företagens vänner utgör en 
del av klustret Mjärdevi då dessa aktörer fyller en stödjande funktion genom att 
inverka på de lokala faktorförhållanden som Porter et al (1993) diskuterar. I och med 
att dessa aktörer är sammanlänkade både inom området mellan företagens vänner men 
även utåt till de externa aktörerna ser vi att det finns en god kommunikation mellan 
klustret och omvärlden, vilket är en av förutsättningarna för en dynamisk icke-
stagnerad klustermiljö. I en sådan miljö sker kontinuerliga kompetens- och 
kunskapsutbyten med andra aktörer i regionen. 
 
Nedan följer en förklaring av den inre ringens olika organisationers 
verksamhetsområden och funktioner utifrån respondenternas berättelser. Den yttre 
ringens funktion kommer inte att förklaras närmare, då vi anser att denna inte är en 
del av det omedelbara klustret Mjärdevi eftersom organisationerna i denna cirkel är 
mer regionalt än lokalt förankrade. Däremot fyller dessa organisationer en 
myndighetsfunktion till klustret Mjärdevi och bidrar sålunda med bland annat kapital och 
infrastrukturuppbyggande.  
 
Mjärdevi Science Park AB22 ägs av Linköpings kommun och har därifrån fått i uppdrag 
att utveckla området med fokus på de mjuka värdena, det vill säga tillväxt och 
utveckling, alltså inte fastigheter. Universitetsholding, som är ett helägt dotterbolag till 
Linköpings universitet, har som uppdrag att kommersialisera forskning och resultat ut 
från universitetet och på det sättet leverera företag till Mjärdevi. Teknikbrostiftelsen har, 
med finansiellt stöd från staten, ett uppdrag att finansiera växande företag som i 
många fall kommer ut från universitetsmiljön.  
 
Mjärdevi Business Incubator23  ägs av Universitetsholding och Teknikbrostiftelsen, 
medan driften finansieras av Mjärdevi Science Park AB, Landstinget och 
Teknikbrostiftelsen. MBI är också en av de tolv utvalda inkubatorerna i Sverige som 

 
22 Kommer att refereras till som MSP AB i efterföljande text 
23 Kommer att refereras till som MBI eller Inkubator i efterföljande text 
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har fått finansiering från Vinnova24, som en respondent berättar. Respondenten 
berättar vidare att MBI erbjuder entreprenörerna affärsrådgivning, kontorsrum, 
expertrådgivning, nätverk och aktiviteter i maximalt tre år. MBI hjälper därmed 
nystartade företag med flera olika insatser och supportaktiviteter som alla syftar till att 
förkorta företagens tid från idé till marknad (www.mjardevi.se).  
 
En annan aktör, Centrum för Innovation och Entreprenörskap25, är en enhet vid den 
ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet som arbetar med utbildning, 
forskningsprogram och verksamhet inom entreprenörskap och erbjuder alltså olika 
utbildningar inom entreprenörskap (www.liu.se/org/cie). ALMI är, som en 
respondent uttrycker det, en regional affärsrådgivare, eller som Mjärdevis hemsida 
berättar, en oberoende kapitalförmedlare. ALMI ägs av staten och Östsam26 och hjälper 
företag i olika utvecklingsstadier att hitta rätt finansieringslösning. Som ett led i detta 
förmedlas riskkapital till företag i tidiga eller expansiva skeden (www.mjardevi.se). 
SMIL är ett nätverk av kunskapsintensiva företag i Linköpingsregionen. Cirka 160 
företag är medlemmar i SMIL, varav de flesta finns i Mjärdevi. Huvudsyftet med 
SMIL är att främja företagsutveckling och att skapa ett aktivt engagemang i frågor 
runt entreprenörskap genom olika utbildningar, managementgrupper och seminarier 
(www.smil.se).  
 
Det finns uppenbarligen ett stort antal aktörer i området som alla skall bidra med 
stöd, support och kapital till företagens utveckling. Porters diamantmodells 
determinanter belyser vikten av denna typ av stödjande industrier för att klustret skall 
kunna bli dynamiskt. Vi menar att dessa organisationer i den inre cirkeln, företagens 
vänner, står för en stor del av klusterdynamiken. De bidrar till att skapa faktordynamik, 
då de bygger upp en infrastruktur och förser området med kompetens, till exempel 
genom samarbetet med Linköpings universitet via CIE och investeringar via 
Teknikbrostiftelsen. Även Porters faktordynamik belyser hur ett dynamiskt kluster 
drar till sig olika sorters investeringar. Ytterligare en förutsättning för att klustret skall 
bli dynamiskt är lyhördhet från universitetet för lokala kompetenskrav samt att 
aktörer skall bedriva olika former av kompetensutvecklingsprogram, som vi har sett i 
teoriavsnittet. Genom de olika stödorganisationerna som agerar i de två cirklarna, ser 
vi att Mjärdevi kan dra nytta av snarlika förhållanden.  
 

 
24 http://www.vinnova.se 
25 Kommer att refereras till som CIE i efterföljande text 
26 Ett regionförbund, för vidare info se http:// www.ostsam.se 
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4.2 RESURSER 

 
I denna del kommer vi att se till olika förhållanden, som områdets aktörers relation 
till Linköpings universitet, varför aktörerna väljer att etableras i Mjärdevi, rådande 
konjunkturläge samt personalens flexibilitet. Dessa förhållanden förenar, som vi 
konstaterade i föregående teorikapitel, de olika aktörerna och deras aktiviteter, varför 
vi menar att resurserna bör belysas i sin helhet för att vi vidare skall kunna utröna 
vilka interaktioner som förekommer och varför. 
 

4.2.1 Relationen till universitetet 

 
Granne med Mjärdevi ligger Linköpings universitet. Mjärdevis hemsida berättar att 
universitetet är en attraktiv bas vid rekrytering av ny personal, men också en viktig 
samarbetspartner för många företag inom utveckling och forskning. En respondent 
berättar att väldigt många av de mindre, yngre företagen har en professor med i 
någon ägargrupp som står för den vetenskapliga kompetensen beträffande hur man 
driver bolag. 

 
Alla företagare som intervjuats i denna studie har studerat vid Linköpings universitet 
och flera företag har grundats av studenter. Universitetet förser företagare med en 
gemensam bakgrund, något som uppmärksammas av flera respondenter. En 
respondent säger att man genom universitetet och gamla professorer får en 
gemensam referensram att stå på, vilket kan underlätta kommunikationen inom 
området. En annan respondent menar att med en gemensam bakgrund hittar man 
varandra lättare och umgås naturligt på de vägarna. En representant för ett medelstort 
företag menar att: 

 
”Det är många utav mina kursare som jobbar här i krokarna, antingen hos 
kunden eller hos konkurrenten.” 

 
Dessutom menar respondenten att företagens personal hämtas från universitetet, 
något som ytterligare två respondenter stämmer in i. En annan respondent är av 
samma mening:  

 
”Väldigt många har ju läst på tekniska högskolan, det är klart att det finns 
någon slags alumnikänsla.”  
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En annan företagare instämmer och säger att varje företag har sin egen ingång till 
universitetet. I och med att man hämtar personal från universitetet är kontaktvägarna 
naturliga, fortsätter respondenten:  

 
”Man känner igen många och man har gamla lärare man kan kontakta… 
och man känner någon som forskar och några av företagarna är ju 
industridoktorander.”  
 

En företagare påpekar att dennes företag är i färd med att samarbeta med 
universitetet vad gäller gemensamma forskningsprojekt där de exempelvis kan dela 
teknologier. Detta är ett exempel på en teknisk bindning mellan företag och universitet 
där man delar teknologier i horisontella länkar. En annan företagare berättar också att 
dennes företag samarbetar med universitetet i produktutvecklingsfrågor där de bollar 
idéer med doktorander. Vid denna typ av kunskapsmässiga bindningar formas ett 
informationsflöde som kan syfta till att förbättra innovativa idéer. Denna typ av 
informationsspridning är ännu en faktor som kännetecknar ett dynamiskt kluster. 
 
Även genom examensarbeten finns en koppling till universitetet, vilket är bra för 
kompetensrekrytering och för att vara delaktiga i högskolans arbete, menar 
respondenten. Detta är något en annan företagare håller med om. Att på cykelavstånd 
bli tillgängliga för dem som vill praktisera och göra examensarbeten på företaget 
upplever denne som positivt. En företagare undervisar själv en del på universitetet. 
Denne respondent anser att kontakten med universitetet är stor, dels genom 
undervisningen och andra affärsmässiga och praktiska kopplingar, men även i och 
med att man på området känner igen gamla studiekamrater.  
 
Områdets geografiska närhet till universitetet innebär att nya idéer, kompetens och 
kunskap är lättillgängliga för företagen. Därmed anser vi att denna faktor är något 
som kan fungera som en resurs för området då det även effektiviserar 
rekryteringsprocesser i och med att studenter får en ingång på företagen genom olika 
examensarbeten. Detta är även positivt för företagen då de nyrekryterade vid 
anställning inte är i lika stort behov av en introduktionsfas till arbetsplatsen eftersom 
studenten redan tillskansat sig en arbetsspecifik erfarenhet genom den tidigare 
kontakten med företagen. Eftersom området ligger nära universitetet rekryteras 
därför naturligt arbetskraft därifrån och företagarna kan ta hjälp av doktorander och 
forskare som befinner sig i området. Att det kontinuerligt kommer in ny kompetens 
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och idéer från universitetet till Mjärdevi, är även något som i Porters faktordynamik 
kan driva fram dynamiska kluster. Denna rekrytering menar vi är till en högre grad 
lokal än extern, eftersom Linköpings universitet är nära sammankopplat med 
Mjärdevi i och med den yttre cirkeln. Därmed är denna faktor inte något som talar 
för ett högt utbyte av personal med externa partners, som förespråkas av de industriella 
satellitplattformarna. 
 
I och med att flera företagare på området har en gemensam bakgrund i form av 
universitetsstudier, kan även en gemensam referensram utvecklas, som en respondent 
ovan talade om. Denna gemensamma referensram kan fungera som en gemensam 
värdegrund, något som förespråkas av Hallencreutz & Lundequist (2002) och 
Söderström et al (2001). Denna gemensamma värdegrund kan foga samman de olika 
individerna på ett sätt som inte hade varit möjligt utan denna gemensamma nämnare, 
exempelvis genom att aktörerna kan dela värderingar eller mål och visioner med 
varandra. Detta är positivt för ett klusterområde enligt vårt teorikapitel, vilket vi 
menar kan ta sig uttryck i ökade samarbetsförhållanden och partnerskap baserade på 
denna gemensamma bakgrund. Dessa individer som är länkade genom denna 
gemensamma bakgrund, kan då ses som områdets sociala kapital.  
 
Emellertid behöver inte denna gemensamma värdegrund och språk, enbart vara positivt, 
menar vi. Som en respondent uttrycker det, är den genomsnittlige Mjärdevi-anställde 
en svenskfödd manlig civilingenjör som har studerat teknisk fysik eller 
systemvetarlinjen, en homogenitet som tyder på en låg social räckvidd. Vi tror att denna 
gemensamma bakgrund kan leda till att relationerna mellan dessa individer kan bli 
starka på grund av den höga densiteten, men då på bekostnad av en mångfald i dessa 
relationer, vilket kan leda till att det kommer in färre nya idéer och infallsvinklar 
genom ett mer heterogent utbud av olika typer av referensramar och bakgrunder.  
 

4.2.2 Varför Mjärdevi? 

 

Det finns olika anledningar till varför företag väljer att etablera sina verksamheter i 
Mjärdevi. Området Mjärdevi kan ses som en resurs för företagen, om vi ser till citat 
som detta: 
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”Här finns unika möjligheter för start och tillväxt med ett brett utbud av 
support och aktiviteter som stimulerar resan in i framtiden.”27

 

Är det då på grund av dessa unika möjligheter som företag väljer att förlägga sina 
företag till Mjärdevi? Vi ställer oss frågan till hur detta hänger ihop. 

 
En av respondenterna ger sin idé till varför företag väljer att vara i Mjärdevi. I 
egenskap av leverantör av servicetjänster kan det vara på grund av närheten till 
kunden, då det kan vara lättare att skapa affärer om man befinner sig nära sina 
potentiella kunder. Respondenten menar att det finns 180 potentiella kunder i 
området och vissa av dem är riktigt stora. En av respondenterna, vars företag fyller en 
stödfunktion på området, stämmer in i denna beskrivning när denne berättar att 
företaget har valt att förlägga sin verksamhet till området av rent strategiska skäl, för 
att komma närmare sina kunder och därmed ges en bättre möjlighet att nätverka med 
potentiella kunder lokalt. Här är det alltså de lokala efterfrågeförhållandena som fungerar 
som en attraktionskraft för företagen. 
 
Kunderna till dessa stödtjänster i sin tur, de producerande företagen, kan välja 
området på grund av tillgång till lämpliga lokaler och det goda läget, anser 
respondenten. Denne menar att dessa argument väger tyngre än samarbetsskäl, då 
denne inte tror det existerar samverkan mellan de producerande företagen i någon 
större utsträckning. Som en företagare uttrycker det: 

 
”I första hand är det huset som är ändamålsenligt efter vår verksamhet.” 

 
Ännu ett konkret exempel på detta får vi av en annan respondent. Respondentens 
företag finns beläget i Mjärdevi eftersom det är ett spin-off företag till ett annat större 
företag och den befintliga infrastrukturen utnyttjas därmed. Dock hade de lika gärna 
kunnat flytta till exempelvis centrala Linköping om likvärdig infrastruktur funnits där, 
menar respondenten. Respondentens företag samarbetar inte nämnvärt med de 
omkringliggande företagen, vilket sammanfaller med de åsikter som redovisades 
innan.  
 
En annan respondent anger stödformer för tidigt företagande, exempelvis MBI, som 
ett skäl till varför avknoppningar från den tekniska högskolan vid Linköpings 

 
27 http://www.mjardevi.se, December 2004 
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universitet hamnar i Mjärdevi. Detta får vi ytterligare exempel på vid en annan 
intervju då en respondent berättar att det var viktigare för företaget att befinna sig i 
Mjärdevi i ett tidigare skede i företagets liv, det vill säga, när företaget var yngre. 
Respondenten berättar att företaget hamnade i området genom den infrastruktur som 
fanns tack vare MBIs inkubatorverksamhet. Men trots att de idag är ganska stora och 
etablerade anser respondenten att Mjärdevi är ett fördelaktigt område att befinna sig i 
även idag eftersom leverantörerna som finns på området är väldigt viktiga för 
företaget. Att det finns flera teknikföretag i området hjälper också till. Företagens 
vänner-organisationernas betydelse understryks igen när respondenten berättar att det i 
början var bra att kunna interagera i nätverk som SMIL där man kunde utbyta idéer 
med varandra, något som var värdefullt för företaget:  

 
”I de tidigare åren tyckte jag det var väldigt viktigt att få lära känna andra 
företag och inte sitta på kammaren bara och försöka själv, utan ge sig ut 
där och lära känna och förstå vilka villkor det är och få tips.”  

 
Som det framkom under intervjuerna har många av de befintliga företagen i Mjärdevi 
startats av studenter från den tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Detta 
förklaras av en av respondenterna som berättar att det för dem var nyttigt att kunna 
ta del av den rent praktiska infrastrukturen när de var ett nyetablerat företag. Istället 
för att tvingas köpa in dyr utrustning kunde de då hyra det mesta, som 
kopieringsmaskin och telefonsvarare. En annan respondent har liknande tankegångar 
och anser att det var naturligt att etablera sig i Mjärdevi eftersom det fanns bra 
lokaler, likartade företag, en fungerade infrastruktur samt att området ligger beläget 
nära universitetet.   
 
En respondent uttrycker särskilt sitt nöje med de aktiviteter och miljöer som finns till 
för de nystartade företagen. Respondenten nämner inkubatorverksamheten och 
lokaler på Teknikringen 1E28 vilka är specifikt avsedda för små nystartade företag. 
Respondenten menar att Mjärdevi i egenskap av en science park är duktiga på att 
skapa den möjligheten för nystartade företag. De kontakter som man skaffar sig i 
början är viktigare när man är ett litet företag, säger respondenten:  
 

”Skaffa lite kontakter, och sen så kan man stå lite mer på egna ben.” 
 

 
28 Ett småföretagshotell, exemplet kommer att förklaras närmare i senare text 
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En storföretagare stämmer in i denna beskrivning och berättar att själva området var 
viktigare för företaget när det var yngre på grund av den inkubatorverksamhet som 
finns. Detta var även anledningen till att företaget etablerades just i Mjärdevi, något 
som en annan företagare instämmer i. Idag menar denne att:  

 
”Vi behöver inte vara här men vi är här för att vi gillar området och allting.” 

 
Vår empiriska studie visar att dessa företagens vänner organisationer och den 
infrastruktur dessa bygger upp är en av anledningarna till att företag väljer att 
etableras i Mjärdevi. En respondent säger att bolag i tidigt skede som gör någon form 
av avknoppning från Linköpings universitet, etableras i Mjärdevi eftersom den typen 
av stödformer för tidigt företagande finns där i form av MBI och riskkapital. Denna 
välutvecklade infrastruktur är även en av Porter et als (1993) faktorförhållanden som kan 
driva fram dynamiska kluster. 
 
Stödföretag och andra företag som har kunder i området vill lokalisera sig till området 
på grund av denna faktor. Andra företag utnyttjar istället den infrastruktur som 
byggts upp på området, särskilt företag i uppstartningsfasen där behovet av support 
från omgivningen är stort. Nav-och-Eker distrikten belyser denna höga grad av statlig 
inblandning vid utbyggandet av infrastrukturen. 
 

4.2.2.1 Image 

Ytterligare en faktor som vi i vår empiriska studie fann vara betydande för företagares 
val av etableringsplats är den image som Mjärdevi erbjuder företagen. En respondent 
berättar att Mjärdevi är ett område som har spetskompetens inom bland annat 
telekom, systemutveckling och elektronik. Denna spetskompetens präglar även den 
image som Mjärdeviområdet innehar. Den specialisering som denna spetskompetens 
kan innebära, är en faktor i klusterdynamiken som vi sett i föregående kapitel. 
Respondenten resonerar vidare: 
 

”Att etablera sig här visar att man är med i ”gänget”. Dessutom är 
lokalerna anpassade för den typen av verksamhet, med datalabb, 
Internetlösningar etc.” 
 

En företagare stämmer in i detta resonemang och berättar: 
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”Det var nästan lite grann av status, det fanns en viss finess för ett företag 
att finnas i Mjärdevi just därför att det hette Mjärdevi. Det var en viss typ 
av företag, det andades framåtanda... andades bra teknikkunnande och det 
var koppling till universitetet och forskningsverksamhet. Det var 
spetsteknikkänsla över det så man kanske fick en sådan stämpel på företaget 
vare sig man egentligen gjorde sig förtjänt av det eller inte.” 

 
Även en annan respondent menar att en av anledningar till att de finns i Mjärdevi är 
att området har en viss positiv image. Respondenten menar att imagen utgörs av att 
området innehar teknikorienterade företag och är beläget nära Linköpings universitet. 
Dock valde företaget Mjärdevi främst på grund av att de fann en lokal som passade 
deras företag speciellt bra. Respondenterna vid företagens vänner utvecklar detta vidare 
och säger att gentemot tredje part är områdets varumärke starkt. En respondent 
tillägger: 

 
”Det visar att företagen inte är vilka företag som helst om de kan skriva 
Mjärdevi Science Park på sitt visitkort. Även om vi har fått stryk i 
massmedia under de senaste åren och tappat mycket folk, kan man 
konstatera att varumärket står väldigt starkt och det tror jag är viktigt för 
många.” 

 
Ytterligare en företagare trycker på att den image företagen får tack vare att de 
befinner sig i Mjärdevi är en av områdets mest positiva effekter. Därför har denne 
respondent Mjärdevi Science Park tryckt på sina visitkort.  
 
En annan företagare menar att dennes företag inte behöver befinna sig i området 
eftersom de inte är beroende av någon annan där eller inte har särskilt stor nytta av 
andra företag på området. Däremot anser respondenten att området har en positiv 
effekt då Mjärdevi förknippas med välmående företag som växer och utvecklas inom 
nya teknikområden:  
 

”Sedan när vi har internationella kunder och gäster här så är det rent PR-
mässigt värdefullt att kunna peka med handen och säga att där ligger vi 
granne med universitetet. För i den internationella affärsvärlden så är det 
starkare att ha de relationerna.” 
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Vi anser att områdets positiva rykte utåt kan stärka företagens relationer till externa 
aktörer genom att öka efterfrågan. En extern kund vet att det är en viss typ av företag 
som finns i Mjärdevi och kan därmed ha lättare att anlita en okänd småföretagare. Att 
Mjärdevis image fungerar som attraktionskraft, är något som faller väl in med 
Markusens (1996) resonemang om att det skapas en lokal identitet. Både de 
Marshallianska industriella distrikten och Nav-och-Eker distrikten karaktäriseras av 
utvecklingen av denna lokala identitet. Detta gemensamma varumärke tror vi kan vara 
en bidragande faktor till att klustret blir dynamiskt eftersom det skapar en positiv 
ryktesspridning som de olika aktörerna kan dra nytta av.  
 
Det är främst den lokala identiteten samt infrastrukturen som lockar företag till 
Mjärdevi eftersom dessa faktorer kan stödja ett företag som befinner sig i olika 
utvecklingsfaser. Att förlägga sin verksamhet i Mjärdevi på grund av de 
samarbetsmöjligheter som skulle kunna finnas med andra företag inom samma 
bransch, tror vi därmed inte påverkar företagarnas val av etableringsplats i någon 
större utsträckning. Detta i sin tur kan påverka vilka relationer som skapas mellan 
aktörerna i området eftersom aktörerna då möjligen inte tänker på att utnyttja dessa 
samarbetsmöjligheter. 
 

4.2.3 Konjunktur 

 
Vi har under undersökningens gång förstått att konjunkturläget har en viss inverkan 
på den grad till vilken både affärsmässig och social kontakt mellan företag underhålls. 
Många respondenter har nämnt att området drabbades hårt av IT-bubblans 
sprickning i slutet av 1990-talet. Denna krasch ledde till att Nokia lämnade området 
samtidigt som Ericsson skar ner sin verksamhet betydligt. Många företag som bedrev 
konsultverksamhet i anslutning till dessa två jättar har haft det svårt att hålla sig 
flytande efter nedgången. Många har försvunnit, andra kämpar vidare men inte utan 
svårighet, berättar en respondent. Detta visar att graden av stödjande och relaterade 
industrier, med vilka företagen kan ha olika affärsmässiga relationer, kan vara viktiga 
för att klusterområdet ska uppfylla en dynamisk funktion. 
 
I vår empiriska studie kan vi se att det för området är betydelsefullt att ha 
högkvalificerade magneter. En respondent anser exempelvis att många företag har 
någon slags kontakt med varandra eftersom flera företag har etablerats i området på 
grund av Ericssons och Nokias närvaro, företag som erbjuder kvalificerad och 
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kompetent arbetskraft. Ericsson har också fungerat som en magnet för mindre 
konsultbolag som attraherades till området för att kunna bidra till konsultlivet, något 
som även gällde Nokia som bedrev högt kvalificerad forskning i Mjärdevi, menar 
respondenten. Tillsammans med närheten till kompetens på forsknings- samt 
studentnivå, tror respondenten att detta har en magnetiserande effekt. En annan 
respondent tillägger:  

 
”Jag vet att någon här på Ericsson sade för ett antal år sedan: ge oss 
civilingenjörer och parkeringsplatser så kan vi ta på oss att öppna fabrik 
var som helst. För dem är universitetet en fabrik, en fabrik av kompetenta 
personer som de kan vara intresserade av att anställa.” 

 
En tredje respondent menar att det nu går sämre för parken efter det att Nokia och 
Ericsson lade ner sina verksamheter och de konsultverksamheter som var beroende 
av de stora företagen har försvunnit från området. Dock ser många respondenter en 
ljusning i och med konjunkturens vändning:  

 
”Nu växer området återigen så det knakar, det rekryteras mycket folk och 
nya företag flyttar in, vi är på väg nu på andra resa till månen.” 

 
Många intervjuade personer har uttryckt att samarbetet med andra företag är 
någonting som kommer i andra hand i svåra tider eftersom man främst tänker på sitt 
företags fortlevnad i motgångar. En respondent menar att under lågkonjunkturen har 
fokus legat på att skaffa in order snarare än att sitta och prata med grannföretaget. 

  
”Så många gånger skjuter man frågan till sedan, att samverka och gå på 
pubar och lunchmöten till någon annan gång, för man hinner inte det när 
man har kniven på strupen.” 
 

Konjunkturen är en faktor som kan fungera som en resurs för företagen i goda tider 
eftersom den främjar graden av företagens interaktioner med varandra, anser vi. 
Interaktion mellan aktörerna i ett kluster är en faktor som påverkar hur dynamiskt 
klustret är, varför konjunkturen kan påverka de andra determinanterna i ett dynamiskt 
kluster. Därmed ser vi att denna faktor hyser drag som liknar Porter et als (1993) 
slumpfaktor. Konjunkturläget är förvisso inte lika oförutsägbart som en naturkatastrof 
och det är heller ingen slump att konjunkturen förändras, men det är ändock en 
exogent bestämd faktor, det vill säga en faktor som aktörerna själva inte kan påverka. 
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4.2.4 Personal 
 
Vi har ävenledes sett att konjunkturläget påverkar i vilken utsträckning en annan 
områdesresurs, nämligen personalen, är flexibel, med andra ord till vilken grad 
personalen flyter mellan områdets arbetsplatser. En respondent berättar exempelvis 
att den typen av personalutbyte sker oftare när det är goda tider: 

 
 ”Nu på senare år har det inte varit så där jättestor rörlighet. Det har inte 
varit läge att flytta på sig egentligen. Det är dumt att vara sist anställd på 
ett nytt ställe så som det har varit de senaste åren i vår bransch.”  

 
En annan respondent instämmer:  
 

”I kärva tider så sitter man nog där man sitter.” 
 
Respondenten menar dock att det, med tanke på att många företag i Mjärdevi har 
likartade verksamheter, förekommer att de anställda byter arbetsgivare med varandra. 
Respondenten menar att det är många företag i Mjärdevi som anställer samma typ av 
personer, vilket gör att det blir ganska naturligt att man rör sig inom området. En 
respondent menar att vissa företag fungerar som kommunicerande kärl där 
personalen går emellan företagen när det går bra för ett företag och sämre för ett 
annat. Respondenten tror att många kommer att byta jobb nu när konjunkturen 
börjat vända: 

 
”Kanske mer för just bytandets skull, inte för att man kanske trivs dåligt, 
men bara för att det är kul att byta.”  
 

I en bra konjunktur förekommer det att anställda byter arbetsplats med varandra, 
något som Söderström et al (2001) menade är en bidragande orsak till att 
informationsflöden och rivalitet ökar mellan företagen. En respondent på ett större 
företag menar exempelvis att det faktum att personal byter företag när tiderna är 
bättre leder till att kompetens sipprar mellan företagen. Att ha tidigare arbetserfarenhet 
inom området menar respondenten är ett plus vid rekrytering. Det faktum att 
personalen i goda tider är flexibel och att information sprids genom denna typ av 
kunskapsmässiga länkar, vill vi mena är en faktor som kan underlätta relationsbyggande 
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och nätverkande mellan företag när informationen sprids. Detta skulle kunna visa 
tecken på ett Marhallianskt industriellt distrikt där personalen är trogna distrikten snarare 
än företagen. Inflödet av arbetskraft här är starkt, vilket den nära sammankopplingen 
till universitetet skulle tyda på. Dessutom skapas i dessa distrikt en gemensam 
identitet, vilket vi redan sett är fallet i form av den gemensamma värdegrunden men 
även det starka varumärket mot tredje part. Dessa faktorer leder till att aktörerna i 
denna typ av distrikt kan vara starkt sammanlänkade med varandra.   
 
Då det idag inte råder högkonjunktur är arbetsmarknaden mindre flexibel, precis som i 
Nav-och-Eker distrikten. Denna typ av distrikt är svagare sammanlänkat eftersom 
företagen har större andel av externa samarbetsrelationer. Att arbetskraften är mindre 
flexibel innebär dock att företagen kan behålla kompetensen, eller kunskapen, hos sig 
själv, viket måste anses vara positivt. Detta kan förvisst även medföra negativa 
effekter eftersom antalet informationsflöden och kunskapsmässiga bindningar minskar. 
Sammanlänkningen mellan företagen kan då försvagas vilket skulle innebära en 
stelare lokal miljö, något som kan påverka klustrets dynamik.  
 

4.3 AKTIVITETER 
 
Denna del kommer att delas in efter de olika aktiviteter som samordnar olika aktörer i 
och med att de samverkar i nätverk och delar resurser med varandra. Eftersom vår 
teoretiska referensram antydde att det företrädesvis finns tre olika typer av nätverk, 
det vill säga produktionsnätverk, symboliska nätverk samt personliga nätverk, 
kommer detta kapitel att inledas med att presentera produktionsnätverk och 
symboliska nätverk och de aktiviteter som dessa samordnar. Avsnittet avslutas med 
en diskussion rörande de personliga nätverken.  
 

4.3.1 Produktionsnätverk 
 
Under denna del kommer olika affärsmässiga förhållandena mellan områdets aktörer 
att analyseras. 

 

4.3.1.1 Konkurrens 

Som vi har konstaterat i teoriavsnittet kännetecknas kluster av inbördes konkurrens 
men även av samarbete mellan företagen. Vi har därför valt att titta på hur de olika 
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aktörerna uppfattar detta konkurrens-/samarbetsförhållande i Mjärdevi. Detta är en 
horisontell relation mellan företagen eftersom man i samarbets- eller 
konkurrensförhållanden erbjuder liknande produkter eller tjänster. Därmed kan 
konkurrenssituationen hjälpa oss att urskilja vilken typ av formella kontakter företag 
har till varandra. 
 
Tre respondenter, alla från större företag, anser inte att deras företag har några 
egentliga konkurrenter i området eftersom de alla är olika nischade och i stor 
utsträckning har internationella kunder. Dessa företag är alltså specialiserade på ett sätt 
som gör konkurrens med grannföretagen mindre förekommande. Men detta behöver 
inte betyda att de positiva effekter som Porter nämner med konkurrens, det vill säga 
att den driver fram innovationer, är sämre för dessa företag eftersom dessa kan agera 
på större marknader och därmed ha sina konkurrenter lokaliserade till andra delar av 
världen. I den föregående delen såg vi att arbetskraften var flexibel i goda tider, men 
dessa företags specialisering kan motverka denna effekt eftersom arbetskraften då kan 
inneha spetskompetens som inte är direkt utbytbar. Detta resonemang strider då mot 
de Marshallianska distrikten där arbetskraften är flexibel.  
 
På en mer social nivå anser en respondent att aktörerna jobbar inom så olika 
inriktningar att denne inte uppfattar andra personer som sina konkurrenter eftersom 
man inte sprider företagshemligheter till varandra utan snarare delar idéer och tar 
hjälp av varandra. Även bland de mer specialiserade företagen kan det därmed 
förekomma informationsflöden eller kunskapsmässiga länkar som kan leda till support och 
till och med nya idéer. 
 
Men många företag i området befinner sig i någon form av konkurrenssituation med 
varandra, däribland alla småföretagare som vi intervjuat. En synpunkt som har varit 
framträdande i vår studie är att i och med att många företag i Mjärdevi återfinns inom 
samma bransch, anser de förvisso konkurrensen vara hård men tydligare är att 
möjligheterna till samarbete uppfattas som särskilt gynnsamma. En respondent ser 
därför den lokala konkurrensen som en framgångsfaktor:  

 
”Det finns många som jobbar inom samma bransch, som man delvis skulle 
kunna se som konkurrenter, men kanske i större utsträckning kan vara 
samarbetspartners. Egentligen är det nog väldigt bra att det finns 
kompetens och andra som jobbar inom området för det gör ju att det kan 
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sippra lite kompetens runtomkring, och det är ju något som gynnar alla 
egentligen.”  
 

I citatet ovan ser vi ett bra exempel på hur kompetens flödar mellan företagen i och 
med det konkurrens-/samarbetsförhållande som finns mellan aktörerna. Detta ser vi 
som en typ av svagare, men mer spontana kunskapsmässiga länkar mellan företagen, 
alltså inte länkar av en sådan karaktär där aktörerna medvetet utbyter kompetens med 
varandra. Denna flödande kompetens är en viktig del för klusterdynamiken då det 
kan leda till ny kunskapsgenerering för företagen. 
 
Respondenter som anser sig ha både konkurrenter och partners inom området uttalar 
sig som följer: 
 

”Ena dagen är vi konkurrenter, andra dagen är vi partners. Det är inte som förr i 
världen, då man var blodiga konkurrenter.” 
 
”Det är en konstig relation, för vi är partners men ändå konkurrenter.” 

 
En respondent berättar vidare att det efter Nokias nedläggning har bildats många 
spin-off företag med snarlika koncept. Lokal, men även global konkurrens anser 
respondenten vara viktig eftersom detta är någonting som sporrar företagets 
innovationskraft:  

 
”Det är klart, man försöker ju alltid vara bättre än konkurrenterna.” 

 
Detta var inget som var negativt för företaget menade respondenten:  

 
”Det är en sådan global marknad att det spelar egentligen ingen roll om 
konkurrenten är i samma hus eller i en annan stad eller världsdel, man ser 
det ju ganska klart numera när svenska företag konkurrerar mot indiska för 
att få ha jobben kvar i Sverige.”  
 

Detta är speciellt giltigt för dataföretag menade respondenten och berättar vidare:  
 

”Det är så pass globalt att det inte egentligen spelar någon roll var det 
ligger. Du måste kontinuerligt förbättra dig för att du ska klara dig.”  
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Att konkurrenterna finns just i området tror inte heller en annan respondent spelar 
särskilt stor roll, även om denne menar att konkurrensen på sätt och vis blir vassare i 
och med att både kunder och konkurrenter finns här i närheten:  

 
”Det klart att en konkurrent blir vassare ifall den också finns nära våra 
kunder. På det sättet kan man säga att det sporrar lite.” 

 
Vikten av stark lokal konkurrens för en dynamisk klustermiljö, åskådliggörs exempelvis 
i Porters diamantmodell, eftersom denna faktor kan vara en stark drivkraft till 
företagens förnyelse och utveckling. Med tanke på områdets företagssammansättning, 
där flera företagare arbetar inom samma bransch, är förutsättningarna för en 
sporrande lokal konkurrens i Mjärdevi utmärkta, även om detta beror på vilket 
företag vi talar om. Respondenternas skilda åsikter kan därmed bero på vilken typ av 
företag det rör sig om. Mindre företag, konsultföretag samt stödtjänster, befinner sig, 
som vi tidigare sett, i området mycket på grund av närheten till kunderna. För dessa 
företag är då den lokala konkurrensen något som kan tvinga dem att driva fram 
specialiserade erbjudanden till kunderna och därigenom locka fram ett innovativt 
tänkande, något som Söderström et al (2001) ser som en faktor som kan sporra till 
mer dynamiska kluster. De större företagen samt även datainriktade företag som i 
större utsträckning agerar på globala marknader, har kanske inte omedelbara kunder i 
området, varför konkurrens på global front skulle vara lika sporrande som en lokal 
konkurrens. Är även kundbasen global, vilket företagen menar att den är, torde 
företagen tvingas till innovationer trots brist på lokal konkurrens.  
 
Efter att ha konstaterat att många företag på området befinner sig i en lokal 
konkurrenssituation, säger en respondent:  

 
”Men samtidigt har det alltid fascinerat mig att det finns en mycket öppen 
attityd hos företagen här, särskilt i relationen mellan de mer seniora 
företagen och de nya företagen finns det en väldig beredvillighet att hjälpa 
till och dela med sig av sina erfarenheter. Även om man skulle kunna vara 
eller bli konkurrenter så finns det en väldigt vilja att hjälpa.” 

 
En annan respondent instämmer i detta resonemang och menar att viljan hos 
storföretagen på området att hjälpa till och dela med sig av sina erfarenheter kan bero 
på att man har gjort samma resa själv tidigare och då fått åtnjuta mycket stöd och 
support:  

 64



 INTERAKTIONER INOM KLUSTER 
Fallet Mjärdevi 

 
 

”Då vill man betala igen lite.” 
 
Den öppna atmosfär som respondenterna uppmärksammar är i enlighet med 
Holmlund & Törnroos (1997) något som kännetecknar olika typer av sociala 
relationer. Denna atmosfärskänsla kan därmed härstamma från den gemensamma 
värdegrund som flera aktörer har. Viljan att stödja andra företag kan även bygga på det 
engagemang de känner för området. Detta kan innebära att företagarna har förståelse 
för varandra och därmed även blir motiverade att erbjuda varandra sitt stöd. Således 
borde denna gemensamma värdegrund även kunna motivera till 
samarbetsförhållanden. I och med konkurrensen finns det horisontella länkar mellan 
företagen som även skulle kunna utnyttjas för det samarbete som respondenterna talar 
om. Vilken typ av samarbete företagen har till varandra skall vi nu studera närmare. 
 

4.3.1.2 Vertikala länkar 
När vi undersökte samarbetssituationen mellan företagen i Mjärdevi, studerade vi 
vilka typer av affärsmässiga förhållanden företagen har till varandra. Rena 
samarbetsförhållanden mellan två företag klassificerar vi som horisontella länkar. Men 
även kund-/leverantörsförhållanden inom området, som ju är en vertikal länk, ser vi 
som en typ av lokalt samarbetsförhållande mellan företag eftersom företagen genom 
att välja lokala stödföretag även stödjer dessa företags verksamheter. Ett sådant 
förhållande leder följaktligen till ett ömsesidigt utbyte av tjänster. 
 
En respondent berättar: 
 

”Få företag har naturliga kunder i området.” 
 
Att flera företag arbetar inom samma bransch innebär att denna typ av företag inte 
har naturliga kund-/leverantörsförhållanden till varandra. De vertikala länkar vi har 
funnit på området återfinns istället mellan de olika stödföretagen och deras kunder. 
 
Ett exempel på företag med vertikala länkar till andra företag på området är därmed 
företag som erbjuder stödfunktioner. Dessa företag är en viktig del i Söderström et als 
(2001) klusterdynamik. Dessutom är stödföretagen och den infrastruktur som dessa 
erbjuder, som vi tidigare fastställt, en bidragande orsak till varför företag väljer 
Mjärdevi som etableringsplats. 
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De stödtjänster som finns på området används på något sätt av flertalet av de 
tillfrågade företagen. Det förekommer till exempel att man anlitar en lokal 
revisionsbyrå när det gäller att sköta företagets ekonomi. Det har emellertid 
framkommit att man hyr stödtjänster i större utsträckning i mindre företag, men 
övergår till att anställa sina egna revisorer och jurister när företaget har vuxit 
tillräckligt. Dessa vertikala relationer är därmed mer förankrade i de små företagen än i 
de stora eftersom man i egenskap av ett större företag generellt sett har tillgång till 
större resurser. Dessutom har större företag i och med sina mer omfattande 
ekonomier, ett ökat behov av att ha tillgång till egna administrativa avdelningar, 
medan det för små företag kan vara smidigt och praktiskt att anlita en viss 
stödfunktion för kortare tidsperioder.  
 
Vi har även fått veta att somliga stödorganisationer erbjuder kompetensutveckling till 
sina uppdragsgivare, det vill säga de företag som anlitar dem. Möjligheten att 
disponera denna kompetensutveckling finns att tillhandahålla för företagen tills dess 
att dessa bildat sig en egen administrativ avdelning som är tillräckligt kompetent att 
överleva på egen hand. I detta sammanhang är den kunskapsmässiga kopplingen mellan 
företag stark, då det inte enbart handlar om utbyte av en tjänst, utan även av kunskap. 
Denna vertikala relation till stödorganisationerna kan även vara fördelaktig av andra 
anledningar.  
 
En respondent tycker exempelvis att det som är bra med att ha en advokat som sitter 
lokalt är att advokaten därmed även har andra teknikföretag som kunder vilket gör att 
denne kan förstå respondentens verksamhet bättre. En advokatbyrå på området kan 
alltså utveckla en specialkompetens där denne kan erbjuda mer skräddarsydda lösningar åt 
just denna typ av företag, än om denne befunnit sig någon annanstans och därmed 
kanske haft en mer differentierad kundbas. Detta är positivt för områdets 
faktordynamik.  
 
En respondent menar att det finns flera företag i området som samarbetar med 
varandra, något som även framgick av föregående del av analysen. Respondentens 
företag har starka vertikala kopplingar i området, då företaget är leverantör av tjänster 
till andra företag i Mjärdevi. Detta är dock någonting som är på väg att svänga över, 
då företaget växer och skaffar sig allt fler kunder utanför området, menar 
respondenten. Denna typ av företag blir alltså, i takt med att de växer, mindre 
beroende av de lokala efterfrågeförhållandena av denna tjänst. Som större företag har de 
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tillgång till större resurser och kan därmed rikta sig mot en större kundbas. Dessutom 
bör företagen söka sig mot en bredare kundbas än endast den lokala om de vill 
utvecklas. 
 
En annan respondent stämmer in i denna beskrivning av vertikala länkar när denne 
till viss del anser sig samarbeta med leverantörer av servicetjänster i Mjärdevi. Denne 
förklarar varför:  

  
”Om vi kan få samma tjänst levererad av ett företag i Mjärdevi jämfört med 
ett företag på t.ex. Tornby brukar vi välja ett Mjärdeviföretag för att det är 
enklare.”  
 

Respondenten menar att det finns stora fördelar med att leverantörerna av 
stödfunktionerna sitter nära:  

 
”Dels är ”utryckningssträckan” kort. Får vi problem med servern tar det 
fem minuter att promenera hit för vår IT-leverantör. När jag lämnar vårt 
bokföringsunderlag till redovisningsbyrå kan jag göra det på vägen hem 
utan att det tar extra tid. Den andra fördelen med att välja ett 
Mjärdeviföretag är att man ofta springer på varandra och därmed skapas 
möjligheter till spontana möten och relationsbyggande. Det kan vara möten 
både i formella sammanhang (Mjärdevi Lunchklubb, frukostmöten etc.) 
eller informellt (lunchrestaurangen). Sammanfattningsvis tycker jag att det 
finns bra samarbeten mellan oss och företagen i Mjärdevi när det gäller 
leverantörer av servicetjänster.” 

 
Den goda tillgängligheten till dessa stödfunktioner, eller vertikala länkar, på området, kan 
innebära tidsbesparingar och även eventuella kostnadsbesparingar för företagen. 
Detta kan därmed ses som en tidsmässig bindning mellan företagen. Dessutom kan 
relationerna mellan företagen stärkas i och med de spontana möten som uppstår, vilket 
innebär en möjlighet till god frekvens i dessa relationer. Förankringen i dessa relationer 
torde då vara både personlig och interorganisatorisk eftersom relationsbyggandet sker 
genom spontana möten mellan individer, samtidigt som det sker ett rent affärsmässigt 
utbyte. Dessa formella samarbeten bygger även troligtvis på att det finns något avtal 
mellan företagen, det vill säga en ekonomisk eller juridisk bindning. Av flera 
anledningar kan alltså dessa vertikala relationer bli starka mellan företag i området. 
Dessa spontana mötesplatser är positiva för ett dynamiskt kluster. 
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En respondent berättar att samarbetssituationen på området innebär att företaget har 
ett antal leverantörer på området då de arbetar tillsammans med ett antal 
teknikföretag som kommer in och jobbar i deras produkter. Denna typ av samarbeten 
kan därmed bygga på både tekniska bindningar samt kunskapsmässiga bindningar, 
beroende på vilken typ av leverantör det är frågan om. 
  
En företagare berättar att dennes företag levererar tjänster lokalt i rollen som 
underleverantör till ett annat bolag på området. Detta mindre företag har samarbetat 
med andra likartade företag i området med att utveckla tjänsten. Ett annat företag har 
även det bistått som underkonsulter när hjälp behövdes gentemot större kunder. 
Utöver detta är båda företagen kunder till bredbandstjänster och andra typer av 
stödtjänster. Denna tjänsteutveckling kan ses som en kunskapsmässig bindning, som 
existerar för att ge support till företagen. Detta är ännu ett exempel på vertikala 
samarbetsförhållanden mellan aktörer i området. Här ser vi även ett exempel på att 
företagen ingår i dessa relationer för att erbjuda stöd gentemot ett större hot. 
Företrädesvis så länge företagen är små, sker ett vertikalt utbyte mellan dessa parter, 
vilket även de Marshallianska distrikten förespråkar. 
 

4.3.1.3 Horisontella länkar 

De horisontella länkarna mellan företagen på området är, enligt vår empiriska studie, 
näst intill obefintliga. En respondent har såsom åsikt att de företag som har någon 
form av relation till varandra är sådana som har samma knäckfrågor som de därför 
löser tillsammans. Detta gör man också inom ramen för de utvecklingsprogram som 
drivs från universitetet, som CIE, managementgrupper och utvecklingsprogram. En 
annan respondent säger att samarbete i sig inte är det som driver det hela utan det 
måste finnas en affär i botten. Hela grunden för samarbetet bygger givetvis på vad 
företagen kan tjäna på detta samarbete. Detta skulle i sådana fall kunna vara en 
horisontell länk mellan företagen där man samarbetar för att lösa problem i 
kunskapsmässiga eller tekniska bindningar. Att företagen inte samarbetar om de inte 
tjänar på det, tyder på att företagen vill se att samarbetet genererar en ömsesidig nytta i 
form av olika typer av nyttoflöden. 
 
Ytterligare en respondent instämmer i detta och menar att de enda horisontella 
samarbetslänkar som finns är de mellan universitetet och företagen genom olika typer 
av samarbeten och projekt: 
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”Ofta kräver exempelvis VINNOVA, NUTEK och EU-projekt att 
universiteten har industriella samarbetspartners. Detta innebär att både 
universitet och företag kan få en delfinansiering av projekt via den typen av 
projektanslag.” 

 
Flertalet av respondenterna uttryckte en tveksamhet till samarbete mellan företag på 
området:  
 

”Så mycket affärer mellan bolagen vet jag inte om. Men det är inte så 
många bolag som lyckats göra offerter och ha affärer ihop.” 

 
Detta kan bero på att företagen inte är medvetna om samarbetsmöjligheterna, som en 
respondent uttrycker det:  

 
”Som jag har uppfattat det är det svårt för flera företagare att förstå att den 
de behöver samarbeta med sitter i granndörren, man letar mycket hellre i 
USA eller Tyskland efter sin samarbetspartner. Man kan inte mentalt ta till 
sig att man inte behöver gå längre än 20 meter, sedan kanske det inte är så 
sexigt heller, jag vet inte.” 

 
Dock uttrycker en respondent att de är medvetna om samarbetsmöjligheterna men 
inte utnyttjar dessa:  

 
”Jag tycker inte att vi utnyttjar möjligheten till samarbeten med andra 
producerande företag i Mjärdevi. Från vår synvinkel så skulle dessa bolag 
kunna vara kunder eller experter till oss. Jag vet inte varför vi inte har 
etablerat några mer samarbeten med dessa. Vi har sagt internt att vi ska 
försöka dra mer nytta av Mjärdeviföretagen, och vi får väl se hur väl vi 
lyckas.” 

 
Tanken med science parks är att man skall samverka, men respondenten tror inte att 
företagen greppar detta fullt ut när de flyttar hit, eller när de har varit här en längre 
tid, eftersom de har annat att tänka på. Vår empiriska studie visar att möjligheterna till 
samverkan inte heller är något som har fått företagen att välja just Mjärdevi som 
etableringsplats. En småföretagare berättar att:  
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”Man vill gärna ses som en global aktör, varför ska man då söka en lokal 
samarbetspartner?” 

 
Några av de tillfrågade företagen hade unika produkt- och tjänsterbjudanden, som 
saknade motstycke bland företag på området, vilket gjorde att kund-
/leverantörsförhållanden på området var obefintliga. En företagare berättar att 
dennes företag inte har några vertikala kund-/leverantörsförhållanden och endast få 
horisontella samarbeten med andra företag på området. En förklaring till detta som 
respondenten ger är:  
 

”Vi har inte haft något behov av att ha den typen av kontakter. Vi har ju ett 
ganska stort företag, vi är ett företag i världen så att säga. Sedan har vi ett 
antal partners redan som vi jobbar tillsammans med som då tyvärr inte 
finns i Mjärdevi utan är utspridda i världen. Så vi har inte haft det behovet 
för stunden i alla fall. Men det är inte så att vi inte vill göra det, utan om det 
är så att det dyker upp något som är passande så är det klart att vi kan 
samarbeta. När behoven finns så är närheten jättebra.”  

 
En respondent påpekar att man ofta söker efter externa kontakter med hög 
”hippfaktor” och att man därför inte tänker på att det faktiskt sitter företag i huset 
bredvid. Respondenten tror att det beror på att det är många unga människor som 
jobbar i Mjärdevi och att de inte har den affärserfarenheten som gör att man vet att 
man inte måste gå så långt. Respondenten tror också att när man är ett ungt företag 
så tänker man inte på att samarbeta, man är istället fokuserad på att man ska göra sin 
produkt eller ta fram sitt program. Teknikutvecklingen är i fokus och man tänker inte 
på möjligheten att samverka. Denna faktor minskar klustrets potential att fungera 
dynamiskt, då företagen inte är intresserade av att utveckla klustret i detta avseende 
utan hellre vill verka på de globala marknaderna. 
 
Respondenterna bekräftar detta resonemang och menar att deras företag mer eller 
mindre är oberoende av att finnas i Mjärdevi. En respondent gissar att endast en 
fjärdedel av företagets intäkter genereras i området. Dessutom uppfinner, utvecklar 
och marknadsför företaget sina produkter själva. Denne säger sig dock önska ett 
större affärsmässigt utbyte med företag på området:  

 
”Av ganska naturliga skäl så står de globala multinationella företagen för 
vårt dagliga leverbröd till ganska stor del, för de har råd att köpa den typen 
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av tjänster som vi tillhandahåller till en sådan volym att det går att driva en 
sådan verksamhet i det formatet som vi har här.”  
 

Som vi har sett är aktörernas engagemang inför denna typ av horisontell länkning lågt, 
varför det inte heller bildas starka samarbeten. Men det kan även bero på en alltför 
specialiserad verksamhet för att det ska vara möjligt att samarbeta med företag inom 
området, något som vi även sett tidigare i detta kapitel. Tack vare en möjlig 
spetskompetens behöver företagen inte heller ta hjälp av andra företag för att stå emot 
externa hot. 
 
En företagare berättar att de i idéstadiet samarbetar med mindre lokala företag som 
de befinner sig fysiskt nära. Företagaren berättar vidare att dessa relationer kan ge 
snabbare resultat och vara mer lätthanterliga än de internationella. På Mjärdevi har 
företaget haft långvariga samarbeten med de nystartade Nokia spin-off företagen, 
som enligt respondenten är spetsföretag som besitter den kompetens som 
respondentens företag behöver. Samarbetet med de lokala företagen är mer 
lätthanterligt eftersom företagen och kompetensen är lättillgänglig. Dessa företag 
samarbetar genom kunskapsmässiga bindningar som syftar till att erbjuda hjälp och nya 
innovativa tankar för att leda fram till konkurrenskraftiga idéer. Denna typ av relation 
till spetskompetensföretagen är här präglad av långvarighet, vilket tyder på en stark 
relation mellan dessa företag.  
 
Respondenten anser att alla företag idag är beroende av andra företag för att leverera 
kompletta lösningar till kunderna:  

 
”Det handlar om att kunna skapa konkurrenskraft, att kunna fokusera på 
det man själv gör men ändå kunna leverera en helhetslösning. För oss är 
det viktigt att jobba med många partners. Samtidigt kostar det mycket att 
jobba med olika partners beroende på vilken nivå det rör sig om. En del är 
bara marknadssamarbeten, att man kanske tipsar varandra om olika leads 
eller kunder, andra handlar om att man ska integrera produkterna med 
varandra och då är det en mängd resurser som ska stoppas in för en viss 
kund eller för en viss integration. Det finns en kostnad för relationerna 
vilket tyder på att i förlängningen ska man inte jobba med alla utan man ska 
jobba med dem som är framgångsrika och de som inte är framgångsrika ska 
man inte jobba med.” 
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Både kunskapsmässiga bindningar i form av tips om kunder (eller informationsflöden), 
samt tekniska bindningar som att integrera produkter med varandra, är alltså viktiga för 
att kunna uppfylla kundernas krav, eller företagets efterfrågeförhållanden. Men varför 
samarbetar då inte företagen lokalt trots att de, som synes, är medvetna om att de 
borde samarbeta? En faktor som enligt en respondent kan försvåra samarbetet, och 
viljan att samarbeta, är att företagen är väldigt rädda om, och måna att värna om, sin 
kompetens:  

 
”Kanske tänker vissa företag att för mycket nätverkande är en risk. Man är 
rädd att förlora personal till en konkurrent på andra sidan gatan.” 

 
Företagen slåss om arbetskraften sinsemellan menar respondenten, vilket medför att 
man av rädsla för att möjliggöra för mycket transfereringar inte samarbetar. En annan 
respondent anser inte heller att relationen mellan företagen i Mjärdevi är starkare än 
på andra ställen:  

 
”Nej, det är nästan min fasta övertygelse att det inte är det.” 

 
Företagen avstår här från att samarbeta på grund av att de vill kontrollera en del av 
sin omedelbara närhet, nämligen personalen. Vi har tidigare sett att personalen i goda 
tider är flexibel och inte nödvändigtvis trogna företagen, varför företagens rädsla kan 
anses vara befogad, kompetensen skulle kunna komma att försvinna från företaget. 
 
En annan respondent berättar att även dennes företag tillhandahåller unika tjänster 
till några få globala koncerner och inte samarbetar med andra företag i området i 
detta avseende. Tillgängligheten till företagen behöver alltså inte leda till samarbete när 
företagen redan har partnerförhållanden med andra globala företag.  
 
I vår studie har vi funnit exempel på laterala länkar mellan företag. Ett av de 
intervjuade företagen har exempelvis både horisontella och vertikala länkar med 
andra företag i området. Många av företagets kunder samt en del samarbetspartners 
finns i området, menar respondenten, dock har företaget många kunder på andra 
ställen också: 
 

”När vi var mindre och i början, då gick vi inte över ån efter vatten. Det 
fanns kunder här i närheten. Vi hade nog med att göra med det, med de 
aktörer som fanns här i krokarna.”  

 72



 INTERAKTIONER INOM KLUSTER 
Fallet Mjärdevi 

 
 

Mindre företag kan därmed vara beroende av de lokala efterfrågeförhållandena eftersom 
man i det stadiet i företagets utveckling kanske inte har tillgång till stora finansiella 
resurser, varför närheten till lokala kunder kan innebära ökad effektivitet. En 
företagare berättar även denne att utbytet med grannarna var större när företaget var 
mindre. Idag är utbytet relativt begränsat och de relationer som ändå finns är de där 
respondenten känner individer som var med och startade en del företag samtidigt 
som företagets verksamhet inleddes. Dessa kontakter är inte affärsmässiga utan går 
mer ut på att man stämmer av hur exempelvis löneutvecklingen för det kommande 
året för olika kategorier medarbetare ser ut, detta för att se var marknaden ligger i 
området. Denna typ av relationer bygger därmed på personliga band, som syftar till att 
sprida information mellan aktörerna för att få ökad kännedom om sin omgivning och 
därigenom kunna kontrollera den. 
 
En respondent anser inte att denne skulle vilja ha ett större utbyte av andra företag i 
området idag eftersom det inte har någon betydelse för företagets utveckling. Denne 
respondent talar även emot det faktum att större företag skulle försöka hjälpa de 
mindre, då denne anser sig ha en nästintill obefintlig kontakt med nystartade företag i 
området. I vissa sammanhang kan företaget använda en del konsultföretag som 
resursförstärkning, men utöver den typen av kontakt bedriver de ingen affärsmässig 
verksamhet med företag i området, berättar respondenten. 
 
Vad gäller företagens affärsmässiga relationer till varandra kan vi efter denna del säga 
att densiteten i de vertikala länkarna är starkare än i de horisontella. Vi anser därmed att 
området är starkare sammanknutet genom olika vertikala nätverk i och med de olika 
stöd- samt konsultföretag som finns.  
 

4.3.2 Symboliska nätverk 

 
De symboliska nätverken i teorin bygger bland annat på medlemskap, därför har vi 
valt att placera de aktiviteter på Mjärdevi som organiseras av de olika företagens vänner 
organisationerna i detta avsnitt. Dessa aktiviteter sammanför aktörer som är 
medlemmar i området med varandra och är formella i avseendet att de är medvetet 
framdrivna, följer fasta scheman och existerar för att uppfylla vissa mål.  
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4.3.2.1 Lunchklubbar och frukostmöten 

Mjärdevi lunchklubb är ett samarbete mellan MSP AB och Linköping universitet, 
som anordnar lunchmöten en gång i månaden. En respondent berättar att 
lunchmöten är ganska välbesökta och att det brukar samlas 50-70 företagare för att 
lyssna på föreläsningar om cirka 20 minuter.  Förtäring serveras också:  
 

”Så man hinner både prata med varandra och lyssna på något intressant.” 
  
Under lunchmötet möts olika typer av Mjärdeviföretag, stora som små, samt företagens 
vänner och en del forskare och andra universitetsrepresentanter. Aktiviteten måste 
bekostas av deltagarna själva, vilket kan avskräcka de mindre företagen, menar 
respondenten.  
 
En annan respondent berättar att på lunchmötet brukar ett av MBI-bolagen 
presenteras i fem minuter. Föreläsningarna inom blandade ämnen hålls vid varje 
lunchmöte av externa föreläsare. Dessa tillställningar syftar till att skapa mötesplatser 
och bidrar till att man lär känna varandra, menar respondenten. Alla företag som 
sitter i Mjärdevi får en inbjudan, vilket gör att det vid dessa lunchmöten ges tillfälle 
att träffa sådana som man annars inte får tillfälle att träffa så ofta, berättar en 
respondent. Relationerna byggs upp och underhålls på det sättet. 
 
En annan aktivitet som förekommer i området är frukostmöten som anordnas av 
MBI. En respondent menar att det kommer spännande talare till dessa frukostmöten. 
Denne anser att det är bra att nätverken inom området underhålls genom dessa 
aktiviteter, även om det inte behöver betyda att det leder till några affärer. Detta 
händer nästan aldrig, menar respondenten, det som är bra är istället att sociala 
relationer skapas och underhålls. De personliga relationer som finns i Mjärdevi skapas 
just vid sådana aktiviteter som anordnas av MSP AB och MBI, anser respondenten. 
 
En annan respondent berättar att en viktig del av MSP AB:s arbete går ut på att skapa 
mötesplatser:  

 
”MSP AB ser till på olika sätt ordna så att människor möts och sedan 
hoppas, tro och försöka skjuta på så att de börjar prata med varandra.”  

 
Det är det som är målet med Mjärdevi lunchklubb, frukostmöten, seminarier och 
konferenser, menar respondenten. Dock borde det vara bättre uppslutning på många 

 74



 INTERAKTIONER INOM KLUSTER 
Fallet Mjärdevi 

 
evenemang, anser denne. Det har gjorts många olika försök med dålig respons, 
berättar respondenten:  

 
”De ser inget värde för sitt företag att gå och dricka pilsner, och de är 
extremt fokuserade på sitt företags affär och utveckling, så de går inte på 
något som de inte kan försvara i sitt tänk att ”detta för mitt företag framåt”. 
Tyvärr är det så att allmänna möten hamnar i deras tänk under rubriken 
”sociala personalsammankomster”, då har vi inte här att göra… Man 
måste på första raden i ett mejl eller under de första 20 sekunderna i ett 
telefonsamtal få fram vad de har för nytta av att komma på mötet, annars är 
man ”lost”.”   

 
Lösningen på problemet är att få in föreläsare som pratar om någonting konkret som 
har en fokus på affären, då kommer det mycket folk, menar respondenten.  
 
En företagare berättar att många av de sociala kontakterna på området skapas på 
dessa aktiviteter anordnade av företagens vänner organisationerna. Denne ser dock en 
stor nackdel med sådana för ett litet företag:  

 
”Problemet där är ju att det kommer sådana här talare t ex från 
föreningssparbanken eller från andra institutioner, som pratar om saker 
som är helt ointressanta för ett litet företag, de pratar om t ex hur du ska 
göra för att få en investerare som ska komma in med 150 eller 200 miljoner, 
det är ingen som säger hur du ska göra för att få en investerare.” 

 
Respondenten menar att denne själv inte är en aktiv deltagare i många sammanhang 
på grund av tidsbrist. Dessa aktiviteter kräver nämligen att man har tid och är aktiv, 
fortsätter respondenten, då är dessa seminarier en väldigt bra plats för att träffa olika 
personer från olika företag. Dock hänger det på att man själv är aktiv och 
kontaktsökande:  

 
”Du kan inte få kontakt med alla företag genom att kräva att de ska komma 
till dig.” 
 

En annan respondent tycker att det nästan finns ett överskott av olika 
nätverksaktiviteter, exempelvis seminarier, på området:  
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”Om man ska hinna så att säga producera också måste man sålla lite 
grann, det går inte gå på allt. Det kan nästan gå att sysselsätta någon på 
heltid att gå på olika grejer här i parken.” 
 

En annan företagare tycker att personliga kontakter ofta skapas under de olika 
aktiviteterna på området. Respondenten själv har blivit inbjuden till en hel del 
seminarier, där man träffas, pratar över bordet och växlar visitkort. En annan 
företagare uttrycker det som följande:   
 

”Folk är överdrivet måna om att byta visitkort med varandra. Ofta samlas 
de bara på en hög.”  

 
Deltagande aktörer är som synes mångfaldiga och det är tydligt att det skapas 
mötesplatser för aktörerna inom området, men att intresset är svalt för dessa kan tyda 
på att företagen inte anser att deras behov sätts i fokus.  
 
Målet med dessa tillfällen är att skapa mötesplatser mellan medlemmar, men affärer 
uppkommer sällan som en följd av dessa möten, enligt respondenterna. Istället för att 
leda till affärer, anser istället respondenterna att dessa sammankomster leder till att 
man får en utvidgad kontaktbas och att erfarenheter utbyts. Detta erfarenhetsutbyte 
innebär inte att några förpliktelser ska uppfyllas och tyder på personliga bindningar. 
Därmed är erfarenhetsutbytet endast en bieffekt vid sammankomsterna, inget mål i 
sig. När det istället uppstår kunskapsmässiga bindningar mellan aktörerna, i form av 
nyttiga föreläsare med fokus på affären, uppvisas ett större intresse gentemot 
aktiviteterna eftersom detta då ligger i företagarens omedelbara intresse.  
 
Dock har vi kunnat se att åsikter angående vad respondenterna tyckte om nyttan av 
de formella sammanhangen varierade beroende på vilket slags företag de 
representerade.  
 
En respondent förklarar sitt bristande intresse för nätverksaktiviteterna med att 
99,9% av företagets kunder inte återfinns i Mjärdevi eftersom dess produkter är 
riktade mot stora koncerner. Företag som inte har naturliga potentiella kunder på 
området har alltså ännu mindre anledning att tro att kontakter som härrör från dessa 
aktiviteter leder till affärer.  
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En annan respondent anser att den utsträckning till vilken man söker sig till olika 
aktiviteter beror på i vilket stadium man befinner sig i ett företags utveckling. 
Respondenten menar att det är många av de lite mindre och nystartade företagen som 
är mer aktiva i sådana aktiviteter eftersom det för dem är viktigare att knyta kontakter 
och kanske hitta nya kunder. Denne tycker att detta är synnerligen viktigt för 
konsultföretag:  

 
”Det är en ganska komplex pryl man säljer i form utav konsulttjänster. Och 
då är det väldigt viktigt… alltså det viktigaste sättet att sälja sådant på, det 
är genom personrelationerna.” 

 
Vi kan alltså se att företag som levererar stödfunktioner, som oftast är mindre företag 
har lättare att hitta potentiella kunder tack vare aktiviteterna och därmed söker sig till 
dessa i större utsträckning. De ser en större innebörd i dessa aktiviteter då de kan 
utvidga sitt kontaktnät och därigenom få nya lokala kunder. 
 

4.3.2.2 Utbildningsprogram 

Centrum för innovation och entreprenörskap, CIE, tillsammans med SMIL brukar 
anordna företagarespecifika utbildningsprogram som har varit ett effektivt sätt att 
skapa nya kontakter på, anser många av respondenterna. Dessa brukar hållas på en 
annan ort och genom att åka iväg över natten för att göra olika uppgifter lär man 
känna folk väldigt bra, säger en respondent. Respondenten har själv varit med om att 
affärsmässiga kontakter skapas vid dessa tillfällen då det många gånger har hänt att 
denne har tagit upp ett visitkort och ringt efteråt.  
 
En annan respondent berättar också att denne brukar skicka iväg några 
företagsanställda för att delta i utvecklingsprogrammen. Respondenten menar att 
programmen är välupplagda, då det är medlemmar från olika företags styrelser som 
bjuds in som får jobba med knäckfrågor inom företaget. Det kan handla om att 
utveckla affärsstrategi och ofta behandlas frågor på styrelsenivå, enligt respondenten. 
Utbildningsprogrammen brukar pågå i ett dygn, vilket innebär att man ofta övernattar 
någonstans. Därför lär man också känna varandra väl på utbildningsprogrammen. 
Det konkreta resultat man får ut enligt respondenten är att man blir piskad att ta itu 
med knäckfrågorna. Respondenten menar dock att det för dennes del sällan leder till 
att man får någon ny kund och nya affärer, vilket är en förutsättning för att denne 
skall kunna kalla det för en bra kontakt. Respondenten har ändå vårdat de sociala 
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kontakter som denne hade fått via programmen och tycker det är ett fungerande sätt 
att underhålla nätverket på. Det leder dock i princip aldrig till några affärer, säger 
respondenten avslutningsvis.  
 
Det som skiljer utbildningsprogrammen från exempelvis lunchmöten är att en 
konkret nytta av de förstnämnda är mer uppenbar, som en respondent uttrycker det:  

 
”Fördelen är att man får utbilda sig, vilket påvisar konkret nytta, vilket inte 
är lika uppenbart i andra sammanhang.”  

 
Denne respondent menar att det finns exempel på personer som många gånger 
deltagit i utbildningsprogrammen, men som däremot inte medverkar i andra 
aktiviteter som upplevs som mindre ”nyttiga”. En intervjuad småföretagare var föga 
entusiastisk över de aktiviteter som ordnas för företag i området. Respondenten säger 
bland annat att denne brukade vara med i SMIL men inte är det längre eftersom 
respondenten hade fullt upp med att bygga upp företaget och inte tyckte att SMIL var 
tillräckligt intressant för att finna tid för det. En annan respondent menar emellertid 
att det i början var värdefullt för företaget att kunna komma in i nätverk som SMIL 
där man kan utbyta idéer med varandra. Det finns goda chanser att snabbt ta tillvara 
på möjligheter genom att till exempel säkra upp företagets resurser, menar denne:  
 

”I de tidigare åren tyckte jag det var väldigt viktigt att få lära känna andra 
företag och inte sitta på kammaren bara och försöka själv, utan ge sig ut 
där och lära känna och förstå vilka villkor det är och få tips och sådant.” 

 
En annan respondent har såsom åsikt att SMIL har störst genomslagskraft på 
området, just eftersom dessa erbjuder ämnesfokuserade aktiviteter:  

 
”Fördelen i det nätverket är att det finns många parallella olika små 
nätverk (inom SMIL), grupper, man bildar sådana där fokusgrupper… man 
för samman folk med samma intressen. Jag tror att ju mer generella 
nätverken blir desto sämre träffrekvens har du. Så även om folk som är 
fokuserade på ett ämne samlas i en fokusgrupp så har de sedan kontaktytor 
i andra sammanhang där man kan slussas vidare åt olika håll. Så jag tror 
nog att det kan vara lite grann utav en motor i nätverkande.”  
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På grund av den ämnesfokusering som sker vid denna typ av aktiviteter, blir 
responsen en annan här än i fallet med lunchklubbarna. Vid dessa mötesplatser anser 
respondenterna att deras behov mer sätts i fokus än vid de olika lunchmötena, 
eftersom de får ut en konkret nytta av dessa sammankomster. Att detta handlar om 
utbildningsprogram tyder även på kunskapsmässiga bindningar, en typ av bindning som 
uppskattas av företagarna. Respondenterna förväntar sig att tillgodogöra sig ny 
kunskap genom att delta i dessa aktiviteter, varför de ger dessa relationer en stark 
innebörd. Att man vid dessa tillfällen även har chans att spendera mer tid tillsammans 
kan innebära att starkare kontakter knyts än om man skulle träffa på någon vid ett 
lunchmöte i och med kontaktens varaktighet. Ett konkret resultat som dessa tillfällen 
kan ge är att företagarna blir motiverade att ta itu med företagsproblem. Speciellt 
viktigt kan detta vara för representanter för nystartade företag som kan tänkas ha 
mindre tillgång till annan kompetens än vad större företag har eftersom deras 
kontaktnät är mindre utvecklat. Vi ser alltså här att, som Peterson och Rondstadt I 
O’Donnell (2001) skildrar, entreprenörer anser det vara viktigt att träffa och 
konversera med andra individer för kontaktskapande. Detta är väl förenligt med 
verkligheten i de sammanhang när företagen även kan se att kontaktskapandet 
erbjuder dem något konkret tillbaka. 
 

4.3.2.3 Företagargruppen  
Företagargruppen är en företagarförening i Mjärdevi. En respondent tycker att det är 
en positiv trend att det har skapats en egen förening för företagen som jobbar just på 
företagens uppdrag, till skillnad från bland annats MSP AB som jobbar på 
kommunens uppdrag. Företagargruppen arbetar för att öka samverkan mellan 
företagen i området och hitta lösningen på olika problem som rör hela området. 
Detta tyder på ett företagsnätverk som existerar för att öka företagens möjlighet till 
kontroll över sin omedelbara omvärld, det vill säga Mjärdevi. Vi kan även se att detta 
är ett nätverk som skapats för ett visst ändamål, alltså ett exempel på ett nätverk som 
enligt Johnson (1995) kan upplösas, när detta ändamål eller dessa specifika uppgifter 
utförts. Eftersom nätverket syftar till att lösa olika områdesrelaterade problem, kan vi 
se att detta nätverk vilar i de perioder där inget problem eller ingen uppgift finns att 
lösa. En respondent berättade exempelvis att företagargruppen inte ska inrätta 
formella träffar mellan aktörerna bara för sakens skull, utan att nätverket endast skulle 
kallas till möten när det finns ett behov av att åtgärda ett problem. Företagargruppen 
ämnar överleva genom att endast ta upp sådana problem som verkligen är aktuella för 
företagen, och bygga på ämnesfokuserade frågor. Som en respondent uttrycker det: 
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”Vi ska inte finnas för finnandets skull.” 
 
Vi har själva deltagit i ett möte som anordnades av företagargruppen och fick där 
erfara att företagargruppens koncept är att genomföra små husturnéer, där man hus 
för hus samlar företagen för möten. Detta är ett sätt att presentera företag, som 
annars inte har någon kontakt, för varandra.   
 
En av respondenterna tror att det för mindre företag är viktigt att få kontakter via 
företagargruppens möten, vilket följer de tankebanor vi har presenterat i förra 
avsnittet. Respondenten menar att när det gäller att lösa problemen som gäller hela 
Mjärdevi är det viktigt att man lär känna varandra:  

 

”När det väl dyker upp viktiga frågor är det bra att ha en konstellation som 
man ändå känner sedan tidigare och vet ungefär hur andra tycker och 
tänker, när det är viktiga beslut som ska fattas inom området. Det är lite 
proaktivitet att ha en sådan, om det dyker upp en fråga som måste lösas. Då 
är det bättre att ha en grupp redan från början som känner varandra och 
har träffat varandra ett tag.” 

 

Respondenten menar också att det som är meningen med företagargruppen förutom 
lösandet av viktiga frågor rörande Mjärdevi också är att skapa sociala nätverk, att folk 
får träffa varandra och se om man kan hitta affärsmöjligheter:   

 

”Den där husturnén gör att de företag som är där får presentera sina 
produkter och företag, så kan de som är där och lyssnar tänka att det där är 
något som jag skulle kunna ha nytta av. Men det vet man ju aldrig förrän 
man gjort det.” 

 
Vi kan därmed se att dessa möten även ska leda till mer informella kontakter mellan 
företagen som ska kunna fortgå även när den formella apparaturen vilar. 
 
En företagare som vi har pratar med menar dock att denne inte är med i 
företagargruppen då denne inte tror att det skulle göra någon nytta. Respondenten 
har själv inte haft tid att delta i några möten, men menar att problem knappast 
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kommer lösas bara för att man pratar om dem. Inte heller kommer några stora 
förändringar att göras, tror denne. Det är kortsiktiga lösningar, menar respondenten, 
då denne även försökt att få sin stämma hörd i andra sammanhang, utan att 
någonting har hänt. 
 
Företagargruppen fungerar uppenbarligen som mötesplatser för företag som annars 
inte skulle träffas, trots att de sitter i byggnader som ligger bredvid varandra. 
Företagen uppvisar därmed endast ett svagt intresse för att närma sig varandra, vilket 
även kan förklaras med att man inte är medvetna om sina respektive 
verksamhetsområden. Den fysiska närheten mellan företagen i närbelägna byggnader 
innebär att tillgängligheten i relationerna är bra, vilket skulle betyda att de kontakter som 
skapas där skulle kunna bli starka om individerna lade innebörd i dessa möten och 
kontakter och såg att det var möjligt att dra nytta av varandra även affärsmässigt.  
 
Företagargruppen kan ses som ett nätverk av företag som existerar i förebyggande 
syfte, för att finnas till och kunna lösa problem om dessa skulle dyka upp. Länkarna 
mellan aktörerna kan övergå från att vara interorganisatoriska till att bli personliga och 
kan även förutom att leda till rent sociala band, även skapa kunskapsmässiga band mellan 
individerna då man samverkar för att lösa problem. Denna proaktivitet bygger alltså 
på formella länkar som är svaga och vilande i väntan på att något skall inträffa. 
Nätverket erbjuder därmed en möjlighet till lägre transaktionskostnader än vid total 
avsaknad av kontakt mellan företagen. Eftersom kontakten redan är initierad, och 
man även kanske har format sociala band till varandra, är man är redan redo att träffas 
om något skulle inträffa. Det är alltså tydligt att nätverket här, trots sin förhållandevis 
latenta natur, snabbt kan generera konkret nytta till deltagande aktörer. 
 
En av respondenterna uttrycker att orsaken till varför formella nätverk som byggs 
upp kring företag skulle kunna fungera är att:  

 
”Det krävs egentligen någon person som är villig att dra lasset. Utan en 
person som startar upp det och triggar igång det, så dyker det inte upp 
något direkt som man formellt kan kalla ett nätverk, då blir det bara enstaka 
kontaktbanor. Så det krävs framförallt att det finns någon katalysator som 
är driftig och vill skapa en kontaktyta och sedan får draghjälp. Är det lite 
segare med den saken så självdör de efter ett tag i regel, när den personen 
inte orkar dra längre.” 
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Vi är av uppfattningen att företagargruppen exemplifierar nätverk som är skapade av 
personer som har en brinnande passion för just nätverk och nätverksaktiviteter. Som 
vi har fått höra från flera respondenter har det gjorts flera försök till att skapa diverse 
slags andra nätverk, som exempelvis kvinnliga nätverk. Dessa har dock dött när den 
person som drivit fram dem börjat på ett annat projekt.  
 
Ytterligare en respondent berättade: 
 

”När motorn dör så rostar de [Nätverken].” 
 
Denna typ av nätverk, som inte är spontana utan framdrivna, har alltså svårt att 
överleva om drivkraften av någon anledning försvinner. Detta beror på att sådana 
nätverk är mer ensidiga då de bygger på eldsjälens vilja, varpå eldsjälen är den drivande 
motorn i nätverket. Dessa nätverk, som inte är självorganiserade, saknar de sociala 
dimensionerna av relationen, då de inte nödvändigtvis bygger på vänskapsband utan på 
att man kanske känner solidaritet mot ett symboliskt nätverk och detta övergår inte till 
att bli ett mer ömsesidigt deltagande.  
 

4.3.2.4 Länken mellan företagens vänner 

Efter att ha intervjuat representanter från de flesta organisationerna i den inre 
cirkeln29 har vi kunnat konstatera att länkar mellan dessa är starka. Flera respondenter 
vittnar om dessa band och berättar hur starka de är. Exempelvis menar en respondent 
att det är mellan de delvis offentligt finansierade organisationerna man finner de 
starkaste nätverken inom området. Dessa nätverk arbetar för att främja nyföretagande 
och tillväxt, och är som respondenten beskriver det:  

 
”Ett urstarkt nätverk som både är formellt och informellt, men det fungerar 
väldigt bra.” 

 
Vi har även bevittnat att MBI delar hus och våningsplan med MSP AB och 
Universitetsholding vilket gör att man, enligt en respondent, träffas dagligen i 
korridoren. En annan respondent menar att kontakten är väldigt bra mellan företagens 
vänner organisationerna. Till exempel är företagens vänner även delaktiga i SMIL och 
CIE:s aktiviteter. Även Inkubatorbolagen deltar i SMIL:s utvecklingsprogram, 
berättar ännu en respondent. 

 
29 se sid. 47 
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Ytterligare en faktor som rent formellt förenar organisationerna med varandra finner 
vi på styrelsenivå. De olika företagens vänner organisationerna har egna styrelser, 
emellertid delar MSP AB, MBI och Teknikbrostiftelsen styrelsemedlemmar med 
varandra. Exempelvis sitter VD:n för Universitetsholding även med i styrelsen för 
MBI och i MSP AB, berättar en respondent. Bindningarna mellan aktörerna är i detta 
fall även av juridisk karaktär. Som vi har påpekat tidigare är CIE, Universitetsholding 
och MSP AB tillsammans med MBI med i Growlink, vilket är ännu ett exempel på en 
formell länk organisationerna emellan. En företagens vänner representant beskriver vad 
som förenar dessa organisationer:  

 
”Vi delar vision om hur näringslivet och företagandet bör utvecklas, vi ser 
det på samma sätt och sedan tillför vi olika bitar i den här processen.”  

 
Därmed kan vi konstatera att det mellan dessa organisationer existerar starka band, 
både av formell men även av mer informell karaktär. Att banden mellan dessa 
organisationer är starka rent formellt kan förklaras genom de visioner och mål som 
organisationerna delar med varandra. Eftersom de olika organisationerna arbetar för 
samma sak, är det inte konstigt att det finns ett naturligt intresse till samverkan dem 
emellan under det att man då kan utnyttja varandras kompetens och stöd. Tillgängligheten 
till andra företagens vänner organisationer förbättras då man i flera fall delar 
kontorsbyggnader och styrelser, något som även det bidrar till att stärka banden 
mellan dessa aktörer i och med de frekventa spontana mötena som kan uppstå mellan 
aktörer. Detta tyder även på att dessa band är varaktiga, varför förtroende och tillit kan 
skapas mellan aktörerna som ytterligare stärker banden och motiverar till höggradigare 
samarbete. 
 
De formella arrangemang som ordnas mellan de olika organisationerna, till exempel 
företagsbesök anordnade av MSP AB, besöks av de flesta företagens vänner 
representanter, menar en respondent. Expertfrukostar anordnade av 
Teknikbrostiftelsen är även de ett exempel på ett formellt arrangemang där de flesta 
företagens vänner organisationerna deltar, berättar denne.  
 
Företagens vänner fungerar extra bra i Mjärdevi, säger en respondent. De har medvetet 
fått speciella band till varandra och är duktiga på att arbeta för detta. Idag har dessa 
personer blivit dennes vänner och bekanta, berättar denne. Många tränar på samma 
gym och deras barn går på samma skola, meddelar en annan respondent:  
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”Jag skulle inte tveka att ringa personer jag träffar i Mjärdevi nätverk, 
både för privata och affärsmässiga ärenden. Min uppfattning är att man 
måste hela tiden jobba på relationerna i nätverk och resultatet blir vad 
insatsen är.”  

 
En annan respondent menar också att det är många människor inom Growlink-
gruppen som känner varandra på privatbasis:  

 
”Det är lite så att folk har gillat att höra till det gänget. Det är ett gäng 
VD:ar och lite annat och då kan folk tycka att det är trevligt att vara med.”  

 
Ännu en respondent anser att det fungerar väldigt bra i Linköping i detta avseende. 
Respondenten har varit i kontakt med andra områden både i Sverige och utomlands 
och menar att det är något som är unikt för Linköping:   

 
”Det är väldigt lätt att komma i kontakt med folk, vi känner varandra rätt 
väl, jag kan ringa till de flesta rätt upp och ner och jag har de flestas 
telefonnummer inlagda [i telefonboken]. På den punkten är Linköping rätt 
unikt.” 

 
En annan respondent bekräftar att det finns ett mycket starkt informellt nätverk bland 
företagens vänner eftersom man planerar aktiviteter ihop och går på olika evenemang 
tillsammans. Respondenten berättar att det förekommer många inofficiella möten 
eftersom dessa organisationer ofta arbetar tillsammans på informella vägar, 
exempelvis genom fikastunder:  

 
”Den inre cirkeln träffas och möts och arbetar tillsammans väldigt ofta med 
väldigt lite formella band, det är mer ett informellt nätverk. Hela Growlink-
gänget träffas ett par gånger per år, sedan är det lite kortare möten kring 
aktuella frågor några gånger däremellan. Det är mer att man träffas i 
samband med att det startas upp något eller om någon har en tanke kring 
att dra igång något, då drar man ihop några stycken och snackar för att få 
lite synpunkter. Det här funkar därför att man har respekt för varandra och 
trivs bra ihop – individerna.”  
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Det är därmed inte bara de delade målen och visionerna som får samarbetet mellan 
organisationerna att fungera så väl. Det starka nätverket kan även förklaras av att 
individerna uppskattar varandras sällskap, vilket tyder på att dessa sociala band återigen 
bygger på förtroende och tillit. Frekvensen på de rent formella relationerna mellan 
Growlink-nätverket är låg i och med att man träffas i den formen bara några få 
gånger per år. Emellertid är frekvensen på de mer informella relationerna mellan 
aktörerna som nämnt tidigare bra, eftersom dessa också träffas för att erbjuda 
varandra support och för att kunna dela idéer. Nätverket mellan dessa individer är 
därmed starkt sammanknutet eftersom det även bygger på sociala band på individnivå, 
vilket kan förklara att det formella samarbetet mellan organisationerna fungerar speciellt 
bra. 
 
Respondenten menar att det faktum att dessa organisationer är uppbyggda på 
individrelationer även är en svaghet i systemet:  

 
”Om det kommer in någon obekväm person som inte passar in eller drar åt 
ett eget håll så finns det risk att det här krackelerar lite. Ibland har det varit 
lite tendenser åt det hållet, men till sist blir det ändå räddning i ledet så att 
vi kan gå vidare. Vi upplever att det är väldigt högt i tak också och vi 
diskuterar väldigt mycket, även om vi ofta har olika uppfattningar om saker 
och ting.” 

 
De starka sociala banden mellan individerna i dessa starka relationer, gör att det kan 
vara svårt för nya individer att komma in i nätverket, som en av respondenterna 
nämner. I det avseende är företagens vänner-nätverket hårt strukturerat eftersom det 
bygger på personliga band där alla är någon. Nya individer kan försämra den atmosfär 
och goda stämning som råder i dessa relationer, vilket skulle kunna försämra även det 
formella samarbetet. Vi ser här att det råder ett visst motstånd gentemot att nya aktörer 
kommer in i detta nätverk. 
 
Detta nätverk har medvetet skapats på formell nivå mellan aktörerna, vilket har skapat 
ett symboliskt nätverk där aktörerna agerat i representativa roller med instrumentella länkar 
till varandra, exempelvis genom att sitta i varandras styrelser. Men tack vare de sociala 
banden som utvecklats mellan individerna i samarbetet, har även ett personligt nätverk 
uppstått där man även träffas i andra sociala sammanhang. Detta har även inneburit att 
tillgängligheten till de andra individerna i nätverket är god, där de sociala banden gör att 
man kan ringa varandra för stöd och support när man så önskar. Dessa 
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sammansvetsade relationer skapar även en god atmosfär som även den uppmuntrar till 
ytterligare samarbete och socialt utbyte. 
 

4.3.2.5 Länken mellan företagen och företagens vänner 

Som vi har sett förekommer det ofta att företag deltar i olika aktivitetsformer på 
Mjärdevi, exempelvis Mjärdevi lunchmöten. Här finner vi kopplingar mellan företagens 
vänner organisationerna och företagen genom ett fåtal mycket engagerade personer. 
Många av de intervjuade företagen har gått de olika utvecklingsprogrammen som 
anordnas av SMIL eller själva blivit aktiva i nätverksaktiviteter när de föreläst på 
bland annat lunchmöten anordnade av MSP AB. En företagare berättar att denne har 
deltagit i utvecklingsprogrammen många gånger då det varit värdefullt för denne och 
dennes företags utveckling. Via dessa program har respondenten bland annat erhållit 
strategisk sparring i olika nyckelfrågor kring företagets utveckling. Detta är ett 
exempel på att det finns kunskapsmässiga bindningar mellan företagen och företagens 
vänner.  
 
MBI är ännu en företagens vänner organisation som skapar nätverk i området, då de 
företag som ursprungligen startas i bolagets regim stannar kvar i området och behåller 
kontakten med varandra, enligt respondenterna. För närvarande finns 13 företag hos 
MBI, vilka samarbetar mycket och drar nytta av varandras kompetens, berättar en 
respondent. Sju stycken före detta Inkubatorföretag, så kallade Alumner, sitter i 
samma byggnad som de nuvarande Inkubatorbolagen, närmare bestämt i 
Collegiumhuset. På det sättet har MBI kontakt med både Alumner och 
Inkubatorföretagen, vilket leder till ett ömsesidigt utbyte av kompetens småföretag 
emellan, berättar respondenten.  
 
Vi anser att tillgängligheten mellan de olika alumniföretagen är god eftersom de befinner 
sig i samma byggnad. En god tillgänglighet är i sin tur en av förutsättningarna för en 
stark relation, enligt Mitchell (1969). Ännu ett tecken på en stark relation i detta fall är 
det ömsesidiga utbytet av kompetens. Detta är en formell kontakt, även om den goda 
tillgängligheten underlättar mer informella kontakter som kan tänkas existera mellan dessa 
företag. 
 
En företagare menar att de på företaget ser sig själva som en aktiv del av SMIL:s 
nätverk där de har engagerat sig mycket genom åren tillsammans med CIE i olika 
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kurssammanhang. Detta har respondenten deltagit i för att denne har erfarenhet och 
kompetens som andra har nytta av, men även: 

 
”Av rent egoistiskt intresse, att vi genom SMIL skapar kontakter som är bra 
för oss.”  

 
De ovanstående citaten påvisar att aktörerna på området återigen känner engagemang 
vad gäller spridandet av kompetens, men även kan dra nytta av medverkandet i olika 
sammanhang för egen vinnings skull.  
Ännu en företagare berättar att företaget exempelvis ingår i MBI:s expertstödpanel, 
där de brukar ha representanter på expertfrukostarna. Genom SMIL finns olika 
nätverksaktiviteter där företaget har representanter i olika sammanhang.  
 
En respondent menar att denne själv känt ett engagemang att kunna understödja 
Linköpings universitet och har i omgångar bidragit till universitetets styrelser för att 
fördela forskningsmedel. Men respondenten påpekar att tiden är ändlig och att de har 
som policy på företaget att inte engagera sig i styrelser utanför det egna företaget 
eftersom tiden behövs där.  
 
En företagsrepresentant menar dock att det generellt på företagsnivå inte 
förekommer att man sitter i varandras styrelser på området. Denna mer formella, 
juridiska bindning är därmed inget vanligt förekommande bland företagen själva. 
Dock tror vi att det informella personliga nätverket kan återfinnas mellan företagen, 
därför är det just detta som nästföljande avsnitt kommer att handla om. 
 

4.3.3 Personliga nätverk 

 
I föregående stycke har vi sett hur individer vid företagens vänner har starka formella 
samt informella länkar till varandra. Det blir då intressant att se hur andra aktörer 
förhåller sig till dessa personliga relationer. Förekommer det sociala relationer även mellan 
företagare, eller är det för företagarna vanligare med interorganisatoriska relationer?  
 

4.3.3.1 Typ av kontakt 

En respondent berättar att det framförallt är de affärsmässiga/interorganisatoriska 
relationerna som är synliga bland aktörerna i Mjärdevi, då de sociala interaktionerna 
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inte är organiserade på ett lika synligt sätt. Denne anser även att de affärsmässiga och 
sociala relationerna ofta överlappar varandra:  

 
”Man gör affärer med folk som man också betraktar som bekanta på något 
sätt, som man även stannar upp och snackar om andra saker med när man 
träffas på området.”   
 

Som vi kan se i de ovanstående resonemangen är det svårt att komma åt de 
personliga relationerna på området, då dessa inte bygger på skriftliga 
kontrakt/överenskommelser mellan aktörerna. Den grådaskiga gränsen mellan de 
personliga och interorganisatoriska relationerna blir därmed påtaglig. 
 
Det framgår ändå av intervjuerna att det hör till ovanligheten att individer på området 
kommer varandra tillräckligt nära för att även umgås i privata sammanhang. Som en 
respondent uttryckte det, är det för att man vill åstadkomma någonting med 
företaget, som man ringer runt i området. En annan respondent framhåller en 
liknande åsikt när denne menar att de som respondenten lär känna genom jobbet har 
denne först och främst en professionell relation med. Ännu en respondent tycker inte 
heller att denne umgås särskilt mycket privat med de personer som finns i parken. Så 
starka relationer till varandra har man inte, menar respondenten. Ytterligare en 
respondent vittnar om att det inte ofta händer att denne har icke-affärsmässig kontakt 
med personer i området.  
 
En respondent anser att man måste träffa en person ofta för att man skall ha någon 
form av social relation till denne, och det gör man inte om det inte är i affärsmässiga 
sammanhang, berättar respondenten. Respondenten tror dessutom att relationerna är 
långvariga så länge man är nära varandra, när man flyttar iväg upphör relationen att 
existera.  
 
Här kan vi se att de affärsmässiga kontakterna lättare uppstår i området eftersom man 
där kan ha ett rent transaktionsutbyte, medan de sociala relationerna tar tid att utveckla 
eftersom dessa bygger på starkare relationer där individerna uppskattar varandra även 
på ett mer socialt plan. Tillgängligheten till den andra parten i en relation, kan också 
avgöra om en relation uppehålls eller ej, eftersom detta är något som underlättar 
kontakten mellan aktörerna. Det verkar därför som om förankringen i områdets 
relationer till stor del är affärsmässigt/interorganisatoriskt. Som respondenterna berättar 
är de affärsmässiga kontakterna mer frekventa än de personliga. Dessa formella 
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relationer bygger sedan inte på tillräckligt starka band för att övergå till att bli mer 
personligt förankrade. Eftersom de affärsmässiga relationerna medför ett affärsmässigt 
utbyte, är det naturligt att företagaren ser dessa relationer som mer angelägna och 
motiverande än de personliga relationerna som i mindre utsträckning genererar någon 
omedelbar nytta för företaget.  
 

4.3.3.2 Business know-who 
Men trots att respondenterna anser att relationerna till andra individer i området är 
affärsmässiga i grunden, uppmärksammar en respondent att det även är mycket 
sociala faktorer runtomkring dessa relationer:  

 
”Om man inte tycker om att jobba med varandra socialt vill man inte jobba 
företagsmässigt heller egentligen om det inte finns väldigt starka incitament 
att göra det. Men oftast bygger det ju på att man tycker om de här 
människorna man jobbar med.”  

 
Ofta är det så, menar en respondent, att det är de personliga relationer man har som 
kommer att leda till en affärsmässig relation. En annan respondent berättar att det är 
tack vare individerna som man kan få en chans att vara med och konkurrera om ett 
uppdrag, att de personliga kontakterna har betydelse när man ska ordna affärer till 
företaget:  

 
”Jag tror att det är jätteviktigt med personliga relationer. Det är lättare att 
ringa till en polare än till någon okänd. Man kan tänka sig ett företag som 
behöver en konsult, de har tre konsultföretag att välja bland av dem som 
finns här i närheten. Då kan man tänka sig att på företaget där jag känner 
någon, det är klart att det är lättare att ringa dit. Affärer görs ju mellan 
människor, inte mellan företag.”   

 
Respondenten menar att förtroende och tillit som skapas via personliga kontakter är 
jätteviktigt för en affärsrelation. Men denne tror att det i första hand handlar om att 
det är lättare att göra affärer med personer som man vet existerar. Har man tre 
leverantörer så väljer man den som man känner och har förtroende för eftersom man 
för att ha en långsiktig bördig affärsrelation måste bygga upp ett förtroende, menar 
respondenten. Den typen av förtroende är svårt att bygga upp bara via telefon eller 
mejl, resonerar respondenten vidare:  
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”Man måste träffas, man måste träffas flera gånger för att bygga upp en 
sådan relation.”  

 
Vi kan se att de personliga kontakterna skapar tillit och förtroende mellan aktörerna, en 
viktig förutsättning även för potentiella framtida affärsrelationer eftersom de flesta 
relationer mellan individer bygger på att det finns ett visst förtroende inför varandra. 
Respondenten menar att det handlar om att bygga upp ett förtroende genom en 
frekvent personlig kontakt. Här kan vi se att en relation kan liknas vid en investering som 
kan leda till ökade affärer. 
 
En annan respondent för ett liknande resonemang och menar att de personliga 
relationerna driver fram affärer i stor utsträckning. Denne upplever att om det är 
någon person som respondenten inte har kontakt med sedan innan som kontaktar 
denne och är intresserad av ett jobb så refererar de nio gånger av tio till någon person 
som respondenten känner som har sagt att prata med denne. De personliga 
relationerna är nyckeln till en väldigt hög andel av affärerna, anser respondenten. 
 
En respondent berättar att det just för konsultföretag är viktigt med personliga 
kontakter eftersom det är genom relationer och personliga rekommendationer som 
dessa företag får jobb på:  

 
”När kunder som är nöjda med ens arbete berättar det för sina kollegor i de 
här nätverken. Och man får också chansen att introduceras till folk via de 
man redan känner i nätverken via mötena. Så det är ett bra sätt att bygga 
broar och även om de inte leder till en affär den dagen då går det som 
ringar på vattnet och plötsligt ringer någon som har pratat med den som 
fått ett tips av den. Så det är ett bra sätt att marknadsföra en 
konsultverksamhet.” 

 
Respondenten berättar att företagets deltagande i de olika aktiviteterna många gånger 
faktiskt har lett till att de fått någon typ av större eller mindre uppdrag:  

 
”Det brukar väldigt ofta vara en direkt koppling så man ser verkligen att 
det lönar sig att befinna sig i nätverk.”  
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Positiva rykten sprids därmed genom områdets olika nätverk. Detta är speciellt viktigt 
för företag som erbjuder mer specialiserade tjänster där kunderna behöver få 
kännedom om vad erbjudandet innehåller innan de köper.  
 
Initialt svaga och närmast latenta bekantskapsband kan övergå i starkare 
vänskapsband. I nätverk som är löst sammankopplade och inte bygger på starka 
relationer mellan individer, det som Granovetter (1973) liknar vid loose-knit, kan detta 
så småningom utvecklas till någon form av utbyte och därmed bli tätare 
sammanlänkat. Vi ser ovan att det finns konkreta exempel på att det har fungerat 
inom området.  
 
En respondent berättar om nyttan med ett starkt kontaktnät i området. En av de 
högre uppsatta personer i detta företag sitter med i styrelsen för MSP AB och har ett 
väldigt stort nätverk kring företaget, något som företaget har nytta av, berättar 
respondenten. Många i företagets omgivning har den typen av kontaktnät tror 
respondenten. När företaget startades hade de inget kontaktnät, därför rekryterades 
personer/styrelser med starka nätverk in i företaget. Det var ett väldigt bra sätt att ta 
sig fram på:  

 
”Framförallt att när man sedan ska rekrytera och expandera så handlar det 
om att få in duktigt folk, att ha andra personer som känner andra duktiga 
folk runtomkring är väldigt bra för då går det väldigt fort att få in duktiga 
människor.” 

 
Här får vi ett konkret exempel där know-who är en viktig faktor som exempelvis kan 
underlätta sökandet efter rätt kompetens och effektivisera företagets 
rekryteringsprocess jämfört med om företaget inte hade haft tillgång till detta 
utvecklade kontaktnät. Samme respondent ger sin synpunkt till varför vänskapsband 
bidrar till innovationskraft och illustrerar även hur en vänskaplig bindning kan leda till 
att idéer och support flyter emellan företagen:  

 
”Om man är kompisar sedan förut och börjar jobba på olika företag, då 
kan man träffas, på lunchen eller hemma, man har olika erfarenhet och har 
alltid nytta av ny erfarenhet och infallsvinklar. Det är både positivt och 
bidrar till innovationskraft. Om man har idéer vill man gärna få input och 
kommentarer från folk som inte är så insatta och insnöade som jag är. Då 
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är det bra att få höra vad mindre insatta folk – de vanliga – tycker om det. 
Det leder kanske inte alltid till företagarinnovationer, men ibland gör det.” 

 
Detta resonemang motsäger de förutnämnda åsikterna om att företagen inte skulle 
inse nyttan med de personliga relationerna. De flesta företagarna som vi har pratat 
med kunde komma med konkreta exempel på hur de baserade affärerna på sina 
gamla vänskapsband eller nya personliga bekanta som de mött på olika evenemang. 
Ändå har vi fått höra företagens vänner och företagarna själva berätta att uppslutning 
på många aktiviteter är under önskad nivå. Vi kan därmed se att även om man tycker 
att personliga relationer är viktiga, är det inte alla som tar sig tid att förstärka dessa 
genom deltagande i olika formella aktiviteter.  
 
Det tidigare nämnda låga konjunkturläget kan till viss del förklara detta i och med att 
företagarna prioriterar sin tid i företaget framför annat. Dessutom kan vi ana att 
många företag redan har stora kontaktytor och inte anser sig behöva skaffa sig 
ytterligare kontakter. Dessutom kan vi konstatera att typen av verksamhet avgör om 
man söker mer kontakt med andra företagare. Exempelvis för de konsultföretag som 
har sina potentiella kunder i området är det viktigt att utforska de lokala 
kontaktytorna. Däremot har redan etablerade producerande företag mindre behov av 
att skaffa sig nya kontakter i området av rent affärsmässiga skäl.  
 

4.3.3.3 Lunchen som mötesplats 

I denna del av analysen ska vi fortsätta att se till de personliga länkarna och hur dessa 
uppkommer. Vi börjar med att analysera de mötesplatser i området som har en mer 
informell karaktär, för att se hur dessa bidrar till att den informella kontakten mellan 
företagen underhålls. 
 
Flera respondenter har nämnt att de naturliga mötesplatserna som de i första hand 
tänker på är lunchrestaurangerna. De spontana mötena sker inte så ofta på området 
annars menar många av respondenterna. Flera respondenter vidhåller samma 
resonemang och säger att den enda chansen man har att få kontakt med andra 
personer är på lunchen eller annan ledig tid eftersom man annars arbetar. En 
respondent ger en förklaring till detta:  
 

”Här på Mjärdevi råder full aktivitet på kontorstid och då bli ju lunchen det 
tillfälle då de anställda lämnar sina kontor.”  
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En annan respondent vidhåller samma resonemang och tycker att de informella 
kontakterna framförallt knyts i områdets matsalar. Matställena gör att man hamnar 
vid samma bord tillsammans med någon från ett annat företag, men det kan även bli 
någon från universitetet, berättar respondenten. En respondent berättar att mycket 
information om de olika företagen kan spridas under lunchen:  

 
”Det är bra att få lite uppdateringar och det händer alltid när man går och 
käkar. Man träffar alltid på någon och får lite skvaller.” 

 
En annan respondent menar att det informella nätverket underhålls under luncherna:  

 
”Råkar man sitta jämte någon som någon bekant introducerar. Det kan 
vara någon bland alla de här företagen som man tycker det är kul att umgås 
med helt enkelt, så att det kan bli att man träffas lite mer utanför 
jobbrelationen också.”  

 
En respondent berättar att de bekanta denne har i området i flera fall är gamla 
arbetskamrater. Många företag på området har gemensam bakgrund, till exempel är 
många spinn-off företag från Nokia, vilket leder till att personer på nu skilda företag 
känner varandra, menar respondenten. En annan respondent trycker på att man 
känner folk på olika företag sedan skolan. Om man lunchar tillsammans är det för att 
man kände varandra innan tror denne. 
 
Med det lilla antalet restauranger och den gemensamma bakgrunden är oddsen höga att 
man träffar på någon man eventuellt behöver prata med, menar en respondent. Det 
verkar inte här som om innebörden i dessa informella kontakter är särskilt stor. Men det 
relativt låga antalet matställen kan underlätta den informella kontakten, då chansen 
för spontana möten ökar på ett begränsat geografiskt område. Samtidigt kan ett större 
utbud av matplatser eller andra naturliga platser, göra att fler människor väljer att äta 
ute eller vistas ute i området i andra ärenden än jobb, vilket ökar chansen att skapa 
nya personliga kontakter.  
 
Rent sociala band kan alltså även de leda till informationsflöden i form av vanligt 
företagsskvaller eller kontaktskapande. Liksom vi sett i föregående del om företagens 
vänner, finns även dessa vänskapsband mellan företagen, där man finner personer man 
trivs att umgås med. Den informella kontakten underlättas som vi redan konstaterat 
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eftersom många i området har en gemensam bakgrund i form av universitetet, men även 
för att flera har befunnit sig i Inkubatorn samtidigt. Att den sociala räckvidden inte är 
stor kan alltså underlätta den informella kontakten.  
 
Flera av de respondenter vi har intervjuat menar att de inte äter ute på lunchen, 
antingen på grund av att de har mat med sig hemifrån, äter i företagets egen matsal 
eller för att de ofta är ute och reser. Dessa respondenter sätter då inte tillräckligt stor 
innebörd till dessa lunchmöten för att premiera dessa framför andra alternativ. 
 

4.3.3.4 Avsaknad av fritidsaktiviteter 

En respondent anser att det finns hinder för det sociala umgänget. Denne nämner att 
personerna måste arbeta, att man är småstressad och inte har tid att äta lunch, att man 
gärna stänger in sig i sitt eget företag där man har sitt eget gäng. Men det är ett 
naturligt beteende, som på universitetet där man umgås inom klasser och 
utbildningar, tror respondenten. Respondenten skulle dock gärna träffa andra från 
andra företag och skulle vilja att det fanns mer att göra på fritiden för sådana som var 
i dennes ålder. Respondenten menar att ledningen vill träffa andra folk för att komma 
på alternativa sätt att utveckla andra produkter. Sedan finns unga människor som vill 
träffas privat för att umgås, det är nätverkande på två olika sätt, menar respondenten:  

 
”De i ledningen är inte ute efter att träffa nya kompisar, de vill göra nya 
affärer, men det är inte sällan att det blir till affärer för att man ÄR 
kompisar. Det behöver inte bli något, men det kan vara ett plus.” 

 

Några av respondenterna uttryckte sitt missnöje med den miljön som råder i området 
och påpekar att utbytet av kringtjänster är dåligt. Detta kan leda till att vissa väljer att 
lokalisera sig någon annanstans, till exempel i centrala Linköping. En person stämmer 
in i resonemanget som förs i det föregående avsnittet när denne kallar området för 
sterilt och säger sig därför hellre vilja arbeta i centrala Linköping där det finns större 
möjligheter till avbrott i den dagliga rutinen: 

 
”Det förhållandevis stora avståndet till centrala Linköping gör att det blir 
som en arbetsmiljö med bara arbetsmänniskor.”  
 

En annan respondent säger: 
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”Det finns ingen naturlig samlingsplats. De flesta jobbar här och sedan 
drar man hem. Eventuellt där ett antal företag sitter i samma hus kan det bli 
lite sociala aktiviteter. Men mellan huskropparna tror jag det är lite 
sparsamt.” 

 
Några respondenter uttryckte en önskan att skapa fler naturliga mötesplatser på 
området, exempelvis genom en pub. En respondent menar att någon form av after-
work verksamhet skulle vitalisera området och främja de informella kontakterna. 
Samtidigt är man medveten om att nyttjandegraden måste bli tillräckligt hög för att en 
sådan skulle vara lönsam. Annars anser även denne respondent att Mjärdevi är ett 
område som startar klockan åtta på morgonen och stänger klockan fem. 
Respondenten menar dock att det krävs en eldsjäl för att någonting ska hända på den 
fronten:  
 

”Det är givet att utan den typen av personer som drar så händer det inte så 
mycket.”  

 
Några respondenter har påpekat att det faktiskt gjorts försök till pubverksamheter 
som inte fungerade. En respondent säger att försöken till pub är det närmaste man 
har kommit någon form av fritidssysselsättning i området. Bland annat berättar 
respondenten att det var MBI:s alumniföretag som försökte dra igång en 
pubverksamhet. Men det var inte tillräckligt många som var intresserade och puben 
fick läggas ner. Det har att göra med att man inte har tid eller lust, att det är långt hem 
och att många har barn, menar respondenten. Eftersom området ligger utanför 
centrala Linköping, går man hem efter jobbet. Det är också svårt ta sig hem när man 
druckit om man inte vill åka buss, menade många, och man åker hellre ner på stan för 
att gå på en pub:  
 

”Väldigt många åker bil till jobbet, därför fungerar kanske inte en pub.”  
 
Områdets avskildhet uppmuntrar här inte till denna typ av fritidsaktivitet och 
fungerar därmed inte som en resurs för området i denna aspekt. Det krävs alltså att 
någon anser detta vara en tillräckligt viktig aktivitet för att vilja lägga ner tid på att få 
det att fungera. Att respondenterna själva efterlyser fler mötesplatser som kan skapa 
informella kontakter, tyder på att detta är något som saknas i området. En 
fritidsaktivitet i form av en pub skulle ha förutsatt att personer utnyttjade den. Detta 
hade kunnat öka frekvensen på relationerna och även skapat vänskapliga band som 
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skulle kunna stärka den gemensamma värdegrunden. En fritidsaktivitet av denna form 
skulle även kunna skapa en annan typ av atmosfär i området, i form av en känsla att 
området inte enbart handlar om att arbeta. Detta verkar vara något respondenterna 
saknar eftersom de anser Mjärdevi vara ett rent affärsmässigt område. Men risken är 
stor att aktörerna skulle se på en pub på samma sätt som på andra aktiviteter som 
anordnas, att andra saker prioriteras istället eftersom de ger mer konkreta 
affärsresultat. 
 
Vi har alltså sett att Mjärdevi präglas av ”jobbatmosfär”, vilket stjälper aktörernas 
möjligheter till spontana interaktioner. Det finns inget som lockar områdets aktörer 
att vistas i området i andra ärenden än jobb. Infrastrukturen i detta avseende är 
därmed dåligt utbyggt.  
 
Samtidigt ser vi att de försök som har gjorts på området för att förbättra situationen 
och göra området mindre ”sterilt” inte har mött någon större entusiasm. Många 
faktorer som att folk måste hem till barnen har nämnts, men vi tror att även här anser 
man att de personliga interaktionerna har en låg prioriteringsgrad. 
 

4.3.3.5 Sportanläggningar 

Sportanläggningen30 nämns som en annan mötesplats av respondenterna. Några 
berättar att många idrottar efter arbetstid. Detta sker mest företagsvis men en av 
respondenterna menar att det kan hända att flera företag är där samtidigt och tävlar 
med varandra. MBI-bolagen och alumnibolagen spelar innebandy tillsammans en 
gång i veckan i Collegium, enligt en annan respondent. Dock kan detta utnyttjas mer, 
fler kan idrotta menar respondenterna  
 
En idrottslig aktivitet av mer informell karaktär som anordnas av MSP AB är 
Mjärdevistafetten. En respondent menar att det är meningen att folk ska börja prata 
med varandra under stafetten: 
 

”Dessa aktiviteter handlar också om att skapa möten mellan människor för 
att möjligtvis stimulera till ytterligare kontakt mellan företag.”  

 
En företagare menar att det också är en tillställning där man av en slump kan hamna 
vid samma bord:  

 
30 Korpen i Collegiumhuset 
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”Stå och snacka med någon bara, plötsligt så kan det utvecklas till 
någonting.”   

 
Detta är en typ av aktivitet som trots att den bygger på medlemskap som aktiviteterna 
under de symboliska nätverken, ska stimulera till att skapa personliga kontakter mellan 
aktörer. Men detta görs inte nödvändigtvis för att styrka de vänskapliga banden mellan 
aktörer på området, utan även för att band som kan stimulera till affärer i framtiden 
ska skapas. Detta kan ses som en typ av latenta band, band som för tillfället är vilande, 
men i och med att aktörer har träffats och kanske bytt visitkort med varandra, är 
medvetna om varandras existens. Utifrån detta kan kanske en annan typ av 
förhållande växa fram i framtiden. Denna typ av länkar menar vi kan skapas vid all 
typ av kontakt mellan aktörerna på området. Genom dessa sammankomster bildas 
alltså nätverk där de olika aktörerna har latenta band mellan varandra, vilket tyder på 
loose-knit eller löst sammankopplade nätverk. Men dessa länkar behöver inte aktiveras, 
varför vi kan se att Mitchells (1969) definition av ett nätverk där de potentiella 
aktörerna inte blir del av nätverket förrän de involverats i någon form av utbyte, kan 
förklara dessa latenta länkar. 
 

4.3.3.6 Övriga mötesplatser 

En annan respondent berättar att en naturlig plats för denne där respondenten träffar 
flest andra företag är hos landshövdingen som bjuder på olika middagar på slottet. 
Respondenten säger att där samlas intressanta personer från företagsvärlden och 
näringslivet. Denne menar att i de sammanhangen blir det en hög prioritetsnivå och 
att det bildas kontaktnät mellan individerna där.  
 
En respondent berättar att företagens vänner anordnar en glöggbjudning varje år då de 
bjuder in alla företag i området. Alumnibolagen31 bjuds dessutom in på julfester hos 
MBI. En företagare berättar om att fester brukar anordnas i området, men menar att 
det var längesen respondenten själv deltog i dessa. Denne nämner bland annat 
glöggfesten där man kan träffa folk i mer avslappnad miljö. Respondenten går inte dit 
för att prata jobb utan för att umgås mer informellt och menar att det brukar vara 
ungefär samma personer som dyker upp vid dessa fester och tillställningar. 
Respondenten berättar vidare att det har blivit så att han lärt känna många personer 
på området, men då mest i företagssamanhang. Som en ”rookie” är det viktigt att gå 

 
31 Före detta MBI-bolag 
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på sådana saker, men det blir mindre viktigt när man sedan har skaffat sig en annan 
kontaktyta, tycker respondenten.  
 
Även om dessa fester inte bör ses som en ren fritidsaktivitet fungerar de alltså som 
mötesplatser dit företagarna går kanske mer för att koppla av än för att prata affärer. 
Därmed inte sagt att de kontakter som skapas inte kan leda till affärer längre fram, 
anser vi. Eftersom dessa besöks av en grupp människor som återkommer, är detta en 
grupp människor som träffas med en viss frekvens. Detta borde därmed stärka de 
latenta banden mellan aktörerna.  
 
Även betydelsen av det nybyggda Cloetta Center som en naturlig mötesplats belyses 
av en respondent: 

 
”Ska man träffa någon i den här kommunen, regionen, då ska man gå dit. 
Där byts det visitkort och där skiftas det och snackas det med en väldig 
massa människor… Det har verkligen blivit en sådan arena, det har 
verkligen blivit en mötesplats. Ska man träffa någon ska man gå dit. De 
uppnådde på två år det Mjärdevi kämpade för i 20 år.” 

 
Men en annan företagare som även denne vid ett flertal tillfällen besökt Cloetta 
Center, säger: 

 
”Tyvärr hör jag till dem som inte vill blanda nytta med nöje, även om det är 
dumt.” 

 
Respondenten är medveten om att det är flera företagare från området som 
återkommande besöker Cloetta Center och även till viss del byter visitkort med 
varandra, men ser själv endast på sådana tillfällen som rena fritidsaktiviteter där det är 
andra vänskapliga band som är viktiga. Även om dessa tillfällen finns, utnyttjas de 
därmed inte av alla. Den höga prioriteringsnivån som respondenten ger denna typ av 
mötesplatser tyder på att respondenten sätter stor innebörd till de relationer som kan 
komma därav. 
 
Aktiviteter utanför området; som middagar hos landshövdingen och Cloetta Center 
där Mjärdevis aktörer får chans att interagera med utomstående, är ett tecken på att 
Mjärdevi är ett kluster i interaktion med sin omgivning. Genom att interagera med 
omgivningen ökar man chansen för kunskapsmässiga bindningar och innovationer. 
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4.3.3.7 Småföretagarhotell 

Vi har i vår studie sett att det finns miljöer på området som bidrar till relations- och 
nätverksskapanden. De byggnader som rymmer flera mindre företag uppbjuder till 
social kontakt mellan hyresgästerna, då man har gemensamma utrymmen i form av 
till exempel fikarum. Ett exempel som har framkommit under flera intervjuer är 
Teknikringen 1, en fastighet som rymmer knappt 70 företag vilket gör att många 
känner varandra där. En respondent menar att Teknikringen 1E, som fungerar som 
ett småföretagshotell, har utvecklat något av en egen kultur eftersom 
samarbetsklimatet där är starkt. Detta stämmer överens med det resonemang som en 
respondent för i föregående text om att den sociala kontakten blir starkare mellan 
företag som har sina lokaler i samma hus.  
 
En respondent vars kontor är belägna på Teknikringen 1E anser att de har en bra 
kontakt med varandra i den byggnaden. Alla känner alla och de har ett gemensamt 
fikarum på andra våningen. Trots att det finns pentryn på varje plan samlas man och 
fikar och äter lunch i det gemensamma fikarummet. Det skapas inte mycket affärer 
under fikapauserna, men respondenten menar ändå att det är bra att få ny input när 
man är ett litet företag. Hela Teknikringen 1 är uppbyggd på samma sätt, berättar 
respondenten. Det är kommunens fastighetsbolag som äger byggnaden och som med 
detta har satsat på att det där ska husera många småföretag. Målet är att man ska 
kunna sitta på en professionell adress trots att man är liten och att det även ska finnas 
en möjlighet att expandera.  
 
En företagare som även denne befinner sig i Teknikringen 1, anser att de som denne 
har mest kontakt med förutom i rent affärsmässiga sammanhang, är de företagare 
som finns i samma korridor som dennes företag. Vid ett flertal tillfällen har 
personerna i den korridoren exempelvis bjudit varandra på tårtor och denne umgås 
även med några av dem på fritiden. Vid dessa möten berättar man vad man gör, om 
nya kunder och nya projekt. Då företagen inte är varandras direkta konkurrenter, är 
det mycket enklare att diskutera sådant, anser respondenten. På den basala nivå går 
mycket ut på att man ser vad andra gör och kan dela med sig av erfarenheter och tala 
om vad man har gjort rätt och fel, menar respondenten. Att dela med sig till nyare 
företag i korridoren genom att hjälpa till så fort frågor uppstår är bra, tycker 
respondenten.  
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Som vi har nämnt tidigare berättar en respondent att i Collegiumhuset, där MBI är 
belägen, sitter även sju stycken före detta Inkubatorbolag eller Alumner. De har efter 
sin tid på MBI valt att flytta ihop och driver också ett slags kontorshotell, kallat Fast 
Forward, på egen hand och utan MBI:s inblandning. Flera småföretag har blivit 
intresserade av Fast Forward, och därför har man utökat lokalytan till ytterligare ett 
plan.   
 
Vi kan se att interrelaterade relationer beträffande aktörerna i Teknikringen och 
Collegium stärks då tillgängligheten är bra dem emellan. Genom att aktörerna befinner 
sig i samma hus ökar chansen för spontana möten och de personliga banden mellan 
aktörerna stärks tack vare de gemensamma fikapauserna, en frekvent återkommande 
aktivitet. Dessa personliga band kombinerat med tillgängligheten, har även lett till att 
företagen anlitar varandras tjänster i den mån det går. 
 
Dock har vi fått en uppfattning om att dessa exempel är undantag snarare än en regel. 
En respondent framhåller att denne inte tror att samma utveckling kommer ske i 
andra hus. Respondenten menar att felet ligger i att man bygger stora lokaler för stora 
företag i Mjärdevi. De flesta hus på området är byggda för stora avdelningar och 
geografiska avstånd mellan dessa är stora vilket gör att kontakten försvåras. 
Tillgänglighet, eller kontaktlätthet, en av Mitchells (1969) strukturella dimensionerna 
som ska avgöra styrkan i relationerna, försämras därmed med de stora avstånden.  
 
Ytterligare en respondent framhåller liknande kritik och undrar varför det endast 
byggdes stora kontorslokaler i Mjärdevi Center. Några påpekar även att det saknas en 
reception i detta nybyggda hus som skulle kunna erbjuda en mer naturlig 
samlingsplats. Respondenten tror även denne att det behövs fler kontorshotell i 
Mjärdevi. Vi är av samma åsikt och anser att känslan av gemenskap på området skulle 
förbättras med en gemensam reception, som skulle kunna fungera som ett 
gemensamt ansikte utåt och stärka områdets image. Detta skulle kunna skapa en mer 
enhetlig bild av området, en atmosfär som även skulle kunna göra möjligheterna till 
samarbetet mer uppenbara för företagen.  
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5. SLUTSATS 
 
I denna avslutande del av uppsatsen skall vi utifrån vår genererade kunskap, 
närmare bestämt vår empiriska analys, besvara uppsatsens inledande 
syftespreciserande frågor och därigenom även uppfylla studiens syfte. 
 

 
• Vad är kluster? 
 
I Mjärdevi finns en geografisk närhet till områdets aktörer och även interaktioner 
mellan dessa aktörer förekommer, därmed uppfyller Mjärdevi ett av grundkraven för 
att kunna bli kallat för ett kluster. Vi har även sett att de olika klusterdeterminanterna 
återfinns i området, vilket tyder på att Mjärdevi har möjligheter att vara ett dynamiskt 
kluster. Men vilken typ av kluster är då Mjärdevi?  
 
En science park kan ses som ett kluster vars främsta funktion är att hjälpa 
tillväxtföretagen att rota sig. Området kan liknas vid ett kunskapsintensivt eller 
högteknologiskt kluster. En science park som Mjärdevi är inte likt de 
Marshallianska/Italienska distriktet förutom i avseendet att flera mindre företag 
dominerar området. Denna typ av distrikt är förhållandevis slutna mot omvärlden 
med många interna länkar, något som inte passar in på Mjärdevi. Istället kan vi se att 
Mjärdevi uppvisar större likhet med Nav-och-Eker distrikten på grund av de 
underleverantörer till större företag som finns på området. Det som stämmer in på 
Mjärdevi särskilt väl är den höga inblandningen av statliga aktörer vid uppbyggandet 
av infrastruktur, samt de externa kundförhållandena och den låga graden av 
samarbete som finns mellan de interna aktörerna. Att Mjärdevi har skapat ett 
varumärke och även en lokal identitet skulle dock passa in på flera av dessa distrikt. 
Det som talar emot att Mjärdevi skulle vara den typ av distrikt som är minst sluten, 
den Industriella satellitplattformen, är främst de stora dominerande företagen som 
finns i detta område. Vi kan då konstatera att Mjärdevi är en blandning av de olika 
distriktstyperna, dock kan vi tycka att området särskilt liknar Nav-och-Eker distriktet, 
som varken är för slutet eller för öppet utan istället intar en medelposition.   
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• På vilka sätt kan aktörer interagera med varandra inom ett kluster? 
 
Vi har sett att aktörerna i Mjärdevi interagerar med varandra i tre typer av nätverk – 
produktionsnätverket, det symboliska nätverket samt det personliga nätverket. 
Produktionsnätverket beskriver de formella nätverk som företagen befinner sig i. I 
den typen av kluster som Mjärdevi är, där kärnan utgörs av flera små, liknande 
företag, är det få företag som har naturliga kund-/leverantörsförhållanden till 
varandra. De företag som ändå har naturliga kunder i området, det vill säga de företag 
som erbjuder stödfunktioner, har däremot vertikala band till sina kunder. Men tanke 
på att det finns likartade företag på området, torde samarbetsmöjligheterna vara 
relativt stora, dock har vi inte kunnat hitta många exempel på horisontella 
samarbetsformer på området. Detta skulle kunna förklaras av att företagen i denna 
typ av kluster hellre söker sina samarbetsformer externt och inriktar sig mot globala 
marknader. 
 
Vi har sett att de bindningar som teorin förespråkar även går att återfinna i detta 
klusterområde. Vi har lättast kunna påvisa de kunskapsmässiga bindningarna mellan 
företagen vilket skulle tyda på att dessa dominerar på området.  
 
Det symboliska nätverket utgörs av organisatoriska samarbetsformer. Där har vi hittat 
ett starkt nätverk mellan företagens vänner organisationerna som bygger både på 
formella symboliska men främst på informella personliga band till varandra. De 
formella länkarna utgörs av det gemensamma Growlink-nätverket, som strävar efter 
samma mål och visioner, men även det faktum att företagens vänner delar 
styrelsemedlemmar med varandra påvisar en formell länk. Vi har sett tecken på att 
företagens vänner nätverket är hårt strukturerat och har hög densitet, då vi har hört 
respondenterna skildra hur nykomlingar tas emot med viss misstänksamhet.  
 
De formella mötesplatserna arrangerade av medlemmar i det symboliska nätverket 
leder till att företagen som deltar i dessa kan få kunskapsmässiga, men främst 
personliga band till varandra. Dessa leder dock inte till att företagen i större 
utsträckning gör affärer med varandra inom klustret.  
 
Det personliga nätverket har varit svårare att få grepp om. Vi har dock kunnat se att 
de personliga relationerna inte är något som prioriteras i detta kluster, trots att flera 
respondenter menar att de inser nyttan med dessa. 
 

 102



 INTERAKTIONER INOM KLUSTER 
Fallet Mjärdevi 

 
• Innebär aktörernas interagerande inom ett kluster för fördelar för dessa 
aktörer och i så fall vilka? 
 
I denna fråga skall vi se till vilka agglomerationsfördelar som företagen kan dra nytta 
av i ett klusterområde som Mjärdevi. 
 
Småföretagare samt stödföretag som i mindre utsträckning agerar på globala 
marknader kan nyttja området för att komma nära sina kunder och knyta starkare 
kontakt till dessa. Småföretag kan dessutom dra nytta av stödfunktioner samt redan 
uppbyggd infrastruktur som exempelvis småföretagshotell, på området vilket innebär 
att de inte behöver ha egna administrativa avdelningar eller anlita dessa stödtjänster 
externt, vilket skulle innebära en högre kostnad.  
 
Större företag och företag utan omedelbara kunder i området kan dra nytta av 
klustrets infrastruktur i och med de lättillgängliga stödtjänsterna som finns tack vare 
de mindre företagen. Jämväl dessa företag drar därmed nytta av infrastrukturen vad 
gäller specialiserade byggnader och utrustning.  
 
Närheten till universitetet, främst på grund av att den omedelbara närheten till en 
arbetskraftspool är ännu en fördel. Företagen kan genomföra olika projekt i 
samarbete med universitetet och dess forskare, delta i universitetskurser för att 
förbättra sin kompetens etc. 
 
Tack vare denna närhet till universitetet, men också på grund av att det i området 
finns flera företag med likartade verksamheter, har företag innovationsmöjligheter 
och potential till att skapa kunskapsbindningar till varandra. Detta kan innebära att 
företagen på sikt kan specialisera sin verksamhet. 
 
En annan fördel som kan nämnas är olika bindningar som underhålls på naturliga sätt 
då det finns naturliga mötesplatser i form av till exempel lunchställen, även spontana 
mötesplatser som kan stärka relationer på området. Dessa personliga relationer 
behöver inte leda till affärer, däremot underlättar de ofta och förenklar affärer mellan 
två parter eftersom parterna i dessa relationer hyser tillit till varandra. 
Affärsrelationerna behöver i detta fall inte endast bygga på kontrakt då företagen 
känner en ömsesidig vilja att hjälpa varandra framåt och dela med sig av sina 
erfarenheter. 
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De sociala kontakterna får naturlig grogrund på grund av områdets avskildhet och det 
faktum att individer träffar på varandra dagligen på vägen till matsalen. Detta betyder 
att de latenta banden mellan aktörerna kan stärkas tack vare frekventa möten i 
området. I dessa områden finns därmed en potentiell handlingskraft, på grund av 
initierade kontakter som inte utnyttjas idag men som kan leda till starka relationer i 
framtiden, både affärsmässiga och sociala. När två aktörer träffats vid en aktivitet och 
utbyter visitkort, och en av dessa ringer upp den andra har denna latenta potentiella 
handlingskraft övergått till att bli en relation. Ett latent band bygger därmed på visst 
igenkännande, men är ännu inget nätverk i avseendet att de latenta banden är vilande. 
 
På grund av områdets geografiska avskildhet kan man anordna nätverksaktiviteter för 
företagen, vilket kan leda till ökade affärsmöjligheter genom utökade kontaktnät. 
Dock leder dessa aktiviteter enligt respondenterna snarare till sociala relationer och 
det är följaktligen svårt att få företagare att inse egennyttan av att delta i sådana 
aktiviteter.  
 
Områdets positiva image kombinerat med närheten till universitetet kan innebära 
externa fördelar. Företagarna ser det som att det tack vare områdets image blir lättare 
att sälja sina varor och tjänster till externa kunder som vet att läsa av vad det betyder 
när små företag har MSP tryckta på sina visitkort.  
 
I den typen av distrikt som Mjärdevi är, där de officiella banden mellan företagen är 
mindre starka, har man ändå en hög igenkänningsfaktor. Även om de affärsmässiga 
relationerna mellan företagen är få, är företagarna medvetna om att de befinner sig i 
området och de känner i stor utsträckning igen andra. Det finns sålunda en stor 
potential för samverkan om rätt projekt skulle komma upp. Denna faktor underlättas 
tack vare den gemensamma bakgrund som flera Mjärdevianställda har. 
 
• Vilka faktorer påverkar graden av aktörernas interagerande med 
varandra inom ett kluster? 
 

 Eldsjälar, detta är personer som driver samverkan mellan företag i olika 
frågor. Så länge eldsjälen orkar driva nätverket kan frekvensen på aktörernas 
interagerande öka. 

 Företagens vänner erbjuder infrastruktur samt annan stödverksamhet för 
tillväxtföretag, i dessa formella sammanhang kan aktörerna interagera frekvent. 
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 Flera av de formella aktiviteterna har en viss uppslutning. Om aktiviteten 

trycker på företagets direkta affärsmässiga nytta, är uppslutningen större. 
Exempelvis i form av olika utbildningsprogram där företag kan få hjälp att lösa 
gemensamma knäckfrågor. 

 Vid dålig konjunktur minskar interaktionen mellan aktörerna eftersom 
det då är viktigare att se över sitt eget företag och hålla det flytande, än att 
involvera sig i olika sociala aktiviteter. Dessutom blir personalen mindre flexibel 
i dessa tider vilket gör att mindre kompetens flyter mellan företagen på dessa 
vägar. 

 Universitetet har försett flera aktörer med en gemensam bakgrund att 
bygga vidare på. Detta har gjort att många känner varandra, varför det är vanligt 
förekommande med personliga kontakter till andra företag på denna nivå. Detta 
innebär att den sociala räckvidden på området är låg. 

 Mindre byggnader, så kallade företagshotell, stimulerar till interagerande 
mellan aktörerna eftersom de informella kontakterna i en sådan situation blir 
mer frekventa, på grund av den ökade tillgängligheten exempelvis genom 
gemensamma fikapauser vilket skapar sociala relationer mellan aktörerna.  

 Att infrastrukturen är dåligt utbyggd vad gäller fritidsaktiviteter minskar 
aktörernas interagerande. Området blir då till stor del endast arbetsfokuserat. 
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6. VÅRT BIDRAG & FÖRSLAG TILL 
FRAMTIDA FORSKNING 

 
Vi anser att vi med denna studie bidragit till ökad förståelse kring klusterbegreppet i 
form av nya infallsvinklar beträffande relationer inom dessa kluster. Detta tror vi kan 
vara av intresse inte minst för aktörerna i Mjärdevi för att få ta del av hur andra 
interna aktörer uppfattar området. Kanske kan detta även öppna företagares ögon 
inför de samarbetsmöjligheter och anda agglomerationsfördelar som området har att 
erbjuda. 
 
Vi anser att det skulle vara av allmängiltigt intresse att bedriva vidare forska i detta 
ämne för att se hur de kontaktytor som vi har påvisat, fungerar i andra typer av 
kluster. Att fokusera en studie på exempelvis det personliga nätverket inom klustret 
och dess potential, menar vi vore givande. Vi anser likaledes att det vore intressant att 
göra en djupare studie rörande det som vi kallar svaga eller latenta länkar, det vill säga 
de band som finns mellan aktörerna men som för stunden inte används. Vi menar att 
det vore intressant att utröna dessa länkars potential samt vilka faktorer som krävs för 
att dessa länkar skall utvecklas till att bli starka och bestående relationer.  
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