
Silicon Valley och Mjärdevi
- en jämförande studie

Sara Persson & Ulrika Stenbeck





Avdelning, Institution
Division, Department

Ekonomiska Institutionen
581 83 LINKÖPING

Datum
Date
2000-01-12

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
Examensarbete

ISRN   Internationella ekonomprogrammet
2000/23

  
C-uppsats

X D-uppsats
Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2000/iep/023/

Titel
Title

Silicon Valley och Mjärdevi - en jämförande studie

Silicon Valley and Mjärdevi - a comparative study

Författare
 Author

Sara Persson och Ulrika Stenbeck

Sammanfattning
Abstract
Arbetsmarknaden i Silicon Valley karakteriseras av faktorer som hög personalomsättning, nätverkande och
risktagande. Denna arbetsmarknad har vuxit fram på en begränsad geografisk yta och består idag ca 7 500
företag. Mjärdevi Science Park är en av de snabbast växande teknikparkerna i världen, varför vi anser att en
jämförelse av de båda arbetsmarknaderna är intressant. Syftet är att med utgångspunkt från de faktorer som
karakteriserar arbetsmarknaden i Silicon Valley, genomföra en jämförelse med arbetsmarknaden i Mjärdevi
Science Park. Denna uppsats kommer inte att behandla vad det är som gör en teknikpark ekonomiskt
framgångsrik. Uppsatsen är konstruerad efter ett så kallat systemsynsätt och bygger på en studie av
sekundärmaterial om Silicon Valley samt på tio intervjuer med anställda och med representanter för
Mjärdevi Science Park. Vi definierar olika faktorer som karakteriserar arbetsmarknaden i Silicon Valley
utifrån ett systemsynsätt innehållande systemmiljö, infrastruktur och tre olika subsystem. Subsystemen
genererar tillsammans en unik arbetsmarknad som i Silicon Valley kan sägas ha en intern karaktär och som
präglas av rörlighet. I Mjärdevi kan dessa tre subsystem uttydas i mindre utsträckning. Vidare kan endast en
del av arbetsmarknaden sägas ha en intern karaktär då området ännu är för litet.

Nyckelord
Keyword
Silicon Valley, Mjärdevi, teknikpark, rörlig arbetskraft, nätverk, risktagande, Lars Lindkvist





Avdelning, Institution
Division, Department

Ekonomiska Institutionen
581 83 LINKÖPING

Datum
Date
2000-01-12

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
Examensarbete

ISRN   Internationella ekonomprogrammet
2000/23

  
C-uppsats

X D-uppsats
Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2000/iep/023/

Titel
Title

Silicon Valley och Mjärdevi - en jämförande studie

Silicon Valley and Mjärdevi - a comparative study

Författare
 Author

Sara Persson och Ulrika Stenbeck

The labour market in Silicon Valley is characterised by factors such as networking, risk-taking and high
turnover of personnel. This labour market has arised from a limited geographical surface and the market is
the home of approximately 7 500 companies. Mjärdevi Science Park is one of the fastest growing Science
Parks in the world, why we found it interesting to make a comparison of the two labour markets. After a
study of the factors that characterise the labour market in Silicon Valley, the purpose is to make a
comparison with the labour market in Mjärdevi Science Park. This essay will not discuss which factors have
made the Science Parks financially successful. Neither will it discuss which impact this kind of labour
market has had for the success of Silicon Valley. This essay is carried through according to a systematic
method. The study is partly based on secondary material about the labour market in Silicon Valley and partly
on ten interviews with employees and spokesmen for Mjärdevi Science Park. We define different factors that
characterise the labour market in Silicon Valley from a systematical point of view. The system contains
system environment, infrastructure and three different subsystems. The three subsystems generate a unique
labour market, characterised by high mobility of labour, which can be seen as internal in Silicon Valley.
These three subsystems can be seen, but not to the same extent, in Mjärdevi. Only parts of the labour market
can be known to be internal while the area still is to small.

Keyword
Silicon Valley, Mjärdevi, Science Park, mobile labour, network, risk-taking, Lars Lindkvist





Innehåll
1 Inledning....................................................................................................1

1.1 Introduktion .......................................................................................................................1

1.2 Bakgrund ............................................................................................................................1

1.3 Problemdiskussion .............................................................................................................3

1.4 Syfte.....................................................................................................................................4

1.5 Avgränsningar....................................................................................................................4

1.6 Begreppsprecisering ..........................................................................................................5

1.7 Uppsatsens disposition.......................................................................................................6

2 Vetenskapligt förhållningssätt och praktiskt tillvägagångssätt...........7
2.1 Kartläggning och inledande diskussion ...........................................................................7

2.2 Metodprocess......................................................................................................................7
2.2.1 Grundläggande föreställningar.................................................................................................... 8
2.2.2 Paradigm ..................................................................................................................................... 8
2.2.3 Metodsynsätt ............................................................................................................................. 11
2.2.4 Arbetsparadigm......................................................................................................................... 13
2.2.5 Praktiskt tillvägagångssätt......................................................................................................... 14
2.2.6 Metodkritik ............................................................................................................................... 16
2.2.7 Vår roll...................................................................................................................................... 17

3 Silicon Valley...........................................................................................19
3.1 Historia .............................................................................................................................19

3.2 Silicon Valley idag............................................................................................................20

3.3 Systemmiljö för arbetsmarknaden i Silicon Valley ......................................................22

3.4 Subsystem .........................................................................................................................25

3.5 Systembild över arbetsmarknaden i Silicon Valley ......................................................29

3.6 Framgångarnas baksida..................................................................................................30

4 Teorikapitel .............................................................................................32
4.1 Marknaden .......................................................................................................................32

4.2 Nätverk .............................................................................................................................32
4.2.1 Nätverksmodell ......................................................................................................................... 33
4.2.2 Typer av nätverk enligt Hammarkvist....................................................................................... 36

4.3 Flexibilitet .........................................................................................................................37

4.4 Rykten ...............................................................................................................................39

4.5 Renommékultur ...............................................................................................................40

4.6 Bakomliggande faktorer till en rörlig arbetskraft ........................................................42

5 Mjärdevi ..................................................................................................45
5.1 Historia .............................................................................................................................45

5.2 Mjärdevi idag ...................................................................................................................46
5.2.1 Arbetskraft ................................................................................................................................ 47
5.2.2 Nätverk ..................................................................................................................................... 48
5.2.3 Universitetet och stödåtgärder .................................................................................................. 48



5.2.4 Riskkapital ................................................................................................................................ 49

5.3 Arbetsförhållanden i Sverige ..........................................................................................50
5.3.1 Arbetsmarknadslagar ................................................................................................................ 51
5.3.2 Facklig anslutning..................................................................................................................... 52
5.3.3 Inställning till arbete ................................................................................................................. 52

6 Empiri ......................................................................................................54
6.1 Respondenterna................................................................................................................54

6.2 Svarsresultat.....................................................................................................................54
6.2.1 Företaget ................................................................................................................................... 54
6.2.2 Etablering i Mjärdevi ................................................................................................................ 59
6.2.3 Universitetet.............................................................................................................................. 59
6.2.4 Motivation och risktagande....................................................................................................... 60
6.2.5 Arbetsliv/Privatliv..................................................................................................................... 61
6.2.6 Nätverk ..................................................................................................................................... 62
6.2.7 Ryktesspridning ........................................................................................................................ 63
6.2.8 Lärande och utbildning ............................................................................................................. 64
6.2.9 Lojalitet..................................................................................................................................... 65

7 Analys ......................................................................................................67
7.1 Systemmiljö ......................................................................................................................67

7.2 Subsystem .........................................................................................................................73
7.2.1 Subsystem 1: Universitetsdelsystemet ...................................................................................... 73
7.2.2 Subsystem 2: Högriskdelsystemet............................................................................................. 74
7.2.3 Subsystem 3: Nätverksdelsystemet ........................................................................................... 74
7.2.4 Systembild över arbetsmarknaden i Mjärdevi........................................................................... 78
7.2.5 Jämförelse – Systemmiljö ......................................................................................................... 80
7.2.6 Jämförelse – Infrastrukturen ..................................................................................................... 81
7.2.7 Jämförelse – Subsystem............................................................................................................ 82

8 Slutsatser .................................................................................................84
Efterord ......................................................................................................88
Källförteckning ..........................................................................................90
Bilaga 1-3

Figurförteckning
Figur 1: Vetenskaplig metodprocess _______________________________________ 8
Figur 2: Karta över Silicon Valley ________________________________________ 21
Figur 3: Arbetsmarknaden i Silicon Valley _________________________________ 30
Figur 4:Nätverksmodell ________________________________________________ 35
Figur 5: Det flexibla företaget enligt Atkinson_______________________________ 37
Figur 6: Variabler med positiv respektive negativ påverkan på arbetstagarens beslut om
rörlighet. ____________________________________________________________ 42
Figur 7: Fördelning av Mjärdevis företag __________________________________ 47
Figur 8: Sammanställning ______________________________________________ 58
Figur 9: Det flexibla företaget enligt Atkinson_______________________________ 70
Figur 10:Nätverksmodell _______________________________________________ 76
Figur 11: Arbetsmarknaden i Mjärdevi ____________________________________ 79



Silicon Valley och Mjärdevi – en jämförande studie

Magisteruppsats i företagsekonomi
Linköpings universitet, höstterminen 1999

S. Persson & U. Stenbeck

1

1 Inledning

Detta kapitel syftar till att ge en inledning och en bakgrund till vårt

uppsatsämne. Vi presenterar vårt syfte, valda avgränsningar, definition av

begrepp samt vår disposition av uppsatsen.

1.1  Introduktion

”WELCOME TO THE VALLEY OF THE DOLLARS!

It is an American icon – the symbol of technological genius and ineffable

wealth. It is the home of the Newest New Thing, where the digital age was

born and keeps remarking itself. (It is also the only place in the world

where you can buy eighteen-dollar-a-pound ostrich salami.) It is, of course,

Silicon Valley.”
D.A. Kaplan1

Silicon Valley är en mytomspunnen plats med snabbt växande välstånd

som teknikparker runt om i världen har försökt att kopiera.2

Arbetsmarknadens utveckling i dalen kan även sägas vara unik, varför vi

anser att det är intressant att jämföra den med arbetsmarknaden i Mjärdevi

Science Park, som är en av världens snabbast växande teknikparker.

1.2 Bakgrund

”If you want to succeed here you need to be willing to do three things:

change job often, talk to your competitors, and take risks - even if it means

failing”
W. Hewlett3

                                                          
1 Kaplan, D. A., 1999, förord
2 Nygren, L., 1998-05-20
3 Hewlett, W., i Saxenian, A., i Arthur, B., & Rosseau, D., 1996 s. 23
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Ovanstående citat ska William Hewlett, en av grundarna till Hewlett &

Packard, enligt myten ha yttrat till nykomlingar i Silicon Valley. Hög

personalomsättning, nätverkande och risktagande är faktorer som

kännetecknar arbetsmarknaden i Silicon Valley.4 En persons lojalitet ligger

inte längre till ett företag, utan kan snarare sägas ligga till en individs

personliga nätverk och mot förädling samt utveckling av ny teknik.5 Utöver

detta är riskbenägenheten stor, företag startas och går i konkurs i snabb takt

och många misslyckas utan att detta ses som ett hinder för en lyckad

framtida karriär.6

Silicon Valley är världens största teknik- och forskningspark där en dryg

tredjedel av de hundra största teknikföretagen som startats sedan 1965 är

etablerade.7 Dalen kännetecknas av högutbildade människor som verkar i

en värld där både kunskap och personal flyter snabbt mellan företagen och

där dalen fungerar som en länk mellan universitet och näringsliv.

Sverige har 26 teknik- och forskningsparker, varav den största är Kista

utanför Stockholm.8 I Linköping heter motsvarigheten Mjärdevi Science

Park, som etablerades 1984. Parken är en av de snabbast växande

teknikparkerna i världen och består idag utav ca 150 företag och

sysselsätter totalt ca 4 800 personer. Mjukvaruteknik, elektronik,

telekommunikation och IT är de största områdena i Mjärdevi.9

                                                          
4 Nygren, L., 1998-05-20
5 Ibid
6 Saxenian, A., i Arthur, B., & Rosseau, D., 1996
6 Nygren, L., 1998-05-20
8 Kontakten, Ericsson personaltidning, 16/1999
9 Östgöta Correspondenten, 1999-09-14
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1.3 Problemdiskussion

Inom industrisamhället var många företag formade som hierarkiska

organisationer och styrdes med fasta regler. Den anställde var toppstyrd

och reglerad av detaljer, vilket kunde leda till orörliga arbetstagare.10

Rapporter från  Silicon Valley säger att dagens arbetskraft blir allt mer

rörlig, att företagen finner nya sätt att locka till sig personal och att

människornas lojalitet har förskjutits från ett enskilt företag till något annat

som inte är lika lätt att definiera.11 Mjärdevi Science Park kan på olika sätt

sägas vara ett Silicon Valley i mindre format. Området har en

koncentration av högteknologiska företag, närhet till universitet/högskola

och är internationellt framgångsrikt samt snabbt växande. Området

genererar många av Östergötlands nya företag och vidareutvecklar bland

annat idéer som avknoppas från universitet.12 Detta mynnar ut i våra

huvudsakliga frågeställningar:

•  Vilka faktorer karakteriserar arbetsmarknaden i Silicon Valley?

•  Är de faktorerna synbara på arbetsmarknaden i Mjärdevi Science Park?

Vidare frågar vi oss huruvida arbetsmarknaden i Mjärdevi Science Park är

intern eller om den är av mer abstrakt karaktär. Antingen kan Mjärdevi

Science Park ses som en egen arbetsmarknad för vissa yrkeskategorier, det

vill säga vara intern. Alternativt skulle parken enbart kunna ses som en del

av en regional eller nationell arbetsmarknad och är då av mer abstrakt

karaktär.

                                                          
10 Lönn, T., 1996
11 Nygren, L., 1998-05-20
12 Östgöta Correspondenten, 1999-09-14
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1.4 Syfte

Syftet är att med utgångspunkt från de faktorer som karakteriserar

arbetsmarknaden i Silicon Valley, genomföra en jämförelse med

arbetsmarknaden i Mjärdevi Science Park.

1.5 Avgränsningar

Vi har valt att studera Silicon Valley och de faktorer som påverkar

arbetsmarknaden i området. Det som karakteriserar arbetsmarknaden i en

teknikpark är inte direkt överförbart till en annan, varför vi endast valt en

park som modell (Silicon Valley) och en som jämförelseobjekt (Mjärdevi

Science Park). Detta förklaras mer utförligt i metodkapitlet. Syftet med

uppsatsen är att genomföra en jämförelse med tyngdpunkt på Mjärdevi

Science Park. Därmed kommer vi inte att genomföra en egen analys, utan

snarare en sammanställning av karakteriserande faktorer för

arbetsmarknaden i Silicon Valley.

Vidare har vi valt att begränsa oss till teknik- och kunskapsbaserade företag

i Mjärdevi Science Park och därmed utesluta exempelvis restauranger,

revisionsbyråer etc. Vi kommer inte att diskutera vad som har gjort de båda

parkerna ekonomiskt framgångsrika, utan det är arbetsmarknaden i

områdena som står i fokus. Utöver detta undersöker vi inte hur företagen

bemöter denna utveckling, eftersom det är arbetskraften som vi inriktar oss

på.
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1.6 Begreppsprecisering

- Teknik- och forskningspark

Teknik- och forskningspark motsvaras på engelska av Science Park.

Begreppet har flera närliggande begrepp och som synonymer används

industripark, forskningscenter etc. Vi kommer fortsättningsvis att använda

begreppet teknikpark. Den internationella definitionen av en Science Park

är:

”att tillhandahålla mark och lokaler ämnade för forskning och utveckling

av högteknologiska och forskningsbaserade företag”.13

Vidare ska en Science Park: 14

•  Samverka med universitet/högskola

•  Underlätta teknologiöverföringen mellan universitet och näringsliv

•  Främja och stödja forskning och utveckling

•  Stödja nya företag i uppbyggnadsskedet samt stimulera den ekonomiska

tillväxten

- Entreprenör

”Person som i konkret handling skapar ny affärsverksamhet.”15

Detta kan exempelvis ske genom kommersialisering av tekniska

innovationer.

- Personalomsättning

Personalomsättning definieras som antalet nyanställda och antalet

avgångna inom en viss tidsperiod.16

                                                          
13 www.mjardevi.se, 1999-11-24
14 Östgöta Correspondenten., 1999-09-14
15 Nationalencyklopedin, band 5, s. 536



Kapitel 1 - Inledning

Magisteruppsats i företagsekonomi
Linköpings universitet, höstterminen 1999

S. Persson & U. Stenbeck

6

- Rörlig arbetskraft

Vi definierar rörlighet på arbetsmarknaden som byte av arbetsgivare.

1.7 Uppsatsens disposition

Kapitel två innehåller vetenskapligt förhållningssätt och tillvägagångssätt.

Därefter följer ett beskrivande kapital om arbetsmarknaden i Silicon

Valley. I kapitel fyra tar vi steget in i den teoretiska världen och presenterar

teorier som kan kopplas till arbetsmarknaden. Det leder fram till två

empiriska kapitel, det första innehållande svarsresultat från intervjuer med

representanter för Mjärdevi Science Park AB och Centrum för Innovation

och Entreprenörskap, en enhet på Linköpings universitet. Det andra

empiriska kapitlet innehåller resultat från intervjuer med anställda i

Mjärdevi Science Park. Den sista delen är ett analytiskt avsnitt där vi väger

samman våra empiriska resultat med de grundläggande teorierna och där vi

avslutningsvis gör en jämförelse mellan arbetsmarknaderna i Silicon Valley

och i Mjärdevi Science Park (härefter benämnt som Mjärdevi).

                                                                                                                                                                         
16 Statistiska meddelanden, 1999-05-31
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2 Vetenskapligt förhållningssätt och praktiskt tillvägagångssätt

I detta kapitel redogör vi för vårt vetenskapliga förhållningssätt och hur vi

praktiskt har gått till väga i vår undersökning. Via presentation av paradigm

och metodsynsätt når vi fram till vårt tillvägagångssätt.

2.1 Kartläggning och inledande diskussion

”Så speglar kartan verkligheten, påverkas och ändras av en värld i

förändring. Samtidigt påverkar kartan världen, därför att vår världsbild

formas av de kartor vi ser.” 

G. Schalin17

Metodkapitlet kan liknas vid en karta eller teckenförklaringen till kartan.

En karta utgör en grund för förståelse av området omkring. Den syftar till

att hjälpa läsaren att tolka området på ett visst sätt och att underlätta vägen

fram, antingen till ett mål eller också endast för att lära känna området.

Detta kan vara till en hjälp, men på samma gång ett sätt att få människor att

se på omvärlden med samma ögon. På ett liknande sätt kan detta avsnitt

förklaras. Vårt metodkapitel är vår karta, det är en beskrivning över vårt

tillvägagångssätt samt en förklaring av vår vetenskapssyn. Genom vår karta

ämnar vi få läsaren att förstå vårt angreppssätt samt att skapa ett förtroende

för vår undersökning.

2.2 Metodprocess

Figur 1 illustrerar dels vår metodprocess dels dispositionen av detta kapitel.
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Figur 1: Vetenskaplig metodprocess
Källa: Egen bearbetning av Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994

2.2.1 Grundläggande föreställningar

Grundläggande föreställningar om vetenskap bestämmer i stor utsträckning

vad det är som studeras och en forskares synvinkel bestämmer från vilken

position ett objekt studeras. Varje människa har grundläggande

föreställningar om vår omvärld och om människans roll i denna.18 Dessa är

till stor del omedvetna och de kommer att påverka hur vi ser på problem

och kunskapande. De grundläggande föreställningarna kan vidare ses som

olika paradigm, vilka utreds i vår metodprocess.

2.2.2 Paradigm

Thomas Kuhn framlade på 1960-talet termen paradigm, vilket syftade till

att beskriva vetenskapens utveckling. Kuhn hävdade att vetenskaplig

utveckling består av perioder av normalvetenskap. Dessa skiljs åt av

revolutioner då gammal teori ersätts av ny, så kallade paradigmskiften.19

Inom paradigmen finns en vetenskaplig gemenskap som drar en gräns

mellan vetenskap och något vedertaget. Denna gemenskap ändrar efter en

tid utformning genom olika modifieringar och därmed tar ett nytt paradigm

över. Kuhns kritiker menar dock att paradigm inte nödvändigtvis måste

ersättas, utan att de finns kvar vid sidan om varandra och att varje nytt

mönster kan ses som ett komplement.20 Forskare kan inte genomskåda sina

egna paradigm och det händer inte så ofta att paradigm ersätts av nya, då

                                                                                                                                                                         
17 Schalin, G., 1996, förord
18 Molander, B., 1993
19 Ibid
20 Arbnor, I., & Bjerke, B., 1994

2.2.1
Grundläggande
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2.2.2
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2.2.3
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tillvägagångssätt
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forskare inte ständigt kan ifrågasätta sin vetenskapsuppfattning. När ett

paradigmskifte sker så är det inte resultatet av en rationell process, utan

snarare en anpassning efter den rådande sociala kontexten. Det är en

anledning till att vissa forskare anser att normalvetenskap bör bedrivas och

att målet inte ska vara att bryta sig ur existerande paradigm.

2.2.2.1 Paradigmdefinition

Den svenske professorn Håkan Törnebohm bryter ned paradigmbegreppet

på individnivå.21 Inom vetenskapsteorin används paradigmet för att

redogöra för de filosofiska inställningar som är av betydelse vid praktisk

forskning. Paradigmet omfattar verklighetsuppfattning, en vetenskaps-

uppfattning, ett vetenskapsideal samt en etisk del.22 De olika delarna

influerar forskaren och utgör tillsammans paradigmet.

•  Verklighetsuppfattning

Hur en människa upplever verkligheten är näst intill omöjligt för en

annan människa att förstå. Våra upplevelser och våra tolkningar av

dessa, kan sägas filtreras inom oss. Detta filter är inte statiskt utan

förändras utifrån de erfarenheter som vi samlar på oss. Hur filtret

tenderar att formas kan dock vara liknande hos olika individer. Filtret

kallas kognitivt schema, vilket utgör de föreställningar eller de ramar

som en individ tolkar information och intryck utifrån.23

Frågan hur man ska förhålla sig till verkligheten har varit aktuell sedan

antiken, då Platon diskuterade sinnesvärldens förhållande till idévärlden.

                                                          
21 Molander, B., 1993
22 Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994
23 Atkinson, R.L., et al, 1990
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Den världsbild som varje individ har påverkar även dennes

vetenskapssyn och forskningsideal. Genom språket förmedlar

människorna sin världsbild till omgivningen och språket kan sägas vara

en avbild av verkligheten. Denna uppsats bygger på vår tolkning av

språk, dels det som andra förmedlar till oss och dels hur vi tolkar

språket för att förmedla det vidare till läsaren. Verklighetsuppfattningen

behandlar frågor om hur verkligheten är konstruerad, om den är

konstruerad av sig själv eller genom vår försorg. Vi anser att

verklighetsbilden är objektivt tillgänglig, men att den inte kan beskrivas

objektivt då vi som forskare gör tolkningar med språket som verktyg.

•  Vetenskapsuppfattning

Vetenskapsuppfattning kan sägas vara hur vi ser på företagsekonomi

som vetenskap. Företagsekonomi är inte en enhetlig vetenskap, utan kan

sägas innehålla drag av andra vetenskaper såsom nationalekonomi,

psykologi och beteendevetenskap. De kunskaper vi besitter i

företagsekonomi har vi förvärvat vid universitetet i Linköping, där

undervisningen är påverkad av ett europeiskt och västerländskt

samhälle.

•  Vetenskapsideal

En forskningsrapport ska enligt Mårtensson och Nilstun uppfylla fyra

vetenskapsideal.24 Först ska den vara etiskt acceptabel, vilket vi ämnar

att uppfylla genom att inte orsaka någon av respondenterna obehag

genom rapporten. Med detta menas att samtliga deltagande har godkänt

det material som publiceras. Nästa krav som ska uppfyllas är att

                                                          
24 Mårtensson, B. & Nilstun, T., 1988, s.64
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rapporten ska vara tillgänglig för ämnad läsekrets i språk och i

publikation. Detta uppfylls genom ett medvetet språkligt arbete från

författarnas sida. Vidare ska studien bakom rapporten, för att uppfylla

relevansidealet, utföras så att ny information kan väntas komma läsaren

tillhanda. Det sista idealet som ska uppfyllas är att rapporten ska vara av

hög kvalitet och vara genomförd med vedertagen metod avseende

materialhantering, argumentation, premisser etc.

•  Etiskt perspektiv

Den sista delen av paradigmet utgörs av ett etiskt perspektiv och det

uppfyller vi genom att, som sagts ovan, inte orsaka respondenterna

något obehag av rapporten.

2.2.3 Metodsynsätt

Vi har valt att använda ett systemsynsätt i denna rapport. När forskare

använder sig av systemsynsätt gäller det att se helheten i en komplicerad

miljö, där delarna i större eller mindre omfattning är beroende av varandra.

”Det finns de som tror att verkligheten i sig är systemlik och att uppgiften

som kunskapare därför är att avbilda den som sådan. Det finns också de

som inte ser någon anledning till att ta ställning till hur verkligheten i sig

ser ut, men som finner det användbart och/eller intressant att avbilda den

som om den beter sig som ett system.”25

Vi tar ingen ställning till hur verkligheten i sig ser ut, men vi finner det

intressant att avbilda den som ett system och därför kommer vi att använda

                                                          
25 Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994, s.130
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oss av systemsynsättet. Ett system kan inte närmas helt förutsättningslöst,

utan resultat av tidigare studier kan utgöra källor till inspiration. De

egenskaper och beteenden som andra forskare har funnit, kan finnas i de

system som man själv studerar.

•  Super- och subsystem
Systemsynsättet antar vidare att:

”Varje komponent inom ett system kan utvecklas och göras till ett nytt

system. Varje system är en potentiell komponent i ett större system. Det

mindre systemet kan då kallas ett subsystem. Det större systemet blir, på

motsvarande sätt, ett supersystem.”26

Det är helheten, det vill säga kombinationen av systemets delar, som är

relevant och det som ger oss en förståelse för det studerade området.

”Systemsynsättet antas vara uppbyggt av komponenter som i många fall är

ömsesidigt beroende av varandra och därför inte kan ”summeras”.

Uppbyggnaden av dessa komponenter ger synergieffekter.”27

Subsystem innehåller relationer. ”Begreppet relation kan ha såväl en

konkret som en abstrakt innebörd”.28

En konkret innebörd är exempelvis relationer mellan olika steg i en

tillverkningsprocess. En abstrakt innebörd betyder att begreppet relation

syftar till att förstå hur sammanhållningen i en grupp fungerar.

                                                          
26 Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994, s.131
27 Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994, s. 81
28 Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994, s.131
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•  Systemmiljö

Utanför supersystemet finns en systemmiljö som inte är påverkbar.

”Vad som ligger utanför systemets ”gräns” kallar vi systemmiljön. Denna

brukar definieras som faktorer, vilka är väsentliga för systemet att beakta

men som ligger utanför dess kontroll.”29

Arbetsmarknaderna i Silicon Valley och i Mjärdevi kan sägas utgöra två

olika supersystem, som innehåller subsystem. Ett supersystem omges av en

systemmiljö som utgörs av faktorer som systemet ej kan påverka.

Relationerna mellan subsystemen är abstrakta och inte mätbara.

Tillsammans genererar förekomsten av de olika subsystemen

synergieffekter och resultatet blir unikt för varje supersystem. Detta är en

anledning till varför vi inte kan plocka ut en faktor från arbetsmarknaden i

Silicon Valley och sedan mäta dess vikt i Mjärdevi.

2.2.4 Arbetsparadigm

De paradigm som ständigt är utsatta för förändring är arbetsparadigmen,

som består av metodisk procedur och metodik.30 Metodisk procedur

innebär att omvandla en teknik till en metod och det utgör första delen av

vårt arbetsparadigm. En stor del av vår studie är baserad på

sekundärmaterial angående det studerade systemet, vilket bör användas

med försiktighet.31 Genom att använda oss av både amerikanskt och

svenskt material försöker vi minska de eventuella snedvridningar som kan

uppstå i det fall då material från endast en källa används.

                                                          
29 Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994, s.128
30 Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994
31 Ibid
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Vi har valt att angripa vår frågeställning med en kvalitativ

undersökningsmetod. Detta innebär att vi har ett fåtal undersökningsenheter

som innehåller mycket information och som har ett explorativt syfte.32

Metodiken som tillämpas beror på val av studie. I vårt fall har vi valt att

genomföra en fallstudie, vars angreppsätt är att genomföra personliga

intervjuer i dialogform. Syftet är att på så vis få större förståelse av

problemet efter varje intervju, då vi förväntar oss att varje respondent ska

tillföra intressant och ny information.

2.2.4.1 Trovärdighet och objektivitet

För att uppnå trovärdighet måste forskning försökas hållas objektiv och fri

från värderingar. En värdering är en föreställning om ett önskat mål eller

önskvärt tillstånd och som påverkar hela utredningen.33 Forskning är en

selektiv process och att hålla den objektiv och helt ren från värderingar är

enligt mångas uppfattning omöjligt. Wiedersheim-Paul & Ericsson34 talar

om en begränsad objektivitet som uttrycks i att forskaren önskar uppnå en

viss grad av trovärdighet i slutsatser, relevans i val av det man studerar,

neutralitet vid analys av undersökningsmaterialet och en balans mellan

olika intressen. Med balans menas en förmåga att inse att det finns andra

perspektiv än det egna och att andra personer skulle betona relevanta

faktorer olika starkt.

2.2.5 Praktiskt tillvägagångssätt

Första steget bestod av att samla in sekundärmaterial om arbetsmarknaden

i Silicon Valley genom att söka i bibliotekets databaser. De sökord som vi

                                                          
32 Sjöström, R., Föreläsning, Linköpings universitet, 1999-10-29
33 Wiedershielm-Paul, F. & Ericsson, L., 1991
34 Ibid
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använde var till exempel Silicon Valley, rörlig arbetskraft,

personalomsättning och teknikpark.

Det andra steget bestod av att utifrån ovanstående material söka vidare

kring teorier om de faktorer som präglar arbetsmarknaden i Silicon Valley

genom sökord som lojalitet, nätverk och motivation.

Det tredje steget var att finna material om Mjärdevi som införskaffades

genom sekundärmaterial som tidningsartiklar och Internet. Vidare

intervjuade vi två personer om bakgrunden och utvecklingen av Mjärdevi.

Fjärde steget var att utforma intervjufrågor till våra tilltänkta respondenter.

Dessa intervjuer utformades utifrån det införskaffade sekundärmaterialet

till att likna ett samtal eller en diskussion (se bilaga 1-3).

Urvalet av undersökningspersoner var det femte steget. Vi intervjuade åtta

personer som arbetar på olika företag i området. Respondenterna valdes ut

genom att vi kontaktade den kontaktperson som fanns angiven för varje

företag på Mjärdevi Science Park AB:s hemsida.35 I vissa fall blev vi

hänvisade till en annan anställd i företaget som ansågs bättre lämpad för

vår undersökning. Förfarandet har skett enligt ett så kallat

bedömningsurval, där vi har valt ut kunskap- eller teknikbaserade företag

som syftar till att skapa en bra blandning och helhet för undersökningen. Vi

valde att blanda representanter från små, medelstora och stora företag för

att få ett urval från alla kategorier. Syftet är att göra en heltäckande studie

och inte en jämförelse mellan företag av olika storlek.

                                                          
35 www.mjardevi.se, 1999-11-10
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Intervjuerna utgjorde det sjätte steget. Det är viktigt att börja med så

kallade ofarliga frågor för att den intervjuade inte skall inta en

försvarsposition.36 Att undvika ledande frågor är ytterligare en sak som

intervjuaren måste tänka på. För att inte missa viktiga kommentarer och

nyanser i samtalet valde vi att spela in samtalen, dock ville tre av våra

respondenter inte tillåta bandupptagning under intervjun. Två av

respondenterna medgav inte att namnet på deras företag publicerades,

varför vi väljer att presentera materialet anonymt.

Sjunde och sista steget bestod av att sammanställa intervjuerna och tolka

dessa med hjälp av teorierna för att sedan analysera resultatet.

2.2.6 Metodkritik

Systemsynsättet kritiseras för att man ”bara ser skogen, men inga träd”.37

Att sträva efter helheten skulle kunna leda till att man försöker se allt, men

att detta då leder till att man inte ser subsystemen och dess relationer.

Kritiker säger också att vetenskapen inte kan ha som mål att se

verkligheten som bestående av system där delarna är relativt obetydliga.

Generella utsagor och samband mellan delarna är i stället vad kritikerna

finner viktigt.

”Det existerar inga sanna eller falska systembilder, bara mer eller mindre

fullständiga…”38

                                                          
36 Dahmström, K., 1991
37 Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994, s.451
38 Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994, s. 149
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Inom ett systemsynsätt måste två slags avgränsningar genomföras. Först

måste avgränsningar utåt definieras. Yttervärlden måste anges och

systemets relationer med denna bör förklaras. Vidare kommer studien att

innehålla avgränsningar inåt, en studie kan inte vara hur detaljrik som helst,

man måste alltid stanna på någon nivå. Varje avgränsning i ett system kan

ifrågasättas.39 Inga absoluta systemavgränsningar existerar utan de

avgränsningar som görs är mer eller mindre användbara för ett visst syfte.

Varje systembild blir till viss del beroende av vem som gör den, och

referensramen samt verklighetsuppfattning är av stor betydelse för studien.

I vår studie anser vi att systemsynsättet är det bästa tänkbara. Det

analytiska synsättet antar att verkligheten är uppbyggd av summerbara

delar, vilket inte stämmer på arbetsmarknaden och dess komponenter.

Aktörssynsättet skulle kunna användas, men då vi ämnar att fånga en helhet

och en karakteristik anser vi att systemsynsättet är bäst tillämpligt. Vi ser

arbetsmarknaden i Silicon Valley som ett system där det är omöjligt att ta

ut en komponent för att exempelvis mäta dess vikt i Silicon Valley och

därefter i Mjärdevi. Faktorer inverkar på varandra och därefter formas

utfallet.

2.2.7 Vår roll

I vår studie ser vi oss som analytiker av ett system som måste förstås och

analyseras för att kunna generera resultat av betydelse. Forskaren i en

studie som denna måste ta en aktiv roll, då vi studerar ett system för att

göra en jämförande studie. Intervjuerna är ett kritiskt moment, tre av

                                                          
39 Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994
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respondenterna undanbad användandet av bandspelare, varvid det skulle

kunna finnas risk för att vi har blandat in egna tolkningar i presentationen

av empirin. Genom att låta respondenterna godkänna och granska det

empiriska material som vi presenterar tror vi att eventuella feltolkningar

har rensats bort. I ett fall reviderade respondenten en relativt stor del av vår

sammanställning, då respondenten ansåg att materialet inte hörde hemma i

denna uppsats. Vi delar inte respondentens uppfattning, men har accepterat

att större delen av detta material inte kan användas i vår uppsats.
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3 Silicon Valley

Med detta kapitel syftar vi till att skapa en systembild över

arbetsmarknaden i Silicon Valley, innehållande systemmiljö, supersystem

och olika subsystem. Arbetsmarknaden i Silicon Valley utgör

supersystemet. Detta är uppbyggt av subsystem, som utgörs av

karakteriserande faktorer för arbetsmarknaden. Systemmiljön är det som

omger supersystemet och som inte kan påverkas av supersystemet.

Kapitlet inleds med Silicon Valleys historia och en beskrivning av hur

arbetsmarknaden i området ser ut idag. Vi presenterar därefter den

omgivande systemmiljön. Efter detta följer en presentation av de

subsystem, det vill säga de karakteriserande faktorerna, som tillsammans

utgör supersystemet. Sammanfattningsvis presenteras en systembild över

arbetsmarknaden i Silicon Valley och kapitlet avslutas med en diskussion

om baksidan med framgångarna i dalen.

3.1 Historia

Silicon Valleys historia börjar med öppnandet av Stanford University

1891.40 På 1920-talet började Frederick Terman undervisa och han försökte

att skapa ett intresse hos sina studenter för den lokala industrin. 1938

startade studenterna Bill Hewlett och David Packard sitt företag i ett

garage, vilket numera är en historisk plats i dalen.41 På grund av

universitetets finansiella problem startades under 1950-talet Stanford

Industrial Park, där delar av universitetsområdet hyrdes ut till företag. 1958

startades företaget Fairchild Semiconductor, vilket var det första företag

                                                          
40 Nicander, P.& Laudon, M., 1998
41 Ibid
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som kunde tillverka integrerade kretsar i massproduktion. Detta i

kombination med industriparken kan anses vara det ursprungliga Silicon

Valley.42 De människor som slog sig ned här var nykomlingar i en före

detta jordbruksmiljö som saknade industriella traditioner. Detta innebar

bland annat att de inte var bundna till några existerande

organisationsformer eller några befintliga teknologier.43

Det fanns aldrig någon plan för uppförandet av Silicon Valley, däremot

fanns en vision om ett samhälle som sammanförde universitet med teknik.44

En av de viktigaste händelserna i dalens historia skedde under 1970-talet då

Intel uppfann mikroprocessorn, vilket ledde till att hastigheten inom teknik

och affärsplanering ökade och att många nya industrier skapades.45

3.2 Silicon Valley idag

Silicon Valley är ett cirka åtta mil långt område kring San Fransiscobukten

i Kalifornien (se figur 2). Det går inte med säkerhet att säga exakt hur

många företag som finns etablerade i dalen, men det ska finnas mer än 7

500 högteknologiska företag.46 Idag bor det ca 2,3 miljoner människor i

dalen på en relativt liten yta.47 Den begränsade geografiska ytan trodde man

tidigare skulle utgöra ett allvarligt hinder för dalens fortsatta framväxt, då

bostäder och arbetskraft skulle bli för dyrt och infrastrukturen inte skulle

vara tillräcklig. Detta blev inte fallet utan det trånga utrymmet har förutom

skyhöga hyror även möjliggjort framväxten av nätverk, människorna kan

                                                          
42 Nicander, P.& Laudon, M., 1998
43 Saxenian, A., i Arthur, B., & Rosseau, D., 1996
44 Miller, W., i Kruzich, J.P., & Fåhraeus, A., 1998
45 Saxenian, A., i Arthur, B., & Rosseau, D., 1996
46 Sherwin, E.B., 1998
47 Kruzich, J.P. & Fåhraeus, A., 1998
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inte undvika att träffas på väg till jobbet, till restaurangen eller när man

hämtar barnen etc.48

Figur 2: Karta över Silicon Valley
Källa: www.silvalonline.com, 1999-11-20

Det som karakteriserar arbetsmarknaden i Silicon Valley är bland annat en

så kallad rörlig arbetskraft. Personalomsättningen uppskattas till ca 10-20

procent49, vilket kan anses vara högt. Det är numera en norm att byta arbete

ofta, den som är kollega idag kan vara konkurrent eller kund i morgon. En

framgångsrik karriär sker sällan inom ett företags gränser, utan den består

ofta av en individs eller ett teams förmåga att identifiera till exempel nya

marknader eller nya produkter.50 Det som präglar arbetsmarknaden i

Silicon Valley, förutom människors rörlighet mellan företag, är det höga

antalet bildande av nya företag och framför allt det höga antalet

                                                          
48 Saxenian, A., i Arthur, B., & Rosseau, D., 1996
49 www.ericsson.se/accessmagazine/496/spets.html, 1999-11-10
50 Saxenian, A., i Arthur, B., & Rosseau, D., 1996
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misslyckade nystartade företag.51 Arbetslösheten i Silicon Valley var 1998

mindre än tre procent.52 Drygt 3 500 företag startades 1997, hur många av

dessa företag som lyckades finns olika statistik på, källorna anger mellan

25 och 40 procent.53

3.3 Systemmiljö för arbetsmarknaden i Silicon Valley

De faktorer som utgör en systemmiljö ska, enligt systemsynsättet, inte

kunna påverkas av supersystemet. Det är dock svårt att avgöra om så är

fallet, vissa miljöfaktorer skulle eventuellt supersystemet, det vill säga

arbetsmarknaden i Silicon Valley, indirekt kunna influera.

Infrastrukturen i området är ett exempel på en miljöfaktor som

arbetsmarknaden indirekt skulle kunna påverka. Exempelvis skulle

infrastrukturen kunna underlätta nätverkande och nyföretagande i form av

ett stort utbud av restauranger och rådgivning. På samma sätt skulle

existensen av marknadskrafter kunna leda till ökad utbyggnad av

infrastrukturen. Infrastrukturen skulle på sätt kunna sägas genereras utav

sig själv, då en förbättrad infrastruktur ger utrymme för flera människor

som i sin tur kan leda till ytterligare utbyggnad av infrastrukturen. Området

är idag väl utbyggt med avseende på restauranger etc. En internationell

flygplats finns inom nära avstånd för att transportera både människor och

produkter.54

                                                          
51 Saxenian, A., i Arthur, B., & Rosseau, D., 1996
52 Nygren, L., 1998-05-20
53 Nicander, P. & Laudon, M., 1998
54 Hamngren, I., 1998



Silicon Valley och Mjärdevi – en jämförande studie

Magisteruppsats i företagsekonomi
Linköpings universitet, höstterminen 1999

S. Persson & U. Stenbeck

23

De faktorer som främst utgör systemmiljön kring Silicon Valleys

arbetsmarknad är: Arbetsmarknadslagar, skattesatser, fackanslutning,

stödåtgärder, arbetsliv/familjeliv, klimatet och kulturen.

Arbetsmarknadslagar: I USA utgör arbetsmarknadslagarna inte några

hinder för en arbetsgivare att avskeda personal eller lägga ned ett företag.55

Lagen skiljer på arbetare och tjänstemän när det gäller exempelvis rättsligt

skydd. Den grundläggande arbetsmarknadslagen ”Fair Labour Standard

Act” skyddar inte tjänstemän utan endast arbetare. Lagen reglerar främst

minimilön, barnarbete, lika lön för män och kvinnor samt ersättning för

övertidsarbete.56

Skattesatser: Det totala skattetrycket57 i USA kan anses vara relativt lågt

och uppskattas av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin till ca 30

procent, motsvarande siffra för Sverige är ca 54 procent.58

Fackanslutning: Den fackliga anslutningen i USA uppgick 1995 till 15

procent och 17 procent av den arbetande befolkningen täcktes av fackliga

avtal.59 Den fackliga traditionen är svag och exempel ges där det i

anställningsvillkor tecknas att ingen facklig verksamhet får förekomma.60

Stödåtgärder: Delstater och kommuner i området ger stödåtgärder till

företag i form av godkännande av fler bygglov och kortare

                                                          
55 Fägerling, G., 1997
56 Ibid
57 Definieras som samtliga skatter och sociala avgifter i ett land i förhållande till den samlade
produktionen, i allmänhet bruttonationalprodukten. (Nationalencyklopedin, band 16)
58 Kungliga Ingenjörvetenskapsakademin, 1997
59 Fägerling, G., 1997
60 Nationalencyklopedin, band 6
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handläggningstider.61 För att underlätta nyföretagande, finns det numera en

”personlig byråkrat” som ska hjälpa till vid nyetableringar.62 Vidare

erbjuder Kalifornien lägre skatter och reducerade kostnader för exempelvis

el och värme för företag som befinner sig i ett uppstartsskede. Det finns

tillgång till allmänna universitet som möjliggör vidare- och

kompetensutveckling för de som vill byta karriär, alla får en andra chans i

Silicon Valley.63

Arbetsliv/familjeliv: Säkerheten hos många familjer med två inkomster är

en orsak till att många vågar lämna ett fast arbete för ett mer riskfyllt

arbete. Samtidigt visar vissa familjer en annan sida, där oftast mannen

arbetar väldigt mycket och har en hög lön, medan kvinnan är hemma och

sköter barn och hem.64 Avstånden är små rent geografiskt och det innebär

att de som byter arbete inte behöver flytta eller byta dagisplats till barnen.

Människorna i dalen arbetar generellt mycket och övertid ifrågasätts inte

utan tas för givet.65

Klimat: Klimatets betydelse för arbetskraftens rörlighet kan kanske anses

som lite märklig, men det varma och soliga vädret anses vara en av de

viktigaste faktorerna till att så många företag stannar kvar i Silicon Valley

samt att människor lockas att bosätta sig i dalen. Vidare lockar vädret även

till olika utomhusaktiviteter, vilket har inneburit att det funnits möjligheter

till att skapa nätverk.66

                                                          
61 Sherwin, E.B., 1998
62 Kungliga Ingenjörvetenskapsakademin, 1997
63 Hållen, J., 1999
64 Nicander, P. & Laudon, M., 1998
65 Nilsson, M., 1989
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Kultur: I USA och i Silicon Valley kan kulturen sägas präglas av öppenhet

i större utsträckning än exempelvis i Sverige. Social kompetens är i

allmänhet av stor vikt för människorna i Silicon Valley och deras

bekantskapskrets är ofta stor.67

3.4 Subsystem

Supersystemet, det vill säga arbetsmarknaden i Silicon Valley, utgörs utav

tre olika subsystem bestående av faktorer som karakteriserar

arbetsmarknaden. Vi vill påpeka att vi inte lägger någon inbördes

rangordning mellan de olika subsystemen.

•  Subsystem 1: Universitetsdelsystemet.

Det första subsystemet utgörs av Stanford University och University of

California at Berkeley samt några andra mindre kända universitet i

området.

Universiteten i området har utgjort grunden för den tekniska utvecklingen.

Sammantaget utexamineras fler ingenjörer än i något annat område i USA

och 99 procent av eleverna vid Stanford har ett anställningserbjudande

samma dag som de tar sin examen.68 Mellan 1960 och 1990 skapades 250

000 nya jobb på företag som startats av elever från Stanford.69

                                                                                                                                                                         
66 Sherwin, E.B., 1998
67 Ibid
68 Strannegård, L., 1999-09-09
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•  Subsystem 2: Högriskdelsystemet

Det andra subsystemet innehåller riskkapital, risktagande och

entreprenörer.   

Tillgången till riskkapital, så kallat venture capital, har möjliggjort

finansiering för många små företag. Av USA:s ca 600 riskkapitalföretag är

hälften etablerade i Silicon Valley.70 Riskkapitalisterna går in i tidiga

skeden och skapar projekt där de samverkar med universiteten och detta

leder i många fall till att börsintroduktioner kan ske tidigt.71 Vidare är

många riskkapitalister personligt engagerade i företagen och

styrelseuppdrag är vanligt förekommande. Det skapas olika former av

incentivesprogram för de anställda exempelvis i form av aktieoptioner,

vilket är en drivkraft för många anställda. Riskkapitalfinansiärer satsar ofta

pengar på en idé, även om det ännu inte finns något företag. En stor andel

av de nystartade företagen misslyckas, men det räcker att några få lyckas

för att vinsterna ska bli så stora att de täcker förlusterna.72

Risktagandet på arbetsmarknaden kan sägas vara stort. Delägarskap och

aktieoptioner möjliggör för många företag att snabbt starta upp en

verksamhet för att exploatera nya teknologier. Dessa aktieoptioner kan

även leda till att de anställda hänger sig mer till arbetsuppgiften och är

beredda att jobba hårdare.73 Mellan företagen i dalen råder det en stark

konkurrens om den bästa arbetskraften och pengar anses vara en stor del av

den motiverande faktorn. Allt överskuggas av chansen till att tjäna

                                                                                                                                                                         
69 Nicander, P. & Laudon, M., 1998
70 Ibid
71 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 1997
72 Saxenian, A., i Arthur, B., & Rosseau, D., 1996
73 Ibid
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miljoner. De som har högst status i Silicon Valley är de som startar företag,

det vill säga, entreprenörerna, men man måste ha i åtanke att det är allmänt

accepterat att en entreprenör ofta misslyckas.74 Detta tankesätt har vuxit

fram genom mängden av både lyckade och misslyckade företagsstarter.

Alla människor kan lyckas och då spelar faktorer som ålder, kön, ras eller

ekonomiska möjligheter ingen roll.75

•  Subsystem 3: Nätverksdelsystemet

Det tredje subsystemet innehåller nätverk, rykten, lojalitet, lärande och

diversifierad arbetskraft.

”In this business there´s really a network. You just don´t hire people out of

the blue. In general, it´s people you know, or you know someone who

knows them.”

Gregory76

Det läggs stor vikt vid informella sociala nätverk som överskrider

företagsgränser och den tidigare långtidsanställningen inom ett företag har

numera övergått till långtidsetablering i ett nätverk. Etableringen i ett

bostadsområde, sociala och professionella kontakter, fritidsaktiviteter samt

fester har tagit över rollen som tillförlitlig källa och skyddsnät då jobbet är i

farozonen.77 Detta gör att rykten kan sägas vara av betydelse. Det är genom

rykten i nätverken som individens kompetens sprids och som kan komma

att bli källan till nyanställning.

                                                          
74 Saxenian, A., i Arthur, B., & Rosseau, D., 1996
75 Ibid
76 Gregory i Saxenian, A., i Arthur, B., & Rosseau, D., 1996 s.27
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Människor rör sig inom och mellan olika företag och branscher och det

innebär att lojaliteten inte är företagsbunden. Den främsta lojaliteten kan

sägas vara den som människorna har till sina nätverk, den lojalitet

individen känner till sin personliga karriär samt lojaliteten till att utveckla

teknologin.78 Det traditionella har varit att en persons lojalitet utvecklas till

ett särskilt företag eller eventuellt en särskild industri. Företagen ses

numera som det forum som möjliggör arbetet för individerna.79 Det faktum

att arbetsgivare anställer på lösare villkor och att de anställda får möjlighet

till så kallad flextid och egen schemaläggning, anses ge företagen en

möjlighet till att bättre tillfredsställa kunden och samtidigt höja lojaliteten

hos de anställda.80

Lärande möjliggörs delvis genom nätverk och uppstår då människor flyttar

mellan företag eller industrier och tar till sig nya färdigheter och

kunskaper.81

Silicon Valley har en av den mest diversifierade arbetskrafterna i USA,

samtidigt som den är en av de mest välutbildade.82 Silicon Valley har

hyllats för mångfalden, det anses att dalen har lyckats sammanföra och dra

fördelar av kunskaper från alla världens hörn. Den etniska blandningen är

stor och toleransen sägs vara hög. Så länge man arbetar spelar det ingen

roll vilken hudfärg man har eller hur man klär sig.83

                                                                                                                                                                         
77 Saxenian, A., i Arthur, B., & Rosseau, D., 1996
78 Nygren, L., 1998-05-20
79 Saxenian, A., i Arthur, B., & Rosseau, D., 1996
80 Fägerling, G., 1997
81 Ibid
82 Hållen, J., 1999
83 Nicander, P. &Laudon, M., 1998
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3.5 Systembild över arbetsmarknaden i Silicon Valley

Den systembild som vi presenterar nedan visar arbetsmarknaden i Silicon

Valley. Utformning och innehåll av en systembild är beroende på vem det

är som skapar bilden och innehåller avgränsningar som ej kan sägas vara

rätt eller fel. De yttre avgränsningarna kan sägas utgöra vad som definieras

som supersystem respektive subsystem. De inre avgränsningarna är

avgränsningar som gjorts i subsystemen, vilka inte är så detaljrika.

Subsystemen har abstrakta relationer till varandra, dessa försöker vi dock

inte att utreda. Infrastrukturen har vi valt att definiera som något påverkbart

samtidigt som infrastrukturen i sig kan ha en inverkan på subsystemen.

Förekomsten av de tre olika subsystemen på arbetsmarknaden i Silicon

Valley genererar tillsammans, via synergieffekter, en unik arbetsmarknad

som präglas av rörlighet och en dynamisk kunskapsutveckling. Vidare kan

parken ses som en intern arbetsmarknad för olika yrkeskategorier, inte

endast för ingenjörer, utan även för exempelvis ekonomer, jurister och

revisorer.84
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Figur 3: Arbetsmarknaden i Silicon Valley
Källa: Egen

3.6 Framgångarnas baksida

Till Silicon Valley flyttar människor från hela världen med en förhoppning

att få ta del av de vinster som genereras i området. Priset kan dock bli högt.

Människor arbetar mycket, en kvinna säger ”förr tog folk droger för att

koppla av, nu knarkar man för att orka jobba ännu mer”.85 Sömnlöshet och

stress hör till vardagen, där fikapauser och semester knappt existerar.86

                                                                                                                                                                         
84 Strannegård, L., 1999-09-09
85 Hållen, J., 1999
86 Nicander, P. & Laudon, M., 1998
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Arbetslösheten är idag ca tre procent. Denna siffra visar inte arbetskraftens

sammansättning. Undersökningar visar att även om latinamerikaner utgör

24 procent av befolkningen så är det till största delen vita och asiater som

får arbeten inom den högteknologiska industrin.87 Den svarta och

latinamerikanska befolkningen utför ofta servicetjänster åt de blivande vita

dollarmiljonärerna. Antalet lågavlönade växer fort, en femtedel av

arbetskraften i Silicon Vally tjänar betydligt mindre än tio dollar i

timmen.88 Den etniska mångfalden som har hyllats och som har varit en

drivkraft i Silicon Valleys utveckling har en baksida, då segregeringen blir

allt tydligare.

Segregering har även kunnat observerats på en del företag där de försöker

att höja produktiviteten genom att skapa etniskt homogena grupper.89

Individerna i dessa grupper är lojala mot varandra och därmed kan

grupperna fås att konkurrera med varandra. Arbetsgivare utnyttjar den

lojalitet som finns till den etniska gruppen och försöker att hindra de

anställda att anmäla företaget på grund av för låga löner eller farliga

arbetsförhållanden. Intresset för samhällsfrågor och sociala frågor är lågt,

det viktiga är teknologi och prestationer. Den som är fattig är fattig för att

han inte har framåtanda och ambitioner.90

                                                          
87 Hållen, J., 1999
88 Ibid
89 Ibid
90 Nilsson, M., 1989
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4 Teorikapitel

I det föregående kapitlet definierades arbetsmarknaden i Silicon Valley

utifrån ett systemsynsätt. I detta kapitel presenteras teorier som kan kopplas

till arbetsmarknaden i Silicon Valley. Systemmiljön som omger

supersystemen blir specifik för varje område, Silicon Valleys systemmiljö

diskuterades i kapitel tre och systemmiljön i Mjärdevi kommer att

presenteras i kapitel fem.

4.1 Marknaden

”Arbetsmarknad är i nationalekonomisk mening den marknad där

arbetsgivarna efterfrågar arbetskraft mot betalning (lön) och där

individerna (hushållen) utbjuder arbetskraft mot betalning.”

Nationalencyklopedin91

Arbetsmarknaden har liksom andra marknader en utbuds- och en

efterfrågesida. Utbudet på arbetskraft bestäms av olika faktorer såsom

exempelvis löner, kultur, religion, skattesystem, barnomsorg, fack-

föreningar etc. Att tala om en arbetsmarknad är att göra en förenkling, i

verkligheten finns det en mängd delarbetsmarknader för olika yrken och

regioner.92

4.2  Nätverk

På arbetsmarknaden i Silicon Valley finns subsystem som innehåller

nätverk. Helgesen93 ser på nätverk som ett mönster och en modell för att

samordna människor och deras arbetsuppgifter. Flexibilitet är viktigt för
                                                          
91 Nationalencyklopedin, band 1, s. 498
92 Eklund, K., 1999
93 Helgesen, S., 1996
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nätverk och det kan ses som en process, ett sätt att se på arbetsuppgifterna

samt att utföra dem i tid. Helgesen säger vidare att nätverken kan ha olika

storlek och form. Nätverkens sätt att fungera kan sägas definiera dem, de

fungerar genom öppen kommunikation mellan medlemmarna. Denna form

av kommunikation bygger nätverk som är varaktiga även då arbetslag har

lösts upp och medarbetarna har lämnat arbetsplatsen. Hierarkiska positioner

är av mindre relevans, näten omfördelar makt och omorganisationer pågår

ofta eftersom nätet skapar nya förbindelser. Nätet kan fungera som en

mekanism för att etablera relationer mellan olika företag och intressenter.94

Helgesen, liksom många andra, diskuterar nätverk på en organisatorisk

nivå. Vi menar att det bör poängteras att det som tydligast kännetecknar ett

nätverk är avsaknaden av hierarkier. Avsaknad av hierarkier innebär att

nätverkets aktörer möts under jämlika förhållanden. Det som förenar

medlemmarna i ett nätverk är då inte nödvändigtvis arbetsuppgifter utan

det kan vara andra gemensamma beröringspunkter, såsom intressen eller

gemensam bakgrund.

4.2.1 Nätverksmodell

Gadde & Håkansson har identifierat tre grundkomponenter i ett nätverk:95

resurser, aktörer och aktiviteter. De är ömsesidigt beroende och bildar

tillsammans olika former av nätverk.

Aktörer i nätverken kontrollerar resurser och har kunskaper om dessa.

Aktörer i Gaddes och Håkanssons modell är exempelvis de företag som

agerar inom nätverket. De utformar aktiviteter och länkar samman dessa för
                                                          
94 Helgesen, S., 1996
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att uppnå högre effektivitet. Likaså kan resurserna bindas ihop för att uppnå

effektivitetsvinster. För att ha möjlighet att genomföra detta krävs kunskap

om hur aktiviteterna och resurserna bäst skall kombineras.96

Genom kombination och förbrukning av resurser genomförs olika

aktiviteter i nätverken. Aktiviteter är exempelvis handel mellan företag och

utnyttjandet av kontakter. Genomförandet av aktiviteterna sker i samverkan

med andra aktörer inom nätverket, till exempel kunder eller konsulter.

Resurser betraktas enligt nätverkstänkandet som heterogena, det vill säga

att värdet av resursen sätts i relation till kombinationen med andra

resurser.97 Därmed ändras värdet på resurserna beroende på hur aktörerna

agerar och på vilket sätt de kombinerar resurserna i nätverket.

Synergieffekter kan uppstå beroende på resursernas kombinationer.

Samspelet och det ömsesidiga beroendet visas i figur 4:

                                                                                                                                                                         
95 Gadde, L-E. & Håkansson, H., 1993
96 Ljung, S., 1996
97 Gadde, L-E. & Håkansson, H., 1993
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Figur 4:Nätverksmodell
Källa: Håkansson 1987:17 i Gadde, L-E. & Håkansson, H., 1993, s. 82

Arbetsmarknaden i en teknikpark innehåller nätverk och då bör även

universitet/högskolor, forskningscentrum och riskkapitalfinansiärer anses

vara aktörer. Riskkapitalföretag är aktörer som besitter finansiellt kapital.

Vidare kan även den enskilde individen eller entreprenören anses vara en

aktör. Individen är, liksom företagen, en aktör som kontrollerar resurser,

främst i form av humankapital. Då individer ses som aktörer kan

Hammarkvists teorier angående olika former av nätverk användas.
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4.2.2 Typer av nätverk enligt Hammarkvist

Nätverken skiljer sig till utseende och funktion från företag till företag och

från individ till individ. Den gemensamma faktorn är enligt Hammarkvist

et al att de består av relationer som behöver underhållas för att generera

önskvärda resultat. Hammarkvist et al definierar fem olika typer av

nätverk: 98

1. Sociala nätverk är bindningar mellan människor som kan uppstå och

utvecklas var och när som helst.

2. Tidsmässiga nätverk kan uppstå då en köpare är beroende av en

leverantörs förmåga att leverera i tid.

3. Ekonomiska och juridiska nätverk är ofta kombinerade i avtal som

omfattar ömsesidiga krav på uppfyllelser.

4. Tekniska nätverk kan uppstå då en säljare och en köpare ingår ett avtal

där säljaren konstruerar en produkt speciellt för kunden.

5. Kunskapsmässiga nätverk uppstår vid utbyte av kunskap, erfarenhet,

information etc.

På arbetsmarknaden i en teknikpark kan samtliga ovanstående nätverk

bildas. En del bildas av enskilda individer, andra skapas av mer

organiserade grupper såsom företag. Exempelvis uppstår tidsmässiga,

ekonomiska och juridiska, samt tekniska nätverk till största del då företag

nätverkar med varandra. Kunskapsmässiga nätverk kan uppstå både då

individer och företag interagerar med varandra. De sociala nätverken kan

sägas uppstå främst då individer träffas.

                                                          
98 Hammarkvist, K-O., 1992
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4.3 Flexibilitet

Ett flexibelt företag söker enligt Atkinson99 tre typer av flexibilitet:

funktionell, numerisk och finansiell. Funktionell flexibilitet innebär att de

anställda enkelt och snabbt kan byta arbetsuppgifter. Detta betyder att

arbetskraften har förmågan att anpassa sig efter omständigheterna och

snabbt anamma nya rutiner. Numerisk flexibilitet innebär att antalet

anställda snabbt kan förändras allt efter behov exempelvis genom

deltidsanställningar. När funktionell och numerisk flexibilitet är uppnådd

ska det kunna leda till finansiell flexibilitet, vilket innebär en individuell

lönesättning.100 Atkinson har utvecklat en modell där dessa tre

flexibilitetsbegrepp indirekt ingår (se figur 5).

Figur 5: Det flexibla företaget enligt Atkinson
Källa: Egen bearbetning av Atkinson (1984, 1985, 1987) i Eriksson, B. & Karlsson,
J.Ch., 1995

                                                          
99 Atkinson (1984, 1985, 1987) i Eriksson, B. & Karlsson, J.Ch., 1995
100 Eriksson, B. & Karlsson, J.Ch., 1995
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Kärnan i modellen är den del av arbetsstyrkan som arbetar heltid, med

tillsvidareanställning och är relativt högavlönade. Deras uppgifter är

varierande, de spänner över ”gamla” yrkesgränser och företaget ser till att

dessa individer utbildas alltefter det att företagets teknologi förändras och

målet är att uppnå funktionell flexibilitet i företaget. Detta medför att

kunskaperna blir företagsinterna och vikten av att behålla dessa

medarbetare är stor. Villkoren är ofta goda för den anställde, kravet

han/hon måste uppfylla är dock att hålla sig flexibel och anpassbar.

Utanför denna kärna befinner sig andra grupper av anställda med olika

villkor. Den första perifera gruppen utgörs också av heltidsanställda, men

dessa besitter kunskaper som redan finns på arbetsmarknaden, exempelvis

sekreterare.101 Dessa är mer lättillgängliga och kan omsättas i högre

utsträckning och kallas numeriskt flexibla. Den andra perifera gruppen

utgörs av deltidsarbetare och andra former av temporärt anställda, som kan

anställas till exempel vid projekt. Arbetsuppgifterna kan liknas vid den

första perifera gruppen, men anställningsvillkoren är mer flexibla och

företaget kan snabbt ändra arbetsstyrkan genom detta anställningssätt.

Längst ut från kärnan befinner sig externa arbetsgrupper som kan bestå av

egna företagare som man tillfälligt upprättar ett kontrakt med, exempelvis

vaktbolag.

Eriksson & Karlsson102 menar att två externa förhållanden, hög arbetslöshet

och relativt svaga fackföreningar, måste finnas för att flexibla individer ska

kunna uppstå. Om dessa existerar kan det bli en arbetsmarknad på

arbetsgivarnas villkor, det vill säga att vissa individer blir lättare utbytbara

och flexibla mot sin vilja. Kombinationen av de externa förhållandena och
                                                          
101 Garsten, C., 1995
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en bakomliggande teknologisk mekanism kan bilda en strävan mot

funktionell flexibilitet, med teknikens hjälp kan flera personer utföra

samma uppgift. Detta marknadsförhållande skapar ett tryck mot numerisk

flexibilitet, att antalet anställda snabbt kan förändras. Utöver detta försöker

företagsledningen att komplettera med finansiell flexibilitet och resultatet

kan sägas bli det flexibla företagets individer.103

Dagens arbetsuppgifter är ofta inte lika väl definierade som förr, detta kan

ge individen mandat att själv söka lösningar och information.104 Vidare kan

det medföra att individen kan påverka sitt arbete istället för att följa strikta

regler. Företagets flexibilitet kan öka när medarbetare får större

befogenheter att fatta beslut som rör företagets resurser. De anställda får

ansvar och söker eget ansvar, inte enbart inom organisationens hierarki,

utan även ifrån andra kunniga i omvärlden.

4.4 Rykten

Då en grupp människor verkar tillsammans inom exempelvis nätverk eller

teknikparker kan ryktesspridning uppstå. En definition av rykte lyder:

”What is generally said or believed about a person´s, or a thing´s,

character.”

D.B Bromley105

Rykten finns överallt i samhället och ryktesspridning har flera funktioner,

det har till exempel befordrat nyheter, påskyndat krig men även skapat eller
                                                                                                                                                                         
102 Eriksson, B. & Karlsson, J.Ch., 1995
103 Ibid
104 Myers, P.S., 1996
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ödelagt människors anseende. 106 Ett rykte utgår från en källa. Denna kan

vara under- eller överskott på information eller felaktig information. Ryktet

kan sägas vara en nyhet, en information som har en praktisk betydelse för

andra människor. Ju mer sammansvetsad en grupp är, desto effektivare är

gruppens interna kommunikationsnät och ju lättare sprids ett rykte. I små

samhällen och inom vissa yrkesgrupper finns ofta en intern

kommunikation, som innebär att rykten kan spridas snabbt. Avsikten med

ryktesspridning är att andra människor ska tro på ryktet och dess syfte är att

övertyga.107 Vägen till en lyckad karriär kan gå genom den bild som andra

skapar av en person både inom och utom ett företag. En meritokrati är en

samhällsordning där ryktesspridning har en central funktion. Meritokratin

rangordnar personer efter vissa förmågor och förtjänster och det avgör en

människas status.108

4.5 Renommékultur

En renommékultur kan sägas vara närliggande meritokratin.

Renommékulturens syfte är att söka kvalificerad problemlösning,

identifiera problem, söka eller uppfinna kunskaper samt att samordna de

kompetenser som behövs.109 En viktig källa till kunskap är de individer

som har högt anseende inom sina områden. En förmåga att framgångsrikt

lösa komplexa problem höjer anseendet hos individer. Personerna inom

renommékulturen kallas anseendemaximerare och de bygger nätverk till

andra anseendemaximerare, det vill säga mänskliga kunskapskällor. Ett

nätverk möjliggör för alla medlemmar att utbyta värdefull information. En

                                                                                                                                                                         
105 Bromley, D.B., 1993, s. 1
106 Kapferer, J-N., 1988
107 Ibid
108 Nationalencyklopedin
109 Lyttkens, L., 1996



Silicon Valley och Mjärdevi – en jämförande studie

Magisteruppsats i företagsekonomi
Linköpings universitet, höstterminen 1999

S. Persson & U. Stenbeck

41

anseendemaximerare söker professionellt och symboliskt erkännande från

det professionella nätverket som han/hon är medlem i.110

Som motpol till renommékulturen står positionskulturen, vars medlemmar

kallas positionsmaximerare. Lyttkens111 hävdar att dessa är lojala mot de

människor som kontrollerar de resurser och de värden som de eftersträvar

mest. I hierarkier bygger lojaliteten på ett vertikalt kraftfält som går

nerifrån och upp. I detta fält fångas positionsmaximeraren som är styrd av

lojaliteten och som vill känna tryggheten i företaget. Han når mer makt och

status ju längre han kommer från botten av pyramiden och detta är vad

positionsmaximeraren eftersträvar.

Anseendemaximeraren är istället horisontellt orienterad och horisontellt

lojal. Anseendet är viktigt och om en konflikt mellan individen och

organisationen de arbetar för skulle uppstå, förlorar i allmänhet

organisationen. Hierarkier existerar på ett annorlunda sätt i denna kultur.

Det är anseendet som avgör hierarkin, auktoriteter uppstår och existerar

genom en erkänd professionell kompetens. Renommékulturen

kännetecknas dessutom av en lärande kultur och sökande efter professionell

utveckling, vilket är förutsättningar för att individen ska kunna höja sitt

anseende. Individens anseende är den symboliska makt han/hon kan utöva

och många anseendemaximerare är positivt inställda till risktagande.112

En renommékultur kan skiljas från ett nätverk på en viktig punkt och det är

i existensen av hierarkier. Renommékulturen är i stället en form av

                                                          
110 Lyttkens, L., 1996
111 Ibid
112 Ibid
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meritokrati, där det är meriterna som avgör en persons status.

Renommékulturen fungerar som ett nätverk, men den innehåller informella

hierarkier.

Anseendemaximerare lever, enligt Lyttkens, i ett samhälle som

karakteriseras av hög kompetens. Anseendemaximeraren ser lite på TV och

motion och hälsa har större vikt i denna kultur än i positionskulturen.

Han/hon kan i högre grad styra sin fritid eftersom anseendemaximeraren

till stor del själv kan styra sitt arbete och gränsen mellan arbete och fritid är

inte lika tydlig som för positionsmaximeraren.113

4.6 Bakomliggande faktorer till en rörlig arbetskraft

Silicon Valleys arbetsmarknad präglas av en rörlig arbetskraft. Ernstsson114

har utifrån nationalekonomiska teorier genomfört en studie som visar hur

olika faktorer kan påverka rörlighet på arbetsmarknaden:

Positiv påverkan Negativ påverkan
1. Ingen utbildning på arbetsplatsen Utbildning på arbetsplatsen
2. Allmän utbildning Specialiserad utbildning
3. Yngre ålder Äldre ålder
4. Diskriminering Ingen diskriminering
5. Familj Ensamstående
6. Löneökning vid byte Lönesänkning vid byte
7. Kort arbetslivserfarenhet Lång arbetslivserfarenhet
8. Låg kostnad för att byta Hög kostnad för att byta
9. Lågt humankapital Högt humankapital
10. Kort tjänstgöringstid Lång tjänstgöringstid
11. Vantrivsel Trivsel
12. Ej pensionssparande Pensionssparande
Figur 6: Variabler med positiv respektive negativ påverkan på arbetstagarens beslut om
rörlighet.

Källa: Ernstsson, M., 1996
                                                          
113 Lyttkens, L., 1996
114 Ernstsson, M., 1996
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Vi anser att Ernstssons studie är generell och inte heltäckande. Vi menar att

den bör kompletteras med faktorer som exempelvis motivation och

lojalitet. Exempelvis kan Reichelds teori om lojalitet i arbetslivet användas.

Våra sociala och professionella liv är inte lika ”permanenta” som tidigare,

samhället och marknaden tycks ha gått in i en era av ”one-night stand”.115

På 1960-talet växte globala organisationer fram och företag lovade sina

anställda, inte bara ekonomisk säkerhet, utan även möjligheter till

personligt självuppfyllande och respekt. Kulturen liknade en

positionskultur där de anställda var beroende av arbetsgivaren, med vilken

man hade föga kontakt. Vidare var förutsägbarheten större för både

individerna och för företaget, vilket kunde leda till att individerna kunde

offra något idag, för att bli belönade i morgon. Företagen å andra sidan

kunde satsa på utbildning då de var säkra på att detta lönade sig i form av

bättre lönsamhet. Resultatet av detta är en förutsägbarhet som bygger på

förtroende.

I en föränderlig värld minskar förutsägbarheten. Organisationer och

individer kan idag inte längre förutsäga resultat av investeringar i

exempelvis utbildning. Denna diskontinuitet i organisationer och i

människors liv kan leda till att individen håller hårt i sina referenser och

erfarenheter samtidigt som organisationer kan sägas lösa upp banden till

sina anställda. Individen kan bearbeta detta genom att försöka skapa

förutsägbarhet på andra sätt. Det kan innebära att exempelvis erbjuda

arbetsgivaren ett visst resultat som han/hon ska uppfylla. Lojaliteten ligger,

                                                          
115 Reicheld, F.F., 1996
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liksom i symbolkulturen, heller inte längre till en organisation utan till ett

resultat, sitt yrke och till sin professionella yrkesgrupp.116

Om en persons lojalitet kan sägas ha förskjutits, kan det vara intressant att

studera vad som motiverar denne. Porter & Lawler117 har formulerat en

motivationsteori som innebär att motivation är en sammansättning av

individens uppfattning om sin egen roll, sina egenskaper och sin förmåga.

Enligt Porter & Lawler skapas motivation delvis av vad som händer när

individen har utfört en prestation. Individen har en egen uppfattning om

den utförda prestationen och den belöning som erhålls för prestationen i

kombination med hur belöningen upplevs blir avgörande för

tillfredställelsen med arbetssituationen. Detta knyter an till hur motiverad

individen känner sig. Ett företag kan ge belöningar i form av inre och

externa faktorer. Inre faktorer omfattar belöningar som exempelvis mer

ansvar eller förbättrade arbetstider och arbetsuppgifter, dessa kan sägas ge

ett längre tidsperspektiv på motivationen. Externa belöningar är exempelvis

höjd lön. Dessa anses inte vara tillräckliga för att skapa en tillfredställande

motivation. Ett aktieoptionsprogram som är vanligt förekommande på

arbetsmarknaden i Silicon Valley kan sägas vara en extern belöning som

även innehåller en form av långsiktighet. På så sätt försöker företagen

kombinera externa och inre belöningsfaktorer.118

Beroende på vad som motiverar individen och var dennes lojalitet ligger,

kan individens potentiella rörlighet på arbetsmarknaden komma att

påverkas.

                                                          
116 Reicheld, F.F., 1996
117 Luthans, F., 1995
118 Ibid
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5 Mjärdevi

Detta kapitel utgör bakgrund och inledning till vår empiriska studie och är

baserat på två intervjuer genomförda med Sten-Gunnar Johanson, VD för

Mjärdevi Science Park AB, och Ewa Andersson, medarbetare på Centrum

för Innovation och Entreprenörskap (se diskussionsunderlag bilaga 1 och

2). För att kunna göra en jämförande studie med Silicon Valley, måste den

svenska arbetsmarknaden och svenska arbetsmarknadsförhållanden förstås.

Supersystemet består utav de specifika faktorer som utgör

arbetsmarknaden i Mjärdevi. Dessa ämnar vi att urskilja med hjälp av

intervjuer med anställda i parken som presenteras i kapitel sju. I kapitel åtta

kommer arbetsmarknaden i Mjärdevi och dess totala system att definieras

samt att analyseras djupare.

Vi inleder kapitlet med en kort historik om Mjärdevi och en beskrivning av

hur området ser ut idag. Därefter redogörs för de svenska

arbetsmarknadsförhållanden som delvis kan sägas utgöra Mjärdevis

systemmiljö. Informationen om Mjärdevi baseras, om inget annat anges, på

intervjun med Sten-Gunnar Johansson, genomförd 1999-11-19.

5.1 Historia

1983 startade Teknikbyn i Valla industriområde med syfte att ge

utrymme för avknoppningsföretag från Linköpings tekniska högskola.

Teknikbyn var en stiftelse som skapades av Linköpings kommun och

utvecklingsfonden (numera Almi). Något senare började näringslivs-

kontoret att se sig om efter ett område som låg geografiskt närmare

universitet och hösten 1984 flyttade de sex ursprungliga företagen med 150
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anställda in i Mjärdevi. Meningen var att detta skulle vara ett traditionellt

område med inriktning på utveckling och högteknologi.

Det första steget för parken bestod i att locka till sig globalt kända aktörer

för att kunna profilera sig och så kallad anchor-tennat (välkänt och etablerat

företag som kan locka andra företag till området) blev Ericsson. Företaget

Mjärdevi Science Park AB startades 1992-1993 och syftet var att få ett

fokus på Mjärdevis mjuka sidor. Uppgifterna består i att ge support och

stimulans samt att informera och marknadsföra området både nationellt och

internationellt. Företaget är inte fastighetsägare och har inget ansvar för

områdets infrastruktur etc., utan detta ansvar ligger hos Linköpings

kommun.

”Man bör ha i åtanke att alla teknikparker kommer att bli resultat av den

forskning som bedrivs vid närliggande högskola/universitet.”
 S-G Johansson119

I Mjärdevi är de största områdena telekommunikations-, elektronik-, och

mjukvaruutveckling samt IT.

5.2 Mjärdevi idag

Totalt arbetar ca 4 800 personer på de ca 150 företag som finns etablerade i

parken. Sedan 1992 växer parken med ungefär 600 anställda per år och är

idag en av norra Europas största teknikparker och dessutom en av de

snabbast växande parkerna i världen.120

                                                          
119 Intervju med Sten-Gunnar Johansson, 1999-11-19
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Fördelningen av företag i Mjärdevi ser ut enligt följande:

Figur 7: Fördelning av Mjärdevis företag
Källa: Östgöta Correspondenten, 1999-09-14

65 procent av området är exploaterat och om områdets tillväxttakt förblir

oförändrad kommer området att vara fullt inom fem år. Det som framförallt

behöver utvecklas är områdets basservice inklusive antalet

lunchrestauranger. Ett centrumhus är under planering, men viss service

kommer alltid att saknas på grund av bristande kommersiell bärighet.

Ambitionen är inte att ge en heltäckande service, men det ska vara möjligt

att utföra de flesta basärenden i parken. Att skapa boende i parken, som

vissa har förespråkat, ses inte som ett alternativ.

5.2.1 Arbetskraft

I Mjärdevi finns ett stort behov av utbildad arbetskraft. Parken växer som

tidigare sagts med ca 600 nya jobb per år, vilket innebär en växande

externrekrytering. Inom kort kommer Länsarbetsnämnden att placera en

rekryterare på området.121

                                                                                                                                                                         
120 Östgöta Correspondenten, 1999-09-14
121 Andersson, E., 1999-11-23
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För att kunna locka kompetent personal bör Mjärdevi göras mer attraktivt

och individvänligt. Utav de ingenjörer som utexamineras från Linköpings

universitet rekryteras ungefär en tredjedel till Mjärdevi, en tredjedel till

Stockholm och resterande till övriga Sverige och världen. De studenter som

väljer Stockholm vill man istället få att stanna kvar i Linköping och

Mjärdevi.

5.2.2 Nätverk

Företagsnätverket i Linköping heter SMIL (företagsutveckling i Linköping)

och består av drygt 150 företag.  Mjärdevi Science Park AB har på begäran

startat nätverk för grupper som anser att de behöver utbyte av idéer och

kontakter, ett exempel är ITQ för kvinnliga tekniker. Företaget försöker

även att ”organisera spontana möten”, det vill säga att skapa förutsättningar

för att individer ska kunna träffas. Det anordnas exempelvis

seminarieverksamheter och sportmöjligheter. Att det finns för få

restauranger i området kan ses som ett hinder för naturligt nätverkande.

5.2.3 Universitetet och stödåtgärder

Linköpings universitet arbetar aktivt med att främja och vidareutveckla de

idéer som finns hos främst studenter. I början på 1980-talet förekom många

avknoppningar från universitet, företagarna var duktiga på teknik, men de

kunde lite om affärsutveckling. På grund av detta startades 1993 Centrum

för innovation och entreprenörskap (CIE). Denna enhet arbetar framförallt

med att främja affärsutvecklingen i teknik- eller kunskapsbaserade

företag.122

                                                          
122 Andersson, E., 1999-11-23
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I Mjärdevi finns starthuset där nyföretagare erbjuds lokaler. Det innebär att

de under en ettårsperiod får tillgång till kontorslokal, olika former av

rådgivning, tillgång till telefonpassning, reception, konferenslokaler,

kopieringsapparater etc. CIE bedriver fyra olika aktiviteter under

företagens utvecklingsfaser. Den första är entreprenör- och

nyföretagarprogrammet. Därefter följer utvecklingsprogrammet, den tredje

benämns managementgruppen och den sista är nätverksaktiviteter som kan

pågå under hela utvecklingen.

5.2.4 Riskkapital

Det statliga Almi Företagspartner räknar med att öka sin utlåning till

svenska nyföretagare med 600 miljoner under de närmaste två åren.123

Förutom de pengar som lånas ut av Almi bidrar bankerna med två miljarder

kronor till nyföretagare varje år. Ett nyföretagarlån från Almi täcker 30

procent av kapitalbehovet, 10 procent får ägarna själva finansiera och

resterande 60 procent får bankerna bidra med. 124

”Investeringar i ägarkapital är en faktor som måste bli mer gynnsam, det

vill säga att lagarna måste ändras så att individer vågar satsa mer eget

kapital och därmed stimuleras till ökat risktagande.”
S-G Johansson125

Riskkapitalsutvecklingen har gått framåt i Mjärdevi och det har kommit att

skapas en riskkapitalmarknad där idéerna finns, det vill säga i Mjärdevi.

Idag finns det fyra aktiva bolag etablerade i parken.

                                                          
123 Danielsson, A., 1999-09-14
124 Sjögren, S., 1999-09-14
125 Johansson, S-G., 1999-11-19
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”Det är ingen direkt brist på pengar i området i dag, dock saknas kapital i

de tidiga skedena, så kallat ”seed capital”. Här är den svenska modellen

inte tillräcklig, det svenska regelverket är inte utformat för att gynna

risktagande.”
S-G Johansson 126

”En skillnad mellan USA och Europa är inställningen till entreprenören. I

USA är det entreprenören som är hjälten och akademikern är inte så

mycket värd. I Europa är det tvärtom och det är nödvändigt att höja

statusen på entreprenören. Vi måste amerikaniseras.”

S-G Johansson127

”Vidare måste inställningen till misslyckande ändras, - att inte lyckas är

inte att jämställa med att misslyckas, det beror snarare på att marknaden

inte är redo.”

E. Andersson128

5.3  Arbetsförhållanden i Sverige

Personalomsättningen inom den privata sektorn var under det första

kvartalet 1999, 3,6 procent, vilket var en liten ökning jämfört med samma

period 1998.129 Personalomsättning för kunskaps- eller teknikbaserade

företag är svår att uppskatta exakt, då vi inte funnit några branschindex,

men en personalomsättning på 13 procent anses vara lägre än

genomsnittet.130

                                                          
126 Johansson, S-G., 1999-11-19
127 Ibid
128 Andersson, E., 1999-11-23
129 Statistiska meddelanden, 1999-05-31
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Arbetsmarknaden karakteriseras till större grad av flexibilitet och rörlighet

genom till exempel tidsbegränsade anställningar och

projektanställningar.131 Andelen egna företag har ökat under 1990-talet och

förväntas att fortsätta växa. Det är till stor del ungdomar som eftersträvar

självständighet som kommer att stå för denna tillväxt.132

5.3.1 Arbetsmarknadslagar

Lagen om anställningsskydd (LAS 1982:80) och lagen om

medbestämmande i arbetslivet (MBL 1976:580) reglerar uppsägningar och

avskedanden.133 Uppsägningar måste vara sakligt grundade, exempelvis

kan arbetsbrist eller grov misskötsamhet vara orsaker. Att avskeda en

anställd är endast möjligt om denna grovt åsidosatt sina åligganden mot

arbetsgivaren.134

Kritiker till LAS menar att det är en lag som bygger på gamla

produktionsförhållanden inom industrin som inte existerar idag, samt en tro

på att alla är utbytbara. Företag som vill ha flexibilitet på en global

marknad utgör därför en växande marknad för bemanningsföretag som

säljer flexibilitet. Andelen av den arbetsföra befolkningen som arbetar

inom bemanningsbranschen är idag 0,44 procent, men branschen spås växa

i allt snabbare takt.135 Vidare kräver många funktioner i det svenska

samhället en fast anställning, exempelvis för att ta banklån, teckna

                                                                                                                                                                         
130 Hackerot, M., 1998-11-01
131 Svenska Kommunförbundet, 1999
132 Danielsson, A. & Öberg, T., 1998
133 Sveriges Rikes Lag, 1995
134 Ibid
135 Heimburg, O., nov 1999
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bostadskontrakt etc. och detta kan innebära att entreprenörerna

motarbetas.136

5.3.2 Facklig anslutning

Sverige har haft den procentuellt största fackanslutningen i världen137. 90

procent anses vara en god uppskattning.138 Facken, som av tradition är

starka i Sverige, är inte ense om hur arbetsmarknadslagarna bör ändras, då

de menar att förändringar i lagen inte automatiskt kommer att underlätta

nyanställningar.139 Den snabba omvandlingen i den industrialiserade

världen förändrar villkoren för facklig verksamhet.140

5.3.3 Inställning till arbete

Olika undersökningar visar att inställningen till arbete håller på att

förändras. Det är lusten att arbeta som är viktigast för de unga i dagens

svenska samhälle. De yrken som kommer att betraktas som attraktiva, är de

som är självständiga, rörliga, roliga och utvecklande, en traditionell

chefskarriär är inte det som lockar mest.141 På samma gång ska

arbetstiderna vara flexibla och individuella och det ska vara möjligt att

kombinera arbetslivet med ett familjeliv. Dessa nya uppfattningar om

arbete kommer att ställa nya krav på arbetsgivarna, det gäller att hitta nya

sätt att motivera och belöna sin personal.142 Guldklockan torde bli ett minne

blott...

                                                          
136 Düsing, P., 1999-09-14
137 Nationalencyklopedin, 1994, band 6, s. 93
138 Danielsson, A. & Öberg, T., 1998
139 Ibid
140 Nationalencyklopedin, 1994, band 6, s. 93
141 Svenska kommunförbundet, 1999
142 Lönn, T., 1996
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Lönn143 anser att dagens unga kommer att få andra värderingar än den

föregående generationen. En anledning till detta är att dagens ungdomar,

till skillnad från sina föräldrar, tar en hög materiell standard för givet. Det

är inget som måste kämpas för och många studerar, inte för att överleva,

utan för att få ett bra jobb. Ett bra jobb likställer många med ett roligt jobb.

I andra länder i Europa innebär ett bra jobb att få en egen Mercedes eller

liknande. Lönn menar att i Sverige är pengar, så länge de räcker till en bra

levnadsstandard, inte en egen drivkraft.144 Unga välutbildade svenskar vill

inte ha framtida belöningar, de vill ha dem direkt.

Den kollektiva identifikationen med ett företag, till exempel ”jag är

Ericssonare” blir allt mindre märkbar ibland Sveriges unga. Arbetsplatsen

blir ett forum där det händer saker och där man kan utvecklas.145

Tryggheten har gått från att ligga i  organisationen till att ligga i att vara

attraktiv på marknaden och det enda sättet att göra detta är att ständigt lära

sig nya saker och vidareutveckla sig. Ordet framgångsrik innebär inte

längre pengar och position utan det innebär att man får ägna sig åt det man

tycker om. Det kan även innebära att man finner en balans i livet med tid

för både familj och arbete.

                                                          
143 Lönn, T., 1996
144 Rörström. K, 1999-10-24
145 Ibid
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6 Empiri

Detta kapitel består av svarsresultat från intervjuer genomförda med

anställda i Mjärdevi (se diskussionsunderlag bilaga 3). På grund av att

några av respondenterna vill hålla sitt företag anonymt har vi valt att

utelämna företagsnamnen och endast nämna respondenterna vid titel.

6.1 Respondenterna

Våra respondenter är följande:

-Projektledare på medelstort forskningsbaserat företag (PL)

-Marknadsassistent på medelstort företag (MA)

-Ekonomichef på medelstort forskningsbaserat företag (EC)

-Försäljningschef på stort företag (FC)

-Facility Manager på stort företag (FM)

-Linjechef på stort företag (LC)

-Servicechef på medelstort företag (SC)

-Utvecklingschef på medelstort företag (UC)

Vi har definierat ett litet företag som 0-10 anställda, ett medelstort som 11-

30, och ett stort företag som 31-. Vi har endast sett till antalet anställda som

företaget har i Mjärdevi. Den första frågan gäller företaget och är relativt

omfattande, varför vi väljer att sammanfattningsvis redovisa dessa svar i en

tabell (se figur 8).

6.2 Svarsresultat

6.2.1 Företaget

- Anställningsform
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Samtliga av de tillfrågades företag använder sig av tillsvidareanställningar

som huvudsaklig anställningsform, men även projektanställningar,

praktikanter och ”examensarbetare” förekommer. Fyra av de tillfrågades

företag använder sig av bemanningsföretag och då främst till administrativa

uppgifter.

”Vi använder bemanningsföretag, både till anställning och för uppdrag.

Felhantering, växeltelefonister och ärendehantering är uppgifter där folk

från bemanningsföretag jobbar en hel del.”
Försäljningschef på stort företag

”Vi har till exempel outsourcat hela vår lagerhållning och

administrationsavdelning till bemanningsföretag.”
Servicechef på medelstort företag

Två av företagen med mer forskningsinriktad verksamhet använder sig inte

av bemanningsföretag, då det än så länge inte finns några ”mindre

kvalificerade tjänster” på dessa företag.

”Inga mindre kvalificerade tjänster existerar inom vårt företag än så länge

och inga bemanningsföretag har använts.”
Ekonomichef på medelstort företag

- Individuell lönesättning och bonussystem

Samtliga av de tillfrågade företagen använder sig av individuell

lönesättning och något slags bonussystem.
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”Vi använder oss av individuella lönesystem.”
Linjechef på stort företag

”Inom kort kommer samtliga inom företaget bli erbjudna att köpa optioner

i företaget. Det är ett sätt att behålla folk. Lönemässigt ligger vi högre än

exempelvis Ericsson. Detta är dels p.g.a. att vi har inkluderat en riskpremie

eftersom företaget är så litet, men även för att vi kräver specifik kompetens

och som vi måste betala högre för. Lönen räcker inte till, vi kan inte betala

så höga löner att det kan garanteras att ingen slutar och då är ett

optionsprogram ett viktigt inslag för motivation.”
Ekonomichef på medelstort företag

- Fackanslutning

Tre av respondenterna är inte fackligt anslutna.

”Jag är inte med i facket, för övrigt är det ca 50-50 i företaget.”
Servicechef på medelstort företag

”Jag är med i SIF, men för övrigt är endast 5-6 stycken inom företaget med

i facket. Det är inte den kulturen i den här världen.”
Marknadsassistent på medelstort företag

På de större företagen verkar fackanslutningen vara högre och

kollektivavtal finns tecknade.

”Vi har två fackliga representanter. Detta är nödvändigt för att bibehålla

en ”litenhet” i en stor organisation. Det är viktigt med representanter,

någon som står på vår sida mot arbetsgivaren och att vi får snabb respons.

Facket är på så sätt en betydelsefull medspelare. Kollektivavtal sätter
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ramen för hela enheten, men lönen är resultat- och målbaserad. Vi tittar på

potential hos individen och om han/hon är en potentiell chefskandidat.”
Linjechef på stort företag

Två av respondenterna betalar till A-kassan, men är inte fackligt anslutna.

”Jag är inte med i facket, men betalar till A-kassan. I övrigt är många med

i facket, särskilt för att vara ett IT-avdelning.”
Försäljningschef på stort företag

- Personalomsättning

Ingen av respondenterna har kunnat uppge några exakta siffror för sitt

företags personalomsättning. De tillfrågade anser dock att omsättningen har

varit låg, men fyra av respondenterna tror att den kommer att öka i

framtiden.

”Personalomsättningen är liten i företaget, jag uppskattar att en anställd

slutar vartannat år. Jag tror att detta kommer att förändras och att siffran

kommer att stiga allt med att företaget växer och då vissa har varit

anställda under en relativt lång tid.”
Projektledare på medelstort företag

”Jag tror att personalomsättningen kommer att öka till 10-15 procent i

framtiden, framförallt för systemtekniker och datatekniker.”
Försäljningschef på stort företag

Om arbetsuppgifterna kräver en lägre grad av specialisering kan det vara

”lättare” att få en hög personalomsättning.
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”Marknadssidan ligger i Stockholm och där är det större risk att få högre

omsättning, en duktig säljare kan sälja vad som helst. Men om du har

disputerat inom ett visst område vill man gärna ägna sig åt det."
Ekonomichef på medelstort företag

- Diversifierad arbetskraft

Arbetskraften i Mjärdevi kan inte anses vara diversifierad. Samtliga företag

har någon med utländsk bakgrund, men de utgör en liten del av de

anställda. Ett av företagen anser dock att de har en diversifierad arbetskraft:

”Vi har för få tjejer, men vi är relativt blandade gällande nationaliteter. Vi

söker kompetensen och inte nationaliteten. Om man vill flytta till Sverige är

man mycket välkommen. För att få hit utlänningar måste det finnas en

drivkraft att komma till Sverige, vi kan inte övertala dem med höga löner.

Fin miljö räcker inte så långt, pengarna är viktiga.”
Ekonomichef på medelstort företag

Sammanfattande tabell av svarsresultat gällande företaget:

Tillsvidare Bemanning   Ind. lön Fackanslutning Personaloms. Div. arb.kraft

 PL  JA  NEJ  JA  JA  LÅG  NEJ

 MA  JA  NEJ  JA  JA  LÅG  NEJ

 EC  JA  NEJ  JA  NEJ  LÅG  JA

 FC  JA  JA  JA  NEJ  LÅG  NEJ

 FM  JA  JA  JA  JA  LÅG  NEJ

 LC  JA  JA  JA  JA  LÅG  NEJ

 SC  JA  JA  JA  NEJ  LÅG  NEJ

 UC  JA  NEJ  JA  JA  LÅG  NEJ

Figur 8: Sammanställning
Källa: Egen
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6.2.2 Etablering i Mjärdevi

Närheten till Linköpings universitet och koncentration av företag nämner

samtliga vara en viktig faktor som bidrog till etableringen i området.

Mjärdevi anses attraktivt och växande, däremot anser respondenterna att

det saknas service såsom post, bank, restauranger och bättre

kommunikationer i området.

”Om servicen utökades skulle Mjärdevi bli som en egen liten stadsdel,

vilket skulle vara bra för de som jobbar sent. En direktlinje mellan

centralstationen och Mjärdevi skulle vara intressant i syfte att lättare locka

människor från exempelvis Mjölby.”
Linjechef på stort företag

”Vi blev besvikna när vi kom hit, - det kändes som vi hade dragit en nitlott.

Vi är också mycket beroende av bra kommunikationer vilket är kritiskt. Vi

flyttade delvis hit pga. närhet till flygplats, men när vi kom hit så visade det

sig att kommunikationerna är ganska dåliga i alla fall. Självklart måste

Mjärdevi drivas av marknadskrafterna och service måste uppstå av sig

själv och inte genom kommunen, men en viss hjälp är behövligt för att

Mjärdevi inte skall bli avbefolkat.”
Facility Manager på stort företag

6.2.3 Universitetet

Sju utav de åtta företagen anser att universitetet är den främsta källan för

rekrytering av personal. Samtliga företagen finns till exempel

representerade på arbetsmarknadsdagar på universitetet.
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”Vi marknadsför oss på universitetet på arbetsmarknadsdagar och vi

försöker att öka fokuseringen på universitetet. Examensarbeten tar vi också

emot och Linköpings universitet var en av anledningarna till etableringen

här i Mjärdevi.”
Facility Manager på stort företag

”Forskarna inom företaget finns fortfarande knutna till företaget genom

royaltyavtal. Vi räknar med att det tar ett par år till, produkterna är inte

färdigutvecklade. Universitetet är fortfarande med i bilden, vi deltar i

Swedish Sensor Center som är finansierat av bl.a. universitetet och

NUTEK. Detta är en bra kanal för att plocka upp bra idéer som finns, vi

samarbetar med de forskare som finns på universitetet, och vi ser till att

säkerställa ett teknologiförsprång genom patent och royalty.”
Ekonomichef på medelstort företag

6.2.4 Motivation och risktagande

Att motivationen inte i första hand ligger i lön och pengar är samtliga

överens om, dock är lönen en relativt viktig del. Att vara med och bygga

upp ett företag säger de som arbetar för de mindre företagen vara den

största motivationen.

”Det är kul att vara med på resan som förhoppningsvis blir framgångsrik.

Det måste finnas en drivkraft att vilja jobba, detta är nummer ett men

pengar är också en viktig del. Jag skulle egentligen kunna göra samma

uppgifter på ett annat företag men på ett litet företag har man ett bredare

arbetsfält”.
Ekonomichef på medelstort företag
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”Roliga och trevliga människor är viktigt och en bra ledare vars

uppfattningar man delar. Men pengar är också viktigt, det är lite status och

talar delvis om vad man arbetar med och vilken målsättning man har. Men

det enda sättet för mig att få högre lön vore att byta jobb”
Marknadsassistent på medelstort företag

”Vikten av lönen har ökat från att ligga på tredje eller fjärde plats till

andra plats”.
Servicechef på medelstort företag

6.2.5 Arbetsliv/Privatliv

Av de åtta respondenterna är det endast en som arbetar en någorlunda

normal 40-timmars vecka. De övriga uppskattar att de arbetar mellan 50-60

timmar i veckan, vilket de anser är för mycket och ohälsosamt i längden.

Fritidsintressena är i huvudsak familjen, och de flesta försöker motionera

mycket och vara ute i naturen.

”Min sambo tycker att jag jobbar jämt. Jobbet är min fritid och av jobb och

familj tar jobbet den största delen av tiden. Har man en ansvarsposition är

man i princip tillgänglig dygnet runt. På nätterna stänger jag av

mobiltelefonen dock. Men det finns annars ingen helig tid, inte kvällar och

inte helger.”
Ekonomichef på medelstort företag

En av de manliga respondenterna ser på saken lite annorlunda. Han ger ett

exempel på ett val han stod inför för ett antal år sedan, då han blev

erbjuden VD-posten och en rejäl löneförhöjning. Han valde bort detta, då
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han ansåg att han redan arbetade för mycket och istället ville prioritera sin

familj.

6.2.6 Nätverk

Samtliga företag har professionella nätverk som utgörs av kunder och

underleverantörer i området.

”Företaget handlar med företag i området, men man borde kunna få ut mer

av att jobba i Mjärdevi, det borde vara ett större nyttjande av varandra,

vilket det inte är.”
Marknadsassistent på medelstort företag

Även mer kunskapsmässiga nätverk förekommer i parken.

”Kontakten med de andra företagen i Mjärdevi består mest av vårt

systerbolag, men vi har även en del samarbete med IFS som vi gör

gemensamma projektlösningar tillsammans med.”
Utvecklingschef på medelstort företag

Mjärdevi Science Park AB anordnar nätverk och aktiviteter som syftar till

att underlätta kontaktknytandet.

”Jag är med i ett nätverk för kvinnliga tekniker som heter ITQ Öst och som

finns i hela Sverige, vilka anordnar träffar, seminarium, besök på företag

osv. utefter vad vi som medlemmar vill göra.”
Marknadsassistent på medelstort företag
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”Vi är inte med i något speciellt nätverk här i Mjärdevi. Det skulle vara

värdefullt dock, och om det fanns skulle vi säkert vara med. Det är

dessutom unga människor som jobbar i det här företaget och som inte har

så lång erfarenhet. Om man då kan hjälpas åt och dela erfarenheter så är

det oerhört värdefullt.”
Ekonomichef på medelstort företag

Sociala nätverk förekommer främst bland dem som har en bakgrund från

Linköpings universitet.

”Privat känner jag en hel del folk som jobbar i Mjärdevi. Det är gamla

studiekamrater och arbetskompisar, en del finns hos konkurrenter och det

kan bli intressanta diskussioner emellanåt.”
Linjechef på stort företag

6.2.7 Ryktesspridning

Majoriteten av respondenterna säger att de märker av en viss

ryktesspridning i området.

”På vårt företag händer det vid vissa tillfällen att en anställd hos kundens

företag, som blivit mycket duktig på det system vi sålt till denna kund, går

över till vårt företag.”
Marknadsassistent på medelstort företag

”Vi hör en del om kunnig personal, det är klart att vi lyssnar och hör men

det är ingen i Mjärdevi som har den specifika kompetens som vi söker.”
Ekonomichef på medelstort företag
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Beroende på vad det är för personal som sökes blir olika företag och deras

anställda intressanta.

”Gällande projektledare är det självklart att titta på vad exempelvis IFS

har för personal som vi skulle kunna rekrytera. När det däremot gäller

våra tekniker så finns inte de etablerade här i Mjärdevi. Våra

datakommunikationstekniker besitter en unik kompetens som inget annat

företag här i Mjärdevi har. System- och applikationstekniker finns däremot

hos ett flertal bolag. Marknadsförare och säljare finns inte heller i så stor

utsträckning i Mjärdevi.”
Försäljningschef på stort företag

När företagen anställer ny personal säger samtliga att det är kontakter som

är den främsta källan till ny personal.

”Kontakter är den bästa garanti man kan ha. Man kan se Mjärdevi som en

intern arbetsmarknad, men när vi rekryterar till en fast tjänst är hela

världen intressant. Av olika orsaker har det oftast blivit så att vi rekryterat

från regionen runt Linköping.”
Linjechef på stort företag

6.2.8 Lärande och utbildning

Gällande utbildning skiljer sig företagen åt. Tre av företagen erbjuder inte

någon organiserad utbildning. Två av dessa bedriver forskningsinriktad

verksamhet och menar att det finns ett för litet utbud på vidareutbildning på

marknaden.
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”Det är upp till var och en att inhämta ny kunskap som behövs, vilket

företaget uppmuntrar, vi köper in litteratur om de anställda önskar.”
Ekonomichef på medelstort företag

”Vi ställer rätt höga krav på kurserna men det uppfylls inte alltid. Det finns

dock en hel del forskningsartiklar att läsa vilket uppmuntras från

ledningen, - tiden fattas dock.”
Projektledare på medelstort företag

De andra företagen anordnar däremot mer intern utbildning för de

anställda.

”Internutbildning är oerhört viktigt, det finns dock inget fastlagt schema

utan det är upp till den ansvarige att se till att personalen har den

kompetens som avdelningen ska ha.”
Linjechef på stort företag

6.2.9 Lojalitet

Framtiden ser samtliga som spännande, branschen är intressant och

föränderlig och samtliga ser att de stannar kvar på företaget inom den

närmaste framtiden.

”Jag är rätt flexibel inför framtiden men det vore kul att vara kvar på

företaget. Jag tror att en hel del kommer att förändras inom mitt

arbetsområde och jag måste därför söka mig in på nya grenar, men det är

inget problem.”
Servicechef på medelstort företag
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”Vissa säger att man ska söka ett nytt jobb så fort man har fått en fast

anställning, men som jag ser det kommer jag att vara kvar så länge som det

är kul.”
Ekonomichef på medelstort företag

”Mitt nuvarande företag är nummer ett och ett annat företag inom

Mjärdevi nummer två.”
Linjechef på stort företag



Silicon Valley och Mjärdevi – en jämförande studie

Magisteruppsats i företagsekonomi
Linköpings universitet, höstterminen 1999

S. Persson & U. Stenbeck

67

7 Analys

I följande kapitel kommer vi att skapa en teoretiskt och empiriskt förankrad

systembild över arbetsmarknaden i Mjärdevi. Kapitlet disponeras genom

att, liksom i kapitlet om Silicon Valley, först diskutera systemmiljön för

arbetsmarknaden i Mjärdevi och dess inverkan på arbetskraften. Därefter

diskuterar vi förekomsten av de subsystem som definierats för

arbetsmarknaden i Silicon Valley. Avslutningsvis sammanfattar vi

arbetsmarknaden i Mjärdevi i en systembild (se figur 11) som kommer att

jämföras med den systembild som vi har skapat över arbetsmarknaden i

Silicon Valley (se figur 3).

7.1 Systemmiljö

Arbetsmarknadsförhållanden: Ett antal funktioner i det svenska samhället

fordrar tillsvidareanställning, exempelvis för att ta banklån, teckna

bostadskontrakt etc. Studenter, som skulle kunna utgöra en bas för blivande

entreprenörer, kan fastna i byråkratin. CSN:s regler försvårar arbete vid

sidan av studierna och återbetalningssystemet bygger på en fast inkomst

med en stadig löneutveckling. Det kan ses som att studiemedelsystemet

motarbetar eget initiativtagande hos de svenska studenterna. Vidare är det

svenska skattrycket relativt högt, det totala skattetrycket uppskattas till 54

procent. Detta innebär att det kan anses vara svårare att bli ”rik” på enbart

arbete i Sverige, för att bli rik måste det i många fall kombineras med

risktagande och det är ännu inte fullt accepterat i Sverige.

Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen i Mjärdevi.

Samtidigt tar bemanningsföretagen allt större plats på den svenska

arbetsmarknaden. Detta är synbart på arbetsmarknaden i Mjärdevi då
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bemanningsföretag används till olika arbetsuppgifter, vilket kan tyda på att

företagen köper flexibilitet.

Atkinson talar om tre typer av flexibilitet som ett företag kan söka,

funktionell, numerisk och finansiell (se sida 38). Atkinson ser på företagets

personal som att den består av en kärna, två perifera grupper samt andra

intressenter. De två forskningsbaserade företagen i vår studie menade att

deras personal inte var ”utbytbar”, då deras kompetens kan anses vara unik

i Mjärdevi. De stora företagen som har många ingenjörer såg däremot en

tendens till utbytbarhet i sin personal. Dessa ingenjörer är högutbildade

men ändock möjliga att byta ut, kan man programmera affärssystem på ett

företag kan man även göra det på ett annat. Detta skulle kunna betyda att

mer och mer av den förut så kallade företagsspecifika kompetensen, det vill

säga kärnan, kommer att lyftas ut och företaget kommer att satsa på sin

yttersta kärnkompetens.

- Följden av detta för arbetsmarknaden i Mjärdevi

Följden kan bli att kärnan i Atkinsons modell minskas (se figur 9). Den

personal som ”utknoppas” från kärnan, exempelvis systemvetare, kan

placeras i den första eller den andra perifera gruppen. Alternativt kan de

anställas hos ett bemanningsföretag eller starta eget företag, för att sedan

hyras in till företaget igen. Den första perifera gruppen, som idag utgörs av

till exempel sekreterare, kan även komma att minska. Denna personal

övergår istället till bemanningsföretag. Den första perifera gruppen kan då

sägas ändra karaktär till att bestå av högre utbildade individer som till

exempel systemvetare. Den andra perifera gruppen, som idag består av

exempelvis projektanställda, kan även den komma att minska då

bemanningsföretagen växer och då outsourcing kan komma att öka.
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Att personal säger upp sig och startar egna företag kan bli vanligare i

framtiden. Då en högutbildad individ inte längre ingår i företagets kärna

måste den ansvara för sin egen utbildning och skulle därmed likväl kunna

sörja för sin egen utbildning och bli sin egen arbetsgivare.

- Följden för flexibiliteten hos företagen

Den numeriska flexibiliteten kan öka då bemanningsföretag utnyttjas i

större utsträckning. Detta är dock inte vad de mindre forskningsbaserade

företagen eftersträvar, då de ännu inte ser bemanningsföretag som

alternativ. De stora företagen är relativt numeriskt flexibla och utnyttjar

bemanningsföretag till vissa typer av tjänster. Lagen om anställningsskydd

kan försvåra för företag att bli numeriskt flexibla. Lagen innehåller regler

om återanställningsskydd och det är principen ”sist in - först ut” som

tillämpas.

Funktionell flexibilitet uppnås lättare dels då kärnan minskar och företagen

satsar på färre individer, dels med hjälp av förbättrad teknik. När det gäller

de mindre forskningsbaserade företagen, där personalen besitter hög

specialistkompetens, anses samtliga anställda befinna sig inom kärnan, det

vill säga att det inte finns några perifera grupper inom dessa företag.

Finansiell flexibilitet innebär i korthet individuell lönesättning, vilket kan

sägas vara uppnått, då samtliga företag tillämpade individuell lönesättning

och olika former av bonussystem.
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Figur 9: Det flexibla företaget enligt Atkinson

Källa: Egen bearbetning av Atkinson (1984, 1985, 1987) i Eriksson, B. & Karlsson,
J.Ch., 1995

Sammanfattning av flexibilitet: Företag som eftersträvar funktionell och

numerisk flexibilitet, kan påverka en utveckling mot en rörligare

arbetskraft. Outsourcing och utnyttjande av bemanningsföretag ökar och då

företag minskar sin kärna kan det innebära att nyföretagandet stiger.

Sammantaget kan detta bidra till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Det råder brist på viss arbetskraft i Mjärdevi och för tillfället pågår en

växande externrekrytering. I problemformuleringen (se sida fem), ställde vi

frågan huruvida arbetsmarknaden i Mjärdevi är av abstrakt eller av intern

karaktär. Med detta menar vi att Mjärdevi eventuellt kan utgöra en egen

arbetsmarknad, det vill säga vara av intern karaktär. Alternativt skulle

Mjärdevi kunna ses som en del i en större nationell arbetsmarknad, och är
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då av mer abstrakt karaktär. Beroende på yrkeskategori, kan Mjärdevi

anses vara en intern arbetsmarknad. Området är dock fortfarande för litet,

med avseende på antal företag och antal anställda, för att vara en intern

arbetsmarknad för yrkeskategorier som ekonomer, marknadsförare etc.

Däremot för vissa kategorier av dataapplikationstekniker fungerar området

till viss del som en intern arbetsmarknad.

När det gäller att köpa in avancerade konsulttjänster eller anlita

underleverantörer, använder sig företagen av andra företag i området. Även

detta kan vara tecken på att arbetsmarknaden är av mer intern karaktär för

vissa yrkesgrupper.

I ett vidare begrepp kan den interna arbetsmarknaden även sägas omfatta

Linköpings universitet. Detta grundas i att den växande externrekryteringen

främst går via universitetet, både nyutexaminerade studenter och

doktorander återfinns hos företag i Mjärdevi och ett skäl till att etablera sig

i Mjärdevi är att vara nära den höga kompetensen som finns på

universitetet. Allt fler avknoppningar från universitetet är Internetbaserade

och då många företag har liknande verksamheter kan det leda till att

rörligheten i området ökar i framtiden.

Vidare kan Mjärdevi, liksom Silicon Valley, ses som en intern marknad för

riskkapital. Den svenska riskkapitalmarknaden är ännu under uppbyggnad

och Mjärdevi kan ses som en egen riskkapitalmarknad under tillväxt, vilket

bevisas av att fyra riskkapitalfinansiärer finns på plats.
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Fackanslutning: Sverige har en tradition av starka fackföreningar. På

svaren från respondenterna att döma, är den fackliga anslutningen lägre i

Mjärdevi än inom den övriga arbetsmarknaden i Sverige. Vår uppfattning

är att fackanslutning sker av tradition och ”rädsla” för att eventuellt kunna

missa någon fördel, men att de flesta inte lägger någon större betydelse i

sitt medlemskap. En av respondenterna, från ett stort företag, sa dock att

facket var en viktig medspelare gentemot arbetsgivaren.

Stödåtgärder: Mjärdevi Science Park AB och Linköpings universitet

underlättar för entreprenörer att förverkliga sina idéer och har utvecklat

program för att hjälpa dem genom de tidiga stadierna i företagens

utveckling. Detta kan utgöra en viktig del av arbetsmarknaden i Mjärdevi,

genom att det minskar de personliga riskerna för entreprenörerna. Genom

att erbjuda professionell hjälp i entreprenörskapsprogrammet, kan de idéer

som inte är tillräckligt bra falla bort på ett tidigt stadium och inte senare

orsaka en konkurs som kan medföra privata bekymmer för entreprenören.

Infrastruktur: Infrastrukturen i Mjärdevi är inte tillräckligt utbyggd för att

förse de anställda inom området med den service som önskas. Att inte vara

tillräcklig menas att den inte uppfyller de krav på service som

respondenterna har. Genom att uppfylla detta skulle parken upplevas som

mer attraktiv och parken skulle kunna växa, vilket kan leda till en större

rörlighet i området.

Arbetsliv/Privatliv: Anseendemaximeraren lever enligt Lyttkens i

samhällen som karakteriseras av hög kompetens. Respondenterna i

undersökningen arbetar mycket och fritiden spenderas med att motionera
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och att vara tillsammans med familjerna. Gränserna mellan arbete och fritid

tycks suddiga och nästan samtliga anger att de har möjlighet att arbeta

hemifrån. Respondenterna har tydliga drag av det som karakteriserar en

anseendemaximerare, dock är nätverken och ryktesspridningen inte

tillräckligt vanligt förekommande.

Respondenterna visar på att de anställda i Mjärdevi prioriterar familjelivet

högt. Arbetet är viktigt, men får inte vara på bekostnad av familjelivet.

Detta till trots menar de flesta att de arbetar för mycket, men det finns ändå

en strävan om att hitta en balans mellan jobb och fritid. En av

respondenterna ger ett exempel på detta, då denne prioriterade sin familj i

stället för en VD-post och en ordentlig lönehöjning. Den inställning som

tycks råda i Mjärdevi verkar vara gemensamt för den svenska

arbetsmarknaden och bekräftas delvis av Lönns teorier om hur

inställningen till arbete ser ut på den svenska arbetsmarknaden.

Klimatet: som i Silicon Valley kan anses haft en positiv påverkan för

utvecklingen av arbetsmarknaden, saknar motsvarighet i Mjärdevi.

7.2 Subsystem

7.2.1 Subsystem 1: Universitetsdelsystemet

Linköpings universitet ses som en huvudsaklig källa vid nyrekryteringar

och tillgång till universitetet innebär goda möjligheter till vidareutbildning

för personalen i Mjärdevi. Punkt två i Ernstssons modell innebär att

personer med specialiserad utbildning inte är rörliga på arbetsmarknaden.

Detta är synbart på arbetsmarknaden i Mjärdevi, då respondenterna från de

forskningsbaserade företagen menade att deras personal inte var rörlig.
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Eftersom universitetet är geografiskt närliggande skulle detta kunna betyda

att det är en låg kostnad för att vidareutbilda sig, vilket Ernstsson menar

leder till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Att arbetstagare kommer

från samma universitet innebär att det finns möjlighet för nätverken att bli

större och att de sociala och affärsmässiga nätverken kan knytas samman,

vilket även kan ligga till grund för en ökad rörlighet i området.

7.2.2 Subsystem 2: Högriskdelsystemet

I det andra delsystemet ingår riskkapital, risktagande och entreprenörer.

Det råder det ingen påtaglig brist på riskkapital i Mjärdevi idag, det finns

fyra riskkapitalfinansiärer på plats i området. Genom att tillgången till

riskkapital ökar i Sverige skulle detta kunna leda till att arbetsmarknaden i

Mjärdevi utvecklas mot att likna arbetsmarknaden i Silicon Valley.

Däremot är tillväxten på seed capital inte tillräcklig för att ge utrymme för

att vidareutveckla alla idéer som uppstår, vilket motverkar denna

utveckling.

Antalet entreprenörer i Mjärdevi är växande, entreprenör- och

nyföretagarprogrammet vid Linköpings universitet genomför fler och fler

affärsidéer varje år. Däremot har det svenska samhället fortfarande en

något kluven bild av entreprenörer och risktagande. Om entreprenörens

status skulle stiga kan detta bidra till ett ökat nyföretagande i Mjärdevi.

7.2.3 Subsystem 3: Nätverksdelsystemet

Det tredje subsystemet innehåller nätverk, ryktesspridning, lojalitet,

lärande och diversifierad arbetskraft.
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I Mjärdevi kan ett visst nätverkande urskiljas men detta skulle, med tanke

på koncentrationen av företag kunna vara större. Respondenterna deltar i

vissa av de organiserade nätverken som anordnas av Mjärdevi Science Park

AB, men kontakter och nätverk kunde öka.

Tidigare har sagts att infrastrukturen är bristfällig och att detta minskar

möjligheterna till nätverkandet. Det saknas naturliga mötesplatser för de

som arbetar vilket hindrar individerna i Mjärdevi att lära känna varandra

och få ett större kontaktnät.

Alla former av nätverk finns representerade i Mjärdevi. De sociala

nätverken i Mjärdevi är störst för de personer som har studerat vid

Linköpings universitet, på grund av att de har både tidigare studie- och

arbetskamrater i området. Övriga uppgav att de har före detta

arbetskamrater i området, men för övrigt är de privata kontakterna färre för

de som inte har en bakgrund från Linköpings universitet.

Tidsmässiga, ekonomiska/juridiska samt tekniska nätverk är former av

professionella nätverk där företagen interagerar med varandra.

Professionella nätverk består i Mjärdevi av handel med andra företag.

Företagen är underleverantörer, leverantörer, partners och kunder till

varandra. Kunskapsmässiga nätverk förekommer, men i mindre

utsträckning.

Kontakten mellan företag kunde vara större då det gäller utbyte av till

exempel idéer och samverkan vid projekt. De anställda från de olika

företagen lär på så sätt känna varandra och får även möjlighet att arbeta
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tillsammans, vilket skulle kunna leda till vidare samarbeten och projekt

utanför företagen.

Enligt Gadde & Håkansson ingår tre grundkomponenter i en

nätverksmodell: resurser, aktörer och aktiviteter. Arbetsmarkanden i

Mjärdevi kan i ett nätverkstänkande se ut på följande sätt:

Figur 10:Nätverksmodell

Källa: Egen bearbetning av Håkansson i Håkansson 1987:17 i Gadde, L-E. &
Håkansson, H., 1993

Aktörer i Mjärdevi kan även, till skillnad från Håkanssons modell (se figur

4) omfatta individer. Exempelvis är en individ som säger upp sig och

startar eget att betrakta som en aktör. Dessutom har de anställda en del

privata nätverk inom området där utbyte kan ske. Aktiviteterna i området

 

Nätverk

Aktiviteter:
- Handel mellan

företag
- Utnyttjande av

tjänster och
kontakter

- Samarbete

Resurser:
- Humankapital

och finansiellt
kapital

- Beroende av
varandra

Aktiviteter sammanför
resurser och byter eller
överför resurser genom
utnyttjande.

Aktörer:
- Företag
- Universitet
- Individer
- Intressenter
- Riskkap.företag

Aktörer
utför
aktiviteter

Aktörer
kontrollerar
resurser



Silicon Valley och Mjärdevi – en jämförande studie

Magisteruppsats i företagsekonomi
Linköpings universitet, höstterminen 1999

S. Persson & U. Stenbeck

77

består dels utav handel mellan företagen, utnyttjande av kontakter och ett

visst samarbete. Humankapitalet består av högutbildade individer och inom

vissa kategorier, exempelvis systemvetare, är efterfrågan på arbetskraft

stor. Gällande riskkapital finns, som tidigare sagts, fyra

riskkapitalfinansiärer inom området.

Ryktesspridningen på arbetsmarknaden i Mjärdevi är inte tydligt märkbar,

vilket kan bero på att nätverk inte förekommer i den utsträckning som

skulle kunna vara möjligt. Enligt Kapferer har en sammansvetsad grupp ett

effektivt internt kommunikationsnät. Med framväxten av tätare och mer

omfattande nätverk, kan ryktesspridningen bli snabbare vilket kan vara

positivt för framväxten av en arbetsmarknad som präglas av rörlighet. En

utveckling mot utökade nätverk och ryktesspridning kan förstärka den så

kallade renommékulturen som idag kan urskiljas i Mjärdevi och som

kulturen i Silicon Valley kan sägas utgöra ett tydligt exempel på.

Samhällsordningen i Silicon Valley kan sägas vara en meritokrati, där

meriterna avgör en persons status och meriterna sprids via rykten. Denna

samhällsordning kan inte sägas gälla i Mjärdevi.

Samtliga respondenter i undersökningen såg sin framtid inom det

nuvarande företaget. Då nätverk inte förekommer i så stor utsträckning kan

detta tolkas som att lojaliteten till företaget är relativt hög.

Personalomsättningen i Mjärdevi är låg, vilket innebär att lärandet stannar

inom företaget. Utöver detta är organiserade internutbildningar vanligt

förekommande. Pengar tycks inte vara den främsta drivkraften till att byta

arbete för de tillfrågade. Högre lön är en yttre (extrinsic) faktor som är

viktig när det gäller att motivera personal, men som inte har högst prioritet
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för respondenterna. Det som är motiverande är att företagen är

framgångsrika, det upplevs som ”kul” att vara med om framgång.

Företagen tillämpar individuell lönesättning som utgår från

måluppfyllelsegrad. Detta innebär enligt Porter & Lawler att individen får

en belöning och feedback på sin egen prestation vilket avgör hur en person

upplever sin arbetssituation. Bonussystem och aktieoptioner består

visserligen av pengar, men har även inslag av långsiktighet och kan därför

sägas vara en inre motivationsfaktor. Aktieoptioner kan liksom

pensionsparande (punkt 12 i Ernstssons modell), ses som en faktor som

knyter individer till arbetsplatsen och minskar rörligheten.

Arbetskraften i Mjärdevi kan inte sägas vara diversifierad, varför denna

faktor inte ingår i systembilden över arbetsmarknaden i Mjärdevi (se figur

11).

7.2.4 Systembild över arbetsmarknaden i Mjärdevi

Systembilden för arbetsmarknaden i Mjärdevi är baserad på den systembild

som skapats för Silicon Valley. Vid en jämförelse med arbetsmarknaden i

Silicon Valley bör det poängteras att de båda teknikparkerna skiljer sig åt

storleksmässigt och att Silicon Valley har en betydligt längre historia. I

Silicon Valley bor det ca 2.3 miljoner människor och man uppskattar att det

finns ca 7 500 företag. I Mjärdevi arbetar ca 4 800 människor på de ca 150

företag som finns i parken. Mjärdevi innehåller inte några bostäder.
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Figur 11: Arbetsmarknaden i Mjärdevi

Källa: Egen

Systembilden över arbetsmarknaden i Mjärdevi genererar, liksom i Silicon

Valley, synergieffekter som formar karakteristiken för Mjärdevi. Dessa

effekter får dock inte samma resultat för arbetsmarknaden i Mjärdevi, då

faktorerna inte är synbara i lika stor utsträckning som i Silicon Valley.
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7.2.5 Jämförelse – Systemmiljö

Likheter

•  De båda parkerna erhåller stödåtgärder för att underlätta för nyföretagare

och entreprenörer.

•  Människorna i de respektive teknikparkerna präglas av en vilja och en

drivkraft av att utveckla ny teknologi och att vara med om att bygga upp

framgångsrika företag.

I övrigt skiljer systemmiljöerna sig relativt mycket åt, varför det är svårt att

finna likheter.

Skillnader

•  Arbetsmarknadslagarna i de båda länderna skiljer sig åt. Detta kan

innebära hinder för Mjärdevi att få en så rörlig arbetskraft som i Silicon

Valley. En utveckling mot en rörligare arbetskraft kan dock urskiljas, då

det tycks vara vanligt att företagen köper flexibilitet från

bemanningsföretag.

•  Det totala skattetrycket är högre i Sverige än i USA och det kan anses

som svårare att bli riktigt rik på enbart arbete i Sverige, varför arbetstagare

i de olika parkerna till viss del kan sägas ha olika målsättning med sitt

arbete.

•  Fackanslutningen är markant högre i Sverige än i USA. Även denna

faktor i systemmiljön kan innebära att arbetskraften i Mjärdevi inte

kommer att utvecklas som i Silicon Valley. Även om fackens betydelse
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fortfarande är hög kan dess betydelse sägas minska, vilket kan leda till att

rörligheten kommer att öka.

•  Synen på arbetsliv/privatliv skiljer sig åt inom de båda teknikparkerna.

Till Silicon Valley flyttar många som är beredda att offra mycket för jobbet

och den höga lönens skull, vilket inte är lika synbart i Mjärdevi. Den

svenska arbetstagaren prioriterar ofta familjen högt och pengar är inte den

främsta drivkraften för att byta arbete eller att flytta. Detta påverkar det

svenska risktagandet och drömmen om att tjäna miljoner existerar inte i

samma utsträckning i Mjärdevi som i Silicon Valley.

•  Kulturen i Sverige och USA skiljer sig åt. Den amerikanska kulturen kan

sägas präglas av en öppenhet och som har påverkat arbetsmarknadens

utveckling i Silicon Valley.

7.2.6 Jämförelse – Infrastrukturen

Infrastrukturen i Silicon Valley är väl utbyggd med avseende på tillgång till

restauranger etc. Detta kan ha bidragit till framväxten av en rörlig

arbetsmarknad. På så vis finns det platser som kan utgöra forum där

nätverk kan skapas. Fler nätverk medför ökade kontakter och kan

underlätta för en rörlig arbetskraft. I Mjärdevi är infrastrukturen inte fullt

utbyggd och det saknas service som skulle kunna bidra till att människor

träffas och till att fler nätverk skapas. Liksom i systembilden för Silicon

Valley har vi valt att definiera infrastrukturen som något delvis påverkbart.

Med detta menas att subsystemen skulle kunna påverka utbyggnaden av

infrastrukturen och likaså att infrastrukturen påverkar subsystemen,

exempelvis genom att infrastrukturen ger förutsättningar till nätverkande.
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7.2.7 Jämförelse – Subsystem

•  Universitetsdelsystemet - Närheten till universitet präglar de båda

arbetsmarknaderna. Genom tillgången till universitet finns det möjligheter

till vidareutbildning och det existerar en ”grogrund” för entreprenörer. Det

finns även tillgång till stödåtgärder för att entreprenörerna ska kunna

förverkliga sina idéer.

•  Högriskdelssystemet - Både Mjärdevi och Silicon Valley utgör egna

marknader för riskkapital. Riskkapitalmarknaden i Mjärdevi är dock

fortfarande under tillväxt och inte lika omfattande som i Silicon Valley.

Tillgång till riskkapital underlättar för entreprenörer att förverkliga sina

affärsidéer och att starta egna företag. Detta har bidragit till det höga antalet

entreprenörer som finns på arbetsmarknaden i Silicon Valley. Tillgången

till riskkapital skulle även kunna bidra till ett större antal entreprenörer och

en ökad rörlighet i Mjärdevi.

Individerna inom de båda parkerna kan däremot sägas skilja sig åt gällande

risktagande. I Silicon Valley är synen på risktagande mer positiv och att

misslyckas eller gå i konkurs är mer accepterat än i Sverige.

•   Nätverksdelsystemet - Nätverk och ryktesspridning präglar

arbetsmarknaden i Silicon Valley i stor utsträckning. I Mjärdevi kan dessa

faktorer uttydas till viss del, men det finns utrymme för bättre

förutsättningar för ett ökat nätverkande.

I Silicon Valley ligger lojaliteten hos yrkesgruppen eller något av de

nätverk som en person tillhör. I Mjärdevi ligger lojaliteten fortfarande
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främst hos organisationen. Detta påverkar delvis lärandet, i Silicon Valley

sker mycket av lärandet mellan organisationer, exempelvis inom nätverk, i

Mjärdevi sker lärandet huvudsakligen inom den egna organisationen, till

exempel genom internutbildningar.
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8 Slutsatser

Denna uppsats syftar till att genomföra en jämförelse av arbetsmarknaden i

Silicon Valley med arbetsmarknaden i Mjärdevi. Silicon Valleys

arbetsmarknad karakteriseras av hög personalomsättning, risktagande och

nätverk. Dessa och ytterligare karakteriserande faktorer för Silicon Valleys

arbetsmarknad har definierats och sammanfattats i en systembild, se figur

3. Systembilden innehåller den omgivande systemmiljön och tre olika

subsystem.

Systembilden för Silicon Valley har vi jämfört med vad som karakteriserar

arbetsmarknaden i Mjärdevi, vilken sammanfattas i figur 11. Vid en

jämförelse bör man ha i åtanke att arbetsmarknaden i Silicon Valley är

betydligt större, både gällande geografisk storlek och antal verksamma

företag samt att dess historia är längre.

De faktorer som karakteriserar arbetsmarknaden i Silicon Valley är i viss

utsträckning synbara på arbetsmarknaden i Mjärdevi. Det är inte möjligt för

oss att avgöra vilken av faktorerna som har störst inverkan på

karakteristiken för de båda arbetsmarknaderna. Detta beror på att

faktorerna tillsammans utgör synergieffekter, där det är kombinationen av

de enskilda delarna som är relevant. Vi har funnit att gällande

systemmiljöerna, finns skillnader i de nationella arbetsmarknadslagarna,

graden av facklig anslutning, synen på arbetsliv/privatliv, skattetryck och

kultur. Det gynnsamma klimatet som anses vara en viktig faktor i Silicon

Valleys systemmiljö, är inte påvisbar i Mjärdevi.
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Infrastrukturen kan sägas befinna sig mellan det vi definierar som

systemmiljö och det som vi kallar för subsystem. Infrastrukturen är väl

utbyggd i Silicon Valley och generas utav sig själv. En förbättrad

infrastruktur ger utrymme för fler människor, vilket kan leda till ytterligare

utbyggnad av infrastrukturen. I Mjärdevi är infrastrukturen inte

tillfredsställande för de anställda i parken. Utbyggnaden av infrastrukturen

i Mjärdevi sker med hjälp av marknadskrafterna, vilka upplevs som

långsamma. När infrastrukturen är väl fungerande underlättas framväxten

av nätverk, som i hög grad karakteriserar arbetsmarknaden i Silicon Valley.

Arbetsmarknaden i Silicon Valley karakteriseras av tre subsystem:

Universitetsdelsystemet, Högriskdelsystemet och Nätverksdelsystemet.

Dessa tre subsystem utgör tillsammans en dynamisk och unik

arbetsmarknad. I Mjärdevi är dessa subsystemen synbara, dock i svagare

och inte lika karakteristisk utformning.

Universitetsdelsystemet innebär en närhet till utbildad arbetskraft, idéer och

möjligheter till vidareutbildning. Detta delsystem är synbart både i Silicon

Valley och Mjärdevi, vilket innebär att båda arbetsmarknaderna har

tillgång till hög kompetens och nya idéer som kan exploateras.

Gällande Högriskdelsystemet utgör Silicon Valley en egen marknad för

riskkapital, vilket även Mjärdevi kan sägas göra. En viktig skillnad mellan

de båda marknaderna är tillgången till seed capital, som inte är tillräcklig i

Mjärdevi. Tillgång till kapital underlättar nyföretagande. Entreprenörerna i

Silicon Valley har hög status och risktagandet är högt. Detta är ytterligare
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en skillnad mot den svenska arbetsmarkanden. I Mjärdevi finns ett växande

antal entreprenörer, men risktagandet kan ändock sägas vara lågt.

Nätverksdelsystemet är väl utbyggt i Silicon Valley och innebär att det

finns tillgång till olika former av nätverk som individer kan förlita sig på

när det gäller att skaffa ett nytt arbete. På arbetsmarknaden i Mjärdevi

förekommer ett visst nätverkande, däremot skulle både antalet nätverk och

utnyttjandet av nätverken kunna vara större. I och med detta är även

ryktesspridningen begränsad inom Mjärdevi och arbetskraften kan anses

vara lojala till sina företag istället för, som i Silicon Valley, till sina

nätverk. Detta är en anledning till att lärandet till stor del sker inom

organisationen och inte sprids i samma utsträckning som i Silicon Valley.

Arbetsmarknaden i Silicon Valley kan anses vara av intern karaktär, på

grund av dess storlek gällande antal människor och koncentrationen av

företag. På marknaden finns ett stort utbud av flera olika yrkeskategorier

och avgränsar denna arbetsmarknad från en nationell. I Mjärdevi kan

arbetsmarknaden anses vara intern för ett färre antal yrkeskategorier, som

till exempel systemvetare. Detta kan bero på att företagen har liknande

verksamheter. Arbetsmarknaden i Mjärdevi består även av en abstrakt del

och är en del av en större nationell arbetsmarknad.

Vi menar att rörligheten på arbetsmarknaden i Mjärdevi kommer att öka i

framtiden, men endast inom det som vi har kallat den interna

arbetsmarknaden. Detta baseras på att nätverken verkar vara under tillväxt,

att området har en kraftig expansionstakt med avseende på vissa områden,

att entreprenörerna ökar, att tillgång till riskkapital finns, samt ett ökande
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behov av att arbeta med stimulerande arbetsuppgifter och utveckla ny

teknik.
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 Efterord
Att sia om framtiden kan inte anses vara så vetenskapligt, men efter det att

sista ordet i våra slutsatser har sagts, anser vi att vi kan tillåta oss att säga

några ord om vad vi tror om den framtida utvecklingen på Mjärdevis

arbetsmarknad.

För att arbetsmarknaden i Mjärdevi ska komma att uppvisa samma

rörlighet som arbetsmarknaden i Silicon Valley behövs ett par

grundläggande faktorer ändras. Den svenske arbetstagaren verkar vara nöjd

med sin situation och strävar inte efter, som många i Silicon Valley att

starta egna företag och att tjäna miljoner. Familj och hälsa tycks vara

viktigt för många och prioriteras högre än pengar. Den svenske

arbetstagaren är inte heller lika öppen eller intresserad av risktagande som

människorna i Silicon Valley och detta tror vi kan hänga samman med hela

det svenska systemet. Detta system kan sägas motarbeta risktagande på

flera sätt genom inställningen till konkurs, behov av fasta anställningar för

olika samhälleliga funktioner etc. Då ett par lagändringar skulle

genomföras, till exempel i anställningslagarna skulle de svenska

arbetsgivarna kunna bli mer flexibla, vilket kan leda till ökad rörlighet.

Vi menar att de faktorer som vi pekar på tillsammans genererar en

arbetsmarknad i Silicon Valley som karakteriseras av rörlighet. På grund av

de faktorer som vi har påvisat blir arbetskraften i Mjärdevi troligtvis inte,

åtminstone inte inom den närmsta framtiden, så rörlig som i Silicon Valley.
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Avslutningsvis frågar vi oss om utvecklingen på arbetsmarknaden i Silicon

Valley är önskvärd: ”förr tog folk droger för att koppla av, nu knarkar man

för att orka jobba ännu mer”.
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Bilaga 1

Intervju med Sten-Gunnar Johansson, VD Mjärdevi Science Park AB

1. Kan du berätta om bakgrunden till Mjärdevi Science Park AB?

2. Hur ser du på framtiden?

3. Vilken är er funktion i parken? 

4. Finns det en märkbar ryktesspridning i området?

5. Facklig anslutning i området?

6. Hur hög är personalomsättningen?

7. Tillgången till riskkapital?

8. Märker ni någon existens av nätverk?

9. Vad tror du är motivationen och drivkraften hos de som arbetar här?



Bilaga 2

Intervju med Ewa Andersson, Centrum för Innovation och Entreprenörskap

(CIE)

1. Historia och bakgrund till CIE?

2. Hur arbetar CIE med nätverk i Mjärdevi?

3. Hur arbetar CIE för att ta vara på nya idéer?

4. Vad har CIE för aktiviteter för entreprenörer?

5. Hur skaffar sig nyföretagarna riskapital?

6. Hur bearbetas ett misslyckande?

7. Hur uppmuntras entreprenörskap bland studenterna?

8. Förekomsten av ryktesspridning i Mjärdevi?

9. Vad händer efter uppstarten av företagsidén?

10.  Hur ser CIE på framtiden?



Bilaga 3

Intervju med anställda i Mjärdevi

1. Anställningsformer inom företaget

2. Anställningsprocess

3. Utnyttjande av bemanningsföretag

4. Förekomst av bonussystem och/eller individuella lönesystem

5. Fackanslutning

6. Företagets personalomsättning

7. Diversifiering inom företaget

8. Mjärdevi som arbetsmarknad

9. Kontakter med Linköpings universitet

10. Förekomst av nätverk

11. Förekomst av ryktesspridning

12. Lärande och vidareutbildning inom företaget

13. Framtid inom eller utanför företaget

14. Motivation i arbetet

15. Prioritering gällande arbete/familj


