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1. INTRODUKTION 

Det satsas stora offentliga resurser på att stimulera nationell/regional tillväxt och 

ekonomisk utveckling. Ett nyckelord i sammanhanget är kluster för utveckling 

av entreprenörskap och innovation. Det finns en stark tilltro att dessa 

mekanismer skall skapa nya företag, produkter och tjänster och därmed också 

nya jobb. Under senare år har genom Tillväxtverkets försorg omfattande 

aktiviteter och program på såväl regional som central nivå startats för att 

stimulera användningen av klusterteknik som instrument i det regionala 

tillväxtarbetet. I strukturfondsprogrammen för både Mellersta Norrland och 

Övre Norrland är klusterutveckling prioriterade verksamheter. Detsamma gäller 

också för andra regionala strukturfondsprogram.  

 

I samband med detta finns ett stort intresse av att följa upp, utvärdera och 

utveckla dessa satsningar. Därmed får man reda på om projektens mål och 

syften uppfylls och om satsningen ger önskad effekt. Man kan jämföra olika 

satsningar, skaffa sig kunskaper samt skapa en lärprocess i största allmänhet. 

Med andra ord – det finns ett stort intresse av att kunna avgöra huruvida 

genomförda satsningar är framgångsrika eller inte och hur detta eventuellt skulle 

kunna mätas. En central aspekt, som behandlas i denna rapport, är därför att ta 

fram ett mindre antal och lättanvända kvalitativa framgångsfaktorer som är 

generellt användbara för att analysera enskilda kluster oavsett deras 

branschfokus, mognadsgrad, inriktning och aktivitetsportfölj mm. 

Framgångsfaktorer med vars hjälp en enkel och konkret analys kan göras, vilket 

skulle underlätta skapandet av nya och utvecklingen av befintliga kluster. 

 

1.2 Sammanfattande resultat 

Rapportens resultat kan sammanfattas på följande vis: 

 

 Det är möjligt att definiera generella kvalitativa framgångsfaktorer på 

klusternivå och dessa inkluderar klustrets verksamhet (idé, aktiviteter och 

organisation), aktörer och individer (engagemang och drivkrafter) och 

dess externa koppling (kritisk massa). 

 Framgångsfaktorerna är alla dynamiska och genom operationalisering så 

är det högst troligt att dessa går att mäta och praktiskt tillämpa. 

 En klusterplattform måste etableras för att trygga klusterorganisations 

långsiktiga överlevnad och utveckling. 

 

Vid uppföljning och utvärdering av kluster är en processuell ansats att föredra 

eftersom den: 1) Tillåter analys oberoende typ av kluster eller stadium 

mognadsprocessen. 2) Möjliggör en bedömning av sambandet mellan orsak och 

verkan i utvecklingsprocessen. 3) Inkluderar utvecklingsprocessens dynamik 

och de eventuella lärprocesser som sker i klustret.  
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Genom att använda ett prestationsmått – klusterplattform - går det dessutom att 

avgöra vad som krävs för att klustret på lång sikt skall bli verksamhetsmässigt 

hållbart. 

 

1.3 Bakgrund till studien och något om förförståelse 

Författaren till denna rapport har sedan mitten av 1980-talet varit med om att 

utveckla en rad initiativ med syfte att stimulera entreprenörskap och innovation 

både regionalt såväl som nationellt och internationellt. Som centrumledare, 

lärare och forskare har jag haft förmånen att under en 25 års period vara med om 

att bygga upp och utveckla klustret SMIL (Företagsutveckling i Linköping) och 

dessutom vara ledare för CIE (Centrum för Innovation och Entreprenörskap) - 

ett centrum vid Linköpings universitet vilket jag grundade 1993. Under dessa år 

har värdefulla insikter och övergripande förståelse genererats avseende vad som 

krävs för att driva och utveckla kluster, utveckla entreprenörskapsnätverk och en 

rad aktiviteter i syfte att tillfredställa behov hos entreprenörer i deras operativa 

såväl som strategiska affärsutvecklingsarbete. Till detta så har engagemanget i 

SMIL givit positiva bidrag till forskningen både vad gäller förmågan att 

formulera skarpa frågeställningar och tillgång till relevant empiri. 
 

SMIL grundades 1984 – för att främja utvecklingen av kunskapsintensiva 

företag i Linköpingsregionen. Man kan säga att SMIL uppstod till mångt och 

mycket genom självorganisation. Ett antal företag i Linköpingsregionen slöt sig 

samman för att skapa en kollegial krets där de kunde stötta varandra när olika 

problem dök upp. Till denna krets kunde sedan olika sociala och 

kompetensmässiga utvecklingsprogram knytas. Huvudsyftet med SMIL:s 

verksamhet är att främja företagsutveckling och att skapa ett ständigt aktivt 

engagemang i frågor runt entreprenörskap. Basen skall vara kompetens, 

kunnande och nätverk som finns hos företagen. SMIL medverkar också i och 

stimulerar till aktiviteter i medlemsföretagen.  
 

Klusterverksamheten har givit värdefulla bidrag till 

entreprenörskapsforskningen. Flera vikiga publikationer har getts ut och 

däribland kan nämnas boken ”Affärsplattformen: entreprenören och företagets 

första år” (Klofsten, 2009). Den forskningen har dock inte belyst generella 

framgångsfaktorer för SMIL-klustret –trots att detta område ofta diskuterats i 

SMIL:s styrelse eller indirekt i flera artiklars policyimplikationer (se bl a 

Etzkowitz och Klofsten, 2005). Med tanke på SMIL:s historik och 

framgångsrika verksamhet vore det naturligt att försöka dokumentera denna 

kunskap t ex i form av generella framgångsfaktorer som skulle kunna användas 

rent praktisk i andra kluster men också vara en grund att studera och jämföra 

olika kluster med varandra. I denna studie har SMIL-klustret varit en viktig 

utgångspunkt för att artikulera frågeställningar i samband med att definiera 

framgångsfaktorer men det sågs samtidigt som högst relevant att studera 
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ytterligare svenska kluster för att få en mer heltäckande bild – att få input från 

andra kluster med annan verksamhet och inriktning än just SMIL.  

 

1.4 Problemställning, syfte och målgrupp för rapporten 
I vår alltmer globaliserade och kunskapsorienterade värld tenderar företag och 

organisationer att på olika sätt (framförallt geografiskt) komma närmare 

varandra för att uppnå konkurrensfördelar. Detta fenomen brukar idag kallas 

kluster. Kända och ofta studerade kluster är Silicon Valley, finansklustret i 

centrala London samt bioteknikklustret i Malmö och Köpenhamnsregionen. I 

Sverige finns en rad mindre kluster och flera av dessa erhåller offentliga medel 

för att växa och utvecklas. Studier visar att kluster är någonting positivt i 

bemärkelsen att de adderar värden både för de inblandade aktörerna och för 

ekonomin i stort. Här kan exempelvis nämnas inlärning och 

kunskapsuppbyggnad, synergieffekter i samverkan, skalekonomifördelar, sociala 

relationer och nätverk, informationsflöden och uppbyggnad av infrastruktur 

(Porter, 1998; Dti, 2004; Sölvell, 2009). 

 

Merparten av klusterstudierna är inriktade mot att beskriva nyttan med och 

egenskaper hos olika typer av kluster. Det finns dock betydligt mindre forskning 

om kvalitativa framgångsfaktorer – faktorer på klusternivå (Dti, 2004; Ecotec, 

2001; Tavassoli, 2009;). De få studier som berör området ägnar sig åt faktorer 

kopplade till de företag som finns i kluster (Ciappei & Simoni, 2005) eller 

studier som på policynivå diskuterar och definierar framgångsfaktorer och 

huruvida det är lämpligt att använda sådana (Hospers & Beuelsdijk, 2002; 

Ylinenpää et al, 2003). Det finns därför både en teoretisk och praktisk relevans 

att studera kvalitativa framgångsfaktorer på klusternivå.  

 

Denna studie syftar till att öka insikterna och fylla ett kunskapsgap. Med hjälp 

av tidigare studier om kluster generellt och fallstudier av svenska kluster, är 

tanken att en rapport där ett mindre antal kvalitativa generella framgångsfaktorer 

definieras kan intressera en bred målgrupp. Framgångsfaktorer som, som 

tidigare redovisats, kan användas för att bedöma kluster oavsett branschfokus, 

mognadsgrad, inriktning och aktivitetsportfölj. Målgruppen kan exempelvis 

utgöras av aktörer som har ett praktiskt intresse av olika former av 

klusterutveckling som klusterledare och aktörer som stödjer regional utveckling 

generellt samt akademiker som intresserar sig för olika former av innovations- 

och entreprenörskapfrågor.  

 

1.5 Behovet av kvalitativa framgångsfaktorer 
Varje kluster är naturligtvis unikt men det finns med stor sannolikhet flera 

generella framträdande egenskaper som ligger bakom framgångsrik 

klusterutveckling. Högst sannolikt är att kvalitativa (’mjuka’) faktorer 

(idéutveckling, drivkrafter och sociala relationer) är centrala för att förstå 
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framväxten och utvecklingen av kluster. Dessa mått kan naturligtvis 

kompletteras med kvantitativa (’hårda’) faktorer (t ex antal företag som startar 

och växer, antal jobb som skapas, finansiering och finansiella nyckeltal samt 

infrastruktur). Den senare kategorin står dock inte i centrum i denna rapport. Ett 

skäl till denna avgränsning är, som uttrycks i Autio & Klofsten (1998), att 

utmaningen i att förstå olika slags support av innovation och entreprenörskap (t 

ex kluster) ligger i att kunna definiera de processuella och dynamiska 

aspekterna, vilka sällan låter sig mätas i siffror. Däremot är det inte sagt att 

kvantitativa faktorer skulle vara mindre användbara vid studier av kluster. 

 

För att belysa detta ytterligare hävdar Brulin et al (2009) i en rapport om 

regional tillväxt och hållbar utveckling att det finns en övertro på indikatorer och 

de system som används för uppföljning (jfr Kempinsky, 2004; 

Ledningskonsulterna, 2008). De menar att dessa metoder inte normalt sett är 

designade för kontinuerlig utvärdering, kritisk analys av uppnådda effekter och 

lärande. Särskilt allvarligt är det, menar man om de lärprocesser som åstadkoms 

i ett projekt inte fångas upp vid uppföljning och utvärdering. Det handlar alltså 

både om bristande relevans och bristande validitet samt svårigheter att få fram 

verkliga kausala samband mellan aktivitet och utfall. Ett exempel som lyfts fram 

är när en indikator mäter framgången i en klustersatsning i antalet nyskapade 

kluster, när det framgångsrika i en sådan satsning istället borde vara färre men 

starkare kluster (ibid). 

 

Användandet av olika uppföljningssystem tenderar att skapa stor administrativ 

börda och byråkrati för de inblandade. Det ökade intresset för uppföljning, 

utvärdering och utveckling av genomförda satsningar har lett fram till att det 

idag används ett stort antal ofta komplexa faktorer. Detta i kombination med att 

man under projekttiden avrapporterar flera gånger innebär att arbetet med att 

sammanställa information och rapportera tar mycket tid och resurser i anspråk. 

Det vore därför till stor hjälp om det gick att få fram ett mindre antal faktorer 

med en förhoppning att de är lätta att använda för att bedöma kluster oavsett 

branschfokus, mognadsgrad, inriktning och aktivitetsportfölj. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns ett stort behov av att: 

 Utveckla generella framgångsfaktorer som möjliggör mätning av 

kvalitativa faktorer och dynamisk förändring i kluster. 

 Minska ner på antalet faktorer för att undvika administration och 

byråkrati. 

 Få fram framgångsfaktorer som upplevs som relevanta att användas som 

uppföljnings-, utvärderings- och utvecklingsinstrument. Det vill säga att 

utveckla faktorer som känns meningsfulla av alla inblandade parter och 

som kan utgöra en fungerande plattform för att studera och mäta 

förutsättningar för/och faktisk framgång. 
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Förhoppningen är att identifierade framgångsfaktorer utgör ett relevant underlag 

för mätning av uppställda mål och syften i de sammanhang de används.  

 

1.6 Metod och data 

Denna rapport grundar sig på fakta från tidigare genomförda studier (artiklar, 

böcker och annat skrivet material) om kluster och fem fallstudier av svenska 

kluster. Studien har gjorts i följande fem steg: 

 

 Litteraturgenomgång (inklusive problemformulering). 

 Definition av framgångsfaktorer. 

 Intervjuer med företrädare för kluster. 

 Matchning av definierade framgångsfaktorer och genomförda intervjuer. 

 Analys, slutsatser och rekommendationer. 

 

En omfattande litteratursökning genomfördes utifrån ledord som kluster, 

nätverk, agglomerationer, utvecklingsblock, industriella distrikt, triple helix och 

regional utveckling. Dessa ledord kombinerades sedan med begreppet 

framgångsfaktorer och andra prestationsmått som t ex indikatorer. Det visade sig 

dock svårt att finna studier med en sådan matchning. Den främsta anledningen 

torde vara att författarna valt att namnge eller beskriva fenomenet på ett annat 

sätt än just framgångsfaktorer eller indikatorer, eller att det helt enkelt finns få 

studier inom området. Därför utvidgades referensramen till att även omfatta 

organisationsteoretiska aspekter med argumentet att kluster och 

klusterorganisationer mycket väl kan liknas vid verksamheter där exempelvis 

entreprenörskap, innovation och omvärldsrelationer är centrala komponenter.  

 

En modell som tankemässigt har använts, är ”Affärsplattformsmodellen” 

(Klofsten, 1992; Davidsson & Klofsten, 2003) som har sin hemvist i 

organisationsteoretiska sammanhang. Modellen är användbar främst därför att 

den definierar flera dynamiska och generella framgångsfaktorliknande mått men 

också att den är holistisk och behandlar verksamheten som sådan såväl som 

dominerande aktörer och omvärldsrelationer. Flera studier visar ju att det i 

kluster vanligtvis finns en central organisation som sköter driften, aktiva aktörer 

som sätter sin prägel på klustret samt att kluster liksom andra organisationer är 

beroende av relationer med omvärlden (Dti, 2004; Ylinenpää et al, 2003). Det 

skulle då vara högst relevant att analogt med affärsplattformen definiera en 

klusterplattform som innebär att ett kluster(organisation) har lyckats övervinna 

sin initiala sårbarhet och därför har goda utsikter att på lång sikt överleva och 

utvecklas. 

 

De fem kluster som har studerats är InternetBay, SMIL, Svenskt Marintekniskt 

Forum, The Paper Province och Uppsala BIO. Dessa valdes ut i samråd med 

forskare inom klusterområdet, Tillväxtverket och ledningsgruppen för de 
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följeforskningsprojekt inom strukturfonden inom vilket denna studie genomförs. 

Urvalet av kluster styrdes av att de skulle ha olika inriktning, ha en historik, 

kunna anses som framgångsrika och komma från olika delar av Sverige. Att 

”bara” studera ett begränsat antal kluster har bedömts som tillräckligt med 

hänsyn till studiens syfte att ta fram framgångsfaktorer giltiga oavsett typ av och 

mognadsgrad hos kluster. 

 

Data från respektive kluster kommer från djupintervjuer per telefon med 

företrädare (klusterledare) för respektive kluster. Vardera intervju tog omkring 

1,5 timme. Dessutom inhämtades skriftlig dokumentation i form av information 

från hemsidan, broschyrer och annat skriftligt internt material. Tillgången på 

material var mycket god både vad gäller skriftliga dokument såväl som 

respondenternas välvilja och öppenhet att svara på frågor 

 

Respondenterna fick på förhand tillgång till en beskrivning av 

framgångsfaktorer och korta fallbeskrivningar över respektive kluster som hade 

tagits fram. Här ställdes exempelvis frågor som: Är denna framgångsfaktor 

relevant? Hur skall man mäta denna? Går det att säga något om dess dynamik? 

Diskussionen kom således till mångt och mycket att handla om 

framgångsfaktorernas definition och operationalisering. Intervjuerna gav således 

inte bara en värdemätare avseende framgångsfaktorernas relevans utan också 

hur dynamiken i dessa skulle kunna mätas och beskrivas. 

 

1.7 Tillvägagångssätt vid definition av framgångsfaktorer 

Som tidigare adresserats så har affärsplattformsmodellen i kombination med 

intervjuer använts som huvudsakliga instrument för att definiera och verifiera 

framgångsfaktorernas relevans. Vad gäller affärsplattformen så består den av 

åtta hörnstenar (idé, produkt/tjänst, marknad, organisation, kompetens, drivkraft 

och engagemang, kundrelationer och övriga relationer.  

 

Dessa generella hörnstenar sattes inledningsvis analogt med framgångsfaktorer i 

kluster därför att ett kluster likt ett företag måste ha; en verksamhetsidé; en 

funktion som driver och organiserar arbetet; en resursbas av medlemmar; och att 

det finns något att erbjuda dessa. Då målet var att ta fram ett mindre antal 

generella kvalitativa framgångsfaktorer så gjordes ett försök att dels reducera 

antalet men också att benämna dessa på ett ur klustersynpunkt relevant sätt. I 

detta arbete blev åtta framgångsfaktorer fem enligt följande:  

 

 Idé (ingen förändring). 

 Drivkrafter och engagemang (ingen förändring). 

 Aktiviteter (tidigare benämnt produkt/tjänst). Då kluster erbjuder 

medlemmar olika former aktiviteter så ansågs detta som en mer relevant 

benämning. 
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 Kritisk massa (tidigare benämnt marknad och kundrelationer). Kluster 

består av medlemmar med olika grad av engagemang och detta sker inte 

på kommersiella villkor. Ett kluster är dock beroende av att en tillräcklig 

mängd medlemmar vid en viss punkt är aktiva för att ett effektivt utbyte 

skall äga rum. 

 Organisation (inkluderar även kompetens och övriga relationer). 

Klusterorganisationen har till mångt och mycket en koordinerande roll 

avseende t ex externa kompetenser, tillvaratagande av medlemmarnas 

behov och önskemål samt att säkra offentliga medel för drift av 

klusterorganisationen. 

 

Under intervjuerna presenterades dessa fem framgångsfaktorer och 

respondenterna fick möjlighet att ge synpunkter på om ovanstående reduktion 

var relevant men samtidigt också ge förslag på eventuellt ytterligare 

framgångsfaktorer. Några sådana förslag kom dock inte fram utan det fanns en 

stark konsensus att angivna framgångsfaktorerna var relevanta. Samtliga 

klusterledare har fått möjlighet att läsa och ge synpunkter på ett första utkast av 

rapporten. 

 

2. NÅGOT OM KLUSTER, DYNAMIK, AKTÖRER OCH NÄTVERK 

Ett kluster kan definieras som en samling aktörer – såväl individer, företag som 

organisationer – som på något sätt kan sägas höra samman; genom att vara 

verksamma i samma eller besläktade branscher, genom olika former av 

relationer mellan varandra och genom att verka inom ett begränsat geografiskt 

område (Porter, 1998; Ylinenpää et al, 2003). Porter (1998) menar att företagen 

eller branscherna kan vara både vertikalt integrerade; ingå i en förädlingskedja, 

och horisontellt integrerade; i samverkan eller konkurrens verka på samma nivå 

i ett produktionssystem. Begreppet kluster inbegriper en vidsträckt arena av 

aktörer och verksamheter och olika kluster kan se olika ut på grund av dess 

storlek, varaktighet, inriktning, grad av branschmognad och så vidare. Andra 

begrepp används också för att fånga in likartade fenomen som det som 

klusterbegreppet karakteriserar, såsom industriella distrikt, lokala/regionala 

industrimiljöer, kompetensblock eller lärande regioner (Ylinenpää et al, 2003).  

 

Idag ses kluster som en viktig anledning till att vissa regioner blir starka 

konkurrensmässigt och länders ekonomier blir mer dynamiska. En ansamling 

aktörer inom ett geografiskt begränsat område medför klassiska skalekonomiska 

fördelar och konkurrens och rivalitet har betydelse för företags vilja att 

utvecklas. Bland klustrets aktörer – individer, företag och organisationer – kan 

kunskap och information lättare utvecklas och spridas och bana väg för 

kunskapsbaserade innovationer, något som får allt högre vikt i kunskapsbaserad 

ekonomier. 
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2.1 Oplanerade respektive planerade kluster 

Kluster är olika avseende planeringsgrad och offentlig styrning. Många av våra 

främsta kluster planerades inte fram utan utvecklades naturligt genom ett 

framgångsrikt företagande och aktörssamverkan (Oakey, 2007; Sölvell, 2009). 

Exempel som ofta lyfts fram är Silicon Valley (Kalifornien) och Route 128 

(Massachusetts). I andra delar av världen, framförallt i Mellanöstern och Asien, 

görs försök att planera fram kluster med de amerikanska föregångarna som 

förebild. Av staten understödda klusterprogram har under det senaste årtiondet 

blivit allt vanligare i Europa och ett bra exempel är just Tillväxtverkets 

klustersatsning i Sverige. 

 

Exempel på svenska kluster är Uppsala BIO och The Paper Province. Uppsala 

BIO startades 2003 och består av Uppsala universitet och Sveriges 

lantbruksuniversitet, universitetssjukhuset i Uppsala samt regionens life science 

industri och samhälle. De statliga aktörerna är främst Läkemedelsverket, 

Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. Fokus ligger på 

tidiga innovationer för att möta behov inom life science och där akademisk 

forskning, life science industri och samhälle kopplas samman. Något som gör 

Uppsala särskilt produktivt är den långvariga kontakten mellan 

universitetsforskning och den bioteknologiska industrin i området. Ett annan 

exempel är The Paper Province vilket är en ekonomisk förening som samordnar 

och utvecklar samverkan mellan aktörerna inom massa- och pappersteknologin i 

Värmland, norra Dalsland och Örebro län. Paper Province baseras på ett 

samarbete mellan industri, samhälle och universitetet i Karlstad. Samarbetet 

mellan industrin och universitetet anser man har stärkt forskningen och ökat 

kommersialiseringen av forskningsresultat. 

 

2.2 Kluster är en av flera former av koncentrerad ekonomisk verksamhet  

Sölvell (2009) presenterar fyra sätt på vilket ekonomisk verksamhet kan 

koncentreras i; städer, industriella distrikt, kreativa regioner och kluster. I städer 

kännetecknas den ekonomiska verksamheten av effektivitet och flexibilitet. 

Ekonomin är generell och den är regionalt eller urbant koncentrerad. Sänkta 

transportkostnader inom städerna och effektiviteten som fås av storskaliga 

operationer har gett upphov till den ekonomiska aktiviteten och uppkomsten av 

företag. Då större städer representerar politisk makt och generellt sett en närhet 

till beslutsfattande på hög nivå har det inneburit att större företag lokaliserar sina 

huvudkontor till sådana platser.  

 

Den andra typen av koncentration av ekonomisk verksamhet som Sölvell (2009) 

tar upp är industriella distrikt. Inom industriella distrikt arbetar man med 

liknande eller sammanlänkade aktiviteter, vilka är teknologiskt relaterade. 

Distrikten kännetecknas av effektivitet och flexibilitet. Mot ombytliga 
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marknader kan distrikten bemöta efterfrågan genom att tillhandahålla flexibla 

produktionssystem. 

 

De resterande två sätten på vilken ekonomisk aktivitet koncentreras är center för 

kunskapsskapande och innovation. Sölvell (2009) tar först upp kreativa regioner 

vilka innefattar flertalet aktiviteter och där man arbetar med kunskapsskapande 

och kreativitet. Huvudfokus är innovation och här finns en bredd av kunskap 

och kompetens. Inom de kreativa regionerna kan aktörerna ofta genom informell 

kontakt komma fram till nya lösningar och idéer inom till exempel produktion, 

service och design.  

 

Slutligen finns kluster som den fjärde typen av samlad ekonomisk verksamhet. 

Sölvell (2009) menar att inom kluster arbetar man inom en viss region eller plats 

med innovation inom teknologiskt relaterade aktiviteter. Kluster är en dynamisk 

arena där innovation skapas och kunskapsskapande sker för att öka företagens 

avkastning, i kontrast till det klassiska flödet av varor och tjänster (ibid). Vidare 

hävdar Sölvell att kluster likt företag föds, växer, mognar och kanske till sist 

dör. ”Frön” till kluster utgörs ofta av resurser som t ex naturtillgångar, 

infrastruktur, och klimat. Ett annat ’typiskt’ frö till kluster kan vara en 

entreprenör som startar en industriell aktivitet som sedan expanderar och 

attraherar andra företag och organisationer. Det framväxande klustret grundar 

därefter sin framgång på en förmåga att attrahera nya medlemmar såväl som att 

skaffa sig resurser från aktörer utanför själva klustret. Om detta misslyckas 

kommer klustret så småningom att nå vad Sölvell kallar ”muséestadiet” vilket 

kommer att bli slutet om inte klustret lyckas få till en renässans med en 

vitalisering av klusterledarskapet (ibid). 

 

2.3 Klusteraktörer 
Drygt en handfull typer av aktörer kan identifieras inom ett kluster; företag, 

finansiella aktörer, offentliga aktörer, universitet, samarbetsorganisationer och 

media (Sölvell 2009). I den första typen inkluderas såväl små som medelstora 

eller stora företag vars verksamhet kan vara allt ifrån produktion av varor till 

aktörer med en viss yrkesskicklighet. Även tjänsteföretag, inköpsföretag samt 

aktörer som tillhandahåller juridiska tjänster och rådgivning ryms inom klustret. 

De finansiella aktörerna inkluderar exempelvis traditionella och kommersiella 

banker, riskkapitalbolag, samt affärsängelnätverk (ibid).  

 

De offentliga aktörerna finns på nationell, regional och lokal nivå. På nationell 

nivå kan dessa arbeta med utveckling av ekonomisk och industriell politik. 

Deras initiativ kan vara orienterade mot småföretagande, entreprenörskap, och 

skapande av nya nätverk (Sölvell, 2009). På regional nivå kan de politiska 

initiativen röra till exempel infrastruktur och klusterprogram. Man kan även vara 

närvarande från politiskt håll i samarbetet mellan industri och universitet. I 
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Sverige finns från statligt håll initiativ för att stärka svensk konkurrenskraft 

nationellt såväl som internationellt. Genom det offentligas samarbete med 

företag och universitet ska utvecklingen av kunskapsbaserade innovationer 

gynnas (Laestadius et al, 2007).  

 

Universitet är den fjärde aktören i sammanhanget och här inkluderas även 

forskningsinstitut, olika former av teknikspridningsorganisationer och 

forskarbyar. Samarbetsorganisationerna kan exempelvis vara privata eller 

kombinerat offentliga och privata aktörer liksom icke statliga organisationer, 

handelskamrar, formella nätverk, klusterorganisationer. Slutligen definieras 

”media” som en viktig aktör vilket främst bidrar till att bygga ett kluster 

varumärke (Sölvell 2009).  

 

3. FRAMGÅNGSFAKTORER I KLUSTER – EN 

LITTERATURGENOMGÅNG 

Sölvell (2009) hävdar som framgår ovan att vissa kluster växer fram och lyckas 

långsiktigt att attrahera och bibehålla engagerade medlemmar medan andra 

kluster förblir små och till sist läggs ner. Av detta kan man dra den enkla 

slutsatsen att vissa kluster är mer framgångsrika än andra. Men vad är det som 

egentligen på operativ nivå gör att vissa kluster lyckas och andra inte?  

 

Ett sätt att hantera denna frågeställning – vilket är en stor utmaning - är att 

definiera framgångsfaktorer som både möjliggör bedömningar av enskilda såväl 

som jämförelser mellan olika kluster - där skillnader mellan kluster t ex kan 

bestå i deras ålder, storlek, inriktning, typ av medlemmar och den miljö inom 

vilket klustret är verksamt. Viktigt är, som poängterades i avsnitt 1.4, att kunna 

hantera dynamiken i framgångsfaktorerna (t ex klustrets mognadsgrad) och 

samtidigt kunna utföra kvalitativa analyser oberoende av vilken typ av kluster 

det handlar om (t ex inriktning och miljö). Ett försök att definiera sådana 

framgångsfaktorer beskrivs nedan. 

 

3.1 Idé 

För att kunna utvecklas måste klustret ha en bärkraftig idé mot vilken 

verksamheten kan orienteras. En tydlig idé indikerar vilket behov som klustret 

tillfredsställer, vem klustret vänder sig till och vilka resurser som finns 

tillgängliga för dess medlemmar. Det är viktigt att poängtera att idéer inte är 

statiska utan utvecklas och förfinas i samspel med omvärlden, som t ex 

klustermedlemmar, finansiärer, och andra involverade aktörer (Klofsten, 2005; 

Davidsson et al, 2006). Studier visar också vikten av att på ett tidigt stadium 

förankra idén i den miljö inom vilken den skall utvecklas och exploateras 

(Olofsson, 1979; Klofsten, 2005). 
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Det finns flera studier som poängterar att bärkraften i själva klusteridén är en 

utgångspunkt för framgång. Lundequist & Power (2002) hävdar att idén är den 

röda tråden i allt vad klustret tar sig för både för att mobilisera vid start såväl 

som under klustrets fortsatta utveckling. Forskare hävdar vikten av att 

förkroppsliga idén i ett starkt varumärke för att skapa gemenskap och 

tillhörighet bland klustrets medlemmar (Klofsten & Jones-Evans, 1996; 

Athiyaman & Parkan, 2008) och samtidigt använda detta som ett instrument i 

marknadsföringen riktad mot potentiella intressenter inom både privat och 

offentlig sektor (Sölvell, 2009). 

 

3.2 Drivkrafter och engagemang 

Utgångspunkten är att det finns en eldsjäl(ar) och engagerade medlemmar som 

utgör aktivitets- och förändringskraften i klustret.  

 

Att leda och utveckla kluster handlar om att skapa och hantera aktörsnätverk, ta 

tillvara möjligheter som uppstår i konstellationer av företag samt skapa 

attraktiva erbjudanden för medlemmar – klart entreprenörskapsorienterade 

aktiviteter. Därför är det förvånande att så få studier behandlar själva 

entreprenörskapet i klusterutvecklingsprocessen. Utan drivkraftiga och 

engagerade individer är det svårt att tänka sig att ett kluster skulle kunna 

utvecklas progressivt. Det finns dock två studier som berör området: 

 

 Lundequist & Power (2002) understryker vikten av ”cluster drivers” i all 

form av klusterutveckling. Det handlar om individer från samtliga 

aktörstyper (jfr triple helixmodellen) som har kapacitet att engagera sig i 

klusterarbetet. 

 Ecotec (2001) hävdar att för att förstå mekanismerna bakom framväxande 

kluster så måste vad de kallar klusters ”entrepreneurial spirit” identifieras. 

Den utgörs av enskilda medlemmar, villiga att testa och utveckla nya 

idéer samt av närvaro av en ”total” entreprenörskapskultur inom klustret. 

 

Klofsten & Jones-Evans (1996) definierar flera framgångsfaktorer i samband 

med support av akademiskt entreprenörskap. En av dessa är närvaro av en 

kärngrupp som vanligtvis består av en eldsjäl som backas upp av en styrgrupp 

av engagerade medlemmar. En viktig uppgift för kärngruppen är att ta tillvara 

eldsjälens drivkraft och kanalisera denna i syfte att fullfölja strategier och mål 

med verksamheten. Liknande resonemang fanns redan i Normann (1975) där 

han diskuterar betydelsen av mindre grupperingar inom företag som har makten 

och avspeglar de dominerande idéerna. Mycket av en verksamhets förmåga 

(eller oförmåga) menar han kan förstås genom analys av kärngruppen. 
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3.3 Aktiviteter 

Utgångspunkten är att det måste finnas aktiviteter som skapar nytta att vara med 

i klustret. Det kan exempelvis vara frågan om olika former av tränings- och 

utbildningsprogram för entreprenörer samt relationsskapande aktiviteter med 

syfte att öka kontaktytorna mellan entreprenörer. En viktig aspekt är att dessa 

aktiviteter skall vara kompletterande till och inte konkurrera med verksamhet 

som normalt skulle kunna erbjudas på marknaden på kommersiella villkor (c.f. 

Jones-Evans & Klofsten, 1997). 

 

Cohen & Levinthal (1990) myntade ordet ’absorptionskapacitet’ vilket i korta 

ordalag betyder att det finns barriärer som förhindrar lärande hos individer eller 

företag. Detta kan bero på att dessa inte inser eller vill inse värdet av att delta i 

aktiviteter eller kanske saknar förmågan att ta till sig nyttan av dessa. Flera 

andra studier för liknande resonemang och visar att det kan vara svårt att få 

företag att ta till sig och medverka i aktiviteter som inte direkt appellerar på den 

dagliga verksamheten. I sammanhanget brukar det talas om ett gap som finns 

mellan utbud och efterfrågan vilket kan bero på flera saker, som exempelvis 

brist på tid och ekonomiska resurser för att delta, okunskap om vad för slags 

aktiviteter som finns på marknaden och en överlag negativ inställning till att 

dessa positivt bidrar till verksamhetens utveckling (Gibb, 1990). Därför kan vara 

svårt att nå fram till företagen med olika former av aktiviteter och program 

(ibid) 

 

Andra studier visar dock att entreprenörer beroende på erfarenhet och grad av 

framgång uppvisar olika attityder till kompetenshöjande aktiviteter. Klofsten 

och Mikaelsson (1996) fann att ju längre entreprenören kommit i sin 

utvecklingsprocess och ju mer framgångsrik denne var, desto positivare var 

attityden till att medverka i aktiviteter av det här slaget. Studien visade att 

företag som kommit längre in sin utveckling både hade mer resurser att söka 

efter olika alternativ och dessutom uppvisade en högre betalningsförmåga att 

kunna delta på aktiviteter med hög image relativt sina yngre mindre utvecklade 

medspelare (ibid). 

 

Det finns flera faktorer som kan bidra till att höja attraktivitetsgraden på 

aktiviteter. Exempelvis kan det erbjudas aktiviteter som är avpassade till 

företagens mognadsgrad (Athiyaman & Parkan, 2008; Norrman, 2008). Ett 

annat exempel är att det finns närvaro av etablerade entreprenörer 

(’Champions’) som utgör förebilder och kan agera mentorer för yngre 

entreprenörer samt ger den lyskraft som behövs för att klustret skall utvecklas 

(jfr Etzkowitz, 2002). Det kan också handla om att det i klustret finns särskilt 

framgångsrika företag, framförallt stora företag vars engagemang kan tillföra 

resurser som kan vara svåra att få tillgång till om företaget inte är med i klustret 

(Raines, 2000; Ecotec, 2001). 
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3.4 Kritisk massa 

Utgångspunkten är att ett kluster utgörs av en grupp medlemmar och att det 

bland dessa måste finnas både en kritisk massa i antal och en mångfald för att 

klustret skall kunna fungera effektivt. Tanken är att i ett för litet kluster 

begränsas mångfalden och därmed också utbytet mellan medlemmarna. I det 

motsatta fallet blir det svårt att hålla samman och få en överblick över klustret 

och därmed finns en risk för minskat utbyte. Det finns flera studier som tangerar 

problematiken kring kritisk massa i kluster, som exempelvis följande: 

 

 Existensen av formella såväl som informella nätverk för utbyten är 

centralt i all klusterutveckling (Lundequist & Power, 2002). 

 Utvecklingen av ett kluster är beroende av engagerade medlemmar och 

detta förutsätter en kultur som främjar tillit och öppenhet bland de 

inblandade (Iammarino & McCanne, 2006; Morosini, 2004). 

 För att ett kluster skall kunna växa och utvecklas måste det finnas ett 

inflöde av människor med olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper 

(Sölvell, 2009). 

 Effektiv kunskapsintegration, komplettering och informationsflöde är 

viktiga aspekter i kluster (Morosini, 2004; Breschi & Lissoni, 2003). 

 Tillgång till en mångfald av resurser som är hårda (t ex fysisk 

infrastruktur och finansiering) och kvalitativa (t ex kunskaper och 

information) är viktiga komplement i all innovations- och 

entreprenörskapssupport (Autio & Klofsten, 1998). En annan aspekt på 

mångfald är vad forskare kallar ”Related variety” (se Boschma & 

Iammarino (2007) som innebär att det mest effektiva idéutbytet och 

kunskapsspridningen äger rum mellan företag verksamma inom 

närbesläktade men ändå olika industrier. Detta står dock i 

motsatsförhållande till Glaeser et al. (1992) som förespråkar 

sektorsspecialisering där lärande mellan företag bäst sker när dessa verkar 

inom samma bransch. 

 

En modell som fått stort genomslag under de senaste tio åren är triple helix, som 

visar att progressiv regional utveckling sker genom ett nära samarbete mellan tre 

huvudaktörer; företag, universitet och samhälle (Etzkowitz & Leydesdorff, 

2000). I dessa tre aktörer inkluderas såväl privata eller offentlig/privata aktörer 

som icke statliga organisationer. 

 

3.5 Organisation 

Utgångspunkten är att det finns en organisation som koordinerar och utvecklar 

klustrets verksamhet samt hanterar relationer nödvändiga för dess tillväxt och 

utveckling. 
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Studier visar att intermediärorganisationer (t ex en klusterorganisation) utför ett 

arbete som normalt sett inte skulle kunna ske på kommersiella villkor 

(Etzkowitz, 2002; Dti, 2004). I detta arbete ingår exempelvis att: 

 

 Arrangera mötesplatser där klustermedlemmar kan mötas och utbyta 

erfarenheter (Lundequist & Power, 2002). 

 Utveckla ett kommunikationssystem för att hantera relationer till 

klustermedlemmarna (Breschi & Lissoni, 2003).  

 Designa aktiviteter och program avpassade till medlemmarnas behov och 

önskemål (Klofsten & Jones-Evans, 1996). 

 Etablera relationer med det omkringliggande innovationssystemet som på 

olika sätt påverkar klustrets verksamhet som t ex finansiärer och 

policyaktörer (Sölvell, 2009). 

 

Intermediärorganisationer är i de flesta fall små och består av en handfull 

medarbetare som verkar i ett större nätverk av kompletterande relationer med 

resurspersoner som exempelvis agerar coacher, mentorer, och programledare 

(Jones-Evans et al, 1999). 

 

En studie av svenska kluster visar hur viktigt det är att definiera olika roller i 

kluster och man fann att en vikigt orsak till att vissa kluster inte lyckades ’lyfta’ 

gick att hänföra till att offentliga aktörer hade tagit på sig företagens roller 

utöver sina egna inom den offentliga sektorn (Ledningskonsulterna, 2008). 

 

4. INTERVJUER AV KLUSTERLEDARE – ANALYS OCH 

REFLEKTION 

Som framgick tidigare har fem kluster studerats för att kunna matcha de från 

litteraturgenomgången definierade framgångsfaktorerna med praktisk 

verksamhet i klustren. De intervjuade klustren har följande inriktning: 

 

 InternetBay - stödjer ICT-företag i norra Sverige, Finland och Norge 

avseende marknadsförings- och försäljningsprocesser för att dessa 

effektivt skall nå regionala och internationella marknader.  

 SMIL - främjar med hjälp av ett aktivt engagemang i 

entreprenörskapsfrågor affärsutveckling i kunskapsintensiva företag 

lokaliserade i Linköpingsregionen.  

 Svenskt Marintekniskt Forum - med bas i Västsverige arbetar för att 

stödja utvecklingen inom den maritima branschen genom att exempelvis 

driva en projektarena, bygga nätverk mellan maritima företag och 

företräda branschen i olika marknadsföringssammanhang.  
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 The Paper Province – som har bas i Värmland verkar för företag inom 

pappers- och massaindustrin genom att arrangera aktiviteter i syfte att 

utveckla deras strategier för projektutveckling. 

 Uppsala BIO - stimulerar biotekniksektorns långsiktiga utveckling och 

tillväxt i uppsalaregionen. 

 

Nedan görs en genomgång och analys av respondenternas svar kopplat till de 

fem framgångsfaktorer; idé, drivkrafter och engagemang, aktiviteter, kritisk 

massa och organisation. 

 

4.1 Idé 

Samtliga respondenter hävdar att en förutsättning att kunna driva ett fruktbart 

klusterarbete är att det finns en bärkraftig klusteridé som är förankrad bland 

medlemmar och intressenter. Det framkommer tydligt att idén har ett ursprung i 

ett verkligt behov på marknaden – eller som en av respondenterna uttrycker:  

 

”Vi var några drivkraftiga individer inom vår bransch som träffades på 

olika nätverksträffar och vi kom fram till att det fanns ett behov av 

aktiviteter som helt enkelt inte fanns. Sedan satte vi ihop en ansökan och på 

den vägen är det…” 

 

Hur kan en bärkraftig idé utgöra en framgångsfaktor i ett kluster? 

Respondenterna anger här flera exempel där de menar att en sådan idé visar att 

klustret: 

 

 Fyller ett behov på marknaden och generar nytta för klustrets medlemmar. 

 Attraherar medlemmar som känner gemenskap och något att samlas kring. 

 Har ett effektivt kommunikationsinstrument som inneburit att klustret 

lyckats attrahera resurser (offentliga såväl som privata) för att bedriva 

verksamhet. 

 Etablerat en roll i innovationssystemet bland andra privata och offentliga 

organisationer inriktade mot att stödja entreprenörskap och innovation. 

 Idén ska också vara förankrad hos medlemmarna. 

 

I samliga fall har klusteridén sedan starten successivt förfinats. I ett av fallen 

visas detta tydligt:  

 

”Idén bakom vår verksamhet kom till därför att vi såg att grundarna av 

teknikbaserade företag hade brillianta tekniska kunskaper men ingen 

erfarenhet av att göra affärer. Genom att på olika sätt koppla samman dessa 

med erfarna entreprenörer (managementledare) var vi övertygade om att en 

slagkraftig kombination skulle uppstå. Från denna grundsyn förfinades idén 

och expanderade sedan till att omfatta en rad olika aktiviteter anpassade till 
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medlemmarnas mognadsgrad som exempelvis nätverksaktiviteter, 

startprogram för unga entreprenörer och program för de mer mogna och i 

många fall större företagen. Att ha en gemensam grundsyn - något att luta 

sig mot - har varit otroligt viktigt särskilt i tider då det varit turbulent där 

det funnits krafter som verkar för att vi skall göra allt möjligt.” 

 

4.2 Drivkrafter och engagemang 

Denna framgångsfaktor lyfts fram som en av de mest centrala för att förstå 

utvecklingen av ett kluster – och det handlar uteslutande om enskilda individer 

eller grupper av individer som står för dessa drivkrafter och engagemang. Det 

ses som mycket viktigt att säkerställa klustrets drivkrafter och engagemang 

genom en kontinuerlig tillgång till eldsjälar och ett ”system” för att understödja 

dessa. 

 

Respondenterna lyfter fram två kategorier där det å ena sidan handlar om 

eldsjälar och andra sidan om engagerade personer. Till den första kategorin hör 

individer som vanligtvis finns i klusterorganisationen men kan också finnas 

bland klustrets medlemmar exempelvis i samband med initiering och 

genomförande av projekt. Eldsjälar är viktiga noder i nätverket, har den 

nödvändiga helhetssynen och utgör ofta klustrets ansikte utåt. Den andra 

kategorin utgörs av engagerade individer som på olika sätt stödjer eldsjälarnas 

arbete, och exempelvis finns representerade i klustrets styrelse eller olika 

arbetsgrupper. Det kan vara frågan om personer som genom sin position banar 

väg för klusterarbetet eller bär på en unik kompetens som skapar trovärdighet 

inför beslut och genomförande av aktiviteter.  

 

Flera av respondenterna hävdar att eldsjälsarbetet är en långsiktigt process där 

personen i fråga måste få tid på sig att komma in i rollen och i sitt arbete och få 

mandat från klustrets medlemmar. En av klusterledarna beskriver detta på ett 

tydligt sätt:  

 

”Det tog mig nästan två år att komma in i arbetsrollen och få en överblick över 

klustrets medlemmar. Jag byggde också successivt upp en trovärdighet och 

ibland kan det till och med vara så att jag representerar företag på mässor eller är 

inbjuden att hålla seminarier där företag i klustret presenteras.” 

 

4.3 Aktiviteter 

Intervjuerna visar hur viktigt det är att i samband med utveckling och 

genomförande av aktiviteter inte betrakta klustrets målgrupp som homogen utan 

snarare som en grupp aktörer med gemensamma intressen men där det finns en 

rad individuella behov. Respondenterna menar att en viktig del av klustrets 

framgång just avspeglas i förmågan att tillfredsställa dessa delbehov. Det finns 

flera ingredienser i receptet för att skapa attraktiva aktiviteter menar de 
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intervjuade som att exempelvis: 

 

 Alltid erbjuda högsta möjliga kvalitet, där majoriteten av inslagen håller 

internationell nivå som i vissa fall kan göra klustret oumbärligt för dess 

medlemmar. 

 Utveckla aktiviteter och program som logiskt hänger samman som 

tillsammans bildar ett system. 

 Kontinuerligt genomföra uppföljningar för att få reda på om klustret gör 

rätt saker. 

 Kompletterar medlemmarnas egen verksamhet. 

 Ger mervärde för alla triple helix-aktörer. 

 

En viktig indikator på att det görs ”rätt saker” är när medlemmar återkommer till 

aktiviteterna. En av respondenterna preciserar detta på följande sätt:  

 

”Företagare är ett mycket upptaget släkte och har inte tid att delta på 

aktiviteter som de inte upplever som bra. Om man får samma entreprenör 

att delta flera gånger så har man bevisat att det man gör är bra! Det är 

samtidigt viktigt att notera att en del entreprenörer deltar intensivt under en 

viss period för att sedan helt försvinna en längre tid. När sedan samma 

entreprenör efter några år dyker upp igen känns det otroligt 

tillfredsställande. Det är således viktigt att också ha klart för sig att ens 

verksamhet för stunden inte passar alla och det är inget fel i det.” 

 

Klustren har idag ett bredare utbud än vid starten vilket beror på att man 

kontinuerligt lärt sig vad som efterfrågas men samtidigt också vad som är 

möjligt att få finansiering för. Flera respondenter menar att det är näst intill 

omöjligt att driva kluster på kommersiella villkor och att det därför är viktigt att 

inte bara sälja in verksamhetens förträfflighet till klustrets medlemmar utan 

också till potentiella finansiärer som vanligtvis är offentliga aktörer. 

 

4.4 Kritisk massa 

Intervjuerna visar tydligt att frågor som rör antal klustermedlemmar, utbytet 

mellan dessa och nätverksaspekter i största allmänhet är något som är mycket 

centralt och därför upptar en stor andel av klusterledarnas arbete. En av 

respondenterna uttryckte detta på följande sätt:  

 

”Antalet medlemmar i vårt nätverk blev ganska snart efter starten 50 och vi 

växte därefter nästan ingenting – nya medlemmar rekryterades och gamla 

gick ur. Vi tycker att just 50-60 medlemmar var det optimala och vi hade 

god tillströmning till våra aktiviteter. Men efter några år började det gå 

trögt - till och med i våra mest populära aktiviteter. Aktiva medlemmar 

började tröttna på varandra och flera började dra sig ur vårt nätverk. Vi 
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beslöt då att påbörja en rekryteringskampanj och lyckades på så vis nästan 

fördubbla vårt medlemsantal. Detta i kombination med att vi också började 

samarbeta mer med andra nätverksaktörer gjorde oss attraktiva och vi var 

med i matchen igen.” 

 

Flera av respondenterna hävdar att just begreppet ”medlem” är ett otydligt 

begrepp eftersom det finns både aktiva och passiva medlemmar vilket på ett 

tydligt sätt påpekades av en klusterledare: 

 

”Vårt nätverk består av en inre kärna av omkring 30-40 medlemmar som är 

aktiva. Sedan har vi nästan dubbelt så många som trots att de betalar en 

medlemsavgift nästan aldrig är med på våra aktiviteter. Men det händer 

också att passiva medlemmar blir aktiva och vice versa och det kanske är så 

det skall vara. Samtidigt skulle det nog vara svårt att leda klustret om alla 

medlemmar helt plötsligt skulle bli aktiva.” 

 

Det tycks således vara svårt att definiera en kritisk massa utifrån ett exakt antal 

medlemmar. Det handlar istället om, som en av klusterledarna uttryckte det: 

 

”Det gäller att hitta sin trivselvikt vad gäller antal medlemmar. Ett stort 

antal medlemmar kan öka kraften i det man gör men samtidigt tappar man 

kontakten med den enskilde medlemmen – vilket är mycket negativt. I det 

motsatta fallet - om det är för få - så finns en risk för minskad mångfald och 

utbyte.” 

 

Just mångfalden i nätverket är en aspekt som lyfts fram som viktig att beakta för 

att uppnå klusterframgång. Följande citat exemplifierar detta: 

 

”Mångfald är jätteviktigt – unga kreativa människor möter äldre och mer 

erfarna - det är då det händer positiva saker.” 

 

”Vi har 30 medlemsorganisationer vilka står för den absoluta majoriteten 

av bioteknikföretagen i regionen. Vi har jobbat mycket hårt för att få med 

småföretagen eftersom vi tror att kombinationen stort – smått och ungt – 

gammalt är en viktig kombination i vårt kluster.” 

 

”Vi har också medlemmar som inte direkt faller inom vår målgrupp som t 

ex de offentliga aktörerna. Dessa anser vi kan vara bra att ha med då de kan 

erbjuda kompletterande resurser till våra medlemmar.” 

 

Flera av de intervjuade påpekar vikten av informella nätverk och öppenhet bland 

klustermedlemmarna. Exempelvis hävdar en av klusterledarna följande: 
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”Majoriteten av de aktiviteter vi genomför sker i grupp där företag träffas 

för att dela erfarenheter med varandra. För att uppnå resultat krävs det att 

deltagarna är öppna och verkligen delger erfarenheter, vilka knäckfrågor 

som finns etc. Samtidigt måste man vara medveten om att deltagare kan 

vara konkurrenter med varandra vilket kan verka hämmande på dialogen. 

Det gäller från arrangören att ha en fingertoppskänsla för vad som kan 

diskuteras och ha ett upplägg därefter.” 

 

En annan aspekt i sammanhanget är de resurser som tillhandahålls för 

medlemmarna inom klustret. Uteslutande handlar det om ’mjuka’ resurser som 

exempelvis nätverksarrangemang, utbildningar och träningsaktiviteter relaterade 

till innovation, management och ledarskap. Överlag har klustren varit försiktiga 

i att erbjuda ’hårda’ resurser som t ex riskkapital och lokaler då de anser att det 

redan finns professionella aktörer på marknaden som har detta resursutbud. 

 

4.5 Organisation 

Klusterorganisationen kan karakteriseras av knappt en handfull anställda 

personer i en stab med ett externt nätverk av aktörer och personer som temporärt 

engageras för att utveckla och genomföra aktiviteter. Genom ett välutvecklat 

informationssystem (t ex hemsida och medlemsregister) sköts kommunikationen 

med medlemmarna.  

 

Respondenterna hävdar att organisationen framförallt har två uppgifter. Dels 

handlar det om att framgångsrikt omvandla idéer för klusteraktiviteter som finns 

till konkreta aktiviteter och dels säkra finansieringen för att kunna genomföra 

dessa aktiviteter. Följande exemplifierar detta: 

 

”Vi kan fånga upp idéer i klustret – som kanske inte av de som bär på dem 

uppfattas som särskilt viktiga – men som kan vara betydelsefulla för andra 

medlemmar i klustret.” 

 

”I många fall speglar de idéer vi får in upplevda behov som i vissa fall kan 

vara ganska opreciserade. Det gäller att kunna bearbeta och utveckla dessa 

till verkliga behov som sedan omsätts i bra aktiviteter.” 

 

”Vi gör saker som normalt inte skulle finnas på marknaden vilket innebär 

att verksamheten är beroende av långsiktiga offentliga medel. En mycket 

viktig roll som klusterorganisationen har är därför att etablera relationer 

med finansiärer och andra aktörer i innovationssystemet som dels kan 

tillhandahålla resurser men också på annat sätt vara potentiella 

samarbetspartners.” 

 

Samtliga intervjuade hävdar bestämt att ett kluster (som har en uttalad vision) 
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inte skulle fungera utan en stab. Medlemmarna har inte tid eller resurser att 

själva utföra det arbete som krävs enligt ovan. Det är också viktigt att det finns 

en ’oberoende’ aktör som representerar ’alla och samtidigt ingen’.  

 

Flera respondenter poängterar vikten av att inte bli alltför beroende av en 

eldssjäl. Om denne slutar kan detta vara mycket negativ för hela klustrets 

utveckling. En viktig del av organisationsarbetet är därför att sprida erfarenhet 

och kompetens så att det finns flera personer som kan axla eldsjälens roll om det 

skulle behövas. Samtidigt finns en medvetenhet om att det kan vara mycket 

svårt. 

 

5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att definiera generella kvalitativa 

framgångsfaktorer för kluster. Utgångspunkten är att dessa skall gälla för alla 

kluster oavsett branschfokus, mognadsgrad, inriktning och aktivitetsportfölj. 

Framgångsfaktorerna skall också kunna användas av praktiker som är 

verksamma i kluster (t ex klusterledare) och aktörer som på olika sätt har 

intressen i kluster (t ex finansiärer) samt personer med ett akademiskt intresse av 

kluster (t ex klusterforskare). 

 

Studien genererar följande huvudsakliga slutsatser: 

 

 Det är möjligt att definiera generella och kvalitativa framgångsfaktorer för 

kluster (se figuren nedan). Dessa är relaterade till klustrets verksamhet 

(idé, aktiviteter och organisation), aktörer och individer (engagemang och 

drivkrafter) och extern koppling (kritisk massa). 

 Framgångsfaktorerna är alla dynamiska. Genom operationalisering så är 

det högst troligt att dessa går att mäta och praktiskt tillämpa. 

 

Figur: Generella framgångsfaktorer i kluster 
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Matchningen mellan genomgången teori för att definiera möjliga 

framgångsfaktorer med genomförda intervjuer, visar på en stor konsensus 

avseende vad som är vikigt att beskriva och analysera för att förstå framgång i 

all form av entreprenörskaps- och innovationssupport där klusteraktiviteter är en 

vikig del. 

 

5.1 Framgångsfaktorer och dynamiska aspekter 

I rapportens inledande kapitel diskuterades möjligheten av att använda 

organisationsteoretiska resonemang som ett hjälpmedel för att definiera 

kvalitativa framgångsfaktorer. En modell som lyftes fram var 

”Affärsplattformsmodellen” (Klofsten, 1992; Davidsson & Klofsten, 2003) som 

är ämnad att bedöma mognadsgraden i unga företag. En affärsplattform har 

uppnåtts när det unga företaget har övervunnit sin sårbarhet och frånsett att inget 

dramatiskt inträffar så finns det goda chanser att företaget kommer att 

långsiktigt överleva och växa.  

 

Affärsplattformsmodellen byggs upp av åtta generella kvalitativa aspekter på 

företagets tidiga utveckling som exempelvis idé, kärngruppens drivkraft och 

engagemang samt relationer mellan potentiella kunder. Dessa aspekter mäts 

sedan på en ’ordinalskala’ vilket gör det möjligt att genom en nivåbedömning 

analysera aspekternas utveckling över tiden. Genom att bedöma hur pass 

utvecklade aspekterna är vid en viss tidpunkt, är det möjligt att bestämma 

företagets status i utvecklingsprocessen. Exempelvis är det skillnad på en 

kontakt och en relation. Vad gäller aspekten ’kund’ så är en naturlig 

utvecklingsprocess att en kontakt leder fram till en testförsäljning som sedan i 

bästa fall leder till en etablerad kundrelation.  

 

Jag bedömer att det är möjligt att tillämpa resonemanget kring dynamiska 

aspekter på framgångsfaktorer i kluster och på så vis kunna bedöma huruvida ett 

kluster har uppnått en klusterplattform. 

 

5.2 Klusterplattform 

Jag tillämpar sålunda ett affärsplattformsresonemang på kluster – men istället 

kallas denna plattform för klusterplattform. Utgår vi från analysenheten 

klusterorganisation så uppvisar denna på ett övergripande plan – trots olika 

kommersiella villkor – flera viktiga likheter med företag. En klusterorganisation 

har likt ett företag: 

 

 ett utvecklingsförlopp som omfattar en process från start till etablerad 

organisation där framgången i utvecklingen är beroende av en tydlig idé 

som tillfredsställer ett behov, individers drivkrafter och engagemang och 

en förankring i intressentled 
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 en uppgift att tillfredsställa en målgrupp och inom ramen för denna 

utveckla en förmåga att både kunna attrahera och hantera resurser. 

 

För att etablera en klusterplattform måste klusterorganisationen likt ett företag 

övervinna sin initiala sårbarhet och etablera en plattform med syfte att trygga 

långsiktig överlevnad och utveckling. En klusterplattform kan med detta som 

utgångspunkt definieras som:  

 

’Ett tillstånd där klusterorganisationen tillförs resurser och kan utnyttja 

dessa på ett sådant sätt att det kan överleva och utvecklas – under 

någorlunda normala förhållanden. Genom att uppnå en klusterplattform 

kan klusterorganisationen i hög grad på egen hand tillskapa resurser och 

hantera dessa på ett tillfredsställande sätt. Denna egenskap är inte tillfällig 

utan långsiktig. Det är frågan om en mer komplett klusterorganisation’.  

(jfr Klofsten, 1992, s. 9) 

 

Detta tillstånd uppnås genom att effektivt hantera de fem framgångsfaktorerna 

och utveckla dessa till erforderliga nivåer. 

 

5.3 Operationalisering av framgångsfaktorer och villkor för att uppnå en 

klusterplattform 

I detta avsnitt definieras för varje framgångsfaktor konkreta frågeställningar som 

mäter status i utvecklingen för respektive faktor. På så sätt skulle det också 

kunna vara möjligt att bedöma om ett kluster har uppnått en klusterplattform 

eller inte. 

 

5.3.1 Idé 

I ett fungerande kluster finns en bärkraftig idé som tydligt deklarerar vem som 

är medlem och vad som erbjuds denne. 

 

Frågeställningar: 

 Hur kan klustrets idéutveckling beskrivas?  

 Är idén kommunicerbar till klustrets medlemmar? 

 Är idén förankrad bland klustrets medlemmar?  

 

Villkor för klusterplattform: 

Det måste finnas en grundläggande och tydlig idé som möjliggör en förståelse 

för det unika i klustrets verksamhet. Idén behöver också vara förankrad hos 

medlemmarna. 

 

5.3.2 Drivkrafter och engagemang 

Utgångspunkten är att det finns eldsjälar och engagerade medlemmar som utgör 

aktivitets- och förändringskraften i klustret. 
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Frågeställningar: 

 Hur kan klustrets utveckling avseende drivkrafter och engagemang 

beskrivas? 

 Finns det en identifierbar eldsjäl i klustret? 

 Finns det ett brett engagemang inom klustret? 

 

Villkor för klusterplattform: 

I klustret finns minst en person med starka drivkrafter att bygga upp ett kluster. 

Det finns genomgående ett mycket starkt engagemang hos personer och aktörer i 

klustret. 

 

5.3.3 Aktiviteter 

I kluster utbjuds aktiviteter som skapar nytta för medlemmarna att vara med i 

klustret. 

 

Frågeställningar: 

 Hur kan klustrets aktivitetsutveckling beskrivas? 

 Beskriv hur klustrets aktiviteter tillfredställer olika medlemmars behov. 

 Finns det medlemmar som kan verifiera nyttan av erbjudandet? 

 

Villkor för klusterplattform: 

En utvecklad aktivitetsportfölj måste finnas som har accepterats av en avsevärd 

del av klustrets medlemmar och att dessa deltar återkommande i aktiviteterna. 

 

5.3.4 Kritisk massa 

Kluster utgörs av en grupp medlemmar som anser det meningsfullt att medverka 

i dess aktiviteter.  

 

Frågeställningar: 

 Hur kan klustrets arbete att definiera en målgrupp beskrivas? 

 Finns det en kritisk massa av medlemmar som bidrar till mångfald och 

utbyte i klustret exempelvis i form av unga eller mogna företag med 

mångfacetterade erfarenheter och kompetenser? 

 Finns det medlemmar som kan verifiera kritisk massa och mångfald vilket t 

ex framgår av utvärderingar eller annan dokumentation som avspeglar 

antalet medlemmar och dessas karaktär ? 

 

Villkor för klusterplattform: 

Klustret är på en grundläggande nivå klar över målgruppen. Det finns en kritisk 

massa och mångfald individer, företag och organisationer som gör att 

medlemskap i klustret upplevs som meningsfullt. 
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5.3.5 Organisation 

Utgångspunkten är att det finns en organisation som koordinerar och utvecklar 

klustrets verksamhet.  

 

Frågeställningar: 

 Hur kan klustrets arbete att utveckla en fungerande organisation 

beskrivas? 

 Finns arbetssätt som effektivt tillvaratar medlemmarnas behov? 

 Finns det exempel som kan verifiera effektiviteten i klustrets organisation 

(t ex kommunikationssystem och självorganiserade grupper)? 
 

Villkor för klusterplattform: 

En fungerande organisationsstruktur finns. Den gör det möjligt att hantera 

problem, integrera, koordinera och samordna vikiga funktioner i och utanför 

klustret.  

 

5.4 Implikationer, rekommendationer och tillämpningar 

Tidigare studier har varit kritiska till traditionell utvärdering. Detta med bl a 

argumenten att man i dessa utvärderingar i hög grad har använt sig av 

kvantitativa mått (indikatorer) som inte lämpar sig för kontinuerlig analys, inte 

fångar upp lärprocesser och ej heller de verkliga orsaks- och verkan sambanden 

(Brulin et al, 2009; Kempinsky, 2004; Ledningskonsulterna, 2008). Trots 

rådande kritik existerar det naturligtvis ingen bästa metod vid studier av kluster 

utan val av metod hänger samman med den övergripande problemställningen 

och karaktären på formulerade forskningsfrågor (Yin, 2009). Kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetodik kan dessutom med fördel användas som varandras 

komplement (ibid). Denna studie slår ett slag för kvalitativa mått som mäter 

utveckling i en organisation över tiden sett ur ett helhetsperspektiv. De fem 

generella framgångsfaktorerna kan möjliggöra följande för den som på olika sätt 

exempelvis studerar kluster och utformar rekommendationer till klusterledare: 

 

 Oberoende typ av kluster eller stadium i utvecklingen det befinner sig i 

ställa relevanta frågeställningar som appellerar på klustrets dagliga 

verksamhet.  

 Rekommendationen är att vid studier av och rådgivning till kluster 

utgå från den operativa verksamheten hur den utformad och den 

nytta den gör för den aktuella målgruppen. 

 Genom att jämföra framgångsfaktorerna med varandra går det att på ett 

relativt enkelt sätt bedöma orsak och verkan samband i klustrets utveckling.  

 Framgångsfaktorerna är således inte isolerade från varandra utan 

påverkar varandra vilket innebär att rekommendationer bör 

utformas från en helhet – den interaktion som finns mellan 
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faktorerna i klustrets verksamhet. 

 Den kvalitativa ansatsen möjliggör en analys av utvecklingens dynamik 

och de eventuella lärprocesser som sker i klustret.  

 En förståelse för klustrets mognadsgrad är att rekommendera vid 

studier av kluster och rådgivning till ledare för kluster. 

Framgångsfaktorerna på övergripande nivå är desamma men dessa 

kan dock vara olika utvecklade beroende på hur långt ett kluster har 

kommit i mognad. 

 

Genom att introducera begreppet klusterplattform finns ett prestationsmått 

definierat som anger vad som krävs för att ett kluster på lång sikt 

verksamhetsmässigt skall vara hållbart. Genom att använda generella 

framgångsfaktorer och beskriva deras dynamik över tiden så går det att avgöra 

hur långt ett kluster har kommit i sin utveckling och dessutom vilka faktorer 

som utvecklats. Rekommendationen är således att använda de generella 

framgångsfaktorerna både för att studera enskilda klusters förutsättningar att nå 

framgång och som prestationsmått vid jämförelser mellan kluster som befinner 

sig i samma såväl som olika utvecklingsfaser. 

 

I rapporten har medvetet utelämnats en rad kvantitativa mått som exempelvis 

antal företag, ökning av antal anställda eller omsättningstillväxt. Dessa mått kan 

lämpligen komplettera de kvalitativa mått som utvecklats i rapporten. Man skall 

också ha all respekt för de metoder som varje kluster använder för att mäta 

effekten av olika aktiviteter.  

 

 

Det är inte ovanligt att klusterorganisationen använder egna mått för att kunna 

läsa av medlemmarnas attityder och bedömningar av olika aktiviteter. Sådant 

material är naturligtvis värdefullt att använda i den kvalitativa bedömningen. 

 

Klusterledarna fick (se avsnitt 1) möjlighet att kommentera rapporten och 

framgångsfaktorernas relevans. Responsen var otvetydigt mycket positiv och 

exempelvis utryckte en av klusterledarna följande: 

 

”En intressant rapport. Jag håller med om att det skulle vara väldigt bra att 

ha en, som du kallar det, klusterplattform, som är beskriven på ett sådant 

sätt att man diskutera den och jämföra med andra kluster och jag håller 

också med om de 5 framgångsfaktorerna du redovisar. Alla 5 är 

avgörande. Jag skulle vilja påstå att om en av de 5 fallerar eller brister på 

ett väsentligt sätt, då kommer inte klustret att överleva någon längre tid. 

Detta sagt efter 10 års erfarenhet med…. och under denna tid studerat en 

mängd andra kluster, och deras uppgång och fall. Det jag kan känna är 

frågan om förmåga att finansiera, den är svårbedömd på sikt. För att man 
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klarat av några år så innebär det inte per automatik att man kommer att 

vara framgångsrik i fortsättningen, men å andra sidan har man, som t.ex. 

vi, klarat av att göra det i 10 år så kanske man kan säga att vi upparbetat 

en förmåga att finansiera oss, på ett tydligare sätt än ett nystartat kluster. 

Summa summarum så tycker jag det är en värdefull rapport i den mening 

att den ger oss verktyg och begreppsapparat för att diskutera ett klusters 

mognadsnivå. Det kommer att vara användbart i olika sammanhang.” 

 

5.5 Fortsatt forskning 

I samhällsvetenskaplig forskning används ofta olika metoder som t ex fallstudier 

och enkätstudier, var för sig eller i kombination som ett kompletterande till 

varandra. Det är inte ovanligt att ett projekt börjar med fallstudier i syfte att 

skapa förståelse för ett fenomen för att sedan övergå till att testa genererade 

resultat kvantitativt genom en enkät till ett större antal respondenter (Yin, 2009).  

 

Studien av denna fråga skulle mycket väl kunna följa en sådan process. Efter att 

ha definierat fem generella och kvalitativa framgångsfaktorer skulle man kunna 

övergå till att studera ett stort antal kluster. Designen av en sådan studie skulle 

kunna se ut på följande vis: 

 

- Operationalisering av och design av enkät. 

- Testning av enkäten på pilotkluster. 

- Urval av 100-150 kluster (nationellt/internationellt). 

- Telefonbaserad enkätstudie. 

- Analys av enkäter och sökning efter likheter respektive likheter bland 

kluster. 

- Diskussion, slutsatser och rekommendationer. 

 

En sådan studie skulle kunna ge svar på ett flertal viktiga frågeställningar som 

exempelvis: Skiljer sig betydelsen av framgångsfaktorer åt vad gäller olika typer 

av kluster (t ex specialiserade, generella, omogna respektive mogna kluster). 

Detta kunna ge svar på hur olika typer av kluster strategiskt och operativt 

fungerar och om vissa framgångsfaktorer är mer viktiga än andra i ett klusters 

utvecklingsfaser. 
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Bilaga 

 

PRESENTATION AV FEM SVENSKA KLUSTER 

 

1. InternetBay 

Samarbetet inom IT mellan Umeå, Luleå respektive Uleåborgsregionerna 

innebär stora avstånd vilket medför att datorkommunikationen får stor betydelse. 

IT-klustret InternetBay startades 1999 för att samla och mobilisera kraften från 

samtliga IT-företag och medicinföretag och processindustri med fokus på IT. 

Klustret ville även utgöra en länk mellan industri, universitet och offentlig 

sektor. InternetBay ägs och drivs av de drygt 100 medlemsföretagen. Klustret 

stödjer IT-företag i regionen från Raahe i norra Finland runt Bottenviksbågen till 

Umeå i norra Sverige och huvudkontoret ligger i Luleå. Affärsidén är att 

underlätta företagande genom att öka kontakten mellan medlemmarna och deras 

kunder för att identifiera affärsmöjligheter och produktidéer och att gynna 

regionen genom varumärket, för att öka medlemmarnas avkastning.  

 

Aktörer 

InternetBay har idag ungefär 73 delägare, varav 65 IT-bolag. Ordförande för 

föreningen InternetBays styrelse är Leif Häggmark från Dataföreningen i Norr. 

Ordförande för Internetbay AB är Thomas Brännström, f.d. affärsområdeschef 

vid Ericsson och Tieto. 

 

Strukturfondsfinansiering 

Internet Bay klustret driver internationaliseringsprojekt och har just startat ett 

nytt som är ett projekt inom ramen för regionalfondsprogrammet i Övre 

Norrland. Klustret har också drivit ett liknande projekt som startade under den 

förra programperioden vilket dock är avslutat 

 

Medlemmar i InternetBay:  

Abelko, Acusticum, Adage, Ageri AB, Arctic Group, Argentum, Avantra AB, 

Behaviosec, B-G Berglund AB, BnearIT AB, Bodens kommun, Caretech AB, 

Cascade, CDT, Compodium International AB, Conny Ericsson Försäljning AB 

(Marratech), Data Ductus, Dataföreningen i Norr, Dataföreningen i Norrbotten, 

Designtech AB, Ericsson AB, Eurocon Infosystem AB, Evado Consulting AB, 

Exait AB, Fält Communications AB, FDT, FORTLAX, GeoVision Utveckling 

AB, Global Sun Engineering, IGIS, Instigo Solutions Oy, Intelliwork AB, 

Internit, InTime International AB, IP-Vision AB, Kappa Kraftliner Piteå, 

Lidström Consulting AB, LKAB, Luleå Energi, Luleå kommun, Luleå Mäss & 

Kongress, Luleå Näringsliv, Luleå Tekniska Universitet, MCC AB, Mobizoft 

AB, NEAVA AB, Optimation AB, Oricane AB, Oy Culmentor Ltd, Pajala 

Utveckling, Piteå kommun, Progira Radio Communications, Rubico AB, SCA 

Packaging Munksund AB, Skellefteå kommun, Sogeti Sverige AB Luleå, Sogeti 
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Sverige AB Umeå, SYSteam Health&Care, Tieto Sweden AB, UDK AB, UFK 

data, Umeå kommun, UNIGIL-Support AB, upKeeper Solutions AB. 

 

Varför startades Internet Bay? 

InternetBay startades av IT-industrin 1999 med målsättningen att korta de långa 

geografiska avstånden i regionen för att mobilisera den samlade kraften och 

positionera regionen som en av de främsta i världen gällande mobil och fast 

Internet-teknologi. 

 

Grundläggande idé 

InternetBays vision är att klustret ska stödja ICT-företag från norra Sverige, 

Finland och Norge i marknadsförings- och försäljningsprocesser för att nå 

regionala och internationella marknader. Inom dessa områden vill man bli störst 

och mest framgångsrik inom tio år. Man 

vill att företagen ska kraftigt öka sin omsättning och vinst med hjälp av klustrets 

medverkan. Baserat på InternetBays satsningar ska ICT-företagen i regionen se 

såväl global export som ömsesidigt samarbete som naturligt.  

 

Konkreta aktiviteter 

InternetBays verksamhetsområden bestäms av medlemmarnas huvudsakliga 

företagsområden vilket gör att klustrets verksamhetsområden förändras över tid i 

symbios med dess medlemmar. De främsta verksamhetsområdena är process IT 

– med både lokal och internationell marknadspotential, E-hälsa – av lokala 

drivande krafter och för internationella behov, mobilt Internet med produkter, 

service och tillämpning samt telecom med service för mobil telefoni och system 

för operatörer.  

 

InternetBay tillhandahåller en rad tjänster till medlemmarna: 

 Företagssupport. Genom InternetBay får medlemmar tillgång till ett stort 

företagsnätverk som i sig ger medlemmarna tillgång till nya marknader. 

Dessutom får medlemmarna möjlighet till support i situationer som till 

exempel i att skaffa företagskontakter, information om 

finansieringsmöjligheter, produkter från andra företag, hjälp med att hitta 

specialiserad kunskap, att hitta företag för samarbete samt råd och stöd för 

företagsutveckling.  

 Företagsevent. InternetBays företagsevent är avsedda för att utveckla det 

regionala nätverket mellan medlemmar och mellan medlemmar och 

köpare från regionen. De fyller ett flertal funktioner; att identifiera 

specifika företagsmöjligheter och nya produkt- och servicekoncept med 

internationell potential inom IT-industrin, att identifiera nya attraktiva 

leverantörer och lösningar för stora industriella partners och att öka 

köpares regionala inköp. Varje år anordnas InternetBays Partnering Event 
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där företag kan lära känna och hitta potentiella partners eller attraktiva 

produkter och specialiserad expertis.  

 InternetBay Export. InternetBays Export grundades främst för att förbättra 

kunskapen om export och öka försäljningen för ICT-företag. 

Exportprojektet ger företag en extra fördel genom företagsexpertis och 

expertkunskap. 

 InternetBay Exportkontor. Exportkontoret ansvarar för koordination, 

anställning, kontrakt, administration och diverse andra praktiska detaljer. 

Syftet med kontoret är att minska risknivån och att minska företagens 

startkostnader.  

 InternetBay Produkt. InternetBay samarbetar med universitet, 

utvecklingscenter och företag för att identifiera forskningsresultat, 

produktidéer och produktprototyper vilka introduceras för intresserade 

entreprenörer. Syftet är att ge entreprenörer en möjlighet att få 

information i ett tidigt stadium om vilka produktidéer eller prototyper som 

kan vara av intresse för dem att kommersialisera. För forskare och 

idéutvecklare ges möjligheten att identifiera ett företag eller en 

entreprenör som en potentiell samarbetspartner och som är villig att 

kommersialisera produkten.  

 

Vad har man åstadkommit? 

Efter en inventering av IT-branschen i norra Sverige erbjuder InternetBay 

företag ett exportkontor i London från september 2008. Många aktiva företag i 

regionen har utvecklat så konkurrenskraftiga produkter och tjänster att de anses 

kunna attrahera kunder med samma behov i andra delar av Europa. Det handlar 

om att få hjälp att ta det nödvändiga klivet ut och lyckas knyta rätt kontakter och 

exponera sig på en ny marknad. Tjänsten ska sänka medlemmarnas kostnader, 

minska administrativt arbete, sänka risker och stödja företagens marknadsföring 

i den utvalda regionen och framförallt, genomför konkret säljarbete. 

Exportkontoret ska ge företag möjlighet att snabbare och billigare komma igång 

med att göra 

affärer på en ny internationell marknad. Flera etableringar planeras efter 

kontoret i England, som till exempel i Tyskland, Frankrike och Italien. 

Målsättningen är att 2011 ha fem exportkontor aktiva utanför Sverige. Finns 

önskemålet från medlemsföretagen är man inte heller främmande för att 

undersöka framtida etableringar utanför EU. Kontakter finns med bland annat 

Indien där man tror på en enorm potential på tio års sikt.  

 

Framgångar för medlemsföretagen är exempelvis att Data Ductus belönades 

med Skellefteå kommuns företagspris 2009, upKeeper Solutions AB 

nominerades till Årets Energismartaste företag 2008 och att 2008 års IT-

norrbottning blev Maria Christensen, en av grundarna till Mobizoft. 
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2. SMIL 

Linköpingsregionen är en av Sveriges främsta vad gäller grundandet och 

utvecklingen av nya teknikbaserade företag. Hela Linköpingsområdet stödjer 

teknikföretag, med en högteknologisk industrimiljö där företag som Saab och 

Ericsson finns representerade och med teknikparken Mjärdevi Science Park. 

Många av de små teknikföretagen har utvecklats från Linköpings universitet. 

Egenföretagare inom teknikbaserade företag besitter ofta en överlägsen teknisk 

kunskap men är mindre kompetenta inom företagsutveckling. Därför har det 

föreslagits att för att komma runt dessa svagheter bör dessa företagare utveckla 

sin kompetens angående företagsledning. SMIL – Företagsutveckling i 

Linköping är ett nätverk som skapats för att främja utvecklingen av 

kunskapsintensiva företag i Linköpingsregionen. Nätverket har små finansiella 

resurser men genom nära samarbete med Linköpings universitet har en effektiv 

rollfördelning och organisation vuxit fram. Samarbetet innebär att man utnyttjar 

den energi och kompetens som finns inom SMIL:s nätverk av entreprenörer 

samtidigt som universitetet ansvarar för tillgången till finansiella och personella 

resurser.  

 

Aktörer 

SMIL samlar för närvarande cirka 160 teknikbaserade och kunskapsintensiva 

företag samt även organisationer som arbetar nära dessa. Hälften är 

akademikerföretag, grundade av studenter, doktorander eller forskarutbildade. 

Andra medlemmar kommer från ”vänkretsen”, bland annat tidigare NUTEK, 

banker och ett antal särskilt intresserade privatpersoner. Sedan starten har SMIL 

haft som målsättning att vara en organisation där industri och akademi arbetar 

nära för att utveckla den teknikbaserade sektorn i Linköping och Linköpings 

universitet är en vital samarbetspartner för SMIL.  

 

Strukturfondsfinansiering 

Tillsamman med CIE (Centrum för Innovation och Entreprenörskap) vid 

Linköpings universitet så erhålls via Länsstyrelsen i Östergötlands Län 

strukturfondsfinansiering för att bedriva entreprenörskapsprogram för den gröna 

näringen. 

 

Varför startades SMIL? 

Nätverket SMIL uppstod genom självorganisation. Ett antal företag i 

Linköpingsregionen med rötter inom IT lade grunden till nätverket då de slöt sig 

samman för att skapa en kollegial krets där de kunde stötta varandra när olika 

problem dök upp. Till denna krets kunde sedan olika sociala och 

kompetensmässiga utvecklingsprogram knytas. Nätverket fick en mer formell 

form 1984 då Företagsutveckling i Linköping (SMIL) bildades.  

 

Grundläggande idé 
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Huvudsyftet med SMIL:s verksamhet är att främja företagsutveckling och att 

skapa ett ständigt aktivt engagemang i frågor runt entreprenörskap. Basen skall 

vara kompetens, kunnande och nätverk som finns hos företagen. SMIL 

medverkar också i och stimulerar till aktiviteter i medlemsföretagen.  

 

Konkreta aktiviteter 

SMIL:s samarbete med Linköpings universitet och främst Centrum för 

Innovation och Entreprenörskap (CIE) går ut på att SMIL utgör en aktiv 

efterfrågesida medan CIE står för genomförandet av aktiviteter och program – 

och blir en för företagen förankrad och aktiv utbudssida. Parallellt har de 

praktiska utvecklingsaktiviteterna inriktade mot kunskapsintensiva företag givit 

bidrag till forskning och undervisning kring entreprenörskap inom universitetet.  

 

SMIL:s aktiviteter för medlemsföretagen sker dels genom riktade program 

antingen tillsammans med Linköpings Universitet (CIE) eller i egen regi, dels 

genom en rad olika nätverksaktiviteter:  

 

 Entreprenörskaps- och nyföretagarprogrammet (ENP) 

ENP riktar sig till personer som har en idé och vill utveckla den till ett 

företag eller annan verksamhet. Deltagare är studenter, forskare och 

personer från företag. Programmet varar i ungefär sex månader och utgår 

från deltagarnas egna behov. Ambitionen är att få fram en affärsplan 

genom att varva teoretiskt och praktiskt arbete. Workshops om bland 

annat affärsutveckling, ledarskap och finansiering varvas med praktiskt 

arbete. Varje deltagare får tillgång till en mentor, vilket ger en naturlig 

och värdefull koppling till verkligheten. Deltagarna kommer dessutom 

med i ett nätverk av cirka 300 teknik- och kunskapsintensiva företag i 

regionen. 

 Utvecklingsprogrammet 

Programmet riktar sig till kunskapsintensiva företag som etablerat 

verksamhet och syftet är att uppgradera affärsförmågan utifrån företagets 

specifika situation. Deltagarna arbetar gemensamt med centrala frågor 

såsom personalpolitik, ägarfrågor, utveckling av affärs- eller 

marknadsplan, finansiering eller organisation. Deltar gör mellan 6-9 

företag med maximalt tre representanter för varje företag, under minst ett 

halvår. Fakultetens roll är att under och mellan de olika arbetspassen vara 

tillgängliga för deltagarna med coachning och rådgivning. Hittills har över 

200 företag deltagit. Hörnstenar i programmet är: öppenhet och 

generositet – att dela med sig av sina erfarenheter, högt i tak – allt är 

tillåtet att diskutera, sekretess – det som diskuteras stannar i rummet, 

flexibilitet – vad händer i processen, tidsspann – moduler ger möjlighet 

till uppföljning, behovsstyrd ”näringstillförsel” – teoripass utifrån 

företagens behov, medansvar – grupperna deltar i processen. Programmet 
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har med olika intensitet genomförts sedan 1985. Exempel på tidigare 

deltagare är Sectra, IVP, Factum Elektronik, CMA, Epact, Gaia System, 

Kreatel Communications och MathCore Engineering. 

 Managementgrupper 

Managementgrupper skapas utifrån medlemmarnas önskemål och 

koncentreras till en specifik frågeställning, exempelvis kvalitetssäkring, 

marknadspositionering, internationalisering eller styrelsearbete. 

Arbetsformen är densamma som i utvecklingsprogrammet men deltagarna 

träffas oftare och under kortare arbetspass. Ledaren för en 

managementgrupp kommer vanligen från ett företag inom SMIL-gruppen. 

Hittills har 400 företag medverkat. Finansieringen av verksamheten har i 

huvudsak kommit från NUTEK:s Teknopolprogram, medan SMIL:s 

basfinansiering täcks genom medlemsavgifter. Tidigare deltagare i 

managementgrupper är bland andra Configura AB, Factum Elektronik 

AB, IVP AB, Calluna AB, Gaia System, Psykologpartners W&W och 

IBS-Vertex. 

 Nätverksaktiviteter 

De aktiviteter som arrangeras i SMIL har till syfte att underhålla och 

stärka medlemsföretagens nätverk. Aktiviteterna är: Träffpunkt SMIL – 

där ett av medlemsföretagen bjuder in medlemmarna för att berätta om sig 

själva eller prata i ett mer framtidsinriktat perspektiv, SMIL-seminarier – 

en extern gäst bjuds in som kan tillföra medlemmarna något avseende 

affärsutveckling samt vidga företagens nätverk, fokusgrupper – vilka är 

tänkta att ytterligare bredda nätverket och skapa en mötesplats för andra 

roller/befattningar, höstkonferens – för medlemmar i SMIL och KiN 

(Kunskapsföretag i Norrköping) och nätverket för managementledare – 

där det för närvarande finns drygt 30 personer som tar på sig rollen som 

mentor eller programledare i de affärsutvecklingsprogram som SMIL 

arrangerar.  

 

Vad har man åstadkommit? 

SMILs verksamheten har varit omvittnat framgångsrik. Grundandet av SMIL 

som stöd för teknikbaserade företag har bidragit till den starka utvecklingen av 

teknikföretag i Linköpingsregionen. Genom samarbetet med Linköpings 

universitet har ett stort antal avknoppningsföretag skapade från universitetet 

skapats. Förbindelsen mellan universitet och industri är stark och utvecklas. Vad 

som ses som nyckeln till framgången är det uthålliga nätverket mellan äldre och 

yngre entreprenörer som känner och stöttar varandra – trots att de stundom kan 

vara konkurrenter. SMIL har arbetat med att mixa nya företag med företag som 

deltagit tidigare. Det har skapat en självförstärkande effekt. Det skapar dels en 

förtrolighet inom nätverket, dels går kunskapen och erfarenhetsmassan i arv. 

Genom närvaro och support från erfarna deltagare kommer arbetet snabbt igång 

trots ett flexibelt upplägg. Exemplet SMIL visar också att välfungerande 
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aktiviteter för att stimulera medlemsföretagen kan genomföras även med 

begränsade resurser – finansiella och organisatoriska.  

 

Programverksamheten inom SMIL kan till stora delar kopieras och spridas till 

andra platser, vilket också är en realitet. Till exempel har Entreprenörskaps- och 

nyföretagarprogrammet spridits till andra delar av landet, bland annat Västerås 

och Umeå. Hittills har cirka 700-800 personer deltagit i programmet och 

omkring 500 avknoppningsföretag har skapats.  

 

3. Svenskt Marintekniskt Forum 

Närheten till havet och vatten är grunden för många arbetstillfällen och företag i 

Västsverige och i sjöfartsklustret i Göteborgsregionen finns omkring 25 000 

personer sysselsatta. När man lägger till andra hamnar respektive branscher i 

Västra Götaland inom den maritima sektorn ger det 50 000 sysselsatta och ett 

tusental företag. Det maritima klustret har sin ”hemmahamn” i väst. Det innebär 

att den maritima strategi och vision som växer fram i Västra Götaland är viktig 

för den maritima sektorn i hela landet. Den gemensamma nämnaren för den 

marintekniska branschen i Västra Götaland är tekniska produkter och tjänster 

med direkt eller indirekt anknytning till sjötransporter, marinteknisk utrustning 

och båtbyggeri samt energiutvinning och byggnation i havet. Föreningen 

Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) arbetar för att stödja utvecklingen inom 

den maritima branschen. Man har funnits sedan 2007 och vill bland annat öka 

nyrekryteringen samt underlätta samverkan mellan företag i branschen. SMTF 

driver, med stöd av bland annat Västra Götalandregionen och EU, projektet 

Marintekniskt Forum. Projektets syfte är att skapa ett marintekniskt kluster för 

den marina industrin. Idag strävar man mot att bli ett nationellt kluster – det 

svenska maritima klustret. 

 

Aktörer 

SMTF riktar sig till företag som konstruerar och tillverkar båtar och fartyg samt 

deras underleverantörer. Medverkande företag är verksamma inom fritidsbåtar, 

handelstonnage eller offshore. Med fritidsbåtssektorn menas företag som 

konstruerar, tillverkar och/eller säljer produkter och tjänster till fritidsbåtar samt 

även marinor, utbildningssamordnare och organisationer med anknytning till 

fritidsbåtar och fritidsbåtsverksamhet. Inom handelstonnage ryms företag som 

konstruerar, tillverkar och säljer produkter och/eller tjänster inom och till sjöfart 

och offshore samt underleverantörer. 

 

Strukturfondsfinansiering 

SMTF är finansierat av regionalfonden. 

 

Varför startades Marintekniskt Forum? 

http://www.smtf.se/FRITIDSB%C3%85TAR/tabid/144/Default.aspx
http://www.smtf.se/HANDELSTONNAGE/tabid/125/Default.aspx
http://www.smtf.se/HANDELSTONNAGE/tabid/125/Default.aspx
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I april 2007 väckte Stefan Mattsson och Patric Westdahl frågan om behovet av 

att göra en utredning kring den maritima näringen i Sverige. Man kom fram till 

att för företag inom handelstonnagesektorn, sjöfart och offshore, var problemet 

att samverkan minskat radikalt sedan Varvsföreningen lades ned. 

Fritidsbåtssektorn efterfrågade också möjligheter att samverka i olika konkreta 

tekniska projekt. Det var framförallt samverkan i branschöverskridande frågor, 

som miljö och ökad nyrekrytering av ungdomar, det fanns ett intresse och 

behov. För att kartlägga behoven gjorde Lars Bäckström en förstudie, något som 

i sin tur ledde fram till att den ideella föreningen Svenskt Marintekniskt Forum 

bildades i november 2007. Bland de första medlemmarna fanns företag som 

Callenberggruppen, Mattssongruppen, Hallberg-Rassy, Najad, Malöyachts, 

Nordwest och Cetera samt Fyrbodals kommunalförbund och kommunerna i 

Bohuslän. 

 

Grundläggande idé 

Svenskt Marinteknisk Forum arbetar för att stödja utvecklingen inom den 

maritima branschen och man vill: 

 Stimulera nyrekrytering till branschen 

 Stödja teknisk utveckling genom att driva en projektarena  

 Bygga nätverk mellan maritima företag 

 Företräda branschen och påverka beslutsfattare  

 Öka marknadsandelar för de samverkande företagen, bland annat genom 

marknadsföringsinsatser nationellt och internationellt  

 

Konkreta aktiviteter 

SMTF arbetar med företag som verkar inom fritidsbåtssektorn, med marina 

utrustningsföretag, samt med företag som arbetar gentemot varv, rederier, 

fartygs- och offshoresektorn. Det finns en rad branschgemensamma frågor, som 

exempelvis rekrytering, utbildning och miljöfrågor, och synergieffekter väntas 

uppnås kring produktutveckling och produktionsprocesser. Man samverkar 

också med akademin och Chalmers/Lighthouse, Högskolan Väst samt 

Produktionstekniskt Centrum, Innovatum. Som medlem i SMTF får man 

tillgång till föreningens nätverk av företag, organisationer och myndigheter. 

Man erbjuds delta i projekt, kan komma med egna projektidéer, får inbjudningar 

till seminarier, mässor, workshops med mera. Man ges även möjligheten att 

påverka den svenska maritima politiken 

genom SMTF:s marknadsförings- och lobbyarbete både direkt mot politiker och 

indirekt genom informations- och marknadsföringsinsatser. 

 

SMTF driver mellan 2008 och 2010 projektet Marintekniskt Forum. Projektets 

syfte är att skapa ett marintekniskt kluster för den marina industrin. 

Marintekniskt Forum riktar sig till företag som konstruerar och tillverkar båtar 

och fartyg samt deras underleverantörer. Finansiärer är Västra 

http://www.smtf.se/HANDELSTONNAGE/tabid/125/Default.aspx
http://www.smtf.se/FRITIDSB%C3%85TAR/tabid/144/Default.aspx
http://www.smtf.se/PROJEKTARENA/tabid/143/Default.aspx
http://www.smtf.se/HANDELSTONNAGE/Milj%C3%B6teknik/tabid/148/Default.aspx
http://www.smtf.se/PROJEKTARENA/tabid/143/Default.aspx
http://www.smtf.se/PROJEKTARENA/Projektf%C3%B6rslag/tabid/145/Default.aspx
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Götalandsregionen, Tillväxtverket, Fyrbodals kommunalförbund, Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, Sparbanksstiftelsen Väst samt medverkande 

företag. Marintekniskt Forum fokuserar på områden som innebär förnyelse och 

vidareutveckling av produktionsteknik, energi- och miljöteknik, samt 

materialutveckling. Inom dessa områden finns förutsättningar att utveckla 

specialkompetens, bland annat inom design/konstruktion, marinelektronik och 

miljöanpassning. Branschen har föreslagit 24 projektidéer, inom framför allt 

miljöanpassning, vars kommersialiserbarhet undersöks inom ramen för 

projektet.  

 

Aktiviteter inom projektet: 

 Utveckla strukturer för samarbete mellan företag, akademi och samhälle 

samt bygga upp ett svenskt marintekniskt kluster, ett marintekniskt forum 

för maritima företag. 

 Stödja företagen i att utveckla produktionsmetoder, produkter och tjänster 

inom det marintekniska området, främst inom områdena 

produktionsteknik, materialutveckling, energi- och miljöteknik. Projektet 

ska erbjuda seminarier om utvecklingen på det marintekniska området, i 

första hand inom design, marinelektronik och miljöanpassning.  

 Skapa en kontaktlänk mellan företag och akademi för forskning och 

utveckling. Projektet ska teckna avtal och söka samarbete med plattformar 

för forskning som Chalmers/Lighthouse, Innovatum och Högskolan Väst.  

 Kartlägga och genomföra förstudier av möjliga utvecklings- och 

forskningsprojekt. 

 Samverka kring information, utbildning och rekrytering av nya 

generationers arbetskraft till maritima branschen. Projektet ska dock inte 

driva någon utbildning, utan ska påverka utbildningssamordnare till 

utbildningar utifrån branschens behov (KY-utbildningar och 

högskoleutbildningar.)  

 Genomföra branschgemensam marknadsföring genom bland annat 

samordning av mässor, nyhetsbrev och hemsida.  

 Utveckla de internationella formerna för samarbete mellan företag, 

forskning och samhälle i Skandinavien, den Europeiska unionen och 

globalt, genom studieresor, mässor och omvärldsbevakning. För 

båtindustrin är Finland den viktigaste skandinaviska kontaktytan. För 

utrustningsföretagen på skepps- och offshore området kan kontakterna 

med Norge och Danmark vara viktigare. 

 

Vad har man åstadkommit? 

För att lyckas med det övergripande målet att bygga upp ett svenskt 

marintekniskt kluster finns SMTF:s projektarena där samverkande företag, 

skolor, universitet, forskare och myndigheter kan arbeta gränsöverskridande i 

projekt som rör övergripande frågor som exempelvis energi- och miljöteknik, 
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kompetensförsörjning samt andra tekniska projekt. På det sättet vill man föra in 

bred kompetens och kunskap samtidigt som projekten får förutsättningar för en 

stabil ekonomisk bas som inte skulle vara möjlig om bara en aktör var 

inblandad. SMTF:s roll i projekten är att tillhandahålla en projektkoordinator 

samt att bidra med kunskap och kontakter genom sitt stora internationella 

nätverk av marina forskare och företag.  

 

Alla aktiviteter inom SMTF skall genomsyras av miljöfokus och miljöteknik ses 

inte som ett problem utan som en affärsmöjlighet. Idag arbetar man med en 

förstudie angående ett system för miljödeklaration av fritidsbåt med 

målsättningen att båtleverantörer skall miljödeklarera sin produkt på samma sätt 

som görs för exempelvis kylskåp. Något krav på en sådan miljödeklaration finns 

idag inte från myndighetshåll. SMTF förväntar sig dock att konsumenten i allt 

större utsträckning kommer att vilja veta vilken produkt man köper även ur 

miljöbelastningssynpunkt. SMTF driver även ett miljöprojekt kallat 

Greenshipping vilket drogs igång 2008 av medlemsföretag i SMTF som är 

verksamma som underleverantörer till sjöfarts- och offshoreindustrin. Projektet 

syftar till att visa upp medlemsföretagens miljötekniska lösningar och produkter 

inom sjöfart och offshore genom ett antal konceptfartyg av olika typer, framdrift 

och design. I dagsläget består Greenshipping av två projektgrupper med tio 

företag i varje grupp med planer på att starta upp en tredje projektgrupp på 

grund av stort intresse. Greenshipping kommer att presenteras officiellt på Nor-

shipping 2009 och kommer därefter att marknadsföras av deltagande företag och 

Svenskt Marintekniskt Forum. 

 

4. The Paper Province  

Den lokala närheten till råmaterial, modern infrastruktur och ett centralt läge i 

Nordeuropa gör Värmlandsregionen till en av världens ledande platser för 

massa- och pappersindustrin. Nästan hälften av Sveriges förpackningsmaterial 

tillverkas här. The Paper Province är en ekonomisk förening som samordnar och 

utvecklar samverkan mellan aktörerna inom massa- och pappersteknologin i 

Värmland, norra Dalsland och Örebro län. The Paper Province baseras på 

samarbete mellan industri, samhälle och universitetet i Karlstad. The Paper 

Province har cirka 80 medlemsföretag vilka omsätter drygt 17 miljarder kronor, 

och bidrar med mer än 13,5 miljarder kronor till det svenska exportnettot. De 

senaste tolv åren har medlemsföretagen investerat 1 miljard kronor per år i 

regionen. Samarbetet mellan industrin och universitetet har stärkt forskningen 

och ökat kommersialiseringen av forskningsresultat. Genom att vara en del av 

CLOE – Clusters Linked over Europe har man också medverkat till 

medlemsföretagens möjlighet att hitta nya marknader och affärsmöjligheter. The 

Paper Province finansieras av Region Värmland – en organisation för 

tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur och folkbildning, Karlstads kommun, 

Hammarö kommun, Grums kommun och Forshaga kommun.  

http://www.smtf.se/HANDELSTONNAGE/Greenshipping/tabid/138/Default.aspx
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Aktörer 

Medlemmarna i The Paper Province: 

ABB AB, Ahlsell AB, Akzo Nobel Industrial Chemicals AB, Andritz AB, BTG 

Instruments AB, Billerud AB Gruvöns Bruk, Bosch Rexroth, Böhler-Uddeholm 

Precision Strip AB, Capee Group AB, Citec KPA Engineering, Condesign Nevo 

AB, Corenso Svenska AB, Creando Training AB, DHL Express, DRIM, 

Emerson Process Management AB, Etteplan Industry AB, FB Engineering AB, 

Filterteknik Sverige AB, Force Technology Sweden AB, GCAB Ganterud 

Consulting AB, GL & V Chemical Pulping Technologies, Hammarö Svetsteknik 

AB, IF Metall i Klarälven, Interverbum AB, Know IT Karlstad AB, Kolboforsen 

Konsult AB, LPC Continental Europé, Lamb AB, Metso Fiber Karlstad AB, 

Metso Fiber Karlstad Service Center, Metso Minerals Sweden AB, Metso Paper 

Karlstad AB, Metso Paper Sundsvall AB Refiner Segments, Mondi Packaging 

Sunne AB, Mondi Packaging Örebro AB, Munksjö Aspa Bruk AB, Navo AB, 

Nordic Paper AB, Nordic Paper Bäckhammar AB, Opcon Energy Systems AB, 

PQ Sweden AB, PROMT International AB, Policom AB, Profomo Ingenjörs 

AB, Project Engineering AB, Project Performance Limited, Pöyry Forest 

Industry AB, Q-Maskin AB, Rejlers Ingenjörer AB, Rexcell Tissue & Airlaid 

AB, Rottneros Bruk AB, Satron Instruments P&P AB, Semcon Caran AB, 

Semcon Informatic Services AB, Siemens AB, Skanark Arkitektbyrå AB, Sogeti 

Sverige AB, Somas Instrument AB, Stora Enso AB, Stora Enso Corporate 

Research, Stora Enso Skoghalls Bruk, Stora Enso Karlstad Research Centre, 

Sweco Industry AB, Tetra Pak Packaging Material Sunne AB, The Packaging 

Greenhouse AB, The Paper Province Ekonomisk förening, Tieto, Pulp & Paper 

UMV Coating AB, VA Ingenjörerna AB, VSV Frakt, Vision Education Karlstad 

AB, Voith Paper AB, WIPAB Wermlands industri plåt AB, WTC Teknik 

Holding AB, WermTec Industriteknik AB, ÅF AB, Örebro Kartongfabrik. 

 

Strukturfondsfinansiering 

Delprojektet Packaging Arena är finansierat av regionalfondsprogram. 

 

Samarbetspartners 

The Packaging Arena, Karlstads universitet, HOTspot -

 www.hotspotdagen.com, Teknikklubben Lusten - www.varmlandsmuseum.se, 

Region Värmland, Karlstads Teknikcenter (KTC), INVA (Invest in Värmland), 

ISA (Invest in Sweden Agency), DOTANK, IT-stiftelsen Compare, STFI 

Packforsk, Kommuner: Karlstads Kommun, Forshaga Kommun, Grums 

Kommun, Hammarö Kommun, Länsstyrelsen, Nutek / Vinnova, BrobyGrafiska 

Utbildning, SWEFLEX, Swentec, Värmlands Kreditgarantiförening, The 

Packaging Greenhouse 

 

Varför startades The Paper Province? 

https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.kau.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.hotspotdagen.com
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.varmlandsmuseum.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.regionvarmland.se
https://mail.liu.se/owa/UrlBlockedError.aspx
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.wermland.cci.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.dotank.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.compare.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.stfi-packforsk.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.stfi-packforsk.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.karlstad.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.forshaga.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.grums.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.grums.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.hammaro.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.s.lst.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.nutek.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.vinnova.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.brobygrafiska.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.brobygrafiska.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.sweflex.com
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.swentec.se
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.kreditgaranti.se%2fvarmland
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.thepackaginggreenhouse.com
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=cfb67ed14a27468eb417aae919e2e9d5&URL=http%3a%2f%2fwww.thepackaginggreenhouse.com
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I mitten av 1990-talet ökade utmaningarna för massa- och pappersindustrin i och 

med minskad konkurrenskraft, behov av specialisering och sjunkande priser. 

Samtidigt upplevde många företag svårigheter i att kunna locka kunniga 

medarbetare till industrin. Under den här perioden började Sune Nilsson, en 

tjänsteman inom den offentliga sektorn i Värmland, att kartlägga alla företag 

inom massa- och papperssektorn i regionen och deras länkar till varandra. När 

Sune Nilsson senare träffade Clive Voukes, högste chef vid Wales Development 

Agency och presenterade sin kartläggning sa Voukes att det var ett av de mest 

kraftfulla klustren han någonsin sett. Detta ledde till att tilltro gavs till idén att 

industrins utmaningar kunde mötas gemensamt, vilket i sin tur uppmuntrade sju 

företag att tillsammans bilda The Paper Province, Värmlands första 

klusterinitiativ, 1999. 

 

Grundläggande idé 

Vid starten inriktade The Paper Province sig huvudsakligen på att marknadsföra 

regionens skogsindustri från ”planta till slutprodukter” (inkluderade därmed 

även sågverk etc), samt att stödja utveckling genom ett pålitligt 

tillhandahållande av kompetens. Eftersom intresset för initiativet växte snabbt 

utvecklades snart mer detaljerade planer för utveckling av klustret, med en 

nödvändig fokusering – pappers- och massateknologi samt strategier för 

projektutveckling och regional tillväxt. 

 

Verksamheten i The Paper Province inriktas idag mot marknadsföring, 

projektutveckling, kompetensförsörjning, tillväxt och utvecklingssamverkan 

med näringsliv, skolor, universitet och offentlighet - regionalt, nationellt och 

internationellt. Medlemmarna återfinns inom följande branscher: forskning och 

utveckling, konsultverksamhet, utrustning/leverantörer, underleverantörer, 

underhåll, pappersprodukter, logistik, pappers- och massabruk, 

maskintillverkning, förpackningsindustri, processindustri (kemikalier), arkitekt, 

utbildning processindustri (papper & massa) och fackförbund.  

 

Konkreta aktiviteter 

TPP Framtidsfabriken är ett projekt inom The Paper Province som vill stärka 

insatserna kring skapandet av nya affärer och nya företag. Syftet är att ta tillvara 

den enorma tillväxtpotential som finns i gränslandet mellan regionens massa- 

och pappersindustri å ena sidan och kringliggande tjänstesektorer å andra sidan.  

 

KOMPETENSCENTRUM är namnet för den kursverksamhet som riktas till de 

anställda i medlemsföretagen i The Paper Province ekonomiska förening. 

Utbildningarna som genomförs är skräddarsydda efter medlemsföretagens 

behov. 

 



13 

 

Karlstads universitet och Broby Grafiskas utbildningar har i flera år samarbetat 

med skogsindustrin kring gemensamma forskningsprojekt. Målet med 

forskningen är att utveckla kunskap om olika material och produkter men också 

att studera hur skogslandskapet kan bidra till en hållbar utveckling. Inom det 

Skogsindustriella forskningsprogrammet koncentrerar man sig framför allt på 

massa- och pappersteknik, men här ingår också energiteknik, styr- och 

reglerteknik samt materialteknik. Bland annat studeras hur papper och 

förpackningar kan behandlas för att bli så starka som möjligt. Forskningen 

bidrar till att skapa mer hållbara förpackningar som både har en bra tryckyta och 

går att återvinna. Forskningen syftar också till att utveckla nya 

användningsområden för pappersbaserade förpackningar.  

 

Utöver detta finns även inom klustret även Stora Enso Research som är ett 

forskningslaboratorium i Karlstad med fokus på kemisk massa, förpackningar 

och förpackningsmaterial; Metso Paper Technology Center vilket är en 

pilotanläggning i Karlstad för mjukpappersforskning; UMV Coating AB som är 

en pilotanläggning för bestrykning i samarbete med Karstads universitet och det 

nationella forskningsprojektet kring bestrykningsteknik; Metso Fiber vilka 

utvecklar nya processer och maskiner för kemisk massatillverkning samt 

testning av pilotmaskiner; Inova vilket är en start- och tillväxtmiljö för 

kunskapsintensiva företag samt Korsnäs Frövi med en av världens mest 

avancerade anläggningar för kartongtillverkning. 

 

Vad har man åstadkommit?  

I The Paper Province finns en lång tradition av utvecklingsarbete och 

uppfinningsrikedom. En rad uppfinningar av internationell betydelse inom 

skogs- och pappersindustrin har fötts i regionen, vilket har fått konsekvenser för 

samhällsutvecklingen i stort, som hur livsmedel förpackas och transporteras. 

European Cluster Observatory identifierade 2007 The Paper Province som ett av 

Europas mest innovativa kluster i kategorin High Innovative Regions. 

 

The Paper Province startade 2007 ett internationellt center – The Energy Square 

– med syfte att effektivisera användandet av energi inom den energiintensiva 

massa- och pappersindustrin. Centret är först i världen med att enbart fokusera 

på produkter och tjänster för massa- och pappersindustrin. Energy Square har till 

uppgift att underlätta processen att ta fram nya produkter och tjänster som 

minskar energianvändningen inom den globala massa- och pappersindustrin. 

Centret fungerar som en länk och mötesplats mellan universitet, 

forskningsinstitut och näringsliv där kunskap, infrastruktur och kapital förs 

samman.  

 

The Packaging Greenhouse AB är ett forsknings- och utvecklingsföretag som är 

helägt av The Paper Province. The Packaging Greenhouse är en av 

http://www.storaenso.com/
http://www.metsopaper.com/
http://www.umv.mattsson.se/
http://www.metso.com/
http://www.inova.nu/
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Skandinaviens ledande industriforsknings- och utbildningsmiljöer inom pappers- 

och massateknik. 

Målet är att skapa en växande konkurrenskraft hos hela industrin genom 

innovation och nytänkande. The Packaging Greenhouse består dels av experter 

med många års erfarenhet av både forskning och konkret industriell 

pappersteknik och dels av maskiner, utrustning, simuleringsprogram och 

laboratorier.  

 

I år firar The Paper Province 10 år vilket kommer att lyftas i olika sammanhang. 

Ett sådant är att synas tillsammans med medlemsföretagen på Karlstads Airport 

där man är med och välkomnar kunder och gäster till The Paper Province, vilket 

också görs för att manifestera vikten av den lokala flygplatsen. Genom 

varumärket "The Paper Province - The Cluster of Pulp and Paper Technology" 

vill man skapa en "Hollywoodeffekt" för att företagen skall kunna utveckla sin 

konkurrenskraft även i framtiden, och dra till sig människor och företag som vill 

expandera sina affärsmöjligheter i regionen. 

 

5. Uppsala BIO 

Uppsala är ett av Europas ledande center inom biomedicin och bioteknologi. 

Ungefär hälften av Sveriges företag inom bioteknologibranschen återfinns i 

Uppsala-Stockholmområdet. Staden har en särskilt stark position inom tre 

sektorer i industrin – bioteknologiska instrument och metoder, diagnostik och 

läkemedel. Uppsala har beskrivits som världens mest bioteknologikoncentrerade 

stad och sektorn sysselsätter idag ungefär 8000 personer, vilket utgör drygt 10 

procent av kommunens arbetstillfällen. Med cirka 4500 anställda inom industrin, 

drygt 2000 inom universitetsforskningen och ytterligare drygt 1000 anställda vid 

myndigheterna har Uppsala en bred kompetens inom life science. 

 

Uppsala BIO startades 2003 och består av Uppsala universitet och Sveriges 

lantbruksuniversitet, universitetssjukhuset i Uppsala samt regionens life science 

industri och samhälle – med över 100 privata företag. De statliga aktörerna är 

främst Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska 

anstalt. Fokus ligger på tidiga innovationer för att möta behov inom life science 

och där akademisk forskning, life science industri och samhälle kopplas 

samman. Något som gör Uppsala särskilt produktivt är den långvariga kontakten 

mellan universitetsforskning och den bioteknologiska industrin i området.  

 

Aktörer 

Uppsala BIO är ett samarbetsprojekt delfinansierat av den statliga myndigheten 

VINNOVA med engagemang från industri, universitet och samhälle. Projektet 

ägs av STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, 

näringsliv och samhälle. STUNS styrelse är sammansatt av landshövdingen, 

universitetsrektorerna, ordförandena för Regionförbundet, Uppsala kommuns 
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styrelse samt Handelskammaren. Idag har Uppsala BIO över 30 medlemmar och 

partners: 

 

Industri: GE Healthcare Phadia AB, Q-Med AB, AlphaHelix, Molecular 

Diagnostics AB, AroCell AB, AMO Advanced Medical Optics AB, Biotage AB, 

Denator AB, Doxa AB, Kemwell AB, Kibion AB, Olink AB, Orexo AB, 

Pharma Consulting Group AB, Quintiles AB, Semcon AB, Solvay Pharma AB, 

Statisticon AB, Svanova Biotech AB, Åmic AB 

 

Universitet och sjukhus: Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, 

Uppsala universitetssjukhus 

 

Offentliga sektorn: Uppsala kommun, Regionförbundet Uppsala län, VINNOVA 

 

Innovationsstöd: Innovationsbron AB, Innoventus Project AB, Uppsala 

universitet Utveckling AB, Connect Uppsala, Handelskammaren i Uppsala län, 

Almi Företagspartner Uppsala 

 

Övriga partners: ATEA AB, Klövern AB, Proffice Life Science AB. 

 

Strukturfondfinansiering 

Företag som medverkar i verksamheten, får stöd av Uppsala Bio för ansökningar 

till strukturfonderna och är därmed ofta finansierade av 

strukturfondsprogrammen. 

  

 Varför startades Uppsala BIO? 

Biotekniksektorn har vuxit fram ur ett positivt samarbetsklimat mellan industri 

och akademi och Uppsala BIO har en unik position med en stark förankring i 

stadens life science sektor. Projektet bygger på en lång tradition av 

tvärvetenskapligt samarbete vilket transformerat forskningsresultat till nytta för 

sjuk- och hälsovård. 

 

Grundläggande idé 

Uppsala BIOs mål är att stimulera biotekniksektorns långsiktiga utveckling och 

tillväxt i regionen. Genom forskning, innovationsprogram, kompetens och 

utbildning samt kommunikation vill man utveckla sektorns expansion på lång 

sikt.  

 

I Uppsala BIOs strategi- och aktivitetsplan för perioden 2007-2010 finns 

följande vision: 

 

2010 är Uppsalas tillväxt starkast i Mälardalen. Uppsala är Sveriges centrum för 

life science 

http://www.gehealthcare.com/sesv/index.html
http://www.gehealthcare.com/sesv/index.html
http://www.q-med.com/
http://www.alphahelix.com/
http://www.alphahelix.com/
http://www.arocell.com/
http://www.amo-inc.com/
http://www.biotage.com/
http://www.denator.com/
http://www.doxa.se/
http://www.kemwellpharma.com/
http://www.kibion.se/
http://www.olink.se/
http://www.orexo.se/
http://www.pharmaconsultinggroup.com/
http://www.quintiles.com/
http://www.semcon.se/
http://www.solvay-pharma.se/
http://www.statisticon.se/
http://www.svanova.se/
http://www.amic.se/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://www.innovationsbron.se/Templates/36.aspx
http://www.innoventus.se/
http://www.uuab.uu.se/
http://www.uuab.uu.se/
http://www.connectuppsala.net/
http://uppsala.almi.se/
http://www.atea.se/default.asp
http://www.klovern.se/
http://www.proffice.se/
http://www.proffice.se/
http://www.proffice.se/
http://www.proffice.se/
http://www.proffice.se/
http://www.proffice.se/
http://www.proffice.se/
http://www.proffice.se/
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och Uppsala –Stockholmsregionen en av världens fem främsta life science 

regioner. 

 

För perioden 2007-2010 har man satt upp följande övergripande mål:  

 

 Fler produktutvecklingsprojekt med insatser från grundläggande forskning 

och industri 

 Antalet innovativa idéer i form av affärsplaner ökar 

 Innovationsstödet för tillväxtidéer skall uppfattas som kompetent och 

tydligt 

 Ett väl fungerande stöd till företag i expansionsfas 

 Arbetsgivare finner den kompetens man behöver i regionen 

 Uppsalaregionen skall uppfattas som en region för framgångsrikt 

företagande och forskning 

 

Konkreta aktiviteter 

Bioteknologin i Uppsalaområdet fokuserar främst på områdena instrument och 

metoder för forskning och utveckling i life science och diagnostik samt 

utveckling av läkemedel. Många av uppfinningarna har gett upphov till 

framgångsrika läkemedel som säljs världen över av Uppsalabaserade företag. 

Mer än 70 års forskning i Uppsala lade grund för en industri som tillhandahåller 

världen med instrument och metoder för att förminska tiden som spenderas i 

laboratorier, ge träffsäkra resultat och snabbt få ut nya mediciner på marknaden. 

Området för utvecklingen av instrument och metoder sysselsätter cirka 1500 

personer i privatägda bolag i Uppsalaområdet. Företagens specialitet är drug 

discovery system, medicinsk diagnostik och proteinseparationer. Exempel på 

globala aktörer inom utvecklingsområdet för instrument med rötter i Uppsala är 

Biacore, GE Healthcare och Biotage.  

 

Forskningsresultat från Uppsalas två universitet har gett grunden till flertalet 

diagnostikföretag i regionen. Idag står Uppsalabaserade Phadia för 70 procent av 

världsmarknaden vad det gäller in vitro diagnostik. Sammanlagt finns ungefär 

600 anställda i privata diagnostikföretag i Uppsala. Företagens specialitet 

utveckling och tillverkning av testutrustning och instrument för både vanlig 

sjukvård och djursjukvård. 

 

Läkemedelsproduktionen i Uppsala sysselsätter ett stort antal människor och 

inbegriper både tillverkning och know-how. Området sysselsätter ungefär 1800 

personer i privata företag i regionen. Exempel på företag som producerar 

läkemedel eller medicinsk utrustning här är Q-Med, Pfizer och Fresenius-Kabi. 

En stark nisch för Uppsalas läkemedelsföretag och forskare, och där man också 

visat anmärkningsvärda resultat, är drug delivery. Nya former av drug delivery 

kan förbättra effektiviteten hos många etablerade läkemedelssubstanser, och är 
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ett mycket viktigt steg i att formulera nya produkter, speciellt de som baseras på 

biologiskt aktiva substanser. Solvay Pharma och Orexo är exempel på företag 

där drug delivery utgör en kärnkompetens.  

 

Uppsala BIO arbetar inom fyra aktionsområden, nämligen Uppsala BIO-X, 

innovationer, kompetens och utbildning samt nätverkande. Uppsala BIO-X är ett 

finansierings- och supportprogram för nytänkande forskning med potential att 

skapa möjligheter för dagens och morgondagens life science industri. För att 

överbrygga klyftan mellan idéer och kommersiella marknader finns Uppsala 

BIOs innovationsprogram. Från programmet kan innovativa bioteknologiska 

projekt få tillgång till resurser som kapital, mänskliga resurser och erfarenhet. 

Att utbilda kompetenta personer för bioteknologiindustrin ses som en långsiktig 

strategisk fråga. En utmaning är att attrahera unga människor till vetenskapen 

och en annan att kunna erbjuda attraktiva utbildningsprogram. Att stärka 

entreprenörskap och ledarskap är nödvändigt för både existerande och blivande 

företag inom bioteknologi. Ett utmärkande drag hos en framgångsrik och 

tvärvetenskaplig life science sektor är dess nätverk. Arenor för att mötas och 

nätverka är därför en integrerande del av Uppsala BIOs program. Informella 

BIO-pubar, konferenser och nyhetsbrev är några kanaler för att mötas inom life 

science sektorn.  

 

Vad har man åstadkommit? 

Uppsala har en lång tradition av nyskapande arbete inom bioteknologi. Uppsala 

universitet har genomfört banbrytande forskning inom bioteknologi, såsom 

separationstekniker, upptäckten av immunoglobulin E, isoleringen av hyaluronic 

acid och karakteriseringen av heparin. De akademiska styrkorna i Uppsala finns 

framförallt inom genomik, proteomik, bioinformatik, biokemi, 

molekylärbiologi, och farmaci. Framstående forskning inom teknikområden som 

materialvetenskap blandas med medicinsk och biologisk spetsforskning. 

Universitetet har en god position vad det gäller utveckling av läkemedel, 

framförallt drug delivery, med fakulteter inom både medicin och farmaci. En av 

de nuvarande utmaningarna är att identifiera störningar i de genetiska faktorerna 

bakom folkhälsosjukdomar såsom reumatism, diabetes, demens, cancer och 

fetma. Man satsar också mycket på att utveckla läkemedel för Alzheimers 

sjukdom. Ny teknologi, framförallt PET och MRI, har öppnat upp för nya 

möjligheter att studera hjärnaktivitet och att bättre förstå mekanismerna bakom 

demens.  

 

Industriella styrkeområden som vuxit fram är proteinseparation, medicinsk 

teknik, diagnostik och läkemedelsformulering. Kompetenser finns vidare i 

regulatoriska frågor inom Statens veterinärmedicinska anstalt, 

Läkemedelsverket, Statens Livsmedelsverk och hos fristående verksamheter 

byggda på erfarenheter från dessa myndigheter. 
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Uppsala BIO valdes 2003 till vinnare i VINNOVAs tävling VinnVäxt; en 

konkurrensutsatt tävling för regioner. Ur motiveringen skrev VINNOVA bland 

annat att ”Biotekniksektorn i Uppsala med omnejd har möjlighet att bli en av 

världens främsta och driva den regionala tillväxten”. Prissumman var på 10 

miljoner kronor per år i 10 år.  

 

Uppsala BIO lanserade 2007 organisationen Stockholm-Uppsala Life Science 

tillsammans med Stockholms stad och biotechvalley.nu. Organisationens 

funktion är att tillhandahålla information om och kontakter inom Sveriges 

största life science region. 

 

 

 



 



VINN EXCELLENCE CENTRE

http://www.liu.se/helix
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