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Sammanfattning  
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Centrum för Bank och Finans 
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Handledare Björn Berggren 
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För närvarande råder en oenighet inom den akademiska världen beträffande begreppet kluster 

och hur detta skall definieras. Enligt rådande definition kan ett kluster vara såväl globalt, 

nationellt, regionalt som lokalt. För att få en djupare förståelse för begreppet, och då 

framförallt klusterbildning inom dagligvarubranschen har vi bedrivit en serie av 

semistrukturerade intervjuer där vi valt att intervjua personer med ledande befattning inom 

företag aktiva i denna bransch. Vi ämnade med denna undersökande rapport att se ifall kluster 

skapas slumpartat eller om dessa går att skapa artificiellt, och i sådant fall hur.  

 

Vi har genom vår teoretiska genomlysning funnit att ett kluster genomgår tre faser: startfasen, 

utvecklingsfasen och mognadsfasen. Förmågan för ett kluster att passera de olika faserna och 

slutligen nå mognadsfasen har sin grund i en sammansatt grupp av vitala faktorer. Med hjälp 

av Porters Diamantmodell har vi ämnat förklara och konkritisera vilka faktorer som är av 

betydelse i respektive fas. I startfasen finns behovet av produktionsfaktorer, faktorer vitala för 

all ekonomisk verksamhet. I utvecklingsfasen tas ytterligare ett steg för att skapa en symbios 

inom den geografiska avgränsningen. För att underlätta denna utveckling, kan klustret skapa 

en nätverksorganisation, klustermotorn. Inom denna fas har även trippelhelixteorin en 

avgörande roll där den beskriver interaktionen mellan stat/myndighet, näringsliv och 

utbildning. I den slutliga fasen, mognadsfasen, läggs stor vikt på den kritiska massan av 

företag, detta skall skapa ett varumärke som skall locka fler aktörer.  

 

Vi har genom vår intervjuserie mot dagligvarubranschen funnit att det finns goda 

förutsättningar för att skapa ett kluster utifrån de rådande förutsättningarna i Solna Business 

Park. Branschen visar intresse för konceptet kluster, dock är få villiga att ta det första steget. 

Ett problem inom dagligvarubranschen är att det är en gammal bransch där ett flertal 

leverantörer har sina huvudkontor etablerade i anslutning till produktionen. Ett flertal av de 

intervjuade är intresserade av att etablera sig i området om det skulle nå en kritisk massa och 

få stämpeln ”här sitter branschen”.  

 

För att nå denna kritiska massa måste fastighetsägaren arbeta utifrån ett 

köpcentrumsperspektiv. Det bör även etableras högre utbildning inom området, detta då 

tidigare ”best practise” visat på den dragningskraft en sådan aktör kan ha för branschen i stort.  

Att stödfunktioner inte till fullo är utvecklade har visat sig vara ett problem för området. 

Genom extern marknadsföring skulle negativ påverkan av detta kunna minimeras då dålig 

”word-of-mouth” annars kan urholka varumärket. Varumärket är en väsentlig del i skapandet 

av ett kluster och resurser måste på grund av detta även läggas på extern marknadsföring, 

detta för att skapa en nationell spridning om fördelarna med att befinna sig i Solna Business 

Park. Om Fabege har för avsikt att skapa ett unikt dagligvarukluster i Solna Business Park bör 

de investera i fastigheter kring området för att kunna åtnjuta investeringarna till fullo. Kan ej 

detta göras bör ett syndikat upprättas där kostnader sprids mellan aktörerna.  
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A disagreement has occurred within the academic society concerning the definition about 

cluster as a concept. A cluster can be global, national, regional and local according to the 

present definition. We have conducted semi-structured interviews with personnel in 

management positions for everyday commodity companies to enrich our understanding about 

the phenomenon cluster. With this study, we aim to clarify if cluster are created randomly or 

if they can be artificially created, and in that case how. 

 

We have through our theoretical due-diligence concluded that a cluster passes three levels; 

start phase, development phase and mature phase. The capacity for a cluster to passes through 

the different levels is based on vital factors. We have by using the Diamond model by Porter 

attempt to explain and concretise which factors that is of most importance in each level. The 

need for production factors, factors that exists in all economic environments, is vital in the 

start phase. In the development phase, a further step is taken to create symbiosis between 

participants within the geographic area. To support the cluster during this phase, a network 

organisation can be established called “the cluster engine”. The trippelhelix theory also plays 

an important roll during this phase to describe the interaction between government, 

commercial participants and education. Focus on the critical mass of participants is vital 

during the mature phase. This critical mass shall brand the cluster and attract more 

participants. 

 

We have during our interviews towards the everyday commodity industry founded that there 

are good conditions to create a cluster within Solna Business Park. The industry is showing a 

great interest for cluster as a concept. However, no one is willing to take the first step.  

Several of the interviewed are interested in locating their companies in Solna Business Park if 

the area reaches the critical mass and gets the reputation of “here is the industry”.  

 

The property owner has to work out of a “shopping-mall” concept to be able to reach the 

critical mass. It is also essential to attract higher education. Prior best practise shows that this 

particular participant tends to attract commercial participants and make the industry more 

innovative. Support functions are essential. These functions are substandard in Solna Business 

Park and to minimize the damage of these, internal marketing has to be conducted. If not, bad 

word-of-mouth will be spread outside the area and the brand will be damaged as a 

consequence of this. The brand is essential for Solna Business Park and so forth external 

marketing is also important to enrich the area. If Fabege has the intention to create a unique 

cluster in Solna Business Park, they should invest in the surrounding properties, so that the 

company can benefit fully from the initial investments. If not, they should create a syndicate 

so that they are able to spread the investment cost equally between the property owners.   
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Kluster är ett begrepp flitigt använt i dagens ekonomi. Är kluster, med en samling relaterade 

aktörer såväl globalt, nationellt som regionalt, en vidareutveckling av vårt ekonomiska 

samhälle eller är det en av många avgreningar på den ekonomiska tidslinjen (Svaton, 2011). 

Kluster var tidigare ett koncept för att öka nationers konkurrenskraft sinsemellan. I samband 

med uppkomsten av informationssamhället har dock begreppet nation blivit allt mer diffust 

där den faktiska landsgränsen inte längre är av lika stor vikt. Att länder än idag konkurrerar 

med varandra är ett faktum. Dock är världen idag till större del beståendes av multinationella 

koncerner, koncerner vilka konkurrerar oberoendes av nationella gränser. Fokus har nu istället 

allt mer riktats till den regionala nivån där företagen operativt arbetar mot en specifik 

marknad. (Porter, 1990) 

 

Sverige var för bara 50 år sedan ett industriproducerande land som med pris kunde konkurrera 

på global nivå. I samband med den ekonomiska utvecklingen inom Asien och Afrika har 

Sverige förlorat sin konkurrenskraft inom detta segment och figurerar nu istället som en 

operativ aktör. Sverige har idag svårt att konkurrera via prissättning, nationen kan istället 

konkurrera med innovationsrika lösningar. Då Stockholm, vilket kan förmodas vara en nagel i 

ögat för våra Skandinaviska grannar, anses vara ”The Capital of Scandinavia” ter det sig 

naturligt att de utländska samt nationella aktörerna väljer att etablera sitt huvudkontor i denna 

stad.(Sjöblom, 2009)  

 

En väg att gå för att sammanföra dessa företag inom ett geografiskt avgränsat område är att 

samlas i kluster. Om idén kluster är något som kommer fortleva eller vara en ”fluga” återstår 

att se, dock kan det tydligt utskiljas en trend där allt fler företag inom samma bransch väljer 

att lokalisera sig inom samma geografiska område. (Friman, 2011)  

 

Att kluster skapas kan antingen ha en slumpmässig förklaring eller ske artificiellt genom en 

eller flera bidragande faktorer. Vad som dock klassificeras som ett kluster är en fråga det 

råder stor oenighet kring och som det inte finns något entydigt svar på (Europa 

kommissionen, 2003) . Kluster kan bestå av kompetens, industri eller produktion- och 

innovationssystem. Kluster kan bland annat användas för olika syften så som att öka 

konkurrenskraften mellan företag, inom och utanför den aktuella branschen.  
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Slumpen har redan berikat området kring Solna Business Park med de ledande aktörerna inom 

dagligvarubranschen (se bilaga 2). För att ett specifikt geografiskt område skall ha ett 

vedertaget varumärke, ett varumärke kopplat till klustret krävs en samling av bidragande 

faktorer, faktorer som sammanför branschens aktörer och skapar mervärde för samtliga 

involverade (Porter, 1990). 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheten att artificiellt skapa ett kluster eller om 

kluster skapas av en rad slumpartade incidenter. Vidare skall även undersökas vilka faktorer 

som bidrar till att skapa ett attraktivt och efterfrågat kluster inom ett specifikt 

verksamhetsområde. Genom att finna de faktorer som ligger till grund för skapandet och 

utvecklandet av ett effektivt dagligvarukluster kan dessa i framtiden appliceras på andra 

branscher och geografiska områden för att utveckla ett kluster.  För att uppnå detta syfte 

kommer vi att arbeta utifrån följande frågeställning: 

1.3 Frågeställning 

 Vilka samhällsaktörer samt stödfunktioner bör finnas inom ett kluster för att skapa 

mervärde för samtliga parter involverade?  

1.4 Avgränsning 

I denna undersökning kommer vi uteslutande fokusera mot det geografiska område som bär 

namnet Solna Business Park och hur fastighetsägaren kan utveckla den nuvarande 

koncentrationen av dagligvaruaktörer. Detta för att skapa ett nationellt ledande kluster inom 

dagligvarubranschen med hjälp av de nuvarande förutsättningarna.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 – Introduktion: denna del beskriver kortfattat uppsatsens bakgrund samt syfte. 

Vidare beskrivs den frågeställnig och avgränsning som råder för uppsatsen.  

 

Kapitel 2 – Metod: denna del beskriver vilken metod som använts i uppsatsen, här framgår 

vad vi har gjort, vilken typ av studie som har utförts och vilka respondenter som har valts ut. 

 

Kapitel 3 - Ett klusters faser: denna del har för avsikt att beskriva de olika faser som ett 

kluster genomgår, från ett teoretiskt perspektiv, innan det når fasen ”det fungerande klustret”. 

  

Kapitel 4 - Resultat av intervju: denna del återger respondens från de intervjuer som 

bedrivits med intressegrupperna: ”Företag i Solna Business Park”, ”Utbildning relaterade för 

dagligvarukluster”, ”Branschorganisationer relaterade till dagligvarubranschen”, 

”Stat/myndighet” och ”Företag utanför Solna Business Park”.     

 

Kapitel 5 - Solna Business Park, fas för fas: denna del integrerar teoretiska data med de 

resultat som givits under intervjuserierna i kapitlet ovan. I denna del framställs även egna 

tankar kring de faser ett kluster genomgår.   

 

Kapital 6 - Slutsats & reflektioner: denna del presenterar framtida ämnen att studera vidare 

samt de faktorer vi genom processen har identifierat som vitala för att artificiellt skapa ett 

framgångsrikt kluster utifrån den rådande företagsstrukturen i Solna Business Park.  
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2. Metod 

För att skapa en övergripande teoretisk förståelse för kluster i allmänhet har vi valt att läsa 

litteratur som beskriver kluster på en översiktlig nivå. Vi har sedan utvecklat vår insikt i 

ämnet genom att läsa mer nischad litteratur mot framförallt framväxten och uppkomsten av 

artificiella kluster, där har vi fokuserat på den operativa delen för att skapa ett sådant. Vi har 

även valt att läsa litteratur kring slumpmässigt uppkomna kluster, då de olika teorierna inte 

motsäger varandra utan kan uppkomma i symbios.  

2.1 Litteratur 

Några av de källor som vi använt för att finna information nämnda ovan är tryckt information 

från bland annat Kungliga Tekniska Biblioteket, Stockholms Stadsbibliotek, Anna Lindh 

Biblioteket och Kungliga Biblioteket. Vi har även valt att komplettera vår litteratursamling 

med information funnen i diverse databaser så som, DOAJ (Open Access Journals), Emerald, 

Ingentaconnect, SpringerLink, Science Direct, SSRN (working papers), Econlit, JSTOR och 

SCOPUS samt Google Scholor. Denna typ av data är av sekundärt slag, vilket innebär att data 

inhämtas från tidigare publicerad forskning. (Björklund & Paulsson, 2003) 

2.2 Intervju 

För att utveckla dagligvarubranschens syn på kluster och vad som påverkar utvecklingen samt 

dess för- och nackdelar, har vi även valt att bedriva intervjuer med olika intressegrupper. 

Denna information kommer utgöra primärdata då den är specifikt ämnad för denna 

undersökning (Björklund & Paulsson, 2003). Dessa intressegrupper har plockats fram i 

samråd med Ulf Enström, vår handledare på fastighetsbolaget Fabege, samt utifrån den 

litteratur som har studerats under teoriavsnittet. Vi har valt företag utifrån fem intressegrupper 

(se figur 2.1). Detta för att skapa validitet i studien genom triangulering, som innebär att 

frågan ses utifrån flera olika perspektiv (Björklund & Paulsson, 2003). 

Med hjälp av hyresgästlistor och i samråd med Ulf Enström har vi valt att intervjua företagen 

ICA, Coop och ”Storföretaget”, ett företag som önskar vara anonymt, dessa kommer att 

utgöra intressegruppen ”Företag i Solna Business Park”. Intressegrupperna: ”Utbildning 

relaterade för dagligvarukluster”, ”Branschorganisationer relaterade till dagligvarukluster” 

samt ”Stat/myndighet” har vi valt att intervjua för att undersöka om teorin överensstämmer 

med verkligheten. För att finna intervjuobjekten Schartau (med yrkesprogrammet 

butiksledning), Dagligvaruleverantörernas Förening (DLF), Svensk Dagligvaruhandel samt 

Solna kommun har vi utgått från en årlig publicerad rapport, ”Vem är Vem” publicerad av 
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Market där de mest betydelsefulla organisationerna och företagen inom dagligvaruhandeln 

benämns. Utbildningen har funnits genom kontakt med olika skolor samt studie av deras 

kursprogram. Vi har även valt att intervjua intressegruppen ”Företag utanför Solna Business 

Park” med bakgrund av vår teoretiska sammanställning. Företagen Vi-butikerna, Cederroth, 

Movement samt Gordios har valts ut med hjälp av en sammanställning av DLF samt i samråd 

med Thomas Svaton, verkställande direktör på Svensk Dagligvaruhandel.  

 

Intervju med företagen inom respektive intressegrupp har bedrivits semi-strukturerat, med 

öppna frågor som ger utrymme för diskussion kring ämnet (Björklund & Paulsson, 2003).  

Vi anser att detta är den mest optimala lösningen då frågorna annars kan tendera att bli 

ledande och subjektiva samt att viktigt kringliggande information kan försummas. 

Intervjumall har förberetts och skickats inför intervjun (intervjumallar kan läsas i bilaga 1). 

Dessa mallar har skapats utifrån vår teoretiska referensram. Problem med reliabiliteten kan 

dock uppstå då det inte är en självklarhet att samma svar i en semistrukturerad intervju skulle 

ges av en annan person i en annan situation (Björklund & Paulsson, 2003). Dock är vi 

övertygade om att reliabilitet uppnås genom den breda intervjuserie med olika aktörer inom 

dagligvarubranschen som bedrivits.  

 

Intervjun inledes med bakgrundsfrågor om företaget generellt samt personens definition av 

kluster i allmänhet. Vidare ställdes delfrågor baserade som ovan nämnt utifrån vår teoretiska 

referensram gällande organisationens inställning till samarbeten och utveckling av ett kluster. 

Samtliga intervjuer spelades in på digital media för att sedan kunna återges i berättande text.  

 

De personer som vi har intervjuat i respektive intressegrupp, har en ledande befattning inom 

den egna organisationen. Anledningen till detta är att intervjupersonen skall ha relevans till 

den undersökande tes vi formulerar under intervjun (Backman, 1998). Med detta menar vi att 

personen i fråga skall ha möjlighet att påverka organisationens agerande i operativa frågor. 

För en total sammanställning av intervjupersoner och dess befattning se tabell på nästa sida.  
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2.2.1 Intervjutabell 

 

Namn Organisation Befattning Intressegrupp 

Andersson1 ”Storföretaget”2 Finanschef ”Företag i Solna Business 
Park” 

Stefan Gideskog ICA Etableringschef ”Företag i Solna Business 
Park” 

Jonny Olsson Coop Verkställande 
direktör 

”Företag i Solna Business 
Park” 

Emnet Jonsson Schartau Utbildningsledare 
för Butiksledning 

”Utbildning relaterade för 
dagligvarukluster” 

Thomas Svaton Svensk Dagligvaruhandel Verkställande 
direktör 

”Branschorganisationer 
relaterade till 

dagligvarukluster” 
Jörgen Friman Dagligvaruleverantörernas 

förening 
Verkställande 

direktör 
”Branschorganisationer 

relaterade till 
dagligvarukluster” 

Ulf Rämme Handelns Utrednings 
institut 

Projektledare ”Branschorganisationer 
relaterade till 

dagligvarukluster” 
Anton Vaijk Solna Kommun Politisk talesman 

(M) 
”Stat/myndighet” 

Bo Rundström Vi-butikerna Verkställande 
direktör 

”Företag utanför Solna 
Business Park” 

Leif Wahlgren Cederroth Verkställande 
direktör 

”Företag utanför Solna 
Business Park” 

Lennart Jönsson Gordios Verkställande 
direktör 

”Företag utanför Solna 
Business Park” 

Johan Kaij Movement Senior Projektledare ”Företag utanför Solna 
Business Park” 

Bo Raattamaa GS1 Verkställande 
direktör 

”Företag utanför Solna 
Business Park” 

 

Figur 2.1 - Intervjutabell 

                                                 
1
 Den intervjuade vill inte gå ut med namn. Vi väljer att i denna rapport använda oss av synonymen Andersson.  

2
 Det intervjuade företaget vill inte gå ut med namn. Vi väljer att i denna rapport använda oss av synonymen 
”Storföretaget”. 
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3. Ett klusters faser 
 

Hur ett kluster definieras råder det stor meningsskiljaktighet kring, vi har i denna uppsats valt 

att arbeta utifrån den mest vedertagna definitionen, vilken lyder som följer: ”Kluster är 

geografiska koncentrationer av sammanlänkade företag, leverantörer och service företag, 

konkurrenter och institutioner relaterade till branschen (exempelvis universitet, 

näringspolitiska organisationer och branschorganisationer) inom samma område som 

konkurrerar men även samarbetar.” (Porter, 2000, s. 293) 

 

Alla kluster genomgår olika typer av faser, detta beroende bland annat på hur de har 

uppkommit. I rapporten ”Att ge kluster kraft” har Hallencreutz (2002) dock kunnat utskilja tre 

faser som de flesta kluster går igenom. Det startar med att idén om en klustersatsning 

förankras hos de lokala eller regionala aktörerna, där sedan en gemensam vision skapas, 

denna fas har de valt att döpa startfasen. I nästa fas går det från vision till handling, kontakt 

initieras med aktörer som kan utveckla och stödja tillväxten av klustret, denna fas är 

namngiven utvecklingsfasen. Den sista fasen är mognadsfasen, det är där klustret tar allt 

fastare form. Här är det viktigt att klustret arbetar med förnyelsearbete så att utvecklingen inte 

stagnerar. 

3.1 Startfasen 

Att ett kluster uppstår inom en viss geografisk avgränsning har ofta inget samband med det 

geografiska området som sådant utan kan istället vara resultatet av slumpartade tillfälligheter. 

Att ett kluster uppstår kan tillexempel ha sin grund i att ett specifikt företag skapas eller flyttar 

till orten och att det sedan skapas likande företag eller stödverksamheter kring detta företag 

(Malmberg, 2000). I Diamantmodellen beskriver även Porter (1990) den betydelse 

slumpmässiga händelser, exempelvis skiftning i den globala ekonomin, globala politiska 

beslut, ny teknisk kunskap, kan ha för uppkomsten av ett kluster.  Han väljer däremot i sin 

modell att kalla detta för tillfälligheter, detta är en extern faktor som ligger utom kontroll för 

den berörda parten. Törnqvist (1996) menar dock på att externa händelser inte alltid ligger 

utanför ett företags eller klusters kontroll, det är istället att betrakta som utdelning av den 

kompetensuppbyggnad som skett under en längre tid. Med andra ord behöver inte det 

slumpmässiga och artificiella skapandet av ett kluster motsäga varandra.  
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Portes diamantmodell syftar till att förklara de faktorer som påverkar den framgångsmässiga 

utvecklingen inom ett specifikt geografiskt avgränsat område, såväl globalt, nationellt som 

regionalt. Tack vare konkurrenskraft, dynamiska förhållanden samt en stimulerande miljö 

som ständigt förändrar den rådande branschen. För att skapa denna innovativa miljö har även 

Etzkowitz (2005) belyst ett antal grundläggande regler som skall föra samhället från det 

traditionella till det innovativa.  

  

  Stimulans för forskning och utveckling för att främja innovationsverksamhet 

 Införande av regler som strukturerar den ekonomiska marknaden så som 

konkurrenslagstiftning 

 Nya institutioner för att främja innovation, inklusive hybrider mellan privata och 

offentliga organ 

 Användning av lagstiftning för att skapa särskilda rättigheter, exempelvis patent som 

ger tillfälliga monopol för att främja innovation 

 Tillhandahållande av resurser för grundläggande forskning 

 Offentligt riskkapital tillhandahålls för att skapa en innovativ miljö 

 

Porter framhäver även att samtliga klusterliknande miljöer bör besitta vad ekonomer har 

benämnt ”produktionsfaktorer”. Dessa faktorer är de ”basprodukter” som ett kluster behöver 

för att kunna nå framgång oavsett bransch. Dessa olika produkter kan indelas i följade genrer: 

 

 Humankapital (antal arbetare, kompetens, kostnad för personal, antal arbetande 

timmar per dag samt arbetsmoral) 

 Fysiska resurser (klimat, läge, storlek, naturresurser samt kostnad för dessa i form av 

el, vatten och virke) 

 Kunskapsresurser (utbud av vetenskap, teknik och forskningsmässiga institutioner så 

som universitet och statliga/privata innovationer) 

 Kapitalstruktur (kostnaden för finansiering samt tillgång till eget kapital) 

 Infrastruktur (utbudet och kvaliteten av transportmöjligheter, 

kommunikationsmöjligheter, post och frakt).  (Porter, 1990) 

De avgörande produktionsfördelarna idag är mer specialiserade och av karaktären kunskaps- 

och färdighetsbyggnad med infrastruktur och teknisk ”know how” som är skräddarsydd för en 

specifik bransch (Söderström, 2001). Vilka faktorer som är av ”största värde” är alltså helt 
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beroende på typ av bransch. Det gäller enligt detta resonemang att välja de faktorer som i 

högst uträckning effektiviserar den specifika branschen där företaget eller företagen är 

verksamma. Denna faktorindelning beroende på typ av bransch har Porter (1990) valt att kalla 

”faktorvarians”. De specifika faktorerna ger möjlighet för företag att specialisera sig och 

utvecklas inom en grupp av företag där konkurrensfördelar gentemot liknade företag inom 

samma bransch kan uppnås 

 

 

Figur 3.1 - Diamantmodellen i Startfasen, Källa: Egen bearbetning 
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3.2 Utvecklingsfasen 

När väl processen är initierad och ett kluster har börjat skapas startar enligt Dicken (2003) en 

kumulativ självstärkande process vilket kan sammanfattas i åtta punkter: 

 

 Drar till sig verksamheter med stödfunktioner 

 Skapandet av en attraktiv miljö för entreprenörskap och innovation 

 Breddning av den lokala arbetsmarknaden 

 Ekonomisk diversifiering 

 Uppsving för den aktuella branschen 

 Etablering/utveckling av institutioner inom klustret    

 Skapandet av en social och givande miljö för branschen 

 Förbättrad infrastruktur 

Processen ovan har sin grund i spin-off tanken, vilket menas att kring en lyckosam 

verksamhet skapas det ofta efterföljare genom avknoppning och imitation. Det resulterar i att 

liknande och kompletterande verksamheter skapas kring den initierande verksamheten. 

Kontakter etableras sedan mellan företagen, vilket ger upphov till att en viss typ av kultur 

uppstår bland företagen. I vissa fall kan denna kultur bli så stark att det geografiska område 

där företagen är belägna blir kännetecknat med denna kultur och en typ av varumärke skapas 

för de gemensamma verksamheterna. Desto mer framgångsrikt ett kluster blir desto fler 

verksamheter kommer att söka sig till detta område för att ta del av den framtida utdelningen 

klustret eventuellt kommer att ha.  

 

Hallencreutz (2002) skriver i sin rapport att ett flertal av de nya svenska konkurrenskraftiga 

produkterna på marknaden är ett resultat av framgångsrika regionala kluster. Trots att varje 

enskilt kluster är unikt har rapporten identifierat nio stycken gemensamma drag som utmärker 

de mest framgångsrika klustren: 

 

 Effektiva mötesplatser 

 Tydliga och långsiktiga visioner 

 Ett gemensamt språk och värderingsgrund 

 En tydlig arbetsindelning mellan offentliga verksamheter och marknaden 

 Att olika aktörer aktivt arbetar för att skapa ett regionalt varumärke 
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 Att olika aktörer utgår ifrån vad som faktiskt finns i regionen 

 Att det finns ledande företag som också är intresserade av att utveckla klustret 

 Att olika aktörer i klustret arbetar aktivt med olika typer av utbildnings och 

kompetensförsörjningsinsatser 

 Att det finns en drivande klustermotor och klusterorganisation som har kundnytta, 

marknad och tillväxt i fokus 

Klustermotorn är en bidragande faktor till ett klusters framgång genom de olika faserna. Det 

behövs ständigt någon eller några som koordinerar arbetet, för en dialog med de involverade 

aktörerna samt motiverar och integrerar. Klustermotorn skall föra klustret framåt och ansvara 

för att det finns en genomtänkt strategi för de gemensamma insatserna. 

 

 En viktig förmåga för motorn är att den har trovärdighet bland de olika aktörerna och inte 

agerar efter egenintresse. Det är även viktigt att det finns en förmåga att förstå hur 

förändringar i omvärlden påverkar klustrets framgång.  

 

En av de viktigaste parametrarna för deltagarna i motorn är enligt Hallencreutz (2002) att de 

har stark lokal eller regional anknytning, detta för att skapa trovärdighet bland aktörerna i 

klustret. Även Porter för ett liknande resonemang i Diamantmodellen där han via faktorn 

”relaterade branscher och länkar” syftar till att förklara hur de relaterade och stödjande 

processerna som finnas inom den lokala miljön kan leda till en positiv utveckling för ett 

specifikt företag. Med relaterande och stödjande processer menar Porter i detta fall 

leverantörer samt relaterade branscher och organisationer. Leverantörer kan bidra med nya 

innovativa produkter och koncept samt vara en länk i ett branschspecifikt nätverk. Dessa 

nätverk kan enligt Porter ge upphov till skapandet av förbättrade ekonomiska förutsättningar 

samt ett bredare internationellt kontaktnät. Genom att konkurrerande företag eller företag 

inom liknande branscher är relaterade till varandra kan de förbättra den kollektiva 

konkurrenskraften. Detta kan bland annat ske vid informationsflöde mellan företagen samt 

med gemensamma utvecklingsprojekt (s.k. ”spillover-effekt”). Det är just denna samverkan 

bland företagen inom en specifik bransch som utvecklar ett kluster. (Porter, 1990) 

  

Det är enligt Hallencreutz (2002) även viktigt att deltagarna i motorn inte enbart har lokal 

förankring utan även har ett kontaktnät utanför regionen, detta för att klustret skall kunna dra 

nytta av dessa kontakter. Nedan finns ett organisationsschema över hur ett industriellt kluster i 
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Skaraborg har valt att organisera sig. Ledningsgruppen består i regel av sex till tio personer 

som represterar olika aktörsgrupper inom klustret. De skall tillsammans med styrelsen och 

organisationen agera som en brygga mellan klustrets olika aktörer, enligt rapporten skriven av 

Hallencreutz (2002). Han framhäver även vikten av att få med de offentliga aktörerna i det 

konkreta arbetet med utveckling av klustret.  

 

Figur 3.2 - Organisationsschema kluster, Källa: Egen bearbetning 

 

I detta kluster finns både kommun, universitet och högskola engagerade. Detta är även 

någonting som Etzkowtiz beskriver som viktigt för att skapa en innovativ miljö i sin 

trippelhelixmodell. Trippelhelixteorin innebär att det finns ett samspel mellan universitet och 

högskola, näringsliv samt stat och kommun. Det är dessa tre gemensamma drivkrafter som är 

nyckeln till framgång vid skapandet av ett innovativt samhälle. Näringslivet är 

produktionsplatsen, stat och myndighet skall fungera som regelgivare och garant för 

stabiliteten i samarbetet och utbytet, medan universitet och högskola skall fungera som en 

källa till ny kunskap och teknologi. (Etzkowitz, 2005) 
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Figur 3.3 – Trippelhelixmodellen, Källa: Egen bearbetning  

 

Det finns två stycken olika typer av trippelhelixmodeller, centralstatsmodellen och laissez 

faire-modellen. Centralstatsmodellen utgår ifrån att staten kontrollerar den akademiska 

världen och näringslivet, medan laisesez faire utgår från att respektive del i modellen agerar 

självständigt och endast samspelar med varandra i begränsad utsträckning.  

 

I centralstatsvarianten förväntas staten vara den som tar initiativet till samordning och ställa 

de ekonomiska resurserna som krävs till förfogande. I denna version skall universiteten och 

högskolorna främst förse de andra sfärerna med utbildad personal, de kan syssla med 

forskning men förväntas inte aktivt delta i skapandet av nya företag. 

  

I laissez faire-modellen tillhandahåller universiteten och högskolorna kunskap till näringslivet 

genom huvudsakligen offentliga publikationer och nyexaminerad personal. Företagen 

förväntas att agera självständigt, det är förbjudet att samarbeta då detta enligt modellen endast 

kommer att leda till kartellbildningar. Staten skall spela en blygsam roll och endast ta en aktiv 

roll när marknaden inte på egen hand kan tillhandahålla en produkt eller tjänst. Den största 

kontakten mellan näringsliv och universitet samt högskolor skall ske med hjälp av icke 

vinstdrivande organisationer, likt en klustermotor.  
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Även Porter har fokuserat på myndigheters centrala roll i samhället. I och med denna centrala 

roll har olika typer av myndighetsbeslut en signifikant inverkan på ett företags 

konkurrenskraft både nationellt och internationellt, såväl positivt som negativt. Myndigheter 

stiftar bland annat de lagar företaget tvingas följa, typ av utbildning nationen skall förse 

näringslivet med, styrning av den nationella ekonomin, för att nämna några.   

 

Figur 3.4 - Diamantmodellen i Utvecklingsfasen, Källa: Egen bearbetning 
 

Etzkowtiz beskriver statens påverkan på näringslivet via ett konkret exempel taget ifrån USA. 

Detta exempel utspelade sig under recessionen på 1970-talet då staten gick in och ändrade 

äganderätten för forskningsresultat så att de tillhörde universitet och högskolor i fråga. Detta 

innebar indirekt att sfärerna drogs till varandra och att universitet samt högskolor tog en 

aktivare roll i kunskapsöverförandet till näringslivet. Modellen för innovation har nu 

förändrats, istället för att som tidigare framförallt har skett inom näringslivet, sker detta nu i 

en större utsträckning hos de kunskapsinriktade institutionerna. (Etzkowitz, 2005) 

 

Etzkowitz slutsats är att det är mer effektivt och innovativt med en trippelhelix lösning än en 

dubbelhelix, med endast universitet och högskolor samt näringsliv. Det krävs en trippelhelix 

där staten är delaktig för att skapa en innovativ marknad uppbyggd på lagar och regler. 

Genom att få dessa olika aktörer att verka i ett nätverk med gemensamt mål kan klustret bli än 

mer effektivt och ta nästa steg i utvecklingen, mognadsfasen.  
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3.3 Mognadsfasen 

När den specifika verksamheten har etablerat ett fäste uppstår något som kallas ”Path-

dependency”. Med detta menar Dickens (2003) att den berörda ekonomin fastnar i ett för det 

geografiska området betingat mönster. Porter (1990) ämnar förklara detta områdes specifika 

beteende med de tre olika attributen, ”strategi, rivalitet och struktur”. Denna faktor i 

Diamantmodellen förklarar påverkan på företagsförhållanden som kan råda inom en 

geografisk avgränsning via management, styrning, organisationsstruktur, konkurrens, rivalitet 

samt uppkomsten av företag. Typ av strategi, vilken målsättning företaget besitter samt 

organisationens uppbyggnad kan tendera att variera mellan företag men kan även i stor 

omfattning bero på hur nationens system är uppbyggt. Genom att företag och nationers mål 

kombineras kan förutsättningar för konkurrens och rivalitet uppstå.  En väl fungerande 

konkurrens på marknaden är av stor betydelse för ett företags möjlighet att utvecklas i en 

positiv riktning. Porter argumenterar att internationella konkurrenter är av stor vikt men att 

den lokala konkurrensen inom ett kluster likväl har samma inverkan på utvecklingen. Detta då 

den lokala konkurrensen bidrar med en känslomässig dimension, vilket ytterligare förstärker 

företagets vilja att vara marknadsledande och med detta konkurrera ut liknande företag i 

branschen. (Porter, 1990). Malmberg hävdar att via den rivalitet som uppstår mellan 

företagen, skapas ett informationsflöde i klustret. Detta informationsflöde är inte av 

karaktären ordnat utan är inofficiell information som ”flyter mellan företagens väggar”. 

(Malmberg, 2000) Rivalitet kan även enligt Dickens ge bidrag till en plantskola inom klustret 

där företag kan förstärka sin organisation via konkurrenters humankapital. (Dicken, 2003)  
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3.4 Fördelar med att organisera sig i kluster 

Traditionellt sett har synen på den inhemska marknaden varit att storleken haft en signifikant 

betydelse för ett företags konkurrensfördelar. Enligt studier gjorda av Porter (1990) framgick 

dock att det är marknadens kvalitet och egenart som är av väsentlig betydelse. En marknad 

beståendes av kunder med höga krav bidrar i större utsträckning till ökad konkurrenskraft än 

vad endast stocken av kunder på en marknad gör. (Malmberg, 2000) Det är dessa krav från 

kunder på den lokala marknaden som i slutändan bidrar till att företaget får en ökad chans att 

nå framgång. Då företagen möter den högt uppsatta efterfrågan i tidiga stadier av dess 

utveckling tvingas företaget till att prestera på en högre nivå, vilket gör att slagkraften för 

produkten på den internationella marknaden ökar (Söderström, 2001). Tillslut når klustret en 

sådan fas att företagen inom klustret konsolideras och skapar färre men starkare aktörer 

(Malmberg, 2000). 

 
Figur 3.5 - Diamantmodellen i Mognadsfasen, Källa: Egen bearbetning 

Kluster är som en levande organism, där nya företag och institutioner kommer och går. Att 

kluster alltid är signifikant med framgång är en utopi. Ett kluster kan försämras eller till och 

med helt dö ut, detta pågrund av såväl interna problem som av externa problem. 

Marknadsmässiga förändringar i form av tekniska framsteg eller dylikt kan snabbt ändra de 

marknadsförutsättningar som rådde inom ett kluster och därmed också dess konkurrenskraft. 

(Porter, 1990)
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3.5 Nackdelar med att organisera sig i kluster 

Till skillnad från Porter (1990) och Malmberg (2000) har Alhtin valt att se fixeringen inom ett 

kluster som en tröghetsfaktor. Han menar att ett företags lokalisering kan bli bunden till en 

geografisk plats, detta beroende på att stora investeringar gjorts för exempelvis lokal, samt att 

humankapitalet till viss mån kan vara bunden till klustret. Han pekar även på att ett kluster 

kan få en viss varumärkesstatus som gör det ”omöjligt” för företaget att flytta utan att förlora 

goodwill. Samtliga dessa ”tröghetsfaktorer” kan leda till att företag väljer att ej flytta ut från 

klustret även då de tidigare fördelaktiga faktorerna som från början förde dem till klustret är 

borta. (Althin, 1948) Även Malmberg (2000) beskriver denna problematik genom den teori 

som han kallar för ”låsningseffekten”. Med detta menas att klustret försvårar möjligheten för 

företagen att röra sig med marknaden. 

 

Negativa faktorer med att organisera sig i kluster är bland annat att konsolideringen, 

grupptänkande och olika bindande överenskommelser mellan företag i ett kluster kan hämma 

företagens förmåga till innovation, flexibilitet och förnyelse. Vilket slutligen får en inverkan 

på dess konkurrenskraft mot andra aktörer inom samma bransch. (Porter, 1990) Malmberg 

(2000) framhäver dock att det finns otaliga exempel på kluster som vid ingången i en negativ 

spiral lyckats att omstrukturera sig och vända händelseförloppet.  
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3.6 Det fungerade klustret 

Diamantmodellen lyfter fram och belyser att makroförhållandena i ett land generellt är 

jämbördiga mellan industrier. Ett kluster kan dock i väsentlig grad skilja sig mot nationen i 

övrigt rörande såväl utvecklingsmöjligheter som konkurrensfördelar, nationellt som globalt. 

Desto starkare modellens sex attribut är samt hur fungerande interaktionen är mellan dessa 

attribut desto större utvecklingskraft och konkurrensfördel har ett kluster (Söderström, 2001). 

Porter framhäver även tydligt att det inte går att peka ut ett specifikt attribut av dessa sex som 

är av större vikt än dem andra utan det är interaktionen mellan dessa attribut som skapar den 

dynamiska klustermiljön. (Porter, 2000)  

 
Figur 3.6 - Diamantmodellen i ”Det fungerande klustret”, Källa: Egen bearbetning 

Ovan nämnda faktorer är av oerhörd vikt för ett företags konkurrenskraft inom ett 

kluster.”Framgångsrika” nationer (i-länder) i en allt mer globaliserad värld har idag utvecklat 

de flesta av dessa faktorer. Det som ett specifikt företag bidrar med kan, även om det är en 

mindre förbättring, leda till stora konkurrensfördelar.  

 

Enligt Porter (1990) torde denna typ av klusterliknande miljö med dess fördelar leda till ett 

interaktivt samarbete som kan anses vara det mest fördelaktiga för företagen inom en specifik 

bransch. Vi kommer via intervjuer söka dessa specifika fördelar inom dagligvarubranschen.
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4. Resultat av intervju 

4.1 Inledning 

Vi har valt att intervjua olika aktörer relaterade till dagligvarubranschen. Nedan kommer det 

att presenteras i följande ordning: Branschorganisationer relaterade till dagligvarukluster, 

Utbildning relaterade för dagligvarukluster, Företag utanför Solna Business Park och Företag 

i Solna Business Park. Detta har gjorts för att berika vår kunskap kring dess nuvarande 

inställning till Solna Business Park samt för att identifiera eventuella faktorer som påverkar en 

eventuell etablering i området. 

4.1.1 Branschorganisationer relaterade till dagligvarukluster 

DLF (Dagligvaruleverantörernas Förening) och Svensk Dagligvaruhandel är för närvarande 

etablerade i Stockholms innerstad. För Svensk Dagligvaruhandel har detta en logisk 

förklaring då de är en underorganisation till Svensk Handel och samtliga dessa organisationer 

sitter i samma byggnad. Även HUI har ett nära samarbete med Svensk Handel och har därför 

valt att ha sitt kontor i grannfastigheten. Friman, verkställande direktör, förklarar DLF’s 

nuvarande lokalisering genom att de tidigare hade suttit i samma lokaler som Svenskt 

Näringsliv, när dessa flyttade till nya lokaler började DLF att se sig om efter egna lokaler. De 

valde då att sätta sig på Grev Turegatan, i centrala Stockholm, med närhet till 

kommunikationer, då de inte ansåg sig ha någon tydlig koppling till Svenskt Näringsliv. GS1 

är ett företag som både DLF och Svensk Dagligvaruhandel är delägare till. Dessa arbetar 

bland annat med streckkodshantering mot dagligvarubranschen. De har nyligen bytt lokaler 

och vid resonemang kring omlokaliseringen var det av intresse att sitta i centrala Stockholm 

då de har kunder inom ett tjugotal olika branscher.  

4.1.2 Utbildning relaterade för dagligvarukluster 

För Schartau är anledningen till den nuvarande etableringen relativt logisk då de har suttit i 

området sedan 1876. De har dock på senare tid börjat fundera på att expandera utanför 

nuvarande byggnad. De funderar för närvarande på att expandera i Norrtälje kommun. 

4.1.3 Företag utanför Solna Business Park 

Wahlgren, verkställande direktör på Cederroth, förklarar under intervjun att anledningen till 

Cederroths nuvarande etablering är att de funnits i Upplands Väsby sedan 1970-talet. Vid 

mitten av 2000-talet gick deras senaste hyreskontrakt ut. Ett av de områden de intresserade sig 

för var Solna Business Park. Dock beslutade de sig för att stanna kvar inom samma område då 
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fastighetsägaren kunde erbjuda fördelaktiga lokaler i närområdet. Vi-butikernas nuvarande 

lokalisering förklarar Rundström, verkställande direktör Vi-butikerna, med det startegiska 

läget att sitta nära Axfood på grund av deras då täta samarbete. Både konsultbyrån Movement 

(Karlavägen) och Gordios (Regeringsgatan) sitter idag i centrala Stockholm. Movement har 

ständigt varit centralt placerade och menar på att detta underlättar för deras kunder och 

anställda. Gordios har dock ett förflutet från Solna Business Park men valde att flytta till 

Regeringsgatan då de ansåg att hyran blev för hög. 

4.1.4 Företag i Solna Business Park 

Den främsta anledningen till att ICA valde att etablera sig inom Solna Business Park var de 

affärsmöjligheter som fanns i regionen för en matvarubutik. De hade en önskan om att ha sitt 

huvudkontor ovanför en ICA Maxi alternativt Kvantum butik. Coop och ”Storföretaget” som 

även de sitter i Solna Business Park resonerade framförallt kring lokalkostnaden när de valde 

att etablera sitt huvudkontor i området. 
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4.2 Startfasen  

Svaton, verkställande direktör för Svensk Dagligvaruhandel, säger att ”när aktörer söks för en 

etablering inom klustret gäller det att tänka brett”. Exempelvis fundera på vilka 

underleverantörer som de stora aktörerna har och inte endast titta på de logiska 

leverantörerna. Vidare säger Svaton att det är fördelaktigt att se till de stödaktörer som de 

större butikskedjorna anlitar vid exempelvis nyetablering. Tänka brett är även något 

Wahlgren, verkställande direktör Cederroth, betonar som en viktig aspekt vid lanseringen av 

ett kluster. Han påpekar att det självklart skulle underlätta att sitta nära exempelvis ICA, dock 

skulle det vara mer fördelaktigt att sitta i nära anslutning till konsultbyråer med specifika 

stödfunktioner då de har en ständig integrering med dessa. Reklambyråer är en typ av konsult 

de dagligen har kontakt med och det skulle därför vara kostnads- och tidseffektivt att sitta i 

samma geografiska område som dessa. Kaij, senior projektledare på Movement, för även han 

ett liknande resonemang där han anser att samtliga aktörer i ett kluster, oavsett bransch, skall 

skapa mervärde för varandra. Raattamaa, verkställande direktör på GS1, tänjer ytterligare på 

begreppet och menar på att statliga myndigheter likt Jordbruksverket (idag sittandes i 

Jönköping) skulle ha en logisk förankring i ett dagligvarukluster.  

4.2.1 Logiken bakom nuvarande företagsstruktur 

Friman, verkställande direktör DLF, har dock svårt att se någon logik i den rådande 

etableringen av företag i Solna Business Park. Då han inte tror att endast faktorn ”närhet till 

branschen” är stark nog för att skapa ett dagligvarukluster utan tror istället att det är 

tillfälligheter som har skapat den nuvarande konstellationen av flera aktörer från 

dagligvarubranschen. Denna uppfattning delas inte av Jönsson, verkställande direktör 

Gordios, som tror att leverantörer så som ”Storföretaget” och Orcla har etablerat sig där på 

grund av närheten till sina inköpare. Kaij säger att ”det är den lägre hyran samt det 

geografiska avståndet till Stockholms innerstad, vilket möjliggör kompetensförsörjning, som 

är de främsta anledningarna till att de större aktörerna initialt valde att etablera sig i Solna 

kommun”. Vidare tror Kaij att det är leverantörerna som har mest att vinna på en etablering i 

ett framtida kluster. Rundström tror inte att närheten till branschen är den faktor som varit 

högst upp på agendan, utan tror likt Kaij att den största anledningen till den täta lokalisering 

av företag inom dagligvarubranschen är de lägre hyresnivåerna i Solna. Det finns inget 

incitament för de stora aktörerna att betala de högre hyrorna i Stockholm CBD. Rundström 

säger att ”Vi-butikerna sänkte sina lokalkostnader för huvudkontoret drastiskt vid flytten till 
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Solna kommun”. En annan bidragande faktor till denna täthet tror Rundström är de goda 

kommunikationerna som finns tillgängliga i området och närheten till bland annat Bromma 

flygplats. Han tror att detta är någonting som är högre upp på agendan för 

dagligvaruhandlarna jämfört med andra branscher, då ett flertal av leverantörerna kommer 

utifrån.  

 

Gideskog, etableringschef på ICA, berättar att ICA fick cirka 40 offerter när de skulle flytta 

ifrån sina tidigare lokaler. Det som var de avgörande faktorerna till valet av Solna Business 

Park var framförallt det goda affärsläget för en matvarubutik, trygg och säker miljö samt de 

goda kommunikationerna. Att redan Coop fanns inom området var ingen faktor som de 

beaktade. Han betonar att det idag finns såväl fjärrtåg som tunnelbana och buss, och att även 

tvärbanan är under utbyggnad.  

4.2.2 Stödfunktioner & Hinder för en utökad företagsstruktur 

”De hinder som finns inom Solna Business Park är inte behovet eller avsaknad av 

branschspecifika aktörer utan uppbyggnaden av infrastrukturen kring området”, säger 

Jönsson. Enligt Andersson, finanschef på ”Storföretaget”, så krävs ett väl uppbyggt 

infrastrukturnät så väl tekniskt som fysiskt. Detta är något som saknas idag vilket kan komma 

att bromsa ny etablering. Som exempel nämner Andersson och Gideskog att det inte finns 

lokaler för gemensamma möten, för litet utbud av bokningsbara mötesrum samt för få 

hotellrum för kunder och medarbetare. Även Wahlgren betonar och säger att en av 

anledningarna till att de stannade kvar i Upplands Väsby, var förutom de ekonomiska 

aspekterna, närhet till Scandic hotell och möjligheten att hyra mötesrum av olika storlek och 

prisklass. Gordios har tidigare varit etablerat i ett kontorshotell i Solna Business Park, detta 

var till en början i fastighetsägarens regi, men övergick sedan till Regus, en internationell 

kontorshotellsoperatör. Efter byte av aktör blev det betydligt högre hyror, Jönsson är positiv 

till konceptet men säger att hyrorna måste vara på en rimlig nivå. Han tror även att det skulle 

kunna vara möjligt att vidareutveckla detta koncept med ett öppet kontorslandskap där 

företagen endast har sin egen rullhurts och sedan tar en ledig plats. Han tror att lanseringen av 

ett sådant koncept skulle skapa ett mer levande kluster där fler leverantörer söker sig till 

området. Även Rundström tror att utvecklandet av olika stödfunktioner kan göra området 

attraktivare, han talar bland annat likt Jönsson om att lansera någon typ av kontorshotell, där 

leverantörerna kan hyra ett antal platser för att nyttja vid eventuella besök. Han bygger denna 

tes bland annat på det ”fönster” som leverantörerna och dagligvaruhandlarna har förhandlat 
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fram. Fönstret innebär att det finns specifika tidperioder under året då leverantörer kan 

presentera nya varor för inköparna. Rundström tycker själv att detta är någonting positivt och 

tror även att de andra större handlarna har samma inställning, då företagen slipper mycket av 

det som Rundström kallar för ”spring” och att de genom detta kan arbeta effektivare med den 

dagliga verksamheten. Som ett komplement till företagshotellet nämner Kaij att företag så 

som Walmart i USA har sina viktigaste leverantörer i samma byggnad.  

 

Företagen sittandes i Solna Business Park samt konsultbyråerna arbetandes emot dessa företag 

betonar den nuvarande avsaknaden av fungerande stödprocesser inom klustret som frisör, 

kemtvätt och restaurang av högre standard, vilket leder till att området ej är heltäckande för 

ett företag. Att endast en del saknas tycker inte Jönsson har någon större betydelse men då 

flera viktiga funktioner saknas, minskas attraktionskraften för området som helhet. Även 

Friman tror att Solna Business Park skulle bli ett attraktivare område om det skapades en mer 

levande miljö med olika typer av stödprocesser så som restauranger, butiker och allmänna 

platser.  
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4.3 Utvecklingsfasen 

4.3.1 Betydelsen av nätverksorganisation 

För att gå från startfasen och nå utvecklingsfasen krävs det stora resurser och problematiken 

med detta kan vara att hitta aktörer som har dessa resurser och är beredda att satsa dessa på ett 

kluster. Svaton säger att ”det är viktigt att motivera kommunen till en aktiv roll i samband 

med etablering av ett kluster”. Han nämner att Solna kommun med framförallt Anders Gustâv 

var aktivt drivande i samband med etablering av ICA:s huvudkontor i Solna. Detta är även 

något som bekräftas under intervjun med Gideskog, etableringschef för ICA. Gideskog säger 

att den tidigare fastighetsägaren (CLS) i samarbete med Solna kommun tillsåg en 

detaljplansändring som gav möjlighet för etablering av handel med livsmedel inom området. 

Detta är även ett av Solna kommuns mål enligt Vaijk, politisk talesman (M), ”att försöka 

arbeta nära näringslivet med lyhördhet”. Svaton tror att det krävs ett råd med seniora anställda 

från företag, fastighetsägare, organisationer och kommun för att få ett förtroende bland de 

företag som är verksamma inom branschen, en uppfattning som även delas av Wahlgren. 

Vaijk berättar att de är delaktiga i denna typ av organisationer i miniatyrformat. Denna typ av 

nätverksorganisation bör enligt ett flertal av de intervjuade vara av icke vinstdrivande karaktär 

och dess syfte skall vara att samordna resurser och föra klustret framåt. Även Friman har 

samma tankar, att det krävs någon extern eller intern aktör som är drivande i ett eventuellt 

kluster. Han nämner att bland livsmedelsproducenterna i Skåne finns det en 

nätverksorganisation, där externa konsulter har en drivande roll. Även om den inte behöver 

vara vinstdrivande tror Jönsson att det kan vara fördelaktigt att ha någon typ av avgift för att 

”tvinga medlemmarna till ett aktivt deltagande”. Utöver detta tror Jönsson att det även krävs 

någon form av ”kick-back för att nätverksorganisationen skall bli framgångsrik och dra till sig 

fler medlemmar”. Denna behöver inte vara ekonomisk utan kan även vara av social karaktär. 

Denna mening delas dock inte av samtliga intervjuade då Andersson och Gideskog är 

skeptiska till skapandet av en nätverksorganisation som sammanför de olika företagen. 

Anledningen till detta är att en nätverksorganisation av denna karaktär inte skulle ha någon 

beslutande makt och därför helt förlora sitt syfte samt att konkurrenter som ICA och Coop 

inte vill inleda samarbeten, dels på grund av konkurrensrättsliga skäl samt det faktum att det 

är enkelt att kopiera koncept av varandra inom dagligvarubranschen. Rämme, projektledare 

Handelns utredningsinstitut, har samma inställning till behovet av en nätverksorganisation, då 

han tror att marknaden är självreglerande, däremot tror han att ett kluster bör jobba 



 

31 

 

tillsammans med kommunen då de har planmonopol, en kommunal fördel som även Vaijk 

nämner att de arbetar aktivt med för att locka näringslivet till kommunen.  

 

Samtliga tillfrågade företag säger att de är medlemmar i olika generella branschorganisationer 

så som Svensk Dagligvaruhandel och DLF, men att de inte har något utarbetat samarbete med 

företagen sittandes i Solna Business Park. Olsson, verkställande direktör på Coop, säger att de 

aktivt arbetar med att utveckla branschen samt att de har ett samarbete med vissa 

stödfunktioner exempelvis hotellet i Solna Business Park, detta bedrivs dock helt enskilt. 

Ingen av de tillfrågade har heller hört talas om något utvecklat samarbeta mellan företagen. 

Anledningen till detta är att de står under konkurrenslagen med tillsyn av 

konkurrensmyndigheten och kan därför av rättsliga skäl ej samverka i någon större uträckning 

enligt Olsson. Dock nämner Rämme att samtliga större dagligvaruhandlare samarbetar vid 

framtagande av en konsumtionsprognos som skall ligga till underlag för framtida etableringar 

av butiker. Denna organisation går under benämningen konsumtionsprognosgruppen (KPG) .  

4.3.2 Utbildningens roll inom kluster 

Intresse finns dock bland de tillfrågade företagen att skapa en utbildning inom 

dagligvarubranschen, då detta skulle kunna vara en aktör som driver branschen framåt och 

eventuellt utvecklar det specifika dagligvaruklustret positivt. ICA och Coop har redan insett 

vikten av kontakt med den akademiska världen, och samarbetar idag med 

Detaljhandelshögskolan i Norrtälje kommun. Friman tror även att det skulle vara positivt för 

utbildningar att vara nära sin bransch, framförallt för studenterna som då är nära sina framtida 

arbetsgivare och tidigt kan skapa sig ett nätverk inom branschen. Denna uppfattning delas inte 

av Gideskog som tror närheten till den faktiska handeln är viktigare än till huvudkontoret.  

Andersson säger att ”det finns ett problem för den akademiska världen att hänga på 

utvecklingen samt att det blir ett stort åtagande för ett företag”. Även Rundström ser ett 

konkret problem med en utbildning, han tror det skulle vara svårt att få en sådan utbildning 

konkurrensneutral, då alla företag skulle ha olika tankar kring exempelvis organisatoriska 

frågor. Vid ett eventuellt skapande av en branschspecifik utbildning ser dock samtliga 

tillfrågade att denna med fördel skulle vara etablerad i området, då det skulle möjligöra ett 

utökat samarbete. De intervjuade är inte heller negativa till tanken att redan existerande 

utbildningar som till viss del har inriktat sig mot dagligvarubranschen skulle kunna sitta i 

området.  
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Idag bedrivs cirka fyra yrkesutbildningar inom butiksledning, Schartau är en av dessa. 

Programmet butiksledning har funnits i fyra år och har cirka sex sökande per plats. Under 

intervjun framkommer det att de nyligen hade blivit kontaktade av Norrtälje kommun som vill 

att dessa skulle etablera en liknande utbildning i Norrtälje. Anledningen till detta var 

påtryckning från näringslivet, vilka ansåg att en viss typ av kompetens saknades inom 

detaljhandeln. Jonsson, utbildningsledare för butiksledningsprogrammet på Schartau, antyder 

att en ”rusning” efter utbildad personal skett de senaste åren och att ”detaljhandeln nog 

vaknade lite sent”. Tidigare har personal avancerat internt vilket har skapat ett tunnelseende 

bland de anställda, detta kan botas genom att anställa folk från bland annat yrkesutbildningar, 

vilket Jonsson tror kan vara en faktor till ”rusningen”. Norrtäljeprojektet är ett pilotprojekt 

men om detta lyckas ser hon inget hinder med att lansera fler utbildningar utanför nuvarande 

lokalisering, i områden likt Solna Business Park. Hon säger att ”det skulle vara fördelaktigt 

för såväl klustret som den specifika skolan om endast en skola av liknande karaktär 

etablerades inom området”. Detta då skolans styrelse ofta består av branschfolk och det då 

skulle uppstå intressekonflikter. Jonsson ser dock inget problem med att sitta i nära anslutning 

till en högre utbildning som exempelvis Handelshögskolans Retail Management eller något 

annat universitet eller högskola. Kaij betonar vikten av utbildning inom Solna Business Park 

och ser inga problem för detta område att lyckas med denna uppgift om Norrtälje kommun har 

gjort det. Vaijk säger under intervjun att Solna Stad skulle vara med och stötta en sådan 

satsning i största möjlig mån.  

 

För att en utbildning skall stärka klustret utöver kompetenstillförsel, och fungera som en 

”magnet” vilken drar till sig branschspecifika aktörer, tror Raattamaa att det behövs 

forskningsinriktad utbildning där näringsliv och institutioner arbetar i symbios, detta är även 

en tanke som Wahlgren delar. Raattamaa bygger vidare på tanken och tar upp problematiken 

med att den forskning som idag bedrivs inom livsmedelsområdet är för spridd över landet i 

förhållande till sin storlek.  Han menar istället på att forskning inom livsmedelsområdet, vilket 

idag bedrivs på KTH, Lunds universitet och SLU, borde sammanfogas inom ett gemensamt 

område för att uppnå effektivitet. Ett sådant område skulle enligt Raattamaa kunna vara Solna 

Business Park. För att kunna få forskning till ett specifikt område krävs det att ett antal större 

aktörer finns inom området, där Kista kan ses som ett ”best practice”. Han betonar vidare att 

forskningen generellt mår bättre av att sitta närmare näringslivet än vad de gör idag. Kaij tror 

dock att detta samband mellan utbildning/forskning och näringsliv gör sig bättre i 

utvecklingsorienterade branscher, då de skulle ha ett mer logiskt utbyte och samarbete.  
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4.3.3 Varumärkets betydelse 

Något som är av stor vikt vid utvecklandet av ett kluster enligt Svaton är att man bygger ett 

varumärke kring området. Han nämner bland annat att han tidigare försökt få aktörer att 

etablera sig i Solna Business Park men att han endast varit ”en röst i mängden” och hade 

behövt ett starkt varumärke att referera till. Även Jönsson och Kaij tror att lanseringen av ett 

varumärke kring klustret kan öka dess attraktion. Dock säger de att innan ett sådant 

varumärke lanseras måste de tidigare nämnda stödfunktionerna vara fullt utvecklade.  Jönsson 

tror att det krävs ett aktivt arbete med detta, framförallt från fastighetsägarnas håll. Något som 

även tyder på vikten av ett varumärke är den meningsskiljaktighet som råder kring 

definitionen av Solna Business Park som ett dagligvarukluster.  

 

Friman känner till att flera aktörer är etablerade i Solna Business Park och Solna Stad som 

helhet men har aldrig ansett att Solna Business Park skulle vara ett utpräglat 

dagligvarukluster, en uppfattning som även delas av Wahlgren. Även Rundström är av 

liknande åsikt, han skulle istället betrakta Solna Business Park som ett område med ett flertal 

företag inom dagligvaruhandeln. Om nu benämningen kluster skulle appliceras anser han att 

det inte endast är Solna Business Park som utgör detta kluster utan det skall i sådant fall vara 

ett mer omfattande område i Solna då flertalet större företag inom branschen ej sitter i Solna 

Business Park, denna tolkning stödjer även Rämme (se bilaga 2). Olsson definierar inte Solna 

kommun som något kluster överhuvudtaget, då alla aktörer arbetar helt självständigt med egna 

mål och strategier.   
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4.4 Mognadsfasen  

Svaton har svårt att se några konkreta nackdelar med att sitta inom ett kluster. Han tar dock 

upp att det krävs en tillräcklig storlek på klustret med ledande aktörer för att skapa ett område 

ditt företag inom dagligvarubranschen aktivt söker sig. Precis samma inställningar har Kaij 

rörande den kritiska massan av företag, och säger att ”det måste spela roll att sitta i Solna 

Business Park”. Lyckas ett kluster samla denna kritiska massa av företag med ledande aktörer 

inom sin bransch finns det enligt Raattamaa förutsättningar att skapa ”spin-off effekter”. 

Friman skulle eventuellt, i fall de hyste fler leverantörer, kunna etablera DLF inom Solna 

Business Park. Jönsson nämner under intervjun att den främsta orsaken till att han flyttade sitt 

företag till Solna Business Park var för att skapa sig ett namn inom dagligvarubranschen, detta 

genom de inofficiella nätverk som finns i området. Detta var en framgångsrik metod och 

Jönsson tror att ett fungerande dagligvarukluster kommer locka till sig nya företag som vill 

utnyttja denna fördel för att slå sig in på marknaden. Kaij resonerar kring att om det skapas ett 

komplett utbud av olika aktörer, inom utbildning, näringsliv och branschorganisationer 

kommer detta skapa bilden av klustret att ”här finns allt”, vilket i sin tur kommer att dra till 

sig ytterligare företag då de tror att de annars missar viktiga affärer. 

4.5 Fördelar med att organisera sig i kluster  

Tidsperspektivet är enligt Svaton en central fördelsfaktor för ett kluster. Via närhet till 

branschen kommer det gå att arbeta effektivare vilket bidrar till kostnadsbesparning. 

Wahlgren delar även denna åsikt och tror samtidigt att en närhet till branschen kan göra 

trösklarna lägre mellan aktörerna på marknaden. Dessa logistiska fördelar är något som även 

Friman kan se bland olika aktörer, dock är han lite mer återhållsam till om det är någonting 

som kan få aktörer att flytta sina huvudkontor. Även Andersson delar denna uppfattning med 

att klustrets fördel skulle vara tillgängligheten och närheten till möte. Rundström tror inte de 

har något att vinna på att lokalisera sig närmre Solna Business Park än de gör idag. Gideskog 

och Rundström tror framförallt att de som har störst fördel av ett dagligvarukluster är 

leverantörer och de mindre aktörerna. Detta då de har majoriteten av sina kunder samlade i 

Solna kommun. Svaton tror att vid samarbeten mellan företag och organisationer inom ett 

kluster skapas synergier, även om de inte jobbar aktivt med att finna dessa.  
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Svaton tror även att en mer dynamisk arbetsmarknad skapas genom att etablera sig nära sina 

konkurrenter. En arbetsmarknad där det inte krävs lika stora uppoffringar för arbetstagaren att 

byta arbetsplats.  Han nämner att om de olika arbetsgivarna hade varit lokaliserade på olika 

orter hade det krävts att hela familjen flyttade alternativt skulle den anställde bli tvungen att 

pendla, vilket kanske gör att den anställde eventuellt stannar kvar på sin nuvarande 

arbetsplats. Detta problem övervinns genom att ha stora delar av branschen etablerad inom 

samma geografiska område och genom detta stannar viktig kompetens och erfarenhet inom 

branschen. Även Rundström kan dela denna uppfattning, dock endast från ett 

arbetstagarperspektiv. Wahlgren säger under intervjun att personalen kan bli bunden till ett 

specifikt geografiskt område var någonting de tog i beaktande vid Cederroths senaste 

omlokalisering.  

 

Denna uppfattning delas dock inte av Andersson som anser att det vid rekrytering av bra 

personal inte är arbetsplatsens lokalisering som är av betydelse för arbetstagaren. Han 

argumenterar istället för att byte av arbetsplats ofta har sin grund i en utvecklingsprocess där 

personen antingen utvecklas positivt eller negativt och därför byter arbetsplats för att passa in 

i den nya rollen.  

4.6 Nackdelar med att organisera sig i kluster  

Dynamiken för arbetstagarna är något som även Friman nämner under intervjun, även om han 

inte har samma tro till denna dynamik som Svaton. Detta då han tror att de mindre aktörerna 

kan tappa många av sina nyckelpersoner till de större aktörerna. Även Rundström belyser den 

negativa aspekten som närhet inom branschen kan ha rörande de anställda. Han förklarar att 

de tidigare blivit av med anställda till bland annat ICA och anser att det inte gagnar något 

företag att ”sno” folk mellan organisationerna då detta kan ge upphov till ”dålig stämning”. 

 

Friman tar även upp att de konkurrensrättsliga reglerna fått en allt större betydelse inom 

dagligvarubranschen och att det därför skulle kunna vara till nackdel för de enskilda aktörerna 

att sitta allt för nära varandra, då företagshemligheter kan läcka ut på de inofficiella 

mötesplatserna. Enligt Rundström har Vi-butikerna inget uttalat samarbete med andra företag 

inom branschen, detta beror på att vid utökat samarbete kan omedveten 

informationsöverföring ske till extern part.  

 



 

36 

 

Någon form av kunskapsöverföring anser inte Andersson att de får genom att sitta i Solna 

Business Park. De ser denna närhet av branschen snarare som en negativ aspekt då de inte 

öppet kan prata om affärer utanför lokalerna, detta på grund av risken att bli överhörda av 

konkurrenter och kunder. Gideskog betonar återigen problematiken med enkelheten som 

föreligger inom dagligvarubranschen med att kopiera konkurrenternas koncept. Inom andra 

branscher skyddas detta av exempelvis patent men inom dagligvarubranschen handlar det om 

vem som är först med den konceptuella idén.  

 

En annan negativ aspekt Andersson ser med klustermiljön är den potentiella lathet som kan 

uppkomma. Om parterna är oense kan beslut skjutas upp till nästa dag vilket inte är möjligt 

om mötet bedrivs på en annan ort eller till och med i ett annat land. Rundström ser även ett 

eventuellt scenario där för mycket leverantörer runt knuten skulle ge upphov till ett onödigt 

”spring” på marknaden.  

 

Friman ser en nackdel i att lägga allt för stor tro till begreppet kluster och den naturliga 

mötesplatsen, framförallt med tanke på dagens teknologi som möjliggör interaktiva möten. 

Denna uppfattning delas till viss del även av Rämme som anser att det endast är det första 

mötet som bör ske ”face-to-face”. 

 

Friman ser svårigheter med att locka leverantörer till ett kluster, då de i stor utsträckning har 

sina huvudkontor i anslutning till produktionsanläggningarna, vilka till största del är belägna i 

Skåneregionen. Detta leder till att mångfald av företag ej uppnås vilket gör att klustret blir 

ineffektivt för dess aktörer. Raattamaa ser även han problem med att skapa ett kluster kring en 

”gammal bransch” uppbyggd kring produktion. Det gäller enligt Rundström att skapa ett 

kluster som gagnar hela branschen. Skapas dock en stökig närvaro i form av exempelvis 

”spring” så kommer detta få företag att flytta ut från klustret och klustret som varumärke 

kommer att få en negativ klang. 
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5. Solna Business Park, fas för fas 

5.1 Startfasen 

Malmberg beskriver enligt teorin att kluster ofta uppstår genom en slumpartad händelse. 

Tillfälligheter är en extern faktor i Porters Diamantmodell, som redogör för de faktorer som 

krävs för att kunna skapa ett framgångsrikt kluster.  

5.1.1 Logiken bakom nuvarande företagsstruktur 

Att både Coop och ICA valde att lokalisera sig inom samma geografiska område skulle 

utifrån rådande teori kunna ses som en sådan händelse. Detta kan konstateras ha skett i Solna 

Business Park, dock har dessa händelser enligt vår uppfattning inte inträffat helt 

slumpmässigt. Genom våra intervjuer med både Gideskog, etableringschef på ICA, och 

Svaton, verkställande direktör på Svenska Dagligvaruhandel, har information framkommit att 

det var kommunen tillsammans med fastighetsägaren som möjliggjorde ICA:s etablering. 

Detta genom att vidta de återgärder som krävdes med bland annat detaljplaneförändring för att 

kunna möta ICA:s önskemål med en ICA Maxi butik på bottenplan av fastigheten. Att en 

händelse inte behöver vara slumpmässig utan istället kan vara utdelning av en medveten 

utvecklingsprocess är något som även Törnqvist (1996) tar upp i sin teori. Etzkowitz (2005) 

tar i sin teori upp vikten av integration mellan näringsliv och myndighet för att skapa 

innovation. Detta kan uppnås bland annat genom användandet av lagstiftning. Vilket är något 

som stödjer vår tes, att kluster kan skapas med hjälp av aktivt kommunalt deltagande, detta 

genom att exempelvis nyttja planmonopolet till fördel för en enskild aktör med mål att berika 

det kommunala näringslivet. Vidare beskriver Gideskog under intervju att de även valde 

Solna Business Park utifrån de goda kommunikationerna och inbjudande miljö som rådde i 

området. Återigen är detta ett tecken på en utvecklande process där tillförseln av företag inte 

uteslutande är en konsekvens av tillfälligheter. Vaijk, politisk talesman (M), nämner med 

stolthet under intervjun att Solna kommun för fjärde året i rad har blivit utnämnd till Sveriges 

mest företagsvänliga kommun och att de i största möjliga mån försöker vara lyhörda mot och 

tillfredställa näringslivet. Den uppfattning vi har fått efter intervjuer med företag, 

branschorganisationer och Vaijk är att Solna är en kommun med förutsättningar för ett 

levande näringsliv. 
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 Detta tyder på att de två sfärerna i Etzkowitz (2003) trippelhelixmodell, myndighet och 

näringsliv redan till viss del är överlappande inom Solna kommun, vilket innebär att det finns 

goda förutsättningar för en innovativ miljö inom kommunen.  

5.1.2 Stödfunktioner & Hinder för en utökad företagsstruktur 

En faktor i Diamantmodellen är produktionsfaktorer även kallat ”basprodukter” så som 

exempelvis infrastruktur och den fysiska miljön. Hur väl utvecklade dessa basprodukter är, 

råder en viss oenighet kring bland de intervjuade. Gideskog beskrev som tidigare nämnt att 

detta var en av de faktorer som avgjorde till Solna Business Parks fördel. Medan den 

undermåliga infrastrukturen var en av anledningarna till att Jönsson, verkställande direktör på 

Gordios, valde att flytta från området. Vidare har det varit en samstämmighet bland de 

intervjuade kring önskemål om en bättre fysisk miljö. Andersson, finanschef på 

”Storföretaget”, nämner under intervjun att de på grund av det dåliga restaurangutbudet 

dagligen fraktar ut mat från restauranger i Stockholms innerstad. Vidare nämner Gideskog 

och Andersson avsaknaden av ett större hotell samt tillgängligheten att hyra större konferens 

och mötesrum. Ett flertal av de intervjuade har varit positiva till etableringen av ett 

kontorshotell. Detta tror vi är en av nyckelfaktorerna om fastighetsägaren önskar att skapa ett 

aktivt kluster, detta på grund av att vi under intervjuerna fått intrycket av att få leverantörer är 

villiga att flytta hela sina huvudkontor från produktionsanläggningarna. Dock har vi fått 

uppfattningen att ett flertal av dessa skulle önska hyra ett mindre försäljningskontor inom 

klustret till en rimlig hyresnivå. För att kunna erbjuda detta tror vi ur fastighetsägarens 

perspektiv det är viktigt att lansera ett företagshotell med flexibel kontorslösning där 

företagen exempelvis endast hyr en rullhurts. Genom att göra detta kan fastighetsägaren 

överbelägga lokalen, då hyresgästerna ej är där samtidigt och inte bundna till en fysisk plats i 

lokalen.  
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5.2 Utvecklingsfasen  

För att klustret skall kunna utvecklas och ta ett steg längre i processen till att bli ett effektivt 

kluster, har Hallencreutz (2002) skrivit att det krävs samordning av resurser.  

5.2.1 Betydelsen av nätverksorganisation 

De tillfrågade har bland annat ansett att den klustermotor Hallencreutz (2002) skriver om 

skulle vara en god idé att skapa för att kunna finna en tydlig strategi att arbeta från och sedan 

låta denna nätverksorganisation vara ansvarig för klustrets utveckling. Ett flertal av de 

intervjuade har även varit positiva till att själva engagera sig inom denna, det råder även en 

samstämmighet krig kommunens delaktighet i organisationen. Som tidigare nämnts under den 

empiriska delen är detta någonting som Solna kommun är engagerade i sedan tidigare, om än i 

miniatyrform. Att kommunen är delaktig vid utvecklingen kring ett kluster överensstämmer 

med teorin skriven av Porter (1990) där denna tar upp myndighet som en av de externa 

faktorer som bygger Diamantmodellen. Dock ser Gideskog och Andersson en problematik 

kring denna typ av organisationer där aktörer verksamma inom samma bransch samlas utifrån 

ett konkurrensrättsligt perspektiv.  

 

Vi tror att detta är den absolut viktigaste delen för att skapa ett fungerande kluster, dock måste 

det skapas förutsättningar och resurser för denna organisation att kunna vidta nödvändiga 

återgärder för att föra klustret framåt. Vi ser dock ett problem med detta utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv. Detta då det kommer krävas stora investeringar initialt, vilket kommer 

att ge avkastning först långt senare. Det är därför fastighetsägaren som bör finansiera dessa 

investeringar, då dessa troligtvis kan räkna hem investeringarna på längre sikt med en lägre 

risk. Med lägre risk menar vi att fastighetsägaren kan nyttja dessa investeringar även mot 

andra hyresgäster, medan hyresgästerna endast kan nyttja eventuella investeringar under 

kontraktsperioden, vilken inte är evig utan tidsbegränsad.  

5.2.2 Utbildnings roll inom kluster 

Ett flertal av de intervjuade ser fördelar med att ha någon typ av utbildning etablerad inom 

klusterområdet. De tror att detta kan vara en nyckelfaktor för att skapa mervärde för samtliga 

aktörer inom klustret. Detta är någonting som även stöds av den teoretiska delen där den 

tredje och sista sfären i trippelhelixmodellen är utbildning. Dock råder det en stor oenighet 

kring vilken akademisknivå det skall vara på denna eller dessa utbildningar. Raattamaa, 

verkställande direktör GS1, är en av förespråkarna för att forskning är det som krävs för att 
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utbildningsdelen i ett kluster skall kunna bli någon ”magnet”. Andra intervjuade tror att det 

skulle vara effektivt även med yrkesutbildningar, då det saknas en viss typ av kompetens 

inom detaljhandeln. Detta har även noterats av Jonsson, utbildningsansvarig för 

butikledningsprogrammet på Schartau, då de redan har blivit tillfrågade om de skulle vilja 

skapa en ny utbildning inriktad mot detaljhandeln i Norrtälje kommun. Andersson nämner 

även under intervjun att de har vissa svårigheter i att rekrytera personal med erfarenhet från 

dagligvaruhandeln. Vikten av utbildning är även någonting som Hallencreutz (2002) belyser i 

sin rapport. 

 

 Även vi tror att utbildning eller forskning är viktig del av klustret, de hinder som vi ser för 

detta är att även om hyresnivåerna är lägre i Solna Business Park är de ändå förhållandevis 

höga gentemot andra alternativ, så som Norrtälje. Ett annat problem med lanseringen av 

utbildning inom Solna Business Park är den rådande bristen på studentlägenheter, vilket kan 

göra det svårare att locka studenter till utbildningar belägna där. Här tror vi det är viktigt att få 

Solna kommun delaktiga i processen och med hjälp av deras planmonopol skapa 

förutsättningar, detta var inte heller något som Vaijk var främmande för.   

 

Även Porter (1990) för denna diskussion i sin Diamantmodell där han genom faktorn 

”relaterade branscher och länkar”, försöker att belysa vikten av att ha en stor bredd inom ett 

kluster för att denna skall få konkurrensfördelar gentemot andra. Stor bredd är något som även 

Svaton anser är viktig vid sökandet av nya aktörer till ett framtida kluster.  

5.2.3 Varumärkets betydelse 

Många av de processer som har skrivits om ovan ingår enligt Dicken (2003) i den kumulativa 

självstärkande processen som ett kluster genomgår. Denna självstärkande process har sin 

grund i att skapa ett varumärke kring en viss bransch inom ett specifikt geografiskt område. 

Då åsikterna är splittrade om Solna Business Park är ett kluster eller ej kan sägas att denna 

självstärkande process inte fått den slagkraft som behövs. Genom att ett kluster blir synonymt 

med ett ”varumärke” skapas en spin-off effekt vilket drar till sig mer företag. Det är just 

denna dragningskraft, eller ”magnet” som Raattamaa har valt att kalla det, som för ett kluster 

från utvecklingsfasen in i mognadsfasen.  
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5.3 Mognadsfasen 

Flertalet av de intervjuade har en hypotes om att det krävs en kritisk massa inom klustret 

innan det blir självförsörjande, vilket i slutändan leder till en hög efterfrågan på lokaler inom 

området. Porter (1990) nämner i Diamantmodellen med faktorn ”Rivalitet, Struktur & 

Strategi” vikten av att det råder en lokal konkurrens för att skapa konkurrensfördelar gentemot 

såväl internationella aktörer som branschen i övrigt. Malmberg (2000) hävdar att det kan ske 

ett informationsflöde av inofficiell karaktär när klustret når denna storlek. Jönsson valde att 

flytta till Solna Business Park för att ta del av detta flöde av information vid luncher, fika och 

spontana möten i området, vilket tyder på att Solna Business Park skulle kunna anses uppfylla 

denna faktor. 

5.4 Fördelar med att organisera sig i kluster  

Dicken (2003) skriver att den rivalitet som kan uppstå inom ett geografiskt avgränsat område 

kan stärka ett företags organisation genom konkurrenternas humankapital. Denna tendens att 

dra åt sig lokalt humankapital väljer Dicken (2003) att likna vid en platskola. Enligt Svaton 

skapas en mer dynamisk arbetsmarknad via detta klusterbeteende, där skiftet mellan 

arbetsgivare rent logistiskt förenklas. Det finns skilda åsikten om detta är en fördel eller ej, 

parter som Svaton ser det som en fördel medan Rundström, verkställande direktör Vi-

butikerna, istället ser det som en nackdel. En nackdel vilken väcker aggression inom 

branschen.  

 

Vår åsikt är att arbetsmarknaden för en viss bransch blir mer dynamisk genom närhet. Genom 

att skapa denna dynamik kommer ett mer rörligt humankapital uppstå vilket vi tror är positivt. 

Detta kan liknas vid konsultbranschen där personal flyter mellan företag. Genom detta uppstår 

nya synsätt på affärsupplägg samt ett bredare kontaktnät och djupare kunskap sprids inom 

företagen. Självklart kommer dock denna ström av humankapital bekosta de mindre aktörerna 

som inte kan erbjuda de anställda lika förmånliga villkor. Detta kan liknas vid faktorn 

”efterfrågan” i Diamantmodellen, där kvaliteten på efterfrågan på den lokala marknaden 

formar marknaden som helhet. Genom att större krav ställs på de mindre aktörerna vid 

säkerställande av humankapital, samtidigt som de större är på jakt efter denna tillgång 

kommer en uppväxling att ske i företagets förmåga och vilja att prestera, vilket i framtiden 

kommer gynna det enskilda företaget och branschen som helhet.  
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Enligt Porter (1900) är det kvalitén på marknaden, inte storleken, som styr vilken 

konkurrenskraft ett företag erhåller. Söderström (2001) skriver att om ett företag möter högre 

krav tidigt i sin livscykel kommer de att utveckla en högre konkurrenskraft mot internationella 

aktörer.  

5.5  Nackdelar med att organisera sig i kluster  

En nackdel som är gemensamt bland de intervjuade är att samtliga belyser den påverkan som 

konkurrensrättsliga regler har för utvecklingen av ett kluster. Genom att samtliga större 

aktörer sitter inom ett strikt avgränsat geografiskt område, kan branschen som helhet drabbas 

av dåligt rykte gällande kartellbildning. Detta är även någonting som Porter (1990) beskriver i 

Diamantmodellen där han hävdar att konsolidering, grupptänkande och olika bindande 

överenskommelser mellan företag i ett kluster kan hämma företagens förmåga till innovation, 

flexibilitet och förnyelse, vilket slutligen får en inverkan på dess konkurrenskraft som helhet. 

Någonting som vi tidigare i vår analys har betonat är vikten av ett positivt varumärke för 

klustret för att attrahera nya aktörer och investerar. Om ovan nämnt scenario skapas, kan ett 

kluster hamna i en negativ spiral, vilken till skillnad mot den önskade ”magnet-effekten” 

stöter bort aktörer och potentiella investerar från klustret. Det ovan nämnda varumärket kan 

även enligt Alhtin (1948) skapa en tröghetsfaktor, där företag inte ”vågar” flytta från området 

på grund av att området är förknippat med branschen. En annan aspekt som gör denna 

tröghetsfaktor påtaglig är de stora investeringar som kan krävas för att skapa ett kluster. Om 

inte fastighetsägaren tar merparten av dessa investeringar är sannolikheten större att denna 

tröghetsfaktor uppstår vilket gör att dynamiken bland företagen minskar. Rudström tar bland 

annat upp att detta är ett problem som ICA har med sina butiksägare, där aktörer via en 

hembudsplikt kan sätta sig i vägen för nya butiksägare. Detta har enligt Rundström i ICA:s 

fall resulterat i en stagnerad organisation, en situation som vi anser inte skulle vara önskvärd i 

Solna Business Park.  
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6. Slutsats & reflektioner  

 

För att komma till fasen ”det fungerande klustret” som vi åtskilliga gånger nämnt under 

arbetets gång, en fas där klustret som helhet drar åt sig nya aktörer, krävs ett visst basutbud. 

Detta är ett basutbud som hyresgästerna vill ha i sin omgivning men inte är villiga att betala 

för. Det krävs därför att fastighetsägaren ser sin klustersatsning i ett långsiktigt perspektiv där 

investeringar idag förmodligen ger avkastning på längre sikt. Att basutbudet med allt vad det 

innebär av hotell, restauranger, konferens och andra stödfunktioner är på agendan bland de 

sittande företagen i Solna Business Park har varit påtagligt under våra intervjuer. För att 

bygga upp ett fungerande kluster kommer det därför krävas en satsning på detta utbud innan 

processen med varumärkesprofilering kan fortskrida.  

 

Att varumärket är en nyckel till framgång råder det ingen tvekan om, och för att skapa detta 

varumärke kommer det att behövas en bred marknadsföring, såväl internt som externt. Av 

självklara fall kommer den externa marknadsföringen stå högt på agendan då det är denna 

som skapar framtida kassaflöden för fastighetsägaren. Det är dock av yttersta vikt, och detta 

går inte att betona nog, att den interna marknadsföringen fungerar innan lansering av extern 

kampanj. Ett skrämmande exempel på detta är då ett av de intervjuade företagen klagade på 

bristen av stödfunktionen kemtvätt, då det senare visade sig att samma person satt i samma 

byggnad som kemtvätten var belägen i. 

 

Inom relationsmarknadsföring brukar det talas om ”word-of-mouth”. Med detta menas att 

ryktesspridningen kan vara minst lika viktig om inte viktigare, än den planerade 

marknadsföringen. Om det börjar spridas negativ marknadsföring bland aktörer sittandes i 

Solna Business Park kommer det inte vara till nytta att lansera en påkostad kampanj för att 

finna nya hyresgäster då de redan innan lanseringen kommer att ha en negativ bild av området 

som helhet. Att bedriva den interna marknadsföringen kan dock vara mer komplicerat än vad 

det vid första anblicken kan tänkas vara. Informationen kan lätt försvinna bland den stora 

massan av information som omger oss dagligen. Det är därför viktigt att försöka hitta de 

kanaler där informationen når den stora massan.  
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Hur detta skall göras är i sig ett uppsatsämne, dock torde en hemsida vara ett 

lösningsalternativ. Problemet med denna är att den lätt blir förbisedd och med detta förlorar 

sitt syfte. Andra lösningar på detta problem vore att lansera ett tryckt nyhetsbrev med 

rabatterade förmåner eller arrangera en workshop, där hyresgäster och fastighetsägare möts på 

en neutral arena.  

 

Om Fabege har för avsikt att driva utvecklig i Solna Business Park mot ett kluster inom 

dagligvarubranschen eller bedriva någon annan klusterverksamhet i andra områden, är vi av 

åsikten att Fabege bör arbeta med området utifrån ett köpcentrumsperspektiv. Med detta 

menar vi att de skall göra investeringar som gynnar samtliga företags verksamheter och se sin 

egen verksamhet som en integrerad del av hyresgästernas. Om hyresgästerna blir 

framgångsrika kommer detta även i ett längre perspektiv gynna fastighetsägaren genom en 

högre efterfrågan på etablering i området, vilket leder till högre hyresnivåer samt högre 

fastighetsvärden.  

 

Den faktor som framförallt kommer att påverka framgången för denna eventuella satsning är 

om fastighetsägaren lyckas attrahera någon typ av utbildning relaterad till 

dagligvarubranschen. För att göra detta kommer det utöver rena kapitalinvesteringar även 

krävas hjälp av de ledande aktörerna från dagligvarubranschen med dels utformandet samt att 

marknadsföra området som attraktivt utifrån ett utbildningsperspektiv.  

 

Det finns även en begräsning i den fysiska miljön. Solna är en stad som är väl utbyggd, det 

finns lite utrymme för ny exploatering. Längsmed Solna Business Parks sydvästra del går ett 

järnvägsspår, längs den sydöstra delen sträcker sig Frösundaleden och i nordlig riktning, såväl 

öst som väst finns etablerad bebyggelse (se bilaga 2). Vidare finns även den negativa aspekten 

att Fabege inte äger samtliga fastigheter inom Solna Business Park. De övriga aktörerna kan 

gynnas av den satsning som Fabege eventuellt gör. Vår åsikt är att om Fabege har för avsikt 

att skapa ett dagligvarukluster som är ledande för landet, bör de i ett tidigt skedde förvärva de 

övriga fastigheterna i området. Detta då fastigheterna i detta skedde har utvecklingspotential, 

vilket harmonierar väl med företagets affärsidé i övrigt. Om detta ej sker innan den eventuella 

satsningen kan de övriga fastighetsägarna öka sina fastighetsvärden genom Fabeges initiala 

investeringar i området. Är ett förvärv ej möjligt bör de etablera ett samarbete med de andra 

fastighetsägarna likt det de för närvande har med Hufvudstaden och Vasakronan i Solna 

Strand. Detta för att spridda investeringskostnaderna inom området solidariskt. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 – Intervjumallar 

 

Intervju med företag i Solna Business Park 

 
Bakgrund 

 

Hur länge har ni varit etablerade i Solna Business Park och vad fick er att flytta hit? 

Vad är ett kluster för er och vilka nyttiga faktorer ser ni för ett klusters framgång?  

Identifierar ni Solna Business Park som ett dagligvarukluster? 

 
Samarbete, Nätverk & Relation Mellan Företag 

 

1. Finns det något samarbete mellan företagen i Solna Business Park?  

2. Underlättar det att rekrytera bra personal genom att sitta i ett kluster (spill- over 

effekten)?  

3. Finns det några nätverksorganisationer i Solna Business Park?  

4. Tror du/ni att det finns en fördel för företag inom samma bransch att sitta 

samlade?  

5. Kan ni se några konkreta hinder för att skapa ett dagligvarukluster i Solna 

Business Park ? 

 

Vid svar JA 

 

1A. Vilka företag samarbetar ni med och anser ni att företag kan dra nytta av att sitta 

i Solna Business Park med många företag inom samma bransch?  

1B. Finns det någon arena inom Solna Business Park för företagen att samlas?  

2A. På vilket sätt underlättar detta?  

3A. Är ni som företag engagerade i några av dess, och på vilket sätt är ni delaktiga?  

Vad för typ av nätverksorganisationer är detta? 

 Organisatoriska (leverantör, kunder, konkurrenter) 

 Sociala (personliga nätverk av olika omfattning) 

 Ekonomiska (investerare, banker etc.) 

3B. Vad har ni för funktion i nätverksorganisationen? 

3C. Har ni någon nytta av dessa nätverksorganisationer och i sådant fall vilka?  

4A. På vilket sätt tror ni detta hjälper företagen?  

5A. Vilka hinder? Tror ni dessa går att övervinna och i så fall hur? 
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Vid svar NEJ 

 

1A. Önskar ni att det kunde uppstå ett samarbete mellan er och företag sittandes i 

Solna Business Park?  

2A. Vad tror ni är orsaken till att denna konkurrensfördel inte utnyttjas?  

3A. Önskar ni att det fanns nätverksorganisationer inom Solna Business Park  

3B. Om JA, vilka typer aktörer skulle ni önska i ett sådant nätverk?  

3C Tror ni det skulle göra ett eventuellt kluster effektivare om en extern aktör togs 

in som fick agera som en motor i klustret, utan egenintresse? 

4A. Varför tror du detta är negativt för företagen?  

 

 

Myndighet, Institution & Branschorganisationer 

 

5.  Finns det något samarbete mellan företagen i Solna Business Park och Solna 

Stad?  

6. Finns det något samarbete mellan skolor inom Solna Business Park och 

företagen? 

7.  Har ni ett utvecklat samarbete med branschorganisationer? 

 

Vid svar JA 

 

5A.  På vilket sätt gör sig detta samarbete tydligt?  

5B.  Vilken nytta har ni som företag av dessa samarbeten? 

5C.  Vilka samarbetar ni med idag? 

6A.  På vilket sätt gör sig detta samarbete tydligt?  

6B.  Vilken nytta har ni som företag av dessa samarbeten? 

6C.  Vilka samarbetar ni med idag? 

7A.  På vilket sätt gör sig detta samarbete tydligt?  

7B.  Vilken nytta har ni som företag av dessa samarbeten? 

7C.  Vilka samarbetar ni med idag? 

7D. Skulle det underlätta om denna organisation var etablerade nära er? 

 

 

Vid svar NEJ  

 

5A.  Önskar ni att utveckla ett sådant samarbete och vilken nytta skulle ni ha av ett 

sådant? 

5B. Skulle det vara enklare att etablera ett sådant samarbete om de fanns inom 

samma geografiska område? 

6A. Önskar ni att ett sådant samarbete fanns?  

6B. Skulle ni vara mer intresserade av att samarbeta om dessa fanns inom samma 

geografiska område? 

7A. Önskar ni att utveckla ett sådant samarbete och vilken nytta skulle ni ha av ett 

sådant? 

7B. Skulle det vara enklare att etablera ett sådant samarbete om de fanns inom 

samma geografiska område? 
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Intervju med företag intressanta för ett dagligvarukluster 
 

Bakgrund 

 

Varför är ni etablerade på er nuvarande adress? 

Vad är ett kluster för er? 

Identifierar ni Solna Business Park som ett daglivarukluster? 

 

Samarbete, Nätverk & Relation Mellan Företag 

 

1. Skulle du/ni vara intresserade av att etablera er i ett kluster?  

2. Har du/ni några samarbeten med andra företag/organisationer idag? 

3. Tror du/ni att det finns en fördel för företag inom samma bransch att sitta 

samlade?  

4. Kan du/ni se några konkreta hinder för att skapa ett dagligvarukluster? 

5.  Tror du/ni att ett eventuellt kluster skulle gynnas om det fanns en 

nätverksorganisation ansvariga för klustrets utveckling ? 

 

Vid svar JA 
 

1A. Vilka företag/aktörer skulle du/ni föredra att ha etablerade i ett sådant kluster?  

1B. Vilka positiva aspekter skulle du/ni se av en sådan etablering?  

1C. Vad tror du/ni är anledningen till att det inte finns något uttalat 

dagligvarukluster idag? 

2A. På vilket sätt är ni delaktiga?  

 Organisatoriska (leverantör, kunder, konkurrenter) 

 Sociala (personliga nätverk av olika omfattning) 

 Ekonomiska(investerare, banker etc.) 

2B. Har ni som företag en speciell funktion inom samarbetet för att bibehålla dess 

nätverk eller ingår ni endast som en del av nätverket?  

2C. Har ni någon nytta av dessa nätverksorganisationer och i sådant fall vilka?  

3A. På vilket sätt tror du/ni detta hjälper företagen?  

4A. Vilka hinder? Tror du/ni dessa går att övervinna och i så fall hur? 

5A. Vilka tycker du/ni skulle vara involverade i en sådan organisation? 

5B.  Tror du/ni att en sådan organisation skulle bli effektivare om det fanns personer

 involverade utan egenintresse, med erfarenhet från branschen? 
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Vid svar NEJ 

 

1A. Varför inte, har du/ni några negativa erfarenheter från en sådan etablering? 

1B Ser du/ni några negativa aspekter av att vara etablerade i ett kluster, och i sådana 

fall vilka? 

2A.  Skulle ni vara intresserade av detta och vad är anledningen till att sådant 

samarbete inte finns idag? 

2B. Vilka företag skulle ni i sådana fall vara intresserade av att samarbeta med? 

3A. Vad ser du/ni för negativa aspekter på att sitta nära era konkurrenter?  

3B. Anser du/ni att ni får dessa fördelar på andra vägar, och vilka vägar är detta?    

3C Tror du/ni det skulle göra ett eventuellt kluster effektivare om man tog in en 

extern aktör som fick agera som en motor i klustret, utan något egen intresse? 

4A. Vad tror du/ni då är anledningen till att det inte finns något uttalat 

dagligvaruskluster idag? 

5A. Vad ser du/ni för negativa aspekter med en sådan organisation? 

  

 

Myndighet, Institution & Branschorganisationer 

 

5.  Finns det något samarbete mellan er och den offentliga sektorn? 

6. Finns det något samarbete mellan er och några skolor/universitet? 

7.  Har ni ett utvecklat samarbete med branschorganisationer? 

 

Vid svar JA 

 

5A. På vilket sätt gör sig detta samarbete tydligt?  

5B.  Vilken nytta har ni som företag av dessa samarbeten? 

5C.  Vilka samarbetar ni med idag? 

6A.  På vilket sätt gör sig detta samarbete tydligt?  

6B.  Vilken nytta har ni som företag av dessa samarbeten? 

6C.  Vilka samarbetar ni med idag? 

7A.  På vilket sätt gör sig detta samarbete tydligt?  

7B.  Vilken nytta har ni som företag av dessa samarbeten? 

7C.  Vilka samarbetar ni med idag? 

7D. Skulle det underlätta om denna organisation var etablerade nära er? 

 

Vid svar NEJ  

 

5A.  Önskar ni att utveckla ett sådant samarbete och vilken nytta skulle ni ha av ett 

sådant? 

5B. Skulle det vara enklare att etablera ett sådant samarbete om de fanns inom 

samma geografiska område? 

6A. Önskar ni att ett sådant samarbete fanns?  

6B. Skulle ni vara mer intresserade av att samarbeta om dessa fanns inom samma 

geografiska område? 

7A. Önskar ni att utveckla ett sådant samarbete och vilken nytta skulle ni ha av ett 

sådant? 

7B. Skulle det vara enklare att etablera ett sådant samarbete om de fanns inom 

samma geografiska område? 



 

51 

 

Intervju med organisation relaterade till dagligvarukluster 
 

Bakgrund 
Hur skulle ni definiera ett kluster?  
Vad kan ni bidra med i ett kluster? 

Vilka olika aktörer skulle ni vilja fanns i ett framtida dagligvarukluster och på vilket sätt 

skulle ni kunna dra nytta av dessa aktörer? 

 

Samarbete, Nätverk & Relation Med Medlemmarna 
 

1.  Tror ni att ni skulle kunna vara effektivare om ni satt närmre era medlemmar? 

2. Är ni delaktiga i några andra regionala kluster? 

3. Skulle ni vara intresserade att etablera er i ett dagligvarukluster? 

 

Vid svar JA 

 

1A. På vilket sätt skulle detta yttra sig? 

1B. Tror ni det skulle vara uppskattat med era medlemmar med en närhet inom 

branschen 

2A. Vilka kluster och vad är incitamenten till att vara delaktiga i dessa? 

2B.  Önskar ni vara delaktiga i fler kluster? 

3A. Vad skulle ni kunna bidra med i et sådant kluster? 

3B. Vilka aktörer skulle ni gärna se etablerade i ett sådant kluster? 

 

Vid svar NEJ 

 

1A. Vad baserar ni denna tes på? 

2A. Önskar ni vara delaktiga i något kluster? 

2B.  Har ni tidigare varit delaktiga i något kluster? 

2C Om Ja, vad är era erfarenheter från detta? 

3A. Vad är anledningen till denna inställning? 
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Intervju med utbildningar relaterade till dagligvarukluster 

 
Bakgrund 
Hur länge har ni varit etablerade i ert nuvarande område och vad fick er att etablera er där? 
Vilka faktorer skulle kunna få er att flytta från nuvarande plats? 

Vilka företag ser ni som framtida arbetsgivare för era studenter? 

 

 Samarbete, Nätverk & Relation Med Näringslivet 
 

1.  Har ni några samarbeten med företag idag? 

2. Skulle det vara intressant för er att sitta nära framtida arbetsgivare för era 

studenter? 

3. Skulle ni vara intresserade att etablera er i ett dagligvarukluster? 

 

Vid svar JA 

 

1A. Vilka företag och inom vilka delar samarbetar ni? 

1B. Skulle ni vilja utöka dessa samarbeten? 

2A. Vilken nytta skulle era studenter ha av denna närhet? 

2B.  Tror ni att denna närhet skulle göra er utbildning mer attraktiv för studenter? 

3A. Vilken typ av lokal söker ni? 

3B.  Ser ni hyresnivån som ett problem vid etablering? 

3C. Har ni blivit kontaktade av någon fastighetsägare angående en sådan etablering? 

3D Vad skulle ni tycka om att sitta nära andra skolor med liknande inriktningar?  

 

 

Vid svar NEJ 

 

1A. Varför har ni inga sådana samarbeten etablerade? 

1B. Är ni intresserade av att etablera sådana samarbeten? 

1C. Vilken faktor (er) är det som hindrar er att etablera ett sådant samarbete? 

2A. Varför skulle en sådan närhet till branschen inte vara av intresse? 

2B.  Tror ni inte att denna närhet skulle göra er utbildning mer attraktiv för 

studenter? 

3A. Varför är inte detta av intresse? 

3B.  Har ni någon tidigare erfarenhet av att vara etablerade i kluster? 
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Intervju med Solna kommun 

 
Bakgrund 

Hur skulle ni definiera ett kluster?  

Vilka typer av resurser tror du ni skulle kunna bidra med? 

Vilka olika typer av aktörer tror ni skapar den mest attraktiva företagsmiljö för etablering? 

 

Samarbete, Nätverk & Relation Inom Solna Stad 

 

1. Finns det några andra kluster i Solna Stad? 

2. Tror du/ni att ni skulle kunna göra ett kluster effektivare genom era resurser? 

3. Skulle ni vara intresserade av att styra någon typ av nätverksorganisation 

ansvarig för klustrets utveckling (klustermotor)? 

4. Är ni engagerade i att få olika typer av forskning/utbildning rörande 

livsmedelsbranschen till Solna Stad?  

Vid svar JA 

 

1A.  Är ni delaktiga i några av dessa kluster? 

1B. På vilket sätt är ni delaktiga och skulle ni önska ha en mer aktiv roll? 

2A. Vilka resurser skulle ni kunna ställa till förfogande? 

2B. Gör ni detta idag? 

3A. Hur skulle ni arbeta med de denna klustermotor? 

3B. Vilka andra aktörer skull ni med fördel se delaktiga i motorn för ett 

dagligvarukluster? 

4A. På vilket sätt yttrar sig detta engagemang? 

4B. När och vem initierade detta samarbete? 

4C. Vilken typ av akademisknivå skulle ni önska för en sådan aktör? 

Vid svar NEJ 

 

1A. Vad tror ni är anledningen till detta? 

1B. Är ni intresserade av att skapa något i Solna Stad? 

2A. Varför skulle inte era resurser kunna främja ett kluster? 

2B. Har ni tidigare erfarenheter från klusterskapande? 

3A. Anser ni att Solna Stad saknar resurser att bidra med till en sådan organisation? 

3B. Har ni varit delaktiga i liknande nätverk tidigare och vad är era erfarenheter från 

dessa? 

4A. Skulle ni kunna tänka er ett sådant engagemang? 

4B. Vilken typ av akademisknivå skulle ni önska för en sådan aktör? 
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Bilaga 2 – Definition av klusteravgränsning 

 

 
 

 

 


