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Författarnas tack 
 
Våren och försommaren under det första milleniumet har inte varit sig riktigt lik, 
som under det gamla goda 1900-talet. Visst kom våren med hopp om sol, värme och 
ledighet, och visst började sommarlovet ändå med regn, friska västanvindar och 
sommarjobbande… Men nej, det var nog inte det som varit den stora skillnaden! 
Skillnaden ligger nog i att de så i vintertid efterlängtade stunderna vid brasan i goda 
vänners lag, uteblivit likväl som de soliga lata dagarna på stranden. Var och med 
vad, har vi då spenderat alla dessa dagar?  
 
I början av våren tillbringades ett stort antal dagar vid Infocenter på Högskolan. Vi 
vill härmed ta tillfället i akt och tacka personalen. Vilka med sitt vänliga, kunniga 
och tillmötesgående sätt hjälpt oss i sökandet och beställandet av litteratur, från de 
flesta Universitet och Högskolor i södra Sverige. 
 
Litteraturen gav upphov till frågor, tankar och funderingar kring nätverk och hur de 
egentligen fungerade. Vår nyfikenhet ökade markant då TelecomCity gav oss 
möjligheten att skriva vår kandidatuppsats för dem. Vi vill härmed särskilt tacka 
våra kontaktpersoner på TelecomCity Eva Dahlberg och Doris Larsson samt Tage 
Dolk för deras engagemang, kunnande och den tid ni ställt till vårt förfogande.  
Vi vill även rikta ett varmt tack till alla de personer som med stor öppenhet och 
intresse ställt upp för intervju, trots välfyllda almanackor. Utan er skulle vi inte fått 
den värdefulla förståelsen för  hur klustret TelecomCity i verkligheten fungerar.  
 
Till sist vill vi tacka vår handledare Petra Bosch som mellan skrivandet på sin 
doktorsavhandling och de sysslor som småbarnsföräldrar måste utföra, funnit tid 
även för oss. Med sitt engagemang, kunskap och konstruktiva kommentarer, har 
Petra hjälpt oss att omvandla våra tankar och idéer till den uppsats som ni läsare nu 
har i er hand. 
 
Än en gång, tack till er alla! Utan er hjälp hade vi inte kunnat skapa denna uppsats. 
 
Ronneby, juli 2000 
 
 
Håkan Malmberg            &            Jonas Nordquist 
 
Håkan Malmberg             Jonas Nordquist 
Tel: 070 - 30 700 43             Tel: 070 - 74 73 113 
ie97hma@student.hk-r.se             ie97jno@student.hk-r.se  
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Executive summary 
 
Titel:  TelecomCity - Co-Opetition and Communication within a regional 

growth cluster. 
 

Författare:  Håkan Malmberg 
Jonas Nordquist 
 

Handledare: Petra Bosch 
 

Syfte:  Att utföra en undersökning om hur möjligheterna för utbyte av 
information samt samarbete mellan medlemmarna kan förbättras, med 
ändamålet att stärka deras konkurrenskraft gentemot externa 
konkurrenter. 
 

Metod:  Vi inledde arbetet med litteraturstudier och samtal med TelecomCity 
samt handledaren. Syftet med litteraturstudien var att skapa en förståelse 
för nätverk. Under studierna fann vi att litteraturen brister i att beskriva 
hur nätverk i praktiken fungerar, samt medlemmarnas syn på nätverkens 
betydelse för dem. 
Den praktiska studien genomfördes med en kvalitativ studie, bestående 
av ett antal intervjuer av företag verksamma inom det regionala 
tillväxtklustret TelecomCity. Detta gav nya perspektiv på teorierna och 
hur ett nätverk i praktiken verkar. 
 

Slutsats:  Författarna till denna uppsats har bland annat kommit fram till följande: 
 
TelecomCity fungerar bra som nätverk då företagen har gemensamma 
problem och frågeställningar, såsom rekrytering och regional utveckling. 
För att nätverkens syften och mål ska kunna realiseras är det viktigt att, 
såväl nya som gamla medlemmar har överrens-stämmande motiv och 
mål med nätverkandet. 
Vi tror att nätverkens främsta styrka ligger i skapandet av personliga 
kontakter företag emellan vilket, därmed gör det svårt att formalisera 
samarbete och frågeställningar. Engagemanget från medlemmarna måste 
vara spontant och behovsstyrt, varvid informella strukturer såsom 
projektform borde fungera bäst. 
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Vi anser att företagen i ett nätverk bör vara tämligen homogena på 
grund av att marknadssituationen styr företagens engagemang och 
syfte med nätverkandet. 
Vi har här inte att redogjort för alla slutsatser och analyser samt  
framförallt inte för de praktiska förändringsförslagen, utan hänvisar till 
kapitel sex och framåt. 
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Läshänvisning 
 
Beroende på läsarens intresse kan denna uppsats läsas på lite olika vis.  
 
För studenter, lärare och andra som finner de teoretiska aspekterna intressanta, 
rekommenderar vi att läsa hela uppsatsen för att kunna följa resonemangen och 
tankesättet. Dock kan intervjusammanställningarna läsas kursivt. 
 
För läsare vars intresse är mer praktiskt orienterat så rekommenderar vi att starta 
läsningen från och med intervjuerna.  
 

Självkritik 
 
TelecomCity är en komplex och dynamisk organisation bestående av många aktörer 
och människor. Att kunna sätta in sig in denna organisation på en så relativt kort tid 
är inte lätt. Därmed ber vi insatta läsare att ha överseende med eventuella bristande 
insikter från våran sida. 
Vidare har nog inte våran uppsats det fokus och djup som vore önskvärt. Detta beror 
antagligen till viss del på vår bristande erfarenhet av klustret samt, att de öppna 
diskussionerna med företagen fick ett annat fokus än vad vi förväntat oss. Våran 
uppsats är inte heller en renodlad teoretisk eller renodlad konsultrapport, utan en 
kombination. Vilka inverkningar detta får är svårt för oss att avgöra, för hur pass 
framgångsrika vi varit är upp till TelecomCity och andra läsare att avgöra. 
 

Framtida uppsatsämne 
 
TelecomCitys unika uppbyggnad och framgång lämnar många frågor obesvarade. 
Allt från rent organisatoriska aspekter till tekniska lösningar för spridning av 
information, tror vi är potentiella uppsatsämnen. Konkreta förslag från våran sida är:  
 
♦ Hur skapas ytterliggare förutsättningar för gemensamma  forsknings- och 

utvecklingsprojekt.  
♦ Att utreda de nationalekonomiska effekterna vilka TelecomCity ger upphov 

till inom regionen. 
♦ Hur väl TelecomCitys arbete och information sprids ut i medlemmarnas 

organisationer? 
♦ Hur positionera/marknadsföra TelecomCity utanför regionen, det vill säga 

nationellt och internationellt, i syfte att attrahera ytterliggare arbetskraft och 
företag.  
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1 Inledning 
 
Teknikparker och liknande konstellationer, såsom TelecomCity och Silicon Valley, 
var under tidigt 90-tal ett sällsynt fenomen. Globalt sett fanns de endast i ett fåtal, 
ofta lokaliserade i regioner vilka kännetecknades av visionära initiativtagare. 
Tillgång till akademisk utbildning och forskning fanns oftast i nära anslutning till 
parken. Parallellt med fenomenets uppkomst började IT branschen utvecklas från ett 
fåtal företag till dess nutida omfattning. Denna utveckling har skett i en takt som 
saknar motstycke då den utvecklats från en obetydlig till en globalt betydelsefull 
bransch, på ungefär ett decennium.  
Idag växer IT-byar och nätverk med skiftande inriktningar upp som ”svampar ur 
jorden”, varvid föregångarna nu står inför en situation med allt hårdare konkurrens. 
Teknikparkernas värde, i marknadsförings syfte genom ett känt varumärke, bör 
rimligen avta i takt med antalet nya som startas. Aktuellt bör det därför vara för 
”föregångarna” att utvärdera sina nätverks innehåll och nyttjande. Vilket är det 
mervärde som skapas för medlemmarna? 
 

1.1 Bakgrund 
 
Anledningen till varför vi valt att skriva om nätverk och specifikt för TelecomCity, 
är dels fenomenet i sig självt samt att teorier om nätverk har fångat vårt intresse. 
Vad är det som företagen förväntar sig att dessa nätverk ska generera? I vilken 
utsträckning är nätverksteorier användbara på teknikparker, det vill säga nätverk av 
företag inom IT- och Telecombranschen, och vilken ny kunskap bör genereras för att 
uppnå bättre insikt om möjligheterna med nätverkssamverkan. Vårt intresse för hur 
företagen utnyttjar nätverk i syfte att stärka sin konkurrenskraft, gentemot företag 
utanför klustret, ledde fram till att vi började forska i TelecomCitys syfte och 
innehåll.  
 
Ett annat ämne/fenomen som fångat vårt intresse är diskussionerna om det nya 
kunskapssamhället. De traditionella produktionsfaktorernas, maskiner och råvaror, 
betydelse minskar då produktionen i allt större utsträckning karakteriseras av 
tjänster och immateriella produkter. Ständigt hör man insatta människor prata om 
den ”nya ekonomin”, och om kunskap och lärande som vår tids nyckelord. I fokus 
står de nya kunskapsföretagen vars viktigaste tillgång är humankapitalet. I debatten 
poängteras att tillgången till välutbildad personal och förmågan till lärande, ständigt 
blir viktigare för att kunna ligga i frontlinjen. 
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Samtidigt blir affärslivet mer svårhanterligt då förändringstakten hela tiden ökar, 
vilket gjort snabbhet till ett viktigt konkurrensmedel. Företagen och människorna 
måste ständigt ta till sig ny kunskap, vilket ökar kraven på att kunna selektera/ 
hantera all den information vi idag mottar.  
Flexibilitet, humankapital och information är några av nyckelorden för att överleva i 
den nya ekonomin.  
 
Tillsammans ter sig dessa två fenomen, teknikparkernas och kunskapsföretag 
framväxt, som något oerhört spännande och dynamiskt. Vad vore då mer 
spännande och lärorikt, än att kunna studera ett regionalt kluster/nätverk som 
består av kunskapsföretag som samarbetar?  
För oss gavs en möjlighet, att få studera de två fenomen som verkligen satt sin 
prägel på det sista decennium på 1900-talet.   
 
Med tiden växte en generell frågeställning fram; Hur utnyttjas nätverken, och till 
vad? Vilka medel och forum används för att sprida information och kunskap inom 
ett nätverk bestående av den nya tidens ”kunskapsföretag”. Skulle vi med vår 
akademiska utbildning, kunna bidra med något för att utveckla värdet av nätverket 
för medlemmarna?  
 

1.2 Problemformulering 
 
Vårt intresse för nätverk ledde fram till tankegångar och funderingar kring hur 
samverkan mellan ”den nya ekonomins” företag i realiteten fungerar. Det som gav 
upphov till våra funderingar var att vi såg skillnader mellan nätverk bestående av 
”traditionella” tillverkningsföretag och de som består av IT - och kunskapsföretag. 
Vår syn på nätverk och nätverkande var det som gav upphov till våra funderingar 
kring eventuella skillnader emellan nätverk. Författarnas syn på vad ett traditionellt 
nätverk innebär kan beskrivas med följande tankegångar: 
 
Ett nätverk byggs upp med det indirekta bakomliggande syftet att knyta kontakter 
med personer/organisationer vilka innehar, åt varandra, kompletterande resurser/ 
roller. Det direkta syftet är att genom nätverket utbyta resurser som en medlem har 
tillgång till, och som någon aktör i nätverket är i behov av.  
 
Innebörden i ovanstående är att nätverket leder till att varje företag blir en mer 
komplett leverantör. Detta då samarbetet ger medlemmarna möjligheten att fördela 
arbetsmomenten mellan sig beroende på tillgänglig kapacitet. Denna resurs-
fördelning ger möjlighet till att minska eventuella flaskhalsar i produktions-
faktorerna produktion, arbetskraft och kapital.  
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Genom möjligheten att kunna nyttja denna typ av stordriftfördel kan företagen 
tillsammans öka sina möjligheter i form av större och nya typer av orders. Värdet för 
det enskilda företaget är att de kan erbjuda ett större utbud av tjänster. Nätverket 
blir då en starkare aktörer, än vad företagen var för sig tillsammans hade kunnat bli. 
 
Varifrån kommer då våra tankar om att nätverk bestående av ”den nya ekonomins” 
företag skulle skilja sig gentemot, ovanstående generella uppfattning om vad ett 
nätverk innebär. 
 
Skillnaderna som vi ser, grundar sig på att i den nya ekonomins företag har alla 
humankapitalet, det vill säga kunskap och kompetens, som kärnan i sina 
verksamheter. Att dela med sig av denna faktor kan jämställas med, som om ett 
tillverkande företag hade visat hur de producerar/utvecklar sina produkter. Även 
extern information om kunder och affärsrelationer är mycket viktig företagsspecifik 
information för IT företag. För tjänsteföretag tror vi den externa företagsspecifika 
informationen är känsligare då utvecklingen av företaget/produkter, oftast sker i 
samarbete med deras kunder. 
 
Den frågeställning som därmed uppkommer är; Kan medlemmar i ett nätverk 
samarbeta och utbyta information om de är konkurrenter, och till följd därav i stor 
utsträckning besitter snarlika kompetenser. Finns behovet, och framförallt 
möjligheten, till att utbyta information av strategisk betydelse mellan 
medlemmarna. Dessa paradoxer ger upphov till tre frågeställningar: 
 
1. Finns behovet och möjligheten att utbyta information då medlemmarna innehar 
snarlika resurser, det vill säga kunskap och kompetens. Detta då företagens 
produkter ”tillverkas” med hjälp av dessa identiska eller snarlika resurser. 
 

2. Kan utbytet av företagsspecifik information ge upphov till att företagen, med 
hjälp av den företagsspecifika informationen, får möjligheten att utveckla egen 
konkurrerande kompetens.    
 

3. Om utbyte av information är möjligt, finns incitamenten för företag i denna 
kraftigt expansiva bransch att samarbeta? Detta i syfte att externt sett bli 
konkurrenskraftigare som kluster. 
 
Problem: Om ovanstående tre punkter stämmer varför väljer då företag att ingå i 
denna typ av samarbete där det tydligt står uttalat att informationsutbyte är en av 
kärnpunkterna för nätverket. 
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Vår avsikt med uppsatsen är att utreda möjligheten för samarbete, med fokus på 
informationsutbyte, inom ett nätverk bestående av medlemmar vilka är verksamma 
inom samma bransch.  
För att vi ska kunna utreda möjligheterna för samarbete, genom att förbättra 
informationsutbytet mellan aktörerna, behöver vi först undersöka/kartlägga den 
nuvarande situationen.  
Ansatsen i uppsatsen är därför, att upprätta ett förslag med syftet att förbättra 
möjligheterna för internt informationsutbyte och samarbeten mellan företagen. 
Detta genom att undersöka hur nätverket utnyttjas idag för utbyte av information, 
samt det framtida behovet av effektivt utnyttjande av nätverkets interna resurser, i 
form av information.  
 

Att undersöka problemställningen i sin helhet hade varit önskvärt, då vi finner 
ämnet mycket intressant. Tyvärr är detta inte möjligt av flera orsaker, de främsta 
orsakerna är att informationen är svåråtkomlig och känslig. Vi och vår 
uppdragsgivare såg det inte som troligt att företagen skulle lämna ut tillräcklig 
specifik information, om vilka företag de samarbetar med. Därför blev vi tvungna 
att med vår handledare och TelecomCity att utforma uppsatsens syfte så att den 
blev praktisk genomförbar. 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur möjligheterna kan förbättras för utbyte 
av information mellan medlemmarna, för ändamålet att stärka deras 
konkurrenskraft gentemot externa konkurrenter. Detta genom undersöka i vilken 
utsträckning aktörerna kommunicerar med varandra, samt genom vilka 
informationskanaler/forum som information utbytas. För att uppnå förståelse av 
detta tror vi det är viktigt att motiven till varför företagen väljer att bli medlemmar i 
TelecomCity, samt förutsättningarna för utbyte av information, undersöks. Detta då 
vi finner det rimligt att anta att dessa faktorer påverkar engagemanget och 
inställningen till att utbyta information.  
Vår förhoppning är att resultatet av undersökningen, ska medföra att TelecomCity 
blir mer attraktivt och innehållsrikt för företag att bli/vara medlemmar i.  
 
Studien ska generera förändringsförslag för hur informationen inom klustret bättre 
kan spridas i framtiden med beaktande av den snabba tillväxt som sker inom det. 
Förändringsförslagen kommer att vara baserade på intervjuer, teorier samt en Case 
studie samt egna reflektioner. Vilken utformning kan vara lämplig för TelecomCitys 
forum att ha, med hänsyn till medlemmarnas behov? 
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1.4 Målgrupp 
 
Denna uppsats vänder sig primärt till TelecomCity och dess aktörer, vilka är vår 
uppdragsgivare. Uppsatsen vänder sig vidare till organisationer, forskare, studenter 
samt alla andra som finner nätverk och kommunikation mellan företag intressant. 

1.5 Avgränsning 
 
Aspekterna som uppsatsen kommer att belysa är nätverkssamverkan med inriktning 
på de interna informationsmöjligheterna, för utbyte av information, inom ett 
nätverk. 
Undersökningens fokus kommer att vara aktörernas behov och önskemål angående 
information och de forum den kan spridas genom. 
Externa faktorer och jämförelser med andra nätverk kommer inte att behandlas i 
denna uppsats, då författarna ej har för avsikt att jämföra olika nätverks interna 
informationsbehov. Uppsatsen behandlar inte heller  tekniska lösningar för 
informationsspridning, då författarna saknar teknisk expertis för att behandla dessa 
applikationer. 
Vidare kommer inte nyttan och användningen av den allmänna och strategiska 
informationen som internt förmedlats att värderas. 
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2 Teorier och modeller 
 
För att få en insikt i vad de olika teorierna inom ämnet nätverk kan bidra med, ska 
vi redogöra för olika teorier. Syftet är att skapa en förståelse för olika nätverk och 
vad de innebär, därför kommer vi ha ett brett perspektiv på detta avsnitt.  
Teorierna har två syfte: 
 
1. Att ge en inblick i de olika typer av nätverk som forskare identifierat, för att för 
skapa förståelse för TelecomCity, våra intervjuer, analysen, slutsatser samt 
förändringsförslagen. 
 
2. Möjliggöra precisering av våra frågeställningar.  
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2.1 En guidad resa genom den akademiska teorins nätverksvärld 
 
För att underlätta för läsaren har vi schematiskt ritat upp en bild vilken ska fungera 
som karta då turisten reser genom nätverksvärlden. 
2.1.1 
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Figur 2: Uppbyggnad av teoriavsnitt 
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Vad är ett nätverk, egentligen? 
 
Inledning 
 
Alla människor ingår i nätverk på ett eller annat sätt. Vi har kamrater, vänner och 
arbetskamrater med vilka vi har en viss relation till, bland annat på arbetet, 
golfklubben, skolan etcetera. 
Men vad innebär nätverk? I vår uppsats inriktar vi oss på sociala- och affärsmässiga 
nätverk och kommer inte att diskutera tekniska nätverk. 
 
För att möjliggöra en adekvat utveckling av nätverksteorin så börjar vi med att 
diskutera olika typer av nätverk, vilka styrkor och svagheter de har. Till sist 
redogöra vi för de frågor som teorin ger upphov till. 
 
2.1.2 Sociala nätverk1 
 
Gemensamt för dessa typer av nätverk är att de bygger på individuella relationer, 
vilka byggts upp mellan människor som funnit något gemensamt intresse för att 
skapa någon typ av personlig relation. Nedan följer en kort presentation av 
egenarter inom sociala nätverk vilka vi sammanfattat senare i arbetet refererar som 
informella nätverk. 
 
Personliga nätverk 
 
Denna nätverkstyp hör till de äldsta, och relationerna i nätverket kan vara av olika 
karaktär, men syftar till nyttjande av tjänster och gentjänster. Att nyttja sitt 
personliga nätverk har i många kulturer på senare tid varit diskutabelt, bland annat 
här i Sverige, vilket har lett till en viss negativ klang på personliga nätverk.  
I dagens läge får dock dessa nätverk allt större acceptans när, till exempel mycket av 
lediga arbeten förmedlas genom personliga kontakter. Personliga nätverk är högst 
informella till sin karaktär, vilket är en styrka samtidigt som en svaghet.  
Tjänsterna och gentjänsterna är det som driver nätverket, det vill säga, utbytet 
parterna emellan. En uppenbar risk med denna nätverkstyp är att endast en person 
har kontakten varvid det kan vara svårt att ”lämna” över denna personliga kontakt, 
både rent socialt och formellt sett. 

1 Barrell A & Image S, 1993 
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En mer formell del av personliga nätverk är det som kombinerar det sociala och 
affärsmässiga livet, vilket omnämns i litteraturen som medvetna nätverk. För att 
skapa ett sådant nätverk krävs förmågan att kunna föra samman rätt folk i avseende 
av gemensamma intressen och/eller kompetens. Formerna för detta diskuteras 
senare i uppsatsen. 
 
Intuitiva och spontana nätverk 
 
Människan är av naturen en social varelse och samlas naturligt i gruppbildningar. 
Vi samlas oftast kring en person eller en gemensam nämnare som gruppen har. 
Informella nätverk inom organisationer, främst större, finns alltid. Syftet med 
nätverket kan vara missnöje i organisationen eller mer personliga/fritidsbetonade 
aspekter såsom lottopool. Ofta finner man denna typ av nätverk lite längre ut i 
organisationen. Denna typ av nätverk kan vara svåra att identifiera men företagen 
kan vinna mycket genom att göra det, till exempel för att få uppslutning kring 
beslut, mål och visioner samt att kunna identifiera missnöje inom en organisation. I 
praktiken är det dock mycket svårt att identifiera denna typ av nätverk och ännu 
svårare utnyttja dem. 
Nyttan med denna typ av nätverk är just den att personalen kan blir mer 
sammansvetsad och arbetar mer som en enhet. Detta då information och rykten 
effektivt kommer ut till personalen, med hjälp av den så kallade 
”djungeltelegrafen”, då både i dess positiva och negativa bemärkelse. Att 
underskatta rykten interna såväl som externa, kan stå företag dyrt vilket många  fått 
uppleva, till exempel Intel Corporation.  
 
Personliga, intuitiva och spontana nätverk är nätverk vilka uppkommer på en 
mycket informell basis, med det temporära behovet som främsta mervärdesskapare 
i nätverket. Människor har i alla tider skapat allianser för att gagna en gemensam 
nämnare, vilket inte förändrats fram till våra dagar. Idag ingår allianser/nätverk i 
stor utsträckning i allt från vår sociala och arbetsverksamma vardag och liv. Trots 
detta har det varit, och är fortfarande, vanligt att de informella/personliga nätverken 
kraftigt undervärderas. Allt fler forskare betonar vikten av dessa forum, med 
anledning av att allt fler beslut i realiteten fattas i denna relationsmässiga gråzon. 
 
Fokuserade och allmänna nätverk 
 
Nätverk kan, som exemplifierats, vara både mångfasetterade och flerdimensionella. 
Det som är vitalt i nätverket är den information som rör sig bland medlemmarna. 
Hur medlemmarna använder denna information skiljer sig åt beroende på 
nätverkets egenskaper, då informationen antingen kan vara allmän eller fokuserad. 
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- Fokuserade nätverk börjar ofta med klara premisser där medlemmarna har en klar 
vision vad slutprodukten i nätverket är, och informationsflödet är av kortfattad 
natur. 
- Allmänna nätverk karaktäriseras av att vara mer diffusa än ovanstående. 
Professionellt används denna typ av nätverk till att bygga eller utöka existerande 
informationskällor, eller till att samla bakgrundsinformation. 
 
Dessa typer av nätverk kräver en helt annan typ av ”underhåll”, det vill säga ett mer 
medvetet idkande för att kunna fortleva. De tidigare ovan beskrivna typerna av 
nätverk, de personliga, intuitiva och spontant, är av en annan karaktär. De är mer 
katalytiska till sin natur, vilket innebär att de lever vidare trots att de ej nyttjas 
under en längre tidsperiod. Till skillnad från dessa nätverk är fokuserade och 
allmänna nätverk mer affärsmässiga till syftet, och kommunikationen samt 
informationen som utbytas har således ett mer strukturerat motiv och innehåll.  
 
Ett nätverks karaktär kan skilja sig ganska markant åt. De redan behandlade typerna 
av nätverk verkar på en ganska informell basis, men ändå med skilda syften och 
motiv. Nedan följer nätverkstyper som är av en mer formell karaktär och där mål 
och kommunikationen sker på en mer affärsmässig/strukturerad basis. Trots denna 
gemensamma nämnare nyttjas nätverken ganska olika. 
 
2.1.3 Affärsmässiga nätverk 

 
Ensam är stark, Gigantism, Hierarki, Produktion 

 
Vi lever i ett paradigmskifte där de ”gamla” slagorden ovan börjar bli omoderna, för 
att ge plats åt de ”nya”. Då produktionen får en allt mer marginaliserad roll i 
ekonomin byter traditionella företag skepnad, både affärsmässigt och organisator-
iskt samt nya skapas. Idag är det kunskap/kompetens som värderas, att kunna förstå 
och göra affärer i en allt mer komplex omvärld. För att kunna uppnå detta måste 
man vara flexibel, söka nya vägar och tillvägagångssätt. Nu ska arbetet ske enligt de 
nya slagorden:  

 
Nätverk, Kundanpassning, Decentralisering, Informationsteknologi 

 
Nätverk – en modefluga eller en anpassning till miljön? 
 
Att samarbeta professionellt är en förhållande vis ny företeelse. Först i början av 
1900 talet började primitiva former av samarbete uppkomma. Förutsättningarna för 
marknaden, kunder och företagen har under tidens lopp förändrats, liksom synen 
på människan. 
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En fråga att resonera kring är, om de förändringar som görs över tiden har något 
praktiskt syfte eller endast finns för att passa de värderingar som gäller under en 
viss tidsepok. Organisationsteorin har historiskt sett varit influerad/påverkad av den 
för tiden gällande människosynen, till exempel hur vi ser på människan samt mål 
och motiv till att arbeta. Därmed har också företagens organisationsstruktur och 
uppbyggnad förändras över tiden. 
Vi ska nu ge exempel på de mest framträdande typerna av nätverk, inom 
nätverkens/samarbetets historia2. 
 

 
Figur 3: Nätverkens utveckling6 

 
Spontana nätverk 
Detta nätverk karaktäriseras av att det finns få finansiella eller operationella länkar 
mellan företagen. Denna typ av nätverk var vanlig i början av 1900-talet främst inom 
bilindustrin. Med tiden fann företagen nyttan med att arbeta tillsammans och 
åtnjuta stordriftfördelar och företagen började arbeta i allt större enheter.  
 
Konglomerat 
När företagen insåg nyttan med att kunna samarbeta i större enheter för att minska 
sina overhead kostnader, uppstod begreppet konglomerat. Företagen hade ett starkt 
finansiellt samarbete medan verksamhetsmässigt var de i princip helt fristående. 
Konglomeraten kunde innehålla verksamheter med enorm bred. De kunde 
producera allt från mat till krigsmaterial inom samma koncern.  

2 Ramu S 1997 
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Exempel på ett svenskt konglomerat var Procordia som tillverkade till exempel bilar, 
medicin och mat. Nackdelen med denna konstellation är att den är svår att 
kontrollera samt ganska tungrodd att driva. Denna konstellation var vanlig mellan 
cirka 1950 till 1970. Utvecklingen under 80-talet började kräva allt mer kundanpassat 
sortiment och konglomeraten börjar tappa mark till fördel för stora, men mer 
produktfokuserade företag. 
 
Strategiska affärsenheter (SBU) 
Principen med strategiska affärsenheter bygger på att företagen har ett tätt sambete 
både operationellt och finansiellt men att de olika inriktningarna inom företaget 
arbetar som fristående företag/dotterbolag. Styrkan företagen vinner med detta är, 
att de lättare kan tillgodose konsumenterna på en global marknad. Detta genom 
tillsammans utveckla mer anpassade produkter för olika marknader. Nackdelen med 
konceptet, strategiska affärsenheter, var främst att enheterna hade svårt att 
organisatoriskt se nyttan att arbeta för koncernen som helhet. De olika enheterna såg 
sig istället mer som fristående företag, vilket gjorde det svårt att styra de olika 
enheterna mot gemensamma mål. En förvirring uppkom också hos kunderna då ett 
företag kunde ha många ansikten och kontakterna kunde blir många med samma 
företag. Konstellationen var vanlig främst under 80 talet. Exempel på företag med 
denna uppbyggnad var Ericsson och IBM.  
 
Utvecklingen går vidare och kundfokuset blir allt viktigare. Att kunna erbjuda 
anpassade lösningar för specifika kunder, inte grupper av kunder, medförde att 
strategiska affärsenheter inte längre var bäst lämpade. I stället växte strategiska 
nätverk fram så smått i början av 90 talet. 
 
Strategiska nätverk 
För att bättre kunna möta kundernas krav, samt den konvergerande teknik-
utvecklingen, fokuserar företagen mer på sina kärnkompetenser och outsourcar 
sidoverksamheter. Då utvecklingen går allt snabbare, har företagen behov av att 
snabbt kunna ta till sig ny kompetens. Ett tillvägagångssätt är att samverka i 
temporära konstellationer, i vilka företagen utnyttjar varandras styrkor för klara av 
de skiftande krav som den nya ekonomin ställer på företagen.  
Andra orsaker till samarbete är den kraftigt stigande kostnaden för att FoU, där 
samarbete möjliggör risk- och kostandsfördelning mellan företagen. 
Gränsöverskridande samarbeten blir också allt mer vanligt då den konvergerande 
tekniken kräver detta.  
Strategiska nätverk kommer att behandlas närmre senare i detta teoriavsnitt. 
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Organiserade nätverk3 
 
Organiserade nätverk har växt fram som en respons på behovet av att skapa ett 
bättre beslutsunderlag då affärsvärlden blivit allt mer komplex. Nätverkets roll är 
därmed att fungera som förinstans till beslut.  
 
Den miljö som ett företag verkar i får en allt mer betydande inverkan på företag, 
vilket kräver mer hänsyn och beaktande av denna. Detta leder till att det är av stor 
vikt att kunna känna och ha kontakter i/om miljön. Kontakten behöver dock inte 
vara rent personlig utan kan till exempel förmedlas med hjälp av  databaser, 
marknadsundersökningar. 
Nätverksformens egenskaper är att: 

- Den är ganska formell och strukturerad. Informationen som sådan kan ofta 
kräva detta på grund av dess känsliga karaktär.  

- Nätverkets olika parter måste samtidigt ha en god relation mellan sig, och  
tekniken de använder för att kunna lita på riktigheten i den information som 
förmedlas.  

En missbedömning av miljön kan idag vara ytterst farligt för företaget, då 
investeringarna är stora och marknaden välinformerad om företagens före-
havanden. Att tillskansa sig adekvat information blir då allt mer viktigt, som 
tidigare påpekats, för idag har företag inte ”råd” att misslyckas i någon större 
utsträckning.  
Idag handlar det om stora mängder information som kan vara svårt för en enskild 
aktör att finna och bemästra. Denna brist har följande nätverkstyp tagit till vara på. 
 
Vertikala och horisontella nätverk 
 
Vertikala nätverk är och har varit en ganska vanligt förekommande konstellation. 
Genom att knyta sina leverantörer och kunder till sig har företagen kunnat erbjuda 
kunderna en helhetslösning samtidigt som finansiella besparingar gjorts, till 
exempel samordningsvinster i transporter och utvecklingsprojekt.  
 
Horisontella nätverk är ganska ovanliga, i förhållande till de andra varianterna. 
Oftast förekommer horisontella samarbeten inom till exempel 
branschorganisationer. I litteraturen finns ytterst lite om horisontella nätverk i sin 
mer specifika mening, eftersom forskare menar att denna typ av nätverk inte kan 
fungera då företagen helt enkelt är konkurrenter.  

3 Barrell A & Image S, 1993 
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I kombination med någon/några av ovanstående former av nätverk skapas olika 
egenskaper för nätverket, såväl vertikalt som horisontellt. Vi ska nu titta på en 
nätverkstyp som både kan vara vertikal och horisontell i avseende till aktörernas 
egenarter till varandra, så kallade strategiska nätverk.  
 
Strategiska nätverk 
 
Tanken bakom strategiska nätverk 
 
Strategiska nätverk är en organisation i form av en nätverksmatris, styrt av 
marknadsefterfrågan och tekniska möjligheter4. Författaren betraktar strategiska 
nätverk som en organisationsform, vilken framförallt skapas av chefer och styrelser, 
med syftet att positionera sina företag i en gynnsam miljö. Vidare anser han att ett 
företags konkurrenskraft grundar sig på dess förmåga att få tillgång till och 
exploatera värdefulla externa resurser. Med externa resurser menar författaren 
framförallt andra företags kundgrupper och marknader.  
 
Möjligheten att få tillgång till andra företags expertiskunskap, inom nätverket, är 
också oerhört värdefull. Forskning och utveckling är idag en nödvändighet för att 
behålla konkurrenskraften, men processen är både kostsam och tidskrävande. Om 
forsknings och utvecklingsprocessen kan förkortas eller fler nya idéer kan fångas 
upp, vore det mycket värdefullt.  
Relationerna inom ett nätverk är, enligt Frank-Jürgen Richter5, oftast ansedda som 
mycket värdefulla tillgångar. Anledningen är att de samarbetande företagen får 
tillgång/tillträde till varandras resurser, till exempel information och erfarenheter. 
Håkansson menar att relationer är väsentliga i framför allt tre avseenden6: 
 
1. De påverkar företagens produktivitet. 
 
2. De påverkar företagens kontroll över miljön. 
 
3. De påverkar företagens utvecklings förmåga.  
 
Genom att tillsammans utvärdera och förbättra processerna inom företagen kan 
företagen specialisera sig ytterliggare, en typ av outsourcing inom nätverket. 
Företagen tillsammans blir en större och mer betydelsefull aktör på marknaden 
vilket ger nätverket en starkare position, än vad företagen var för sig skulle ha haft.  

4 Jarino, 1988 
5 Richter F, 1999 
6 Håkansson, 1989 
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När nätverkstänkande och samarbete var en ny företeelse, var företagen som valde 
att ingå i dem, rädda för att förlora kontrollen över deras egen kompetens. Idag ser 
företag strategiska nätverk som en möjlighet att stärka deras egen kompetens med 
hjälp av de andra företagen, genom ömsesidig och inbördes stimulans7.  
 
Stimulansen består oftast i att sporra varandra att ständigt bli bättre, vilket krävs för 
att alla ska kunna bidra med något mervärde. En förklaring till denna skiftning i 
perspektiv på samarbete, kan vara att de insett att ett antagonistiskt uppträdande 
(besegra sina konkurrenter) är något som alla förlorar på. Det resulterar i minskade 
vinster för alla företag inom branschen och leder till fler strategiska nackdelar än ett 
samarbete gör.  
En annan orsak, enligt Håkansson8, är de allt mer kostsamma investeringar som 
företag idag gör. Genom att samarbeta kan företagen sprida riskerna mellan 
varandra, vilket kan vara ett viktigt och värdefullt incitament för att företag ska 
våga investera i nya teknologier. 
 
Nätverkens utvecklingsprocess 
 
Nätverk, mellan företag, förändras kontinuerligt på ett otal vis. Processer och 
resurser kombineras på nya sätt vilket sker då processerna inom företagen ständigt 
utvecklas för att bättre tillvarata resurserna. När företagen förändras påverkas även 
deras behov av vad de andra medlemmarna kan erbjuda, men även vad de själva 
kan bidra med, det vill säga mervärdet. Detta leder till att relationerna inom ett 
nätverk är dynamiska och inte statiska, eftersom de bygger på ett utbyte av diverse 
resurser. För att denna utveckling ska kunna ske naturligt, är det viktigt att 
nätverket behåller sin dynamik och flexibilitet. Detta grundar sig på ett formellt stöd 
i grunden, och ett personligt och informellt handlande och beslutsfattande. 
 
När fungerar nätverk bäst? 
 
Vad har teorin att säga om förutsättningarna för att nätverk ska fungera? Håkansson 
menar att det finns en generell regel för vad som krävs för att ett nätverk ska 
fungera9:  
”The general rule, confirmed by empirical research is that mergers and acquisitions 
are a viable form when partners are close actual or potential competitors”. 
Anledningen till det är att företagen måste vara så pass likartade att de kan ha 
någon nytta av varandra, men ändå ej helt likartade.  

7 Ackoff, 1993 
8 Håkansson, 1989, sidan 204 
9 Håkansson, 1989, sidan 205 
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Samarbete och konkurrens 
 
Ett problem med samarbete mellan företag är att: parterna måste samarbete för att 
uppnå maximalt mervärde, men att mervärde måste delas mellan dem. Dock 
kvarstår problemet att kakan ska delas. Frågan är om detta mest är ett teoretiskt 
problem vilket löses i praktiken genom diverse avtal och kontrakt. Det som teorin 
bidrar med är att påpeka att problemet orsakar att en del av flexibiliteten i nätverket 
går förlorad och att tilliten till de andra medlemmarna lätt kan försvinna. För att 
reducera riskerna och reglera samarbetet, varav delandet av vinst är ett, behövs 
någon typ av kontrakt. Problemet är att ett för detaljerat och omfattande kontrakt är 
kostsamt att upprätta och tar mycket tid i anspråk. Ett kontrakt som vore 
heltäckande är antagligen omöjligt att upprätta på grund av den komplexitet och 
variation som varje företag uppvisar, vilket förstärks genom alla relationer inom 
nätverket. Om ett nätverk regleras med hjälp av kontrakt begränsas dess flexibilitet 
vilket kan skapa en negativ utveckling mot misstro10.  
 
Hur ska man då reglera relationerna inom ett nätverk? Det önskvärda förhållandet, 
enligt Håkansson11, är:  
 
”One wants to maintain flexibility to make novel combinations of partnership 
which are geared to novel projects or conditions”. 
 
Nätverkets klimat som styrmekanism 
 
Nätverkets syfte och styrka är att skapa/finna relationer mellan företagen, så att 
partnerskap kan inledas. För att detta ska kunna ske krävs kännedom om vilken 
kunskap och information som företagen innehar, för att ömsesidiga relationer ska 
kunna uppstå. Håkansson poängterar vikten av att utbyta information inom ett 
nätverket med följande meningar; 
 
”When partners do not share knowledge they cannot cooperate and utilize 
complementory knowledge and the potential of the relation is not realized”16 
 
Detta citat tolkar vi på följande vis; för att relationer mellan företagen i nätverket ska 
kunna uppstå måste företagen öppna sig och förmedla känslig information till 
varandra. Vår tolkning av citatet grundar vi på att, med att dela med sig av 
information (kunskap) menar Håkansson sådan information, som ej går att finna i 
publicerade källor.  

10 Håkansson , 1989, sidan 205 
11 Håkansson, 1989, sidan 206 
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Varför tolkar vi det på det viset? Anledningen är att han benämner företagen som 
partners vilket därmed särskiljer relationen från relationer med andra aktörer, 
såsom kunder. Vilka motiv skulle företag annars ha för att gå med i ett strategiskt 
nätverk, om det inte vore för att finna partners med hjälp av information och forum 
som ej är åtkomliga utanför nätverket? 
För att dynamik och flexibilitet ska kunna råda inom nätverket krävs det att 
öppenhet är ett ledord. Företagen måste känna sig trygga med att lämna ut 
information till de andra företag, så att relationer/partnerskap ska kunna uppstå. 
 
2.1.3.1 Summering 
 
Hittills i avsnittet har vi belyst egenarter av olika typer av nätverk. De följer en 
evolutionär bana där miljön enligt forskarna har förändrat sättet att samarbeta samt 
på vilken nivå detta sker. Vi anser att det sällan finns endast en egenart inom ett 
nätverk och har då valt att belysa flera typer såväl informella som formella. 
Fortsättningen i denna guidning bland teorier fokuserar på mer varför man 
samarbetar teoretiskt sett, samt mer fokusering kring strategiska nätverk. 
 
2.1.4 Relaterade teorier 
 
”Riddle of the Sphinx: 

Who is my customer in the morning, my rival in the afternoon, and my 
supplier in the evening12? 
     Jack Welch, Chairman of G.E. 

 
Företagens komplexa omvärld och samarbetsformer driver fram frågeställningar av 
typen ovan. Den snabba utvecklingen inom många branscher ger upphov till 
samarbeten på olika nivåer och omfattningar, av den enkla anledning att företagen 
själva inte har möjligheten eller kompetensen, att utvecklas i tillfredställande takt. 
Nätverken får då en allt mer central roll i företagens operativa verksamhet, och 
medvetenhet om de risker och möjligheter detta innebär för ens affärsverksamhet är 
ett måste.  
 
Motiven till att arbeta i ett nätverk rent teoretisk bygger på ett antal teorier som 
behandlar nyttan av samarbete. Vi har valt att avgränsa dessa teorier då motiven för 
att samarbeta kan anta många perspektiv. Därför har vi valt att belysa några stycken 
som vi finner värdefulla för att skapa en god teoretisk ram att falla tillbaks på, och 
fundera kring och ifrågasätta.  

12 Ramu S 1997 
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De flesta teorierna har sin förankring i nationalekonomin mikroekonomisk teori. Vi 
kommer att först i sin korthet redogöra för teoremen, för att sedan se på 
tillämpningen specifikt på den teoretiska nätverksstrukturen. 
 
2.1.4.1 Transaktions kostnads teori13 
 
Transaktionsteorin är en mycket gammal teori och belystes först av Ronald Coase 
1937 som en förklaring till att företag finns då de kan genomföra saker mer effektivt 
än marknaden14. Genom att samarbeta i gruppkonstellationer, såsom företag, kan 
effektivitetsvinster uppkomma genom att gruppen till exempel koordinerar 
aktiviteter som försäljning, nyttjar stordrift och ackumulerade kunskaper. Teorin 
bygger på att företag har kostnader som uppkommer när aktiviteter i företag 
transfereras såväl internt som externt, såsom sökandet och administration av 
information. I det fall att sökmediet inte är effektivt, vilket är mycket vanligt, 
uppstår det ”brus” då man transfererar diverse resurser mellan två olika 
organisationer. Med brus avses sådant som stör, ändrar eller ger upphov till någon 
typ av missförstånd/tolkning i det budskap som sänds emellan organisationerna. 
Det kan till exempel vara olika administrativa system eller kulturer.  
 
Kritiken mot denna teori bygger på att framförallt kunskapen snabbt ”tappar värde” 
och att samarbete måste ske med många aktörer, vilket därmed marginaliserar 
denna teori. Med detta menas vi att utvecklingen idag kräver att företag samarbetar 
med många aktörer, och sett ur ett finansiellt perspektiv så kan detta innebära små 
kostnadsbesparingar i förhållande till investeringen. Men sett ur ett kunskaps-
perspektiv blir dock resonemanget det omvända då det som enskild aktör kan vara 
svårt och dyrt att tillskansa sig relevant kunskap finns det kunskapsvinster att göra 
genom att knyta till sig andra aktörer med kompletterande kompetenser. Den 
samlade kunskapen leder till en så kallad ”competitive advantage” vilket båda 
parter kan åtnjuta. 
 
2.1.4.2 Teorin om rationella val17 
 
Människan gör ständigt val i livet, kalkylerar nyttan och kostnader för utkomsten av 
sina val. Under förutsättning att människan strävar efter att vara nyttomaximerade i 
så stor utsträckning som möjligt, uppstår rationalitet. Rationaliteten består i valet av 
alternativ, utifrån en viss given mängd information, som i sin tur grundar sig på 
vilket av alternativen som genererar störst nytta, alternativt minst risk för negativa 

13 Alter C & Hage J, 1993 
14 Parkin M m fl, 1997 
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följder. När den förväntade nyttan överväger kostnaden för att starta ett 
samarbete/utbyte, finns incitamenten/förutsättningarna för ett givande samarbete. 
Givet denna tradition samt den långsiktiga trenden mot konvergensen av 
teknologier, gör att företag idag är mer benägen att ingå i nätverk än för 50 år sedan. 
Nätverken ger en också möjligheten att sprida risker vilket generellt genererar ett 
positivt summaspel.  
Bristen med denna teori, och dess applicerbarhet på nätverk, är att den förutsätter 
rationalitet. Rationalitet förutsätter att en viss information/fakta är känd och att 
sannolikheten är hög för att informationen är applicerbar/sanningsenlig i de 
inblandade företagens valsituation. Vidare måste minst två företag uppleva/tolka 
informationen ungefär likvärdigt, för det rationella valet ska bli att ingå samarbete. 
 
2.1.4.3 Absolut och komparativ fördel15 
 
En tämligen ovanlig teori gällande nätverk, vilken vi själva finner som intressant i 
nätverkssammanhang, är teorin kring absolut och komparativ fördel. Grundteorin 
bygger på att länder kan tjäna på att koncentrera sin tillverkning till en eller ett fåtal 
varor/tjänster, det vill säga specialisering. Detta sker genom jämförelse av 
alternativkostnaden mellan två eller flera varor/tjänster. 
 
Komparativ fördel – I en jämförelse mellan två länder innebär komparativ fördel att 
ena landet besitter en vara/tjänst som kan erbjudas till en lägre alternativkostnad är 
den andra parten, och vice versa. Detta uppnås just genom att länder utbyter sina 
styrkor vilket gagnar båda parter då de upplever en högre nytta/levnadsstandard än 
om handel inte skett. 
 
Absolut fördel – Det andra tänkbara scenariot är att ena parten är bättre på att 
producera alla varor, än den andra parten. En logisk slutsats av detta är att den med 
absolut fördel inte skulle uppleva någon nytta med utbyte. Dock finns ändå nytta 
med att specialisera sig och därigenom erhålla fler produkter, det vill säga höja båda 
parters sammanlagda produktion. Det kan ske då en specialisering ger upphov till 
lägre alternativkostnad för båda parter. 
 
Detta var en kort redogörelse för dessa teorier och vad är då kopplingen till 
nätverksteoremen? Vi anser tillämpningen på nätverken är just den att aktörerna 
nyttjar varandras styrkor/fördelar för att tillsammans kunna få en större total nytta. 
Svagheten med denna teori är att den inte tar hänsyn till vilken tillgänglig 
information som finns. Andra svagheter är också att kommunikationen och 
relationen mellan parterna utelämnas.  

15 Parkin M m fl, 1997 
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Dessa parametrar ses som ytterst avgörande för ett givande utbyte. Likväl påvisar 
denna teori på ett mycket bra och enkelt sätt, ett flertal väsentliga fördelar/motiv till 
att samarbeta.  
 
2.1.4.4 Traditionell spelteori 
 
”Traditionell spelteori bygger på att förutse möjliga resultat av ”spel” som är sociala 
situationer som involverar två eller flera aktörer (spelare) vilkas intresse är 
sammankopplade eller beroende av varandra” , enligt Zagare 1984:716.  
Genom att utforska möjliga scenarion för respektive spelare bildas en matris av 
möjliga kombinationer av utkomsten av spelet. Fallet ”Fångarnas dilemma”, vilket 
kort kommer att redogöras för, involverar två spelare. Men ett spel kan omfatta 
många fler spelare och vara mycket mer komplexa. Komplexiteten kan bestå av till 
exempel spelarnas intresse (konflikt vs samförstånd eller båda två), tillgänglig 
information som de har tillgång till (perfekt vs bristfällig, komplett vs ofullständig). 
Exempel på andra parametrar är hur många gånger ”spelet” spelas samt om spelarna 
får/kan kommunicera med varandra19.  
Eftersom teorin förutsätter att spelarna är antagonistiska, så följer teorin inte heller 
upp vilka följder ett allocentristiskt beteende istället skulle innebära. Dilemmat är att 
allocentristisk samverkan maximerar den gemensamma/totala nyttan men inte den 
enskilda, sett till en enskild spelomgång. Risken finns därmed att någon spelare 
väljer att handla antagonistiskt för att få maximal egen nytta, på bekostnad av de/den 
andra parten. Detta skapar ett förhållande där ingen vågar ingå i ett samarbete, 
eftersom de ovanstående riskerna föreligger, samt att parterna kan hämnas/fuska. 
Utkomsten av risken för ett antagonistiskt beteende, i ett allocentristiskt samarbete, 
blir att alla spelare i spelet förlorar. 

16 Child J & Faulkner D, 1998 sid 26 
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Dessa utkomster visas i ”Fångarnas Dilemma” som utvecklats av Albert Tucker. 

 
 
Beroende på hur fångarna ställer sig till anklagelserna, blir påföljden olika. Om de 
båda erkänner alternativ nekar brott, erhåller de sett ur helhetsperspektiv ett lägre 
straff. Exempel kan ses lite absurt men principen bygger på att visa på möjliga utfall, 
det vill säga att parterna antingen kan nå ett så högt resultat som möjligt tillsammans 
eller enskilt. I strategiska nätverk är det just den totala vinsten som efterstävas vilket 
då innebär att information och kommunikation mellan parterna ska ske öppet och 
förtroende mellan parterna finns. Styrkorna och svagheterna med denna typ av 
nätverk kommer att senare i teoretiska kapitel.  
 
2.1.5 Teoritillämpning på nätverk 
 
”Information är svaret, men vad är frågan?”17 
 
Information är idag bland det viktigaste som ett företag nyttjar och bygger sitt 
företag runt. Citatet ovan är en intressant vinkling av vad egentligen företagen vill 
ha, men till vad då? Nätverk bygger på att utbyta information och resurser, men vad 
är värdet i det, och vad ska bytet avhjälpa/skapa? Hur vet de andra som medverkar i 
nätverket vad det är de andra söker/efterfrågar. Är företagen överhuvudtaget villig 
att dela med sig av interna problemställningar? Samtidigt kan man fråga sig vem 
som är den aktiva/initierande parten i ett utbyte i nätverket, mottagare eller 
leverantör.  

17 Barrell A & Image S, 1993 
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2.1.5.1 Kompetens i nätverk 
 
Den snabba utveckling som sker i dagens IT och Telecom-företag leder till att den 
behövliga och relevanta kunskap som krävs i nätverket, får en karaktär av att vara 
en färskvara, vilken det gäller att snabbt utnyttja innan ”datummärkningen” går ut. 
Forskare beräknade att kunskapens halveringstid skulle vara tre år (1996). ”Hinner 
du inte med åker du ut”18. För mindre företag kan denna snabba utveckling 
innebära möjligheter, men kanske främst problem i form av att kunna bemästra de 
kostnaderna det genererar. Detta då det innebär att företagen i princip är tvungna 
till att förändra hälften av sin samlade kompetens under en treårsperiod. Då 
kunskapsföretag har av naturen stora lönekostnader, blir det tungt för företagen att 
dessutom lägga till stora kostnaderna för utbildning. För företag med denna 
struktur innebär detta problem ett bra incitament för samarbeta i nätverk med andra 
företag.  
 
2.1.5.2 Nätverkets egenskaper 
 
♦ Attityder och förtroende 
 
Den gemensamma referensramen för samarbetet är som tidigare visats en av 
grundstenarna i ett fungerande nätverk, och bygger på att företagen löser problem 
när de dyker upp baserat på förtroende inom klustret. Fokuset skiftas från det egna 
företaget till kundens behov och en ärlig och öppen kommunikation med gällande, 
kalkyler, ekonomiskt resultat, kunskaper och kontakter mot nätverket. Att alla i 
klustret vinner på samarbetet måste framgå mycket tydligt, och vinsterna ligger 
bland annat i riskspridning inom forskning och utveckling samt kompetens-
utveckling. 
 
♦ Koncentration  
 
Nätverket möjliggör för företagen att i större utsträckning utveckla sin kärn-
kompetens, då de samverkar företagen emellan och uppnår på så sätt 
konkurrensfördelar gentemot traditionella företag. I dagens läge är det allt mer 
viktigt att ta till vara på, fokusera och utveckla företagets kärnkompetenser. I 
nätverket sedan gäller det att förmedla kärnkompetensen på ett bra vis för att det 
ska komma till största nytta. 

18 Berg A m fl, 1996 
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♦ Tiden 
 
Dagens samhälle fokuserar allt mer på tiden och i den utveckling som sker i 
Telecom branschen blir tiden allt mer central, både då det gäller utveckling och 
”time to market”. Nätverkets flexibilitet och breda kompetens skapar förutsättningar 
för att klara dessa krav på ett bra och resurseffektivt sätt, förutsatt att det ger 
spillover- effekter till det enskilda företaget. 
 
♦ Helhetssynen  
 
Nätverket skapar förutsättningar för företagen att kontinuerligt följa och förstå den 
snabba utvecklingen. De utökade möjligheterna att kunna träffa relevanta personer, 
identifiera konkurrenter och att kunna knyta till sig samarbetspartners såväl 
tekniskt som organisatoriskt vilket ger företagen styrka som hade varit svåra att 
uppnå utanför nätverket. På det hela taget ger nätverket möjlighet till en mer 
komplett bild av den miljö företagen verkar i. 
 
♦ Pragmatism  
 
Nätverk bör präglas av hög grad pragmatism och har inget egenvärde. Kontroll, 
ägande, samverkan och partnerskap är avhängig på den uppkomna situationen. 
Med detta menas att relationerna mellan företagen består, men formerna för dem 
kan ändra karaktär över tiden. 
 
♦ Kommunikation 
 
Att arbeta i ett nätverk innebär att nya egenskaper, än traditionellt sett, får större 
betydelse. Den rent sociala sidan får en mer central roll och den sociala kompetensen 
blir allt viktigare. Människorna hos företagen måste internt vara goda 
kommunikatörer för att kunna få en effektiv organisation där rollerna är många och 
inte formellt fastställda. Mot nätverket krävs också goda kommunikativa 
egenskaper för att värdeskapande aktiviteter ska ske på en bra och relevant nivå. 
Samtidigt är egenskaper såsom lyhördhet och förmågan till att analysera samt gott 
omdöme exempel på egenskaper som gagnar den enskilde, företaget och nätverket. 
Ett dilemma är dock vilken organisation individen representerar. Gränsen och 
ställningstagandet om vem som man ämnar gagna är hårfin och det finns klara 
svårigheter för människorna i nätverk att avgöra detta.  
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♦ Formella och informella kontakter 
 
Nätverk kan ha många ansikten vilket tidigare påvisats. Till detta ska då läggas att 
nätverken ofta har både en formell och en informell kärna. Vad av dessa två som 
driver vem kan vändas och vridas på, men oberoende av detta så skapas alltid en 
speciell relation dessa två emellan. Sedan hur dessa kontakter nyttjas och driver 
nätverket torde vara tämligen specifikt från nätverk till nätverk.  
Flera undersökningar visar dock på en generalisering som innebär att många beslut 
och ställningstagande bestäms och diskuteras främst genom informella forumen.   
Slutsatsen av detta är att det kan vara oaktsamt att underskatta de informella 
kontakterna, då diskussioner här kan skötas på ett mer ömsesidigt och avslappnat 
sätt men samtidigt få enormt stor slagkraft formellt sett.  
Om nu de informella egenskaper, i ett nätverk, är det som skapar mervärde är risken 
överhängande att nätverket som företeelse snabbt tappar sitt värde. Anledningen till 
att nätverket tappar sitt värde, sett som formellt forum, är att aktörerna i slutändan 
endast använder de informella kontakterna. Detta resonemang förutsätter dock att 
nätverket som sådant inte utvecklas och får nya kontaktytor, i form av nya 
medlemmar eller ett bredare nätverkande mellan organisationerna (vilket är ganska 
troligt). 
 
2.1.6 Nätverkets styrkor och svagheter 
 
Förespråkarna för nätverksbyggande menar, som tidigare påpekats, att nätverkande 
inte fungerar för alla typer av organisationer19. Forskare har identifierat ett antal 
generella egenskaper vilka anses viktiga för företag som vill ingå i nätverk20: 
 

1. Förmågan att kunna förutse och fånga upp efterfrågan. 
 

2. Förmågan att med kort varsel kunna förutse, mobilisera kompetens och andra 
resurser för att möta efterfrågan. 

 

3. Förmåga att kunna snabbt etablera fungerande konstellationer av samarbete 
med liknade eller kompletterade företag. 

 

4. Kreativitet och problemlösningsorientering. 
 

5. Förmåga att ändra sin kompetensprofil. 

19 Wennberg B-Å. Hane M, 1998 
20 Berg A m fl, 1996 
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Egenskaperna ovan kan då sammanfattas i att företag och dess anställda, vilka har 
lyckats bäst i nätverk har karaktäriserats av: Öppenhet, Lärande och Flexibilitet. 
Detta då ovanstående egenskaper oftast, tror vi, har tillkommit som en respons på 
kraven från företagens marknad. Läsaren bör dock ha i åtanke att de redogjorda 
egenskaperna är baserade på relativt få studier. Detta då området/marknaden 
fortfarande är i sin linda och utvecklas ständigt, både affärsmässigt såväl som 
organisatoriskt. Den ofullständiga forskningen kommer även att påverka detta 
kapitel på så vis att källorna ännu är ganska få. 
Likväl som det är viktigt att företagskaraktären passar nätverket är det också viktigt 
att betänka de faktorer som är viktiga när företag väljer att samverka i grupper inom 
nätverket. En del författare har svårt att finna ett givande samarbete mellan 
konkurrenter möjligt, vilket tidigare påpekats. Andra författare påstår istället att det 
är lättare att samarbeta om företagen är konkurrenter, av den anledningen att de 
arbetar med samma produkt/tjänst, kunder och kostnadsstruktur21. Resonemanget 
bygger till en del på ordspråket ”Lika barn, leka bäst” med vilket menas att rent 
teoretiskt vore det enklare att sammanföra partners som är inom samma bransch. 
Konkretiserat kan ordspråket ovan översättar till följande, enligt Brouthers (1995)26: 
 
1. Kompletterande kompetenser – genom samarbetet kan företagen komplettera 

varandras svagheter, vilket är en del av mervärdet med samarbete i nätverk. 
 

2. Samspelta kulturer – Enligt resonemanget ovan, angående kulturens betydelse, 
är det en fördel om kulturerna liknar varandra då det underlättar samgåendet. 

 

3. Kompatibla mål – Samarbetet underlättas om parternas mål i så stor 
utsträckning som möjligt är kompatibla med varandra. Uppstår tveksamheter i 
målen kan skadorna bli omfattande och sambetet hotas. 

 
4. Riskanalys – Vad innebär det att företagen samarbetar? Kan samarbetet skada 

företaget på sikt sett genom det utbyte som sker? Riskerna delas ofta in i tre 
områden vilka är kommersiella, tekniska och organisatoriska risker. Är någon 
eller flera av dessa faktorer osäkra kan ett samarbete sällan etableras. 

21 Ramu S ,1997 
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Punkterna bygger på att parterna ska passa ihop både kulturellt och strategiskt22. 
Detta verkar rimligt ur ett teoretiskt perspektiv, men hur pass applicerbart är det på 
verkliga organisationer? Vi finner punkterna intressanta, dock kanske lite för 
idealistiska och förenklade. 
 
Vi kommer nu i de följande kapitlen se på faktorer som identifierats, vilka 
förespråkar nätverk men även de som belyser nackdelar med nätverkstillämp-
ningen. Vissa faktorer är generella för nätverk i stort, men vi har främst valt att 
referera ett fåtal böcker vilka har ett smalt perspektiv mot strategiska nätverk och 
expansiva branscher. 
 
2.1.6.1 Fördelar med samverkan i nätverk23 

 
♦ Fler perspektiv 
 
Samverkan innebär utökad tillgång till kunskap, resurser och erfarenheter. För 
företag verksamma i framkanten av utvecklingen är det viktigt, som tidigare 
påpekats, att ha tillgång till både spetskompetens och bred kunskap, så kallad T-
kompetens. Att både inneha djup och bred kunskap gäller inte bara inom området 
teknikutvecklingen, utan är minst lika viktigt i förståelsen av verksamheten, 
affärerna och samhället. För mindre företag är det av stor betydelse att få 
möjligheten etablera sina idéer och tankar på bred front till exempel mot marknader, 
forskning. Detta då feedback är viktigt att få innan företaget börjar 
producera/utveckla en produkt/tjänst, för bästa möjliga resultatet.  
 
♦ Större möjlighet till lägre kostnader 
 
Ett samarbete kan innebära att det finns möjligheter att dela och samordna resurser 
och på så vis spara in kostnader för till exempel administration. Dessutom ger 
nätverket möjlighet till att sprida risker, samt att de ekonomiska begränsningarna 
minskar då nätverket kan ta på sig mycket större och omfattande projekt, än om 
man varit ett fristående företag. Detta resonemang faller tillbaks på diskussionen 
kring transaktionsteorin med dess styrkor och svagheter. 
Andra ekonomiska fördelar är att man lättare kan knyta till sig expertkunskaper och 
möjlighet att deltaga på stora mässor och utställningar till en mycket lägre kostnad.  

22 Child J. & Faulkner D, 1998 
23 Berg A m fl, 1996 
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♦ Bättre tillgång till marknader 
 
Kunskapens snabba förfall och produkternas allt kortare livscykler leder till behovet 
att snabbt finna många och/eller stora marknader. Som litet företag kan detta vara 
svårt att uppnå. Med nätverk ökar tillgången till marknader när flera samverkar, 
genom att bidra med kunskap och kontakter inom olika marknader. Ytterligare en 
fördel är att medlemmars kundmarknader oftast har en geografisk spridning. På så 
vis kan de enskilda medlemmarna få tillgång till en geografiskt större marknad. 
Genom att nyttja varandras lokala etablering behöver företagen inte fysiskt närvara 
lokalt på samtliga marknader. Just förmågan att vara flexibel och ha förmågan till 
kundanpassade kombinationer får idag en allt mer avgörande roll för att svara mot 
kundernas allt större krav på integrerade helhetslösningar. 
 
♦ Större synlighet 
 
Ett nätverk har inte bara interna vinster utan även externa. Ett kunskapsföretag har 
oftast ingen produkt att identifiera sig med, och då blir de imageskapande 
aktiviteterna allt viktigare. Nätverket bidrar till att företaget kan dra nytta av 
varandras goodwill och att de enskilda företagen skapar sig ett mer etablerat namn, 
samt referenslista. Detta är framförallt viktigt när antalet kunskaps- och 
tjänsteföretag ökar antal, varvid nätverkets nytta som marknadsföringsredskap 
ökar.  
 
♦ Större flexibilitet 
 
Stora och/eller fristående företag har ofta betungande investeringar i hård och 
mjukvaror. Hämmande effekter kan uppstå då företaget kan få dras med dessa 
tunga ”arv” i investerade teknologier.  
Nätverket å sin sida söker öppna och flexibla lösningar naturligt då det är en av 
premisserna för att samarbete ska kunna ske. Basen av moduler och standard-
komponenter betyder att nätverket har ett försprång i form av snabbare startsträckor 
och ledtider, och på så vis kunna tillfredställa kundernas krav och behov bättre. 
 
♦ Unik organisation 
 
Nätverkets organiska natur är byggd på relationer och information över gränserna 
vilket därmed försvårar möjligheten till att duplicera nätverket. Det nya arbetssättet 
och formerna för detta främjar entusiasm och entreprenöranda. Resultatet skapas av 
att jämbördiga parter som själva kan välja arbetsplats och tid, med den enda 
restriktion att resultatet blir satisfierande. 
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Samverkan i nätverk gagnar inte bara företagen i fråga utan innebär också 
vinster/mervärde för kunderna. Kunderna har allt mer hamnat i fokus på senare år 
menar vissa. Men å andra sidan har alltid kunden varit viktig men idag fokuserar 
företagen mer på kunden istället för kundgrupper som tidigare varit brukligt. 
 
2.1.6.2 Fördelar för kunden24 
 
Den starka kundorientering som ett nätverk representerar och driver innebär också 
att det är kundens behov som styr utvecklingen av densamma. Företagen å sin sida 
arbetar i en innovativ och kreativ miljö och genom samarbetet tas nya 
tjänster/produkter fram resurssnålt, vilket i slutändan gagnar kunden affärsmässigt. 
Den samlade kompetens som nätverket innehar medför mer satisfierande lösningar 
till kunden i form av mer kompletta produkter/tjänster. Genom att erbjuda dessa 
lösningar medför en nöjdare kund och oftast en mer anpassad produkt/tjänst för 
kunden. 
 
För att kunna erbjuda kunderna denna anpassade produkt/tjänst krävs en nära 
kontakt med kunden för att kunna utröna vad det är kunden verkligen efterfrågar. 
Kundorienteringen och den nära kontakten med kunden medför då samtidigt ett 
visst lärande av kunden. Kunden blir på så sätt en bättre beställare med mer klara 
mål och kunskap om den investeringen som skall göras. Kontentan av detta blir att 
nätverket arbetar mer som kundens förlängda arm än som en leverantör. 
 
Alla motiv, mål och visioner om att verka i ett nätverk innebär att nätverket som 
sådant får vissa egenskaper som ger dess substans och värde. Det är dessa 
egenskaper som leder till de effekter som företagen eftersträvar att uppnå i form av 
relationer, affärer med mera. 
 
Ovan har många positiva faktorer lyfts fram, men givetvis finns även en annan sida 
av myntet. Att medverka i ett nätverk innebär även många ställningstagande och 
risker för ett företag att betänka och fundera kring. 
 

24 Berg A m fl, 1996 
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2.1.7 Kritik till nätverksteorin  
 
2.1.7.1 Nackdelar/risker med nätverk25,26,27 
 
Fördelarna med nätverk är många men vad finns det för risker och nackdelar. Rent 
teoretisk, såväl som praktiskt, har nätverksteorin sina brister när det gäller huruvida 
det finns förutsättningar för meningsfullt utbyte eller inte. 
 
Att dela med sig av strategisk information och att ingå i gemensamma 
utvecklingsprojekt innebär risker, att informationen kan missbrukas och frågan är 
då till vilket pris/risk kan jag dela med mig av informationen? Hur kan företaget 
veta vad de får i utbyte, om de delar med sig av en viss typ av information. Positivt 
sett kan detta kanske generera ett givande samarbete, om förtroendet för varandra 
är bra. Företagen kan hjälpa varandra med att få ut rätt produkt/tjänst bättre och 
fortare. Risken med utbytet ligger i, hur trygg känner jag mig, som företag och 
person, i nätverket. Kan jag lita på de andra parterna eller finns det en risk för 
missbruk av informationen eller för utbrytare ur nätverket? Dessa frågeställningar 
är av vital betydelse för om relevant information ska kunna utbytas. Finns inte 
satisfierande ”garantier” att få för integriteten, i och om informationen, så kan heller 
inget mervärde skapas av eller i nätverket.  
 
Diskussionen kring vad tillväxten av nya medlemmar i ett nätverk innebär är därför 
intressant att belysa. Med detta menas vilken tillväxt, om någon, är nyttig för 
nätverket. Hur ska nya medlemmar behandlas i nätverket? Hur kan företagen till 
exempel på ett smidigt sätt undvika att ”gamla” medlemmar håller på information 
på grund av att de inte känner de nya aktörerna. Sett under en längre period kan 
hela nätverket påverkas negativt. Ser man sen till de informella strukturer som kan 
finnas så är det kanske svårt som ny att nå dessa kontakter/forum. Alla i nätverket 
måste, för att det ska fungera, uppleva att de får en rimlig del av kakan.  
Till detta kan problematiken kring nya medlemmar och informella strukturer inom 
nätverket vara svår- upptäckta och lösta problem. Vänder man på det så kan de 
informella strukturer även hjälpa nätverket eftersom kontrollen av företagen blir 
större då fler har ”ögon” på medlemmarna. Oönskade beteende undviks alternativt 
om det sker så utesluts företaget.  
 

25 Berg A m fl, 1996 
26 Ramu S, 1997 
27 Wennberg B-Å & Hane M, 1998 
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Att ha dynamiska konstellationer som leverantör skapar osäkerhet hos kunden. 
Enkla saker som vem som är huvudman och att samarbetet sällan är en juridisk 
person samt att konstellationen inte finns i traditionella register, typ telefon-
katalogen, skapar svårigheter i affärsrelationerna. Nätverket måste mer aktivt skapa 
en bra kontaktyta mot kunderna för att uppväga dessa nackdelar.  
 
Övergripande kritik kring teorierna 
 

”Traditionell konkurrens” bygger på att företagen slåss om en gemensam kaka för 
att skapa sig en så stor bit som möjligt gentemot sina konkurrenter, i ett så kallat 
nollsumme spel. Nätverksteorierna förespråkar att om vi samarbetar så kan båda 
parter tjäna på samarbetet och vinna. Frågan är då varifrån kommer den större 
kakbiten, ur ett mattematiskt/ekonomiskt perspektiv.  
Antag att kakan har ett värde av 10. Företag A har 6 och Företag B har 4. 
Traditionellt sett försöker företagen att införskaffa sig en så stor bit som möjligt. Sett 
till nätverksteorin ska nätverket, med samma förhållande som ovan, exempelvis 
generera att Företag A får 7 och Företag B 5 av en kaka på 10. Är detta möjligt och i 
så fall hur då? Vi finner detta resonemang högst intressant, då kärnan är just den att 
samverkan leder till ömsesidig nytta/mervärde, vilket sett ur ovanstående förda 
resonemang verkar lite svårt att tro på i praktiken. 
 
Sett ur ett annat perspektiv angående mervärdet, när utnyttjar företagen nätverket? 
Antag att ett företag går bra och har en god tillväxt. Vad kan då ett nätverk ge detta 
företag för nytta? Samtidigt är företaget antagligen inte heller intresserad att dela 
med sig av sina erfarenheter, då det kan leda till att andra företag kan knappa in på 
ens försprång. Vänder man på resonemanget, och förutsättningarna, så skulle ett 
företag som går dåligt gärna vilja få information men kan inte bidra med någon 
själv, möjligen då hur saker inte ska gå till väga28. Nätverk ska enligt teorierna bygga 
på en win - win situation och om ovan givna perspektiv stämmer, så skulle inte 
meningsfullt utbyte kunna ske i nätverket. Detta eftersom det i sådana fall skulle 
leda till att nätverket inte prioriteras av medlemmarna, varvid nätverket skulle 
tappa sitt värde. 
 
Att medverka i ett nätverk innebär att företagen avsätter tid och finansiella medel 
till och för nätverket. Olika typer av medlemsavgifter kan förekomma, resor, olika 
typer av promoting och deltagande/anordnade i olika typer av arrangemang och 
tillställningar. Det kan på sikt röra sig om ganska ansenliga belopp. Frågan som 
många ställer sig är, om nätverket genererar så mycket mervärde tillbaks till 
företaget, att ekvation blir positiv. 

28 Barrell A & Image S, 1993 
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En annan knäckfråga är hur företagen inom den egna organisationen kan motivera 
kostnaden och den tid som en eller flera spendera för dess räkning på nätverkandet. 
 
2.1.8 Sammanfattning av teorier 
 
För att uppnå förståelse av TelecomCity använder vi oss av teorier för att nyttja den 
kunskap som redan finns genererad. 
I motsats till mycket av det författarna studerat innan, är forskare inte överens om 
nätverkets nytta och sammansättning, främst angående horisontella nätverk. Som 
tidigare visats så finns det de som anser att nätverkstypen inte kan fungera och 
andra som påstår att det är dagens och framtidens sätt att arbeta. Teorin visar på 
svagheter för båda och att förklara TelecomCity är en uppgift vilken inte dessa 
teorier klarar av, på grund av att de ej beskriver hur nätverk fungerar i praktiken. 
Anledningen till bristen att skapa teorier kring nätverk, menar Borys och Jemison 
(1989), är att den mångfald och komplexitet som nätverken uppträder i, vilket  
försvårar analys av den samma. 
 
Att samarbeta i nätverk underlättar för företag att skapa förståelse för den komplexa 
värld de lever i. Att kunna samordna resurser på olika plan och arbeta som en enad 
bredspecialiserad enhet (så kallad T-kompetens29), genererar ett mervärde för båda 
parter. Styrkan med att samverka i nätverk är att ta till vara på det lilla företagets 
styrkor för att möta marknaden, både regionala, nationella och internationella på de 
stora företagens villkor. Samtidigt skiftar fokuset från det enskilda företaget till 
nätverket och ROI (Return On Investment) skiftar till ROS (Return On Sales).  
 
Vi ser att det som binder samman alla dessa teorier är förtroende, i den mening att 
skapa förutsättningar för samarbete. Förtroende finns i många skepnader och är det 
som avgör vilken om något samarbete kan ske, överhuvudtaget. Vad är då 
förtroende. Ordet upplevs av oss som tvåeggat, där den ena sidan är positiv och är 
till nytta för båda parten, men samtidigt innebär förtroende en risk att dela med sig 
av informationen30. Detta element är svårt att uppnå och tar lång tid att skapa.  
Nätverk handlar i grund och botten om människor, och hur dessa interagerar med 
varandra och tillsammans skapar värde. Förtroendet å sin sida, är tämligen 
avgörande om/hur stort detta värde sen blir. Nätverksteorin omfattar därmed till 
stor del mänskligt beteende och handlande. Eftersom våra värderingar, och vår 
människosyn är relativt individuell och kulturellt präglad, så försvåras analysen av 
nätverk eftersom synen på människan kan skilja sig ganska markant. 

29 Kompendium i kursen INF200, HT 1995 vid Lunds universitet  
30 Child J. & Faulkner D. 1998 
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Syftet med denna avdelning i uppsatsen var att ge en sammanfattande bild bland de 
många perspektiv och infallsvinklar som nätverkteorin vill förmedla. Bilden av ett 
nätverk blir tämligen komplex till slut och det är kanske just det som är den största 
styrkan såväl som svagheten med nätverk. En beskrivning av nätverk skulle 
kortfattat kunna bli följande:  
Ett kontinuerligt givande och tagande, baserat på en gemensam uppfattning att flera 
tillsammans ger ett större mervärde än om var och en opererar ensam.  
 
Negativa aspekter på nätverkandet är att samarbetet innebär en viss tempoförlust då 
nätverkandet som sådant tar tid och resurser som annars hade kunna nyttjat till den 
egna verksamheten31. Samtidigt går utvecklingen mot den ”nya ekonomin” i en 
rasande takt och de byråkratiska och lagstiftande enheterna hinner inte anpassa sig 
till de nya förutsättningar som marknaden efterfrågar. Därav spills mycket tid och 
resurser på frågor rörande juridik, avtal mm.  
En annan fråga som ställs är när det kan vara givande att driva ett samarbete? När 
finns incitamenten för det, samt kan ett företag ”glömma” bort den konkurrens-
situation som normalt råder? 
 
Implicit i nätverksteorin är att samtliga aktörer är jämbördiga i förhållande till makt 
storlek, marknadsandel med mera. Detta känns som en väldigt grov generalisering 
av verkligheten som då får stora inverkningar på teorin i sin helhet. Vad händer när 
företag i ett nätverk inte drar jämt? Kan värdeskapande nätverket överhuvudtaget 
fungera som teorin vill göra gällande när styrkeförhållande företagen emellan skiljer 
sig? En annan sak som ligger inbyggd i teorin är att företagen som helhet medverkar 
i nätverket. I dagens läge är sällan företag lokaliserade till en fysisk plats. Frågan är 
vilka implikationer detta kan få för själva nätverkandet. Beroende på vilket 
perspektiv betraktaren lägger på problemet så blir förhållningssättet olika. Nätverk 
bygger på möten människor/organisationer emellan, fysiskt eller digitalt.  
Vidare bygger nätverk på att företagen utbyter kompletterande eller ny information. 
Vilka konsekvenser/inverkningar skulle det till exempel innebära om ett företag 
endast väljer att ingår med en forskningsavdelning i nätverket. Vad har detta för 
effekter på utbytet i förhållande till ett som ingår i sin helhet? Rent logiskt kan 
tyckas att helheten borde bidra till större nytta men kanske inte. Den lilla delen är 
mycket mer specifik och mer inriktad mot nätverkets ”inriktning” och 
informationsutbytet blir kanske mer kvalitativt. Information torde ändock vara av 
vikt att få från en lite större del av företaget vilket innebär att digitalt 
informationsutbyte ses som effektivt. Frågan är bara hur företagen digitalt bygger 
förtroende och tillit till varandra, vilka är två grundstenar för att utbyte av strategisk 
information och skapa förutsättningar för samarbeten. 

31 Ahrens T, 1992 
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I en av böckerna för att beskriva nätverk, gjorde man analogin till Internet enligt 
följande: 
 
”I början av 70-talet omvandlades i USA ett äldre militärt nätverk ARPANET till 
Internetworks dvs. ett nätverk mellan nätverk. Förutom några få universitet var det framför 
allt myndigheter, företag och organisationer viktiga för det amerikanska försvaret som knöts 
till detta embryo till Internet. 
Av säkerhetsskäl gjordes Internetworks arkitektur anarkistisk. Det skulle inte finnas någon 
central dator som styrde Internetwork och datatrafiken skulle kunna dirigera sig själv mellan 
de olika datorerna i nätverket. Om en tänkt färdväg plötsligt inte var framkomlig, skulle 
trafiken utan instruktioner från trafikledning själv kunna leta sig fram på andra vägar. På 
det viset skulle man inte kunna slå ut Internetwork te x i händelse av krig genom att bomba 
enskilda servrar och knutpunkter.32” 
 
Författarna menar att beskrivningen kan ses som teknisk men egentligen handlar 
det om människor. Tekniken kan vara nätverket men det är människan som utför 
själva nätverkandet. Det är människan som ges frihet att ta initiativ och skapa nya 
konstellationer.  Vi skulle nog vilja se det mer som en förklaring till vad de flesta 
författare tycker att ett nätverk ”bör” representera. Att helt fritt skapa och finna nya 
relationer i en miljö som är av mycket löslig natur. 
Nätverksteorin må vara en idealistisk modell men många av de idealistiska 
hypoteser som teorin bygger på innebär att teorin kan komma långt från verklig-
heten. Vad händer om till exempel om företagen styrkeförhållande ständigt ändras?  
 
Sammanfattat gav teorierna upphov till följande frågeställningar:   
1. Kan företag i praktiken samarbeta och utbyta information i ett nätverk, om de är 

konkurrenter? 
2. Vilka fördelar genererar medverkan i ett nätverk, i avseende av företagets 

konkurrenskraft? 
3. Vad utnyttjar företagen nätverken till och vad de ser som nätverkets främsta 

egenskap? 

32 Wennberg, B-Å. & Hane, M. 1998 
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3 TelecomCity 
 
Vi kommer nedan att ge en kort beskrivning av TelecomCitys verksamhet. 
Beskrivningen syftar till att ge läsaren en inblick i Karlskronas och TelecomCitys 
historia, nuläge samt visioner. Dessutom kommer TelecomCitys organisation att 
beskrivas. 
Kapitlet avslutas med applicering av de teoretiska frågeställningar på TelecomCity, 
vilket har som syfte att precisera frågeställningarna. 
 

3.1 Karlskronas historia  
 
Under 1600-talet då Sverige var en av Europas stormakter, fanns behovet av 
ytterliggare en marin garnison. Då krigsmakten var i behov av en hamn som inte 
vintertid skulle hindrades av is, föll valet på den sydliga region som idag heter 
Blekinge. I regionen uppfördes en garnison och med tiden växte en stad upp. Staden 
grundades av Kung Karl den XI 1680 och fick namnet Karlskrona. De kommande 
århundradena var Karlskrona en viktig militär postering, och staden förknippas än 
idag som militärstad. Med den militära etableringen följde även industrier med 
relaterade verksamheter efter, till exempel var Karlskronavarvet den största 
industrin i Sverige under 1700-talet. Moderna exempel på betydande företag i 
regionen är bland annat, LM Eriksson, Dynapac och Luma, vilka tillsammans 
sysselsatte en stor del av befolkning under senare hälften av 1900-talet.  
 
Regionens starka nisch på militär verksamhet och tung industri skulle visa sig vara 
en illa vald kombination under 1980-talet. Den första krisen för regionen kom till 
följd av den tekniska utvecklingen inom industrin, vilket drastiskt minskade 
behovet av arbetskraft. Tätt därefter, under slutet av 1980-talet, kom nästa dråpslag 
då anslagen till försvarsmakten kraftigt minskade. Följderna blev hög arbetslöshet 
och att främst den yngre generationen i regionen flyttade ut. De styrande i regionen 
insåg att något var tvunget att göras för att vända den olyckliga trenden, men vad? 
Första steget för att vända den negativa trenden var bland annat uppstarten av Soft 
Center® och högskolan, i slutet av 1980-talet. Nästa steg var ett initiativ från 
näringslivet, Nordic Tel och EP Data. Tillsammans hade de en vision att knyta 
samman kommun, högskola och näringsliv, med målet att skapa ett 
telekommunikativt center. Efter ett pars års diskussioner utvecklas klustret och 
uppstår i praktiken 1993 som TelecomCity. Från att varit fyra aktörer vid uppstarten 
är TelecomCity i dagsläget uppe i 41 aktörer plus Karlskrona Kommun och 
Högskolan Karlskrona/Ronneby, och är sammanlagt cirka 4200 anställda.  
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När idéen TelecomCity grundades beskrevs det på följande vis: 
 
”Vi vill leva i ett blomstrande Karlskrona. Vi tror att telekommunikationen kommer 
att ha en stark tillväxt på nya marknader och med nya tekniker. Näringsliv och 
samhälle vill tillsammans genom TelecomCity erbjuda kompetens och attraktivitet i 
Karlskrona, som grogrund för lönsamma och växande verksamheter med inriktning 
mot telekommunikation.”  
 

3.2 TelecomCity idag 
 
Information om TelecomCitys mål, visioner och verksamheter följder nedan, och är 
hämtat ur diverse material framställt av TelecomCity.  
TelecomCity består av tre typer av aktörer: Näringslivet, högskolan och kommunen. 
En bra beskrivning för hur klustret ser ut kan nedanstående bild ge: 
 

 
♦ TelecomCitys vision 
 
TelecomCity skall vara en internationellt ledande utvecklingsmiljö för Infokom-
verksamhet med fokus på telekommunikation. 
 
♦ TelecomCitys prioriterade mål för år 2000 
 
1. Att TelecomCity skall få stor nationell uppmärksamhet för sin tillväxt inom 
Telecom/IT 
 

2. Att TelecomCity skall bli känt som ett internationellt kompetenscentrum för 
mobilt Internet 
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3. Att tillväxttakten ökar! 

TelecomCitys tillväxt de senaste fem åren och mål för framtiden 

 
♦ TelecomCitys uppgift 
 
Är att gemensamt analysera utvecklingen och att:  
- Skapa förutsättningar för lönsamma och växande företag 
- Verka för en framgångsrik utbildnings- samt FoU-verksamhet 
- Ta tillvara och utveckla en rik livsmiljö 
- Attrahera ytterligare kompetens 
 
♦ TelecomCitys arbetssätt 
 
TelecomCity är ett värdeskapande nätverk mellan aktörer i näringsliv och 
samhälle, med tillit till varandras förmåga och respekt för varandras roller. 
 
♦ TelecomCitys organisation 
 
Nedan följer en kort beskrivning av de olika organisatoriska forumen som finns 
inom TelecomCity. 
 
TelecomCitys ledning och styrning 
 
Projektstyrelse – TelecomCity leds av en projektstyrelse vilken består av de högst 
ansvariga i respektive medlemsföretag. Gruppen ansvarar för strategiska frågor och 
prioritering av resurser. 
 
Projektets administration – Karlskrona kommun utser och tillhandahåller projekt-
ledare och projektassistenter. Projektet administreras som ett kommunalt projekt. 
 
Exekutive breakfast – var tredje vecka möts ledningsgrupperna från medlems-
företagen för att diskutera diverse frågor.  

   1993/94 1998/99 2003/04 
Antal anställda:       1500     3400    >8000* 
Antal med högre utbildning:        200     1900    >3100 
Antal företag:              6        20      >100* 
Antal studenter inom aktuella program:        220    1500    >2300 
Forskarstuderande och forskarutbildade:        10        50      >110 
 
*Verksamhetsplan 2000 
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TelecomCitys arbetsgrupper  
 
Kommunikation/information - Behandlar intern och extern kommunikation mot 
medarbetare, företag och andra intressenter. Gruppen syftar till att vårda och stärka 
det personliga kontaktnätet, samt att externt marknadsföra TelecomCity och 
regionen. 
 
Rekrytering – Har till syfte att underlätta rekrytering för medlemsföretagen, genom 
diverse aktiviteter. Insatser har som syfte att bland annat attrahera personer med 
högre utbildning, attrahera nyutbildade från högskolor/universitet, stödja 
aktörernas rekrytering. Gruppen erbjuder även medflyttandehjälp. 
 
Kompetensutveckling – öka det regionala utbudet av kompetenshöjande 
verksamheter, såsom kurser, seminarier etc. Kompetensbörsen, en Internetbaserad 
informationstjänst, innehåller regional utbudet och behovet av kompetens-
utveckling.  
 
Andra forum/aktiviteter 
 
FutureLand – En gemensam experimentmiljö, där medlemsföretag kan samarbeta 
med varandra, tillsammans med högskolestudenter, forskare och kuvösföretag. 
 
TelecomCity Club & Co - Klubben är till för att skapa en mötesplats för de anställda 
inom medlemsföretagen. Aktiviteterna har ett brett innehåll, allt ifrån vinprovning, 
dans, ridning, sport till afterwork pub. 
 
Preciserad problemformulering/frågeställning 
 
Frågor som vi har för avsikt att belysa för att få en bild av nuläget är följande: 
Varför har IT/Telecom-företag valt att ingå i kluster/nätverk, såsom Telecom City 
och Soft Center, vilka var motiven? Vad förväntade företagen sig att ett medlemskap 
skulle generera? Vilka kommunikationsforum finns inom klustret, det vill säga 
formella och informella metoder/kanaler för att förmedla och utbyta information 
mellan medlemmarna? Vilken typ av information utbytas inom klustret? 
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4 Metodik 
 
I detta avsnitt kommer vi först att diskutera relationen mellan empiri och teori samt 
vilket förfaringssätt vi valt. Därefter diskuterar vi val av datainsamlingsmetod och 
hur trovärdig uppsatsen är. 
 

4.1 Kunskaps och teoriproduktion 
 
Uppsatsen kan beskrivas som ett forsknings- och utvecklingsarbete. Det primära 
syftet med ett utvecklingsarbete, och vår uppsats, är att bidra till förändring av det 
objekt vi studerar. Vid denna typ av arbeten används främst kunskap och teori, som 
redan har producerats genom forskning33. De flesta utvecklingsarbeten 
innehåller/syftar även till att producera ny kunskap. Den vanligaste orsaken är att 
befintlig kunskap är otillräcklig eller inte specifik nog, i avseende det objekt som 
utvecklingsarbetet avser34. Vid sådana tillfällen kombinerar forskaren både 
kunskapsproduktion och användandet av befintlig teori i samma arbete. Denna typ 
av arbete benämns som forsknings- och utvecklingsarbeten.  
 
Till en början trodde vi att vi bedrev ett utvecklingsarbete. Anledningen var att det 
finns mycket skrivet om varför företag börjar/går med i ett nätverk, och hur de 
bygger upp ett nätverk35. Vidare har vi som mål att lämna förändringsförslag. 
Vidare kunde vi använda teorierna för att skapa en förståelse för nätverket, det vill 
säga för att underlätta vår nulägesförståelse. Vi såg även en viss teoretisk kunskap 
som nödvändig innan vi empiriskt undersökte klustret. Annars finns en risk att man 
spenderar mycket resurser på en låg nivå, och inte bidrar till att skapa någon ny 
kunskap. Men då vi närmare studerade befintliga teorier, för att finna stöd till våra 
förändringsförslag och frågor till intervjuerna, upptäckte vi ett problem. Problemet 
var upptäckte, att det fanns mycket lite skrivet om hur ett nätverk fungerar i 
realiteten, och lämpliga förbättringar. Den teori som fanns kunde vi använda för att 
skapa oss en förståelse för vissa grundläggande fenomen, men relativt snart 
upptäckte vi teoriernas brister. De var alldeles för generella för den verklighet vi 
studerade. Att skapa kunskap om hur nätverk fungerar verkade därför behövligt. 
Därför fick vi ändra vår inriktning från att bedriva ett utvecklingsarbete till att det 
var ett forsknings- och utvecklingsarbete. 

33 Patel & Davidsson,1994, sidan 10  
34 Patel & Davidsson,1994, sidan 10 
35 Enligt Petra Bosch 
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4.2 Olika typer av undersökning 
 
En undersökning kan klassificeras efter hur mycket forskaren vet om det 
problemområde han avser undersöka, innan undersökningen startar36. Då vår 
kunskap inom ämnet samt TelecomCity inte var tillräcklig, har undersökningen en 
explorativ karaktär. Syftet med en explorativ undersökning är att, inhämta empiriskt 
material för att belysa ett problem/frågeställning37. I en explorativ undersökning 
försöker forskaren granska problemet allsidigt, med vilket menas att många 
infallsvinklar belyses38. Skälet till varför vi valde denna typ av undersökningsmetod, 
var att försöka skapa förståelse för hur ett kluster/nätverk fungerar i verkligheten. 
Praktiskt sett genom att undersöka vilka forum som används för kommunikation 
och spridning av information mellan medlemmarna.   
 
Ett annat begrepp som är relevant är induktiv och deduktiv metod. Skillnaden 
mellan metoderna är vilken roll teorin får i arbetet. Vi har valt en induktiv metod, 
med vilket menas att forskaren först studerar ett fall som leder till skapandet av nya 
teorier. Motsatsen är deduktiv metod, vilket innebär att en teoris giltighet empiriskt 
ifrågasätts genom en fallstudie. 
 
Sammanfattat bedriver vi ett forsknings- och utvecklingsarbete, med hjälp av en 
induktiv explorativ undersökning. Detta då befintlig teori endast används för att 
skapa en förståelse för det objekt vi avser empiriskt undersöka. Det direkta syftet är 
inte att testa nätverksteorins applicerbarhet på vårt objekt, men vi kommer att 
påvisa där teorin och vår empiri skiljer sig åt.  
 
4.2.1 Valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Det som avgör vilken metod som bör väljas är hur undersökningsproblemet är 
formulerat39, vad är det vi vill veta? 
Syftet med kvalitativ undersökningsmetod är att uppnå en annan och djupare 
kunskap, i förhållande till den fragmentiserade kunskap som oftast erhålls vid 
kvantitativ metod. Ambitionen är att försöka förstå och analysera en helhet och inte 
vissa specifika faktorer40.  

36 Patel & Davidsson,1994, sidan 11 
37 Patel & Davidsson,1994, sidan 11 
38 Patel & Davidsson,1994, sidan 11 
39 Patel & Davidsson, 1994, sidan 11 
40 Hartman, 1998, sidan 237 
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De kvantitativa undersökningarna söker den numeriska relationen mellan mätbara 
egenskaper, det vill säga forskaren väljer att isolera egenskaper för att finna 
kvantifierbara egenskaper dem emellan 41. En kvalitativ studie försöker uppnå en 
förståelse för den omgivning vilken undersökningsobjektet lever i. Därmed är det 
inte möjligt att isolera faktorer/egenskaper och hitta samband som gäller för hela 
populationen. 
 
Skillnaden mellan dessa två metoder består alltså rent pratiskt hur forskaren väljer 
bearbeta och analysera den information som samlats in, samt dess giltighet i 
förhållande till hela målpopulationen. En kvantitativ metod försöker finna vissa 
relevanta faktorer vilka antas vara gälla för det problem forskaren avser att 
undersöka. För att analysera, finna samband, används oftast statistik och grafer, 
med syftet att finna samband mellan de undersökta faktorerna i en kvantitativ 
undersökning. Den kvalitativa metoden använder istället ord och logik för att 
analysera och bearbeta det material han samlat in.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie då vi, vår handledare och uppdragsgivare, 
fann det som den enda rimliga metoden. Problemets karaktär gör det nämligen svårt 
att utforma frågorna och svarsalternativen, på ett sådant vis att de kunde besvaras 
enligt fastställda svarsalternativ i en enkät. Det vore endast möjligt för vissa 
grundläggande frågor. Eftersom vi är intresserade av helheten, och inte att 
kvantifiera och jämföra svaren statistiskt, ansåg vi att även dessa frågor var lämpade 
för en kvalitativ analysmetod. Ytterliggare en anledning för oss att välja en kvalitativ 
metod, är att referensramen skiljer sig väsentligt då den är individspecifik. Alla 
företag lever i olika miljöer med olika förutsättningar och uppfattningar. För att 
kunna bearbeta och analysera den information vi empiriskt samlar in, måste vi ha 
möjligheten att föra djupare diskussioner med intervjupersonerna. Detta för att 
kunna få en insikt i vad de grundar sina åsikter och motiv på, det vill säga deras 
referensram.  

41 Hartman, 1998, sidan 239 
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4.3 Undersökningsmetod för insamlandet av empiriskt material 
 
4.3.1 Tillvägagångssätt 
 
För att samla in primärdata har vi valt att göra djupintervjuer med företag inom 
TelecomCity. Intervjuernas längd varierade, men varade i genomsnitt ungefär en 
timme per företag. För att få igång en diskussion kring ämnet och för att inte 
glömma bort vissa centrala frågor, använde vi oss av ett formulär med frågor, se 
bilaga 3. Genom att endast använda oss ett fåtal huvudfrågor blev intervjuerna i 
många fall mycket mer öppna. Det blev mer en diskussion än en renodlad intervju, 
vilket var vårt syfte med undersökningen. Forskningsfrågorna har en karaktär som 
gör det svårt att på förhand formulera annat än övergripande och grundläggande 
frågor. En av anledningarna är att det inte finns speciellt mycket skrivet hur ett 
nätverk verkligen fungerar, samt att frågorna är av relativt komplex karaktär. 
  
Syftet med insamlandet av empiriskt material var, att få insikt i vilka forum som 
idag används inom klustret. Vilka forum används för de olika ändamålen och vad 
anser aktörerna om dem. Genom intervjuerna har vi fått en förståelse för hur 
information sprids inom klustret, samt önskemål om förändringar. Vidare har insikt, 
i vad de olika aktörerna önskar att samarbetet ska generera, uppnåtts. Vilka motiv 
hade de för att bli medlemmar och vilka visioner har de idag om TelecomCity. 
Intervjuerna har varit ömsesidigt uppskattade. Företagen fann våra frågor 
intressanta och beaktansvärda, då de gav dem tillfälle att fundera kring vad deras 
medlemskap i TelecomCity genererat. Intervjun gav dem också tillfälle att reflektera 
hur pass aktiva de varit i de olika forum som finns. Vilka forum har de funnit 
intressanta att medverka i, och vilka förändringar vore önskvärda. En viktig insikt, 
anser vi, är vad medlemmarna önskar att TelecomCity ska stå för och representera i 
framtiden. Vilken roll och funktion som företagen önskar att TelecomCity ska ha i 
framtiden.  
 
4.3.1.1 Intervjuernas standardisering och strukturering 
 
Vi har ovan nämnt att intervjuerna har mer karakteriseras av diskussion än 
renodlade intervjuer. När vi förberedde intervjuerna funderade vi noga igenom 
vilken grad av standardisering och strukturering våra inledningsfrågor skulle ha. 
Anledningen var att det skulle stämma överens både med syftet, samt den valda 
kvalitativa undersökningsmetoden.  
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Med graden av standardisering menas hur mycket av frågornas utformning som är 
förutbestämda innan intervjun42. Vid hög grad av standardisering har intervjuaren 
ett formulär av frågor, vilket han/hon följer under intervjun. Det anpassas heller inte 
från intervju till intervju, utan ser likadant ut under hela undersökningen. Motsatsen 
är ostandardiserade intervjuer, vilket innebär att intervjuaren utformar frågorna 
under intervjun. Den andra faktorn som är viktig att beakta när man förbereder 
frågor, är i vilken utsträckning intervjupersonen ska få tolka och besvara frågorna43. 
Detta kallas för graden av strukturering. Vid hög grad av strukturering har 
intervjuaren på förhand formulerat svarsalternativen. 
Eftersom vårat syfte är att göra en kvalitativ analys av intervjuerna och då det varit 
svårt att formulera annat än inledningsfrågor, har undersökningen karakteriserar 
därmed av låg grad av standardisering och strukturering.  
 
4.3.1.2 Konfidentiellt återgivande av empiriskt material 
 
Vi kommer inte att delge vilka företag som ingått i intervjuerna eftersom våra frågor 
kan vara av känslig karaktär, framförallt de gällande samarbete mellan företag. 
 
4.3.1.3 Urval 
 
Vi har valt att dela in företagen i intervall efter antalet anställda vid årsskiftet 200044. 
Anledningen till varför vi valde att dela in företagen i intervall efter antalet anställda 
är; 
 
1. För att få ett representativt urval, i förhållande till sammansättningen av företag i 
TelecomCity. 
2. Vi fann det troligt att anta, efter diskussion med TelecomCity, att intervjuerna 
skulle få olika karaktär beroende på företagets storlek. Antalet anställda påverkar 
förutsättningar för att kunna deltaga i TelecomCitys stora utbud av aktiviteter. 
 
För information om intervallet se textrutan nedan. Frågan om huruvida intervallen 
är indelade i lämpliga intervall kan alltid diskuteras. Anledningen till varför vi har 
progressivt ökande intervall, är att de personella resurserna är av betydelse för att 
kunna deltaga i klustret. Då antalet anställda exponentiellt sett har minskande 
betydelse, har vi ett progressivt ökande indelningsintervall. 

42 Patel & Davidsson,1994, sidan 60 
43 Patel & Davidsson,1994, sidan 61  
44 Internt material tillhandahållit av TelecomCity. 
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Antalet intervjuade företag per intervall beror på hur stor andel av företagen som 
ingick i intervallet i förhållande till totalt antal medlemmar. Urvalet grundar sig på 
fakta om antalet anställda vid årsskiftet 200045. Med beaktande av den snabba 
tillväxt av antalet anställda som företagen inom TelecomCity i dagens läge har, är 
det troligt att några företag egentligen skulle ha varit i ett annat intervall. Då det 
skulle vara för tidskrävande i förhållande till nyttan, att söka upp information om 
antalet anställda idag fann vi det inte motiverat att så göra. Viktigt finner vi därför 
det vara att inte se intervallen som något absolut utan mer som ett riktmärke. För 
huruvida detta påverkar analysen har vi ej kännedom om. Tilläggas bör att 
Högskolan och Karlskrona kommun ej tilldelas intervjuer baserat på antalet 
anställda. Antalet intervjuade inom dessa två organisationer grundar vi på att de 
representerar organisationer, som det endast finns en av inom TelecomCity. Vi är 
medvetna om att det inom Karlskrona kommun finns flera nämnder och 
förvaltningar som har en aktiv roll inom TelecomCity. Anledningen till varför vi 
bara valde att intervjua en person, är att vi valt informations/kommunikations 
gruppen46 som population/intervjuobjekt. Vi valde att endast intervjuat en person 
per företag/organisation, eftersom det annars hade blivit för många intervjuer.  
Detta förfaringssätt kan ifrågasättas eftersom det antagligen finns mer relevanta 
faktorer att använda som fördelningsnycklar.  
 
4.3.1.3.1 Intervjuobjekt 
 
Valet av intervjupersoner, inom de företag vi valt att intervjua, har skett utifrån 
informations/kommunikationsgruppen. Motivet för att välja personer från den 
gruppen är att gruppens uppgift har en gemensam nämnare med våra 
forskningsfrågor, det vill säga information och forum. Det andra motivet var att 
möjligheten till att dra slutsatser av det empiriska materialet skulle försvåras om 
andra grupper ingick. Denna avgränsning påverkar validiteten i vårt arbete 
eftersom fler grupper skulle kunna ge fler perspektiv på våra forskningsfrågor. Men 
eftersom informations-/kommunikationsgruppen har en övergripande uppgift, att 
diskutera informations/kommunikations frågor, antar vi de har ett mer 
övergripande perspektiv av TelecomCity. En del av de personer vi har intervjuat 
sitter dessutom med i flera arbetsgrupper i TelecomCity. 
 

45 Material tillhandhållit av TelecomCity 
46 Ett forum inom TelecomCity 

  49 

                                                



Co-Opetition and Communication 
within a regional growth cluster 

 
 
 

Intervall     Antal företag  Antal intervjuer   Antal Kontaktade   Bortfall 
1-10                  13                  3                              5                                     2       
11-25                5                    1                              2                                     1 
25-50                6                    2                              2 
50-100              3                    1                              1    
100-                  6                    2                              2 
Högskola                              1                              1  
Kommun                              1                              1                                       
Summa           33                  11 (33%)                 14                                    3 
 

4.3.1.3.2 Bortfall 
 
I tre fall har kontaktade företag inte kunnat ställa upp för intervju på grund av 
tidsbrist. Då vi och vår handledare tyckte att antalet intervjuer var tillräckligt, dels i 
hänseende det totala antalet företag samt den tid intervjuerna tar, har vi ej funnit det 
nödvändigt att komplettera bortfallen med nya intervjuer.  

 
4.3.1.4 Undersökningens validitet och reliabilitet 
 
4.3.1.4.1 Validitet 
 
Begreppet validitet innebär att vi undersökt det som var vår avsikt att undersöka. 
Har våra frågor verkligen gett svar på det som var tanken när vi formulerade dem, 
det vill säga mäter frågorna det som de avser att mäta?  
Frågeställningen om våra instrument (intervjuerna) mäter det vi avser att mäta, 
(problemformuleringen) är svårt att ha kännedom om. Anledningen är att 
intervjuerna har varit av låg standardiserings- och struktureringsgrad. Fördelen, i 
avseende validitet, är att vi har möjligheten att anpassa frågorna, för att styra 
intervjuerna mot det vi avser att mäta. Vi har även möjligheten att 
vidareutveckla/förklara frågorna om intervjupersonen inte uppfattar dem korrekt, 
vilket kan bero på ens referensram och föreställningar. Genom att ha öppna 
svarsalternativ styr vi inte intervjupersonen, varvid svaren kan användas som ett 
mått på frågans validitet. Denna möjlighet ökar undersökningens validitet eftersom 
vi bedriver en kvalitativ undersökning. Därmed spelar det ingen större roll för 
slutsatserna om vi måste omformulera en fråga, svaren från alla intervjuer ska inte 
användas som statistik, utan materialet analyseras verbalt.  
Nackdelen med ostandardiserade frågor och ostrukturerade svarsalternativ är, att 
varje intervju får ett specifikt innehåll. Ibland kan det därför vara svårt att följa exakt 
de frågeställningar/problemformulering som undersökningen har som syfte att 
belysa. 
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Detta ser vi inte som något problem då intervjuerna som avvek oftast gav mycket 
bra information om något specifikt ämne, samt att vi avsåg göra en kvalitativ studie.  
 
Vi anser att undersökningen har relativt god validitet, vilket vi grundar på det 
faktum att företagen uppfattat våra frågor så som syftet med dem var, utan att vi 
behövt förklara de ytterliggare. Ibland har intervjupersonerna ej haft kunskap eller 
möjlighet att besvara vissa frågor, på grund av ingen erfarenhet eller att de inte 
gäller dem. Detta har endast hänt ett fåtal gånger vilket är viktigt. Annars hade det 
påverkat vår validitet eftersom vi ej hade kunnat undersöka det vi har som avsikt att 
undersöka. Vidare stärks vår uppfattning om att intervjuerna har en god validitet då 
vi haft möjligheten att möta intervjupersonerna fysiskt. Tack vare detta har vi 
kunnat föra en öppen diskussion kring de frågeställningar vi avsåg undersöka.  
 
Att använda oss av ostandardiserade och ostrukturerade frågor anser vi vara den 
mest lämpade undersökningsformen för att uppnå så hög validitet som möjligt. 
Anledningen är att frågeställningarna är mångfacetterade och av komplicerad 
karaktär. Det vore för oss mycket svårt att formulera frågor av specifik art, då varje 
företags egenart är så facetterade. Endast med hjälp av vissa övergripande och 
grundläggande frågor med öppna svarsalternativ ansåg vi det möjligt att samla in 
information av god validitet. 
 
4.3.1.4.2 Reliabilitet 
 
En undersöknings tillförlitlighet grundar sig på hur bra instrumenten kan motstå 
olika typer av slumpinflytande47. Tillförlitligheten påverkar det resultat vi erhåller 
ifrån undersökningen. I en undersökning får forskaren nämligen alltid ”sanna 
värden” och ”felvärden”48. Mätinstrumentets brister är det som till stor del avgör 
antalet felvärden, och därmed undersökningens tillförlitlighet. När frågorna har 
öppna svarsalternativ är tillförlitligheten beroende i stor utsträckning av validiteten, 
det vill säga har intervjuobjektet uppfattat och besvarat frågorna så som det var 
menat.  
 
Den andra typen av tillförlitlighetsbrist är intervjuarens förmåga till att reproducera 
och tolka de svar som erhålls. I en kvalitativ studie med både ostandardiserat och 
ostrukturerat instrument är det svårt att erhålla ett regelrätt mått på reliabiliteten49. 
En metod för att få en uppfattning om reliabiliteten, när man använder sig av 
intervjuer, är interbedömarreliabilitet50.  

47 Patel & Davidsson, 1994, sidan 86 
48 Patel & Davidsson, 1994, sidan 86 
49 Patel & Davidsson,1994, sidan 87 
50 Patel & Davidsson,1994, sidan 87 
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Med det menas att minst två personer på något vis registrerar de svar som erhålls. 
Överrensstämmelsen mellan uppfattningarna av de svar och observationer som 
intervjuarna erhållit, utgör ett mått på reliabiliteten. Författarna har i så stor 
utsträckning som möjligt försökt närvara båda två vid intervjuer. Vid 
sammanställning och analys av intervjuerna, har vi endast vid ett fåtal tillfällen haft 
olika uppfattningar vad som i detalj framkom. Vid de tillfällen vi ej haft möjlighet 
att utröna vad som framkom under intervjuerna, har vi valt att inte medtaga det vi 
varit oense om. Med beaktande på de fåtal gånger som vi varit oense, i förhållande 
till antalet intervjuer, tyder interbedömarreliabiliteten på hög tillförlitlighet.  
 
Viktigt att tänka på är att risken för intervjuareffekt finnes. Det vill säga att 
intervjuaren uppträder på ett sådant sätt, att intervjupersonen medvetet/omedvetet 
upplever det som om de förväntas besvara frågorna på något vis51. Då författarna en 
längre tid funderat och formulerat denna uppsats syfte, problem etcetera, finns en 
risk att vi omedvetet övertolkat eller styrt intervjuerna i en viss riktning. Huruvida 
detta förekommit är svårt att veta, men läsare av vår uppsats bör ha det i åtanke. 
 
4.3.1.5 Undersökningens objektivitet och subjektivitet 
 
När en undersökning grundar sig på en kvalitativ datainsamlingsmetod är det 
omöjligt att betrakta den som helt objektiv. Detta eftersom kvalitativ forskning 
bygger på att vi genom språket kan ta del av, förstå, och tolka varandras tankar. 
Svaren på frågorna avspeglar det vi människor hämtar våra kunskaper ifrån, det vill 
säga referensramen. Författarens värderingar och erfarenheter är en förutsättning 
för själva forskningsprocessen, eftersom de är hjälpmedlen för att förstå de 
människor som han/hon vill erhålla information ifrån52. 
Är då vår kvalitativa studie styrd av de önskemål som vi hade med studien? 
Antagligen är den inte mer påverkad än en kvantitativ studie eftersom vi ej haft 
standardiserade frågor utan istället fört en diskussion med intervjupersonerna. Våra 
frågor påverkas av våra subjektiva åsikter men om de vore alltför subjektiva, i 
förhållande till det vi undersöker, skulle svar inte erhållas speciellt ofta. Detta då 
vårt subjektiva tyckande oftast är väldigt specifikt för en individ.  
Då vi ej haft strukturerat svarsalternativ har objektiviteten förbättras eftersom 
endast frågorna påverkat intervjupersonen.  
 
Viktigt för läsaren att tänka på är att författarna har påverkat uppsatsen tillsammans 
med handledaren uppdragsgivare och de personer som intervjuats. Därför hoppas 
vi att våra analyser och slutsatser är så objektiva som möjligt. 

51 Patel & Davidsson,1994, sidan 88 
52 Patel & Tebelius, 1994, sidan 45 
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5 Sammanställning av djupintervjuer 
 

5.1 Intervall 1 
 
Intervallet består av företag med 1 - 10 anställda. 
Motiven för företagen att bli medlem i TelecomCity var närheten till kunder, 
underlätta rekrytering och att kunna påverka den regionala utvecklingen. Företagen 
menade att den fysiska närvaron till kunderna, samt den höga koncentrationen av 
Telecom företag i regionen, var en viktig anledning för etablering. Att kunna dra 
nytta utav TelecomCitys marknadsvärde i sin marknadsföring var en annan viktig 
anledning för dessa, ofta nystartade företag, då de var i behov att skapa sig ett 
etablerat namn i branschen. Vidare hoppades de kunna utnyttja klustret för utbyte 
av idéer och kunna få hjälp/stöd från andra aktörer, för att till exempel finna lokaler, 
kompetens. Företagen förväntade sig ett långsiktigt utbyte mellan företagen i form 
av idéer och information, vilket skulle göra de konkurrenskraftigare. De förväntade 
sig också att TelecomCity skulle underlätta tillväxten genom påverkandet av den 
regionala utvecklingen. Andra förväntningar var att medlemskapet skulle skapa fler 
kontaktytor mellan företagen. Det skulle i sin tur skapa förutsättningar för 
samarbete och ett större kontaktnät, varav till exempel kunder och leverantörer är 
två aktörer i företagens kontaktnät. 
 
Företagen tycker att medlemskapet har hjälpt dem skapa ett nätverk vilket 
underlättar att komma i kontakt med rätt personer. Det har även genererat att 
kommunen har fått större förståelse för näringslivets behov och önskemål, för att i 
framtiden kunna ha en fortsatt stark tillväxt. Till exempel har rekrytering av 
arbetskraft till företagen underlättas tack vare kommunens insatser såsom 
medflyttandehjälp och bostäder. 
 
Företagen i detta intervall utbyter i allmänhet företagsspecifik/strategisk information 
med ett fåtal företag i klustret, vilket sker kontinuerligt då behov finns. Undantaget 
är ett företag som inte utbyter information med övriga medlemmar i klustret. 
Företaget i fråga påpekade att man har större kontaktnät utanför klustret än inom 
det, vilket kan vara en möjlig förklaring. 
Generellt ansåg företagen i detta intervall att det hade varit svårare att utbyta 
information på en högre nivå, om de inte varit medlem i TelecomCity. Som 
förklaring till detta angav företagen att, ömsesidig tilltro och förtroende för varandra 
är en förutsättning för informationsutbyte ska kunna ske.  
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Denna ömsesidiga tilltro och förtroende har TelecomCity underlättat tack vare 
möjligheten för företagen att mötas genom forumen i TelecomCity.  
Forumen har stor betydelse för att klustret ska kunna skapa mervärde genom till 
exempel partnerskap och gemensamma utvecklingsprojekt mellan företagen. Detta 
då företagen poängterade att de personliga kontakterna är avgörande för att 
samarbete mellan företagen ska kunna komma till stånd. 
Företagen upplever idag förutsättningarna för utbyte av information, som generellt 
sett bra. Framförallt ansåg de att det var lätt att nå folk som kunde ge dem de rätta 
kanalerna för vidare informationssökning. Just enkelheten och snabbheten att 
komma i kontakt med de rätta personerna upplever man som en vikig funktion för 
att kunna fortsätta växa i den snabba takt som de hittills gjort. Denna snabba tillväxt 
samt de små personella resurserna, har orsakat att de inte har möjlighet att 
medverka i alla forum i TelecomCity. De poängterar dock att det är viktigt att 
TelecomCity har ett brett utbud av aktiviteter för att alla ska uppleva mervärde. 
Vidare tycker företagen att information ifrån andra företag inom TelecomCity har 
förändrat deras konkurrenskraft externt sett, framförallt då de knutit kontakter med 
flera företag inom klustret. Dessutom har blotta existensen av TelecomCity 
underlättat rekryteringen av kompetent arbetskraft, vilket idag är ett stort problem 
inom branschen. 
 
Informationens tillgänglighet 
 
Företagen tycker att TelecomCity idag brister på forum där de kan söka rätt på 
information och tjänster, som andra medlemmar söker och/eller kan bidra med. 
Vissa påpekar att de idag inte känner till vilken kompetens de andra företagen 
besitter. Detta är en förutsättning för att kunna utbyta alternativt köpa tjänster och 
produkter av varandra inom klustret. Just möjligheten att kunna köpa tillfällig 
expertis är något som dessa företag saknar, eftersom de ansåg det skulle kunna öka 
flexibiliteten och främja tillväxten inom TelecomCity. Till exempel skulle 
individregistrering, i avseende specifik kompetens och arbetsuppgifter, vara en 
lösning på detta problem. En önskvärd lösning är att lägga ut efterfrågan av tillfällig 
rekrytering på ett ”klotterplank”.  
Andra utvecklingsförslag av Kompetensbörsen, som vi fått, är att tillvarata externa 
ansökningar som inte lett till en anställning hos ett företag inom TelecomCity. 
Företaget påpekade att det vore resursslöseri att inte tillvarata ansökningar från 
kompetenta personer, vilka skulle kunna vara lämpliga för andra befattningar inom 
TelecomCity-sfären. 
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Utbyte med högskolan 
 
Av de intervjuade företagen hade få kontakt med högskolan, och även för dem som 
hade kontakt var den varit skral. De har dålig kunskap om högskolan och deras 
studenter vilket man tyvärr tror är ömsesidigt.  
Företagen tycker att det vore önskvärt och nödvändigt med bättre och framför allt 
mer kontinuerlig marknadsföring gentemot studenterna. Regionen måste förvalta 
studenterna bättre under studietiden, för att ha en chans att attrahera och behålla 
kvar dem inom region efter deras studietid. Företagen tycker att det är märkligt att 
man inte erbjuder studenterna mer tillfälliga arbeten, av typen projektarbeten och 
sommarjobb. Företagen poängterade att studenterna i stor utsträckning lämnar 
regionen under sommaren till fördel för sin hemort där man har sommarjobb. 
Därmed missar regionen chansen att knyta kontakter med studenterna via 
sommarjobben, vilket är av betydelse vid rekrytering efter avslutade studier, för 
företag med mindre kända namn. 
 
Utbyte med kommunen 
 
Kommunen har främst varit behjälplig vid etableringen i regionen. Efter uppstarten 
har företagen och kommunen mest diskuterat vilka pågående och kommande 
projekt som bedrivs inom kommunen. De intervjuade företagen har en mycket 
positiv bild av samarbetet med kommunen och att dialogen idag sker via forum som 
fungerar bra. Företagen betonar att det var framför allt i uppstarten som de hade 
behoven av praktisk hjälp och vägledning. Vidare tycker företagen att de idag inte 
har tiden att diskutera frågor, av typen regional utveckling etcetera, i den 
utsträckning de hade önskat. 
 
Övriga kommentarer under intervjuerna 
 
Företagen värdesätter FutureLand och dess komponenter då det underlättar för 
medlemmarna att etablera samarbeten. Detta då företagen inte behöver lägga tid och 
resurser på avtalsförhandlingar och andra formaliteter eftersom TelecomCity redan 
ombesörjt detta.  
Intervjun gav ett nytt perspektiv då företagen påpekade vad tillväxten av nya 
medlemmar inom klustret, innebär för förutsättningarna att samarbeta. De ansåg att 
det är viktigt att TelecomCity i framtiden uppnår en kritisk massa av företag, för att 
möjligheterna till samarbete ska kunna utvecklas och bli ännu bättre än idag. Fler 
företag ger fler möjligheter och former för samarbete då det ger ett större utbud av 
möjliga samarbetspartners. 
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5.2 Intervall 2 
 
Intervallet består av företag med 10 - 25 anställda. 
Detta intervall representeras endast av ett företag och det kan vara svårt att veta vad 
som är specifikt för intervallet. 
 
Motiven för att bli medlemmar i TelecomCity, var mycket uppenbara för företaget. 
Anledningen var att personerna som startade företaget hade tidigare arbetat inom 
andra företag som var verksamma i TelecomCity. Därigenom hade de redan mycket 
klart för sig vad medlemskapet skulle innebära och generera. Företaget anser att 
TelecomCity främsta egenskaper, vilka kommit dem till nytta, är de 
kontaktskapande åtgärder som klustret medger, samt att få träffa och utbyta åsikter 
med de regionala aktörerna. 
 
Företaget samarbetar nära med några av klustrets medlemmar och utbyter alla typer 
av information med dessa. Kontakterna sker oftast i projektform, och de har 
förhållandevis kontinuerlig kontakt med samarbetsföretagen. Företagen som de inte 
har samarbeten med utbyter de ingen eller väldigt basal information med, samt det 
är långt mellan tillfällena. 
Sett till medlemskapet tycker företaget att klustret indirekt har hjälpt företaget, i 
förhållande om de varit utanför TelecomCity. Det indirekta mervärdet har främst 
genererats av de personliga och organisatoriska kontaktnät som företaget har byggt 
upp inom klustret. Men företaget påpekar svårigheten att konkretisera exakt vad 
som klustret har bidragit med. Företaget ansåg att klustret medger en enkel 
kommunikation mellan företag - kommun - högskola, vilket enligt företaget är 
ganska ovanligt i Sverige. Att dessa parter förstår varandra skapar en lokal styrka 
vilket främjar tillväxten för hela regionen. På grund av företaget förhållandevis lilla 
personella styrka så möjliggörs det ej att deltaga i alla aktivitet och forum som 
klustret erbjuder, utan företaget har selekterat ut några få som de känner ett givande 
utbyte i. 
När det gäller att finna information om vem i klustret som skulle kunna bidra med 
information/tjänster som skulle kunna lösa problem för företaget, nyttjar de främst 
TelecomCitys projektledning som informationskälla.  
 
Kontakten med högskolan  
 
Inom klustret som sådant finns ingen eller liten kontakt med högskolan. Detta då 
företagets verksamhet kräver god kontakt med institutionerna och studenterna 
direkt. Företaget anser likväl att klustret ger goda möjligheter att påverka högskolan 
angående inriktningar etcetera om de så hade önskat. 
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Kontakten med kommunen 
 
Kommunkontakten sker på ett avslappnat och enkelt sett. De har både haft ett 
givande och bra samarbete vid uppstarten av företaget, men även kontinuerligt över 
tiden dock endast ett par gånger per år. Utbytet kan gälla allt från konkreta detaljer 
till utbyte av strategisk information. Vidare är företaget generellt sett nöjt med 
kommunens agerade med och inom TelecomCity. 
 
Övriga kommentarer under intervjun 
 
TelecomCity växer och kommer med största sannolikhet fortsätta göra så den 
närmsta framtiden. Företaget påpekade att redan idag har forumen tappat värde då 
grupperna på möten börjar bli lite väl stora. Önskvärt från företagets sida är att dela 
grupperna i mindre subgrupper (4 - 5 företag) som bör vara dynamiska till sin 
karaktär, genom att företagen konstant cirkulerar. Sedan skulle kommunen leda 
dessa sessioner för att kunna behålla ämnets och mötet styrkor. 
 

5.3 Intervall 3 
 
Intervallet består av företag med 25 - 50 anställda. 
Ett av företagen har endast varit medlem en kortare period, vilket påverkar deras 
möjlighet att utvärdera vad medlemskapet har genererat. Därför har vi valt att 
redovisa de åsikter som skiljer det nya företaget gentemot det andra separat.  
 
Företaget tycker att TelecomCity främst varit behjälpligt i uppstartningsfasen. 
Andra motiv till medlemskap för intervallet var att det passade deras affärsprofil 
samt få tillgång till de kurser och andra kompetenshöjande åtgärder som klustret 
tillhandahåller. Medlemskapet har generat en gemenskap mellan företagen vilken 
har lett till att företagen har relativt god kännedom om varandra inom klustret. 
Detta har gjort att företaget har fått ett personligt nätverk, vilket underlättar och gör 
det snabbare att finna och kontakta personer som kan avhjälpa de eventuella 
problemen/frågeställningar företaget har. Vidare har TelecomCity skapat en regional 
miljö/anda som genomsyras av teknologi och framåtsträvande i näringslivet, samt 
samhället i stort. Företaget tycker att TelecomCity är ett bra forum för att 
uppmärksamma studenter, kommunen och andra företag i och utanför regionen, om 
regionens starka Telecom prägel. Denna funktion är externt sett den viktigaste 
funktionen som TelecomCity representerar. Internt sett ligger värdet i att kunna 
finna gemenskap företagen emellan.  
Företaget utbyter inte idag någon företagsspecifik eller strategisk information med 
andra aktörer i klustret.  
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Den information de utbyter har en mer allmän karaktär, och då oftast som en ren 
företagspresentation. Syftet med att utbyta information av allmän karaktär är att lära 
känna de andra medlemmarna. De tycker att förutsättningarna för att utbyta 
information fungerar bra men poängterar att det är svårt att säga något specifik då 
de inte varit speciellt aktiva de sista åren. Generellt sett har de ej varit speciellt 
aktiva när det gäller de nätverksskapande aktiviteterna. En av anledningarna är att 
de inte haft möjligheten att lägga tillräckligt med tid på TelecomCity. Dessutom är 
företaget idag ganska etablerat och den kollektiva nyttan som företaget har haft av 
klustret tidigare har minskat. Idag deltar företaget inte i alla de forum som erbjuds, 
samt att det inte är samma person som representerar organisationen i de olika 
forumen. 
 
Huruvida information från andra företag har förändrat företagets konkurrenskraft 
externt sett är svårt att uttala sig om. Antagligen har det haft indirekta effekter men 
det är svårt att påvisa vilka, samt hur. 
 
Informationens tillgänglighet  
 
Huruvida dagens forum möjliggör informationsökning är svårt för företaget att 
svara på, eftersom de ej speciellt aktivt sökt information av denna typ under sin 
medlemstid. De forum och funktioner som företaget helst skulle önska fanns inom 
TelecomCity är sådana som möjliggör informella möten mellan vissa yrkesgrupper. 
Det är viktigt att TelecomCity försöker skapa fler forum som främjar informella 
möten mellan människor. Utformningen av forumet spelar nog ingen större roll 
utan det viktigaste är att det finns. Exempel på sådana aktiviteter kan vara 
pubkvällar och newsgroups. Vidare vore en vidareutveckling av kompetensbörsen 
efterlängtad. Framför allt vore det önskvärt att kunna förmedla tjänster via den, 
inom klustret. 
 
Utbyte med högskolan 
 
Företagen använder inte TelecomCity för att kontakta högskolan utan har redan 
etablerade kontakter som de nyttjar. Framför allt används högskolan för att 
rekrytera studenter till projekt/verksamheten och till andra temporära 
arbetsuppgifter. Företagen verkar nöjda med detta förhållande och verkade inte 
intresserade av informationsutbyte med högskolan via klustret. 
Angående kommunen har man inget samarbete. 
 
Nedan följer de åsikter vilka skiljer det nya företaget från det som varit medlem en 
längre period.  
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Motivet till medlemskap var möjligheten till att kunna nyttja TelecomCitys logotyp i 
marknadsföring. Detta anser företaget vara värdefullt då logotypen representerar 
kompetens, innovationsförmåga och utveckling inom telekommunikation.  
 
Möjligheten till att gemensamt kunna synas vid stora internationella mässor/ 
arrangemang, inom Telecombranschen, upplevs också som mycket värdefullt. Utan 
ett medlemskap vore det ej möjligt för företaget att delta i dessa sammanhang då 
deltagaravgifterna oftast är väldigt höga. Den korta tiden som medlem har inneburit 
att företaget ännu inte hunnit bygga upp ett nätverk av någon större omfattning, och 
på grund av det har väldigt lite information utbytts med andra företag. Den 
information som företaget förmedlat har framförallt varit ordinära 
företagsbeskrivningar. Företaget har utbytt och fått del av generell information om 
högskolan. Information som företaget fann intressant att kunna få del av var 
framförallt forskningsrön och resultat från projekt som ligger i framkanten av 
dagens teknologiska utveckling. I dagsläget rekryterar företaget inga 
nyutexaminerade studenter men de förstår vikten av att bygga ett positivt rykte för 
att underlätta framtida rekryteringsbehov. Företaget har inte använt studenter för 
projekt och andra tillfälliga arbetsuppgifter.  
Företaget var redan innan medlemskapet ett etablerat företag och upplevde därför 
inget större behov av de tjänster som kommunen kan erbjuda. Utbyte av 
information med kommunen har därför skett mycket sällan. 
Forum för framtida informationsspridningen är framförallt via e-mail, vilket 
företaget upplever som en bra kommunikationskanal. Andra lämpliga forum vore 
Intranät, vilket skulle möjliggöra mer levande och uppdaterad information i 
förhållande till dagens informationsforum. Information företaget önskar att 
TelecomCity ska tillhandahålla är framförallt av typen allmän information, 
arrangemang och besök. Företaget upplever informationsflödet som 
tillfredsställande men önskvärt vore i framtiden att minska grupperna i forumen. 
Syftet med att minska grupperna är att behålla ”det lilla mötets” dynamik. Företaget 
tycker att TelecomCity viktigaste funktion är att främja den regionala utvecklingen, 
externt påvisa klustrets styrkor, tillhandahålla möjligheter för människor att mötas 
och utbyta idéer företag emellan. Vidare har TelecomCity en viktig roll när det gäller 
påverka den regionala utvecklingen så att regionen blir ännu attraktivare för företag 
och människor att bo och verka i.  
 
Övriga kommentarer under intervjuerna 
 
Företagen påpekade att i framtiden, i en allt mer hårdare konkurrens, måste 
TelecomCity bli bättre på att synas externt, framförallt är det viktigt sprida 
varumärket och vad det står för.  
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Vidare påpekade de även att medlemskapet måste generera mer tillbaka, framförallt 
måste klustret utvecklas och bli mer affärsmässigt. Detta så att fler affärer och 
samarbeten sker och skapas än vad som är fallet idag. TelecomCity behöver också 
utvecklas socialt, enligt företagen, så att fler människor blir engagerade och aktiva i 
de olika arrangemangen.  
 
Den sociala faktorn är oerhört betydelsefull för att människor ska kunna mötas och 
utbyta tankar och idéer. Forumens utformning spelar ingen större roll utan det 
vitala är att det sker informellt. Orsaken är att det annars kan vara svårt för 
människor med liknade intressen och visioner, både privat och professionellt, att 
mötas utanför arbetet. Det informella mötet människor emellan ökar dynamiken och 
flexibiliteten i klustret. Därför är det viktigt att kunskapen och engagemanget i 
TelecomCity inte endast blir en angelägenhet för styrelsen utan även för alla som 
arbetar i ett medlemsföretag. För att effektivisera informationsspridningen tycker 
företaget att man bör använda så många tekniker som möjligt. Detta för att öka 
sannolikheten att så många som möjligt tar till sig av informationen. Avslutningsvis 
anser företagen att det vore av största vikt att alla berörda parter diskuterade 
igenom vad ett medlemskap i TelecomCity innebär. Detta för att fastställa och 
visualisera vad TelecomCitys står för nu och i framtiden. Gemensamma mål och 
visioner är viktigt i alla typer av samarbeten och framförallt i dynamiska kluster 
som TelecomCity. 

5.4 Intervall 4 
 
Intervallet består av företag med 50 - 100 anställda. Observera att endast att vi 
endast intervjuat ett företag. 
Motivet som det intervjuade företaget hade, för att bli medlemmar i TelecomCity, 
var att ett medlemskap skulle stärka dem som företag. Genom de gemensamma 
rekryteringsåtgärderna inom TelecomCity, samt möjligheten att få vara med och 
föra en dialog med kommunen om den regionala utvecklingen, skulle företaget bli 
starkare. Dessa motiv och syften tycker de har infriats under den tid de varit 
medlemmar. Det har blivit lättare att rekrytera kompetent personal, dels tack vare 
den image som TelecomCity representerar, samt genom de gemensamma 
rekryteringsåtgärder som finns/gjorts. Möjligheten att kunna medverka i de forum 
som syftar till att stärka regionen tycker företaget har varit värdefulla. De menar att 
det fordras en stark region som människor finner attraktiv att leva och verka i, för 
att företaget ska kunna fortsätta utvecklas. Under deras medlemstid har de utbytt 
företagsspecifik/strategisk information med ett fåtal företag. Detta har skett i form 
av gemensamma löpande projekt.  
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Dock hade företaget etablerat merparten av kontakterna redan innan de blev 
medlem, varvid det är svårt att påvisa om medlemskapet har haft någon betydelse 
för möjligheterna att samarbeta. Syftet med att utbyta information och samarbeta 
har varit att göra affärer med varandra.  
Medlemskapet har inte, vad de kan erinra sig, inneburit någon förändring, i 
avseende antalet samarbeten eller utbyte av information med andra företag. 
Antagligen då de flesta kontakter redan var etablerade innan de blev medlemmar. 
 
Förutsättningarna för att utbyta allmän information, inom TelecomCity, tycker de är 
förhållandevis bra. Dock börjar vissa forum få för många deltagare, vilket hämmar 
diskussionerna. Lämpligt vore att börja fundera på att bryta ner grupperna eller 
vidtaga någon annan lösning, i syfte att möjliggöra för deltagarna att komma till tals 
mer. De påpekade att det är ett naturligt problem som drabbar de flesta 
snabbväxande organisationer. Förslaget de gav för att lösa problemet var att ha färre 
företag per möte, och att man därför fick hålla flera möten för att behandla samma 
ämne. Ett uppsamlingsmöte kunde sen hållas när alla företag hade fått chansen att 
deltaga. De åsikter och förslag som framkommit under mötena presenterades 
tillsammans med feedback från berörd part, till exempel kommunen.  
 
Företaget är tveksamt till om information från övriga medlemmar har förändrat 
deras konkurrenskraft, detta då de endast utbytt allmän information med övriga 
medlemmar. Nyttan med att utbyta allmän information har varit att kunna påverka 
regionens utveckling. Företaget tycker det är viktigt att de aktörer som ansvarar för 
den regionala utvecklingen, lyssnar till näringslivets behov och önskemål.  
 
Informationsutbyte med högskolan och kommunen 
 
Företaget utbyter inte direkt någon information med högskolan. De har inte haft 
något speciellt samarbete ihop med högskolan eller studenter. Kommunen har 
företaget haft hjälp av i vissa sammanhang, till exempel då man sökt lokaler. De 
tycker att kommunen har bra service och har kunnat bistå med hjälp de gånger 
företaget behövt dem. 
 
Övriga kommentarer under intervjuerna 
 
Företaget tycker det är viktigt att TelecomCity kontinuerligt utvecklar och 
uppdaterar hemsidan. Det är viktigt med en väl administrerad hemsida eftersom det 
dels är TelecomCitys ansikte utåt samt att det har en positiv inverkan på 
medlemmarnas engagemang. De tycker att TelecomCity borde bli bättre på att ge 
feedback från de olika mötena, dels snabbare men också informera om vad som har 
hänt med de saker man diskuterat.  
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Företaget hade gärna deltagit i fler forum och aktiviteter, men påpekade att det är 
svårt att synkronisera TelecomCitys aktiviteter med arbetsuppgifterna.  
 

5.5 Intervall 5 
 
Intervallet består av företag med 100 - eller fler anställda. 
De företag vi har intervjuat i detta intervall, såg det som en självklarhet att vara med 
i TelecomCity. Anledningen var att de hade många affärsrelationer med företag i 
regionen som är inom Telecombranschen, och att TelecomCity vore ett bra forum för 
tätare samarbete. Ett av företagen menade att klustrets koppling till högskolan var 
ett viktigt motiv, för att etablera ett givande och utvecklande samarbete. Man ser 
TelecomCity som ett samarbetsorgan för att komma närmare aktörerna (företagen, 
högskolan, kommunen) och därigenom skapa förutsättningar för att stärka regionen. 
Företagen förväntade sig att ett medlemskap skulle medföra ett bra samarbete som 
gynnar alla parter, för att underlätta rekrytering samt utnyttjande av klustret som 
sådant. Rekryteringsproblematiken, som de flesta företag inom branschen idag har, 
skulle kunna underlättas till följd av gemensam marknadsföring och rekrytering. 
Framförallt förväntade företagen sig att skapandet av ett personligt nätverk skulle 
generera mervärde. TelecomCity har varit en viktig aktör för att skapa fokus på 
regionen och specifikt Telecombranschen. Detta har främst ett av företagen haft 
nytta av vid rekrytering, marknadsföring och publicering. TelecomCity har lyckats 
etablera sig som ett varumärke inom branschen vilket underlättar ovan, då fler 
personer känner till regionen och dess Telecom-profilering. 
 
Företagen tycker att det mest värdefulla med TelecomCity är att det finns forum där 
medlemmarna kan lyfta frågeställningar till en högre gemensam strategisk nivå. En 
viktig ständig fråga är den om regional utveckling eftersom det är en förutsättning 
för näringslivets utveckling, såväl innanför som utanför klustret. 
 
Båda företagen har utbytt information med andra aktörer inom TelecomCity men 
innehållet i informationen skiljer sig åt. Detta då förutsättningarna för företagen är 
olika. Gemensamt för dem är att de båda utbyter allmän information. Ett av 
företagen utbyter företagsspecifik/strategisk information men inte i någon större 
utsträckning. Anledningen är företagens speciella nischer vilket försvårar utbyte av 
känslig information. Utbytet sker nästan uteslutande via informella kontakter, 
varvid det är svårt veta om det är TelecomCity som underlättar samarbetet mellan 
företagen via sina forum. Möjligheten finns att det skulle fungera lika bra att utbyta 
information i samma utsträckning som idag, tack vare att man befinner sig i samma 
bransch.  
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Om det finns incitament för samarbete är det mer en fråga om att hitta rätt person, 
vilket i och för sig TelecomCity kan underlätta, men samarbete hade antagligen 
etableras ändå. Syftet med att samarbeta är att företaget vill tillsammans med andra 
företag utveckla tjänster och produkter, samt att köpa komponenter av varandra 
inom klustret. Genom att i större utsträckning köpa av företag inom klustret bidrar 
de till att stärka TelecomCity. Dagens snabba tillväxt, av klustret, innebär att affärer 
inom TelecomCity kommer att öka i omfattning i framtiden. Anledningen som de 
ser, är att de får bättre kännedom av de företag som ingår i klustret och deras 
kompetens i förhållande till företagen utanför. Vidare innebär ett större antal företag 
inom klustret att utbudet av produkter blir större, vilket ökar sannolikheten för att 
finna det önskas inom klustret. Nyttan med detta är snabbare kommunikation och 
minskade ledtider då kund och leverantör känner varandras behov och kompetens 
bättre. 
 
Företagen tycker att förutsättningarna idag för utbyte av information är goda, dock 
är det viktigt att tänka på forumens utformning. Mötena och övriga forum får ej bli 
för formella och administrativt styrda och betungande. Forumen är ett bra medel för 
att lära känna varandra och skapa kontakter, för vidare informella affärskontakter. 
Viktigt att ha i åtanke är att forumen är till för att skapa personliga kontakter. Därför 
måste man tänka på, att hur mycket tid TelecomCity än lägger ner på att utveckla 
forumen, så handlar det om personkemi vilkens problematik är svårlöst.  
 
Företagen upplever att TelecomCity har stärkt deras konkurrenskraft främst genom 
logotypen, vilken uppfattas som en kvalitetsmärkning. Företaget använder främst 
de informella kontakter som till stor del knutits i de formella forumen, för att utbyta 
information med andra medlemmar. Konkurrenskraften har också stärkts av det 
faktum att regionen inom vilken de verkar är förhållandevis liten. Detta leder till att 
människorna kommer närmare varandra och utbytet av information och idéer blir 
mer omfattande än i regioner av större storlek. Förutom TelecomCitys forum är 
utbytet stort även utanför arbetet, då personer kan stöta på varandra på stan och 
helt informellt diskutera diverse frågor och idéer. Detta ökar transfereringsgraden i 
regionen då företagen har bättre kännedom om varandra än om de varit verksam i 
någon annan region.  
 
Mycket av informationssökandet sker idag via personliga kontakter. Klustret är 
viktigt men det personliga nätverket är ännu viktigare då det oftast är därigenom 
företagen skapar de viktigaste kontakterna. En del av kontakterna skapas genom att 
de träffar personer på TelecomCity forum. När klustret växer måste det behålla den 
personliga närheten mellan medlemmarna. Varken klustret eller grupperna får bli 
för stora eftersom den informella/personliga känslan måste bevaras.  
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Företaget använder inte forumen så frekvent för att få reda på information om andra 
företag. Den mesta informationen får man genom de informella kanalerna och att 
man själv söker reda på den information som behövs. Företagen är tveksamma till 
om informationssökningen kan lösas via något formellt/interaktivt forum. De 
informella mediumen fungerar bäst vid komplexa situationer, såsom utformningen 
av samarbete mellan företag. Dock kan formella forum som till exempel databaser 
och intranät nyttjas för att sprida information av karaktären önskemål om samarbete 
i kortvariga projektformer, behov av tillfällig specialkunskap och annan 
grundläggande information. Exempel på väl fungerande formella forum, enligt 
företagen, är nyhetsbreven som TelecomCity skickar ut.  
 
För att behålla, och framförallt styrka, de informella strukturerna är det viktigt att 
behålla ”det lilla samhällets karaktär”. Atmosfären är viktig för att skapa 
förutsättningar för människor att mötas och utbyta idéer, eftersom den skapar en 
mångfald av kontaktytor.  
 
Företagen hade uppskattat om utbytet på ledningsnivå varit mer omfattande då det 
inte upplevs som tillräckligt idag. Dessutom önskar man tillgång till statistik om 
klustret som sådant, men även relevant och betydelsefull extern statistik. Statistik 
om till exempel regionens utveckling i förhållande till andra liknande kluster, 
marknadsprognoser och högskolans utveckling var några exempel. Idag finns forum 
i god omfattning och med bra innehåll, men företagen har inte tid att deltaga i alla. 
Förslag på möjliga lösningar på detta problem skulle kunna vara ett forum där 
företagen inte behöver vara fysiskt närvarande. Det hade varit bra om man hade 
kunnat ta del av material, diskussioner inför forumet/mötet via någon teknisk 
applikation. När aktörerna väl sen träffas skulle det vara enklare att fokusera på 
kärnfrågan eftersom diskussionerna startar på en ”högre” nivå.  
 
Samarbete och informations utbyte med högskolan och kommunen  
 
Ett av företagen har samarbete med högskolan via TelecomCity, främst genom att 
ställa upp med examensarbeten. Företaget tycker att det vore lämpligt att försöka 
skapa ett forum med syftet att få in studenterna mer i den löpande verksamheten, 
till exempel genom projekt och examensarbeten. Det andra företaget rekryterar 
ytterst sällan nyutexaminerade studenter men tyckte det var viktigt att företagen har 
ett aktivt utbyte med studenterna under deras studietid. Möjligheten att påverka 
samt att lättare få tillgång till högskolan ses som positivt även om de sällan nyttjar 
denna kontakt.  
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Båda företagen har relativt ofta kontakt med kommunen. Företagen utnyttjar ej 
TelecomCity för att kontakta kommunen, eftersom medlemskapet har skapat ett 
kontaktnät. Detta har lett till att företagen har god kännedom om vem som ska 
kontaktas. 
 
Övriga kommentarer under intervjuerna 
 
Företagen önskar en mer levande hemsida gärna innehållande klotterplank, 
databaser etcetera. De anser att TelecomCity hade mått bra av att medlemmarna, nu 
när klustret funnits ett tag, diskuterat och utvärderat de mål och visioner de har 
med medlemskapet. Vad är det TelecomCity bör göra för att bli ännu attraktivare 
och fortsätta expandera. Nyttan med att diskutera igenom de mål företagen 
gemensamt har med medlemskapet är att en minsta gemensam nämnare inom 
klustret vore bra, så att alla aktörer strävar i ungefär samma riktning. Företagen 
tycker att TelecomCity i sin marknadsföring borde använda mer fakta och statistik. 
De anser att TelecomCitys roll är att vara talesman för medlemmarna i frågor 
rörande regional utveckling. Vidare är det viktigt att identifiera och skapa forum där 
det finns en möjlighet för att skapa kontaktytor mellan medlemmarna. TelecomCity 
lyssnar idag på medlemmarnas behov och önskemål, vilket är bra för det är källan 
till att finna nya forum, med syfte att skapa kontaktytor.  
 

5.6 Kommunen 
 
Viktigt att beakta är att vi endast intervjuat en person på kommunen. 
Kommunen ser sig själv som en oberoende medlem med rollen att hålla samman 
klustret, samt skapa förutsättningar för medlemmarna. De viktigaste funktionerna 
kommunen ser med TelecomCity är att klustret fungerar bra, i hänseende att det 
finns ett givande utbyte mellan aktörerna. Vidare att företagen trivs i regionen och 
upplever att regionen stödjer dem i deras utveckling. Kommunen förmedlar, via 
TelecomCity, information om relevanta beslut som fattas inom kommunen. De 
tycker att förutsättningarna för att utbyta information är tillfredsställande men 
påpekar att den starka tillväxten kan orsaka problem i framtiden. Dessutom anser 
kommunen att de relativt enkelt kan söka reda på den information de är i behov. 
Framförallt använder de sig av TelecomCitys formella forum och det personliga 
nätverket, för att söka och dela med sig av information. När de behöver mer 
företagsspecifikt utbyte/information, väljer de oftast att besöka företagen, för att 
kunna ha en mer personlig diskussion med företaget. De kanaler man främst 
använder för information är e-mail, telefon och besök. 
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Kommunen känner att de å sin sida saknar den tekniska expertisen när de för 
diskussioner med medlemmarna. Att tillskansa sig en person med denna kunskap 
skulle innebära att de lättare skulle kunna skapa en förståelse för medlemmarnas 
problematik och önskemål. Andra områden som kommunen upplever kommer till 
korta är lokalproblematiken i regionen. Idag har de svårt att med kort varsel att få 
fram ändamålsenliga lokaler.   
 
Kommunen upplever att de har ett givande och omfattande utbyte med högskolan. 
Detta finner de nödvändigt och naturligt, då högskolan är en viktig del av den 
regionala utvecklingen. Tillsammans är de en viktig aktör mot näringslivet. 
Kommunikationen mellan företagen och högskolan/kommunen finner kommunen 
idag mycket god. Vid uppstarten av TelecomCity var det svårt att få gehör för 
frågeställningar rörande samarbete och kommunikation med näringslivet. Idag ses 
det däremot som en självklarhet att ha ett aktivt och utvecklande samarbete med 
näringslivet.  
Kommunens vision för vad TelecomCity ska vara och stå för i framtiden är att det 
ska fortsätta i samma anda som idag. Kommunen finner det viktigt att fortstätta 
utveckla och utvärdera projektet TelecomCity. TelecomCity måste fortsätta skapa 
värde för sina medlemmar. Den dag det ej längre så gör har det inget värde, varken 
för kommunen eller näringslivet. Därför tycker intervjupersonen det är viktigt att 
TelecomCity även i framtiden drivs i projektform. TelecomCitys roll, enligt 
kommunen, är att vara en plattform med gemensam marknadsföring och verka för 
tillkomsten av nya företag samt produkter. 
Kommunen anser att TelecomCity representerar: ”En stark utveckling, vilken driver 
företagen till att ligga i framkanten i den nya teknologin. TelecomCity ska vara en 
plattform i världen, där företag vill finnas och verka. TelecomCitys funktion är att 
profilera plattformen externt sett, för att underlätta utveckling, rekrytering och 
marknadsföring”. 
 

5.7 Högskolan Karlskrona/Ronneby 
 
Observera att endast en intervju är gjord med högskolan. 
Motiven för att ett nätverk, som TelecomCity, ska kunna fungera bygger på att 
företagen inte i någon större utsträckning slåss om den gemensamma regionala 
marknaden utan verkar på en mer europeisk/global marknad. Ett annat argument 
för att TelecomCity fungerar är att samtliga företag lider av personalbrist, det vill 
säga det är svårt att finna kompetent och bra arbetskraft. Det som klustret skapar 
anser högskolan är att kommunen/högskolan blir knuten till näringslivet och kan på 
ett helt annat sätt förstå näringslivets behov och önskemål.  
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Härigenom så kan utvecklingen av regionen få nya perspektiv och resultatet blir 
mer givande, än om ett samarbete inte funnits. TelecomCity bidrar till att delta och 
föra utvecklingen framåt, och om möjligt kunna tillämpa/påvisa det på icke Telecom 
företag i regionen. Det som uppnås är en region med en enorm styrka där alla 
företag förstår och är öppna för teknikens nya sätt att bedriva affärer på. 
Högskolan ingår i samtliga forum men tonar ned sin roll på det affärsmässiga planet 
då, enligt citat ”Vi genererar inte pengarna, men arbetskraften”. De ser att 
arbetskraften spelar en ganska betydande roll för klustret, och tror att det skulle 
vara svårare att bedriva TelecomCity utan högskolans medverkan. 
 
TelecomCitys funktion är mångfacetterad. Det visionära tänkandet i kombination 
med kontinuiteten i klustret samt ”mediatryck” ger TelecomCity sitt värde, enligt 
högskolan. Högskolan anser att, för mervärde ska kunna skapas så kräver det mer 
än bara konkreta aktiviteter som driver klustret framåt. På det abstrakta planet finns 
även TelecomCitys nycklar till framgång idag och i framtiden. Likt många andra 
upplever högskolan det svårt att exakt definiera vad TelecomCity står för, och hur 
de, ska konkretisera detta.  
 
Då högskolan är en annan typ av medlem än företagen så skiftar givetvis även 
möjligheterna till att utbyta information mellan sig, eftersom inga egentliga 
affärsmässiga samarbeten skapas. Det utbyte som skett, är främst på en generell nivå 
och även att de hjälpt varandra i argumentering för varandras styrkor etcetera. Att 
knyta kontakter har också prioriteras av högskolan och medger, att det oftast är här 
som utbytena mellan företagen sker. Fram till idag har TelecomCity fokuserat 
mycket på det affärsmässiga i klustret. Högskolan finner det viktigt att inte 
”glömma bort” studenternas kunnande och kompetens, som enligt högskolan skulle 
kunna driva klustret ännu en bit på vägen. Här spelar idag, och även i framtiden, till 
exempel TelecomCity Prize en viktig roll. 
 
En annan oberoende aktör, likt högskolan, i TelecomCity är kommunen. Utbytet 
med kommunen sker genom direktkontakt, vilket är den mest naturliga vägen då 
TelecomCity bara skulle bli ett onödigt steg emellan. 
 
Svagheter som högskolan ser med TelecomCity är att forumen/grupperna börjar 
tappa i värde. Mötesdeltagarna börjar bli många och medlemmarna tar sig inte tiden 
att ”mingla” lite med andra företag, varken före eller efter mötena. Det har helt 
enkelt blivit för mycket möte över forumen idag, där mötesordföranden har fått en 
allt mer central roll. Den gruppdynamik som är viktig för klustret har i dagsläget 
blivit svår att få igång på mötena.  

  67 



Co-Opetition and Communication 
within a regional growth cluster 

 
 
 

Ett förslag till lösning är som tidigare påpekats mindre grupper men även att möten 
läggs över en lunch, typ 11.00 – 15.00 och att aktörerna äter lunch tillsammans. Detta 
anser högskolan skulle underlätta informella arbetet/kontaktskapandet i klustret. 
 
För att kunna få en gemensam vision av TelecomCity krävs det att mål och visioner 
samt utvecklingen rent strategiskt, kommer alla tillhanda. Idag är den information 
som grupperna genererar tämligen ”intern” inom gruppen, och utbytet av 
informationen mellan grupperna är idag inte särskilt bra enligt högskolan. Detta kan 
ses som ett problem som borde lösas av de individuella företag men högskolan 
menar att det skulle få bättre genomslagskraft och mervärde om TelecomCity skulle 
sprida denna typ av information. 
 
Informationsflödet till högskolan från TelecomCity upplever de som relevant. 
TelecomCity bör inte enligt högskolan begränsa eller selektera informationen som 
skickas till företagen då det är viktigt för medlemmarna att kunna se helheten av 
klustret. Högskolan tycker att mer information i förhållandet till vad som 
administreras idag, istället skulle vara önskvärt.  
 
Kommunen har genom TelecomCity gjort något alldeles exceptionellt och det har 
gett så mycket tillbaks till regionen. Dock tycker högskolan att kommunen börjar 
släppa TelecomCity mer och mer. Det engagemang och kraft som kommunen 
tidigare drivit för och åt TelecomCity, har på senare tid minskat och man kan fråga 
sig varför det, nu när det går så bra för TelecomCity. 
 
I framtiden har TelecomCity stora utvecklingsmöjligheter. Högskolan påpekade att 
klustret har åstadkommit mycket för regionen och det största hotet som de såg var 
den dag då branschen alternativet tillväxten stagnerar. Är TelecomCity rustat för en 
större motgång? Ett exempel på problem som kan uppkomma är att det kan bli 
konkurrens mellan TelecomCity, Soft Center och Netport. En konkurrens som alla i 
slutändan skulle förlora på. Därför tycker högskolan att det vore på sin plats nu när 
det är positiva trender hos samtliga att diskutera sig samman om förhållandet dessa 
parter emellan och skapa ett samarbete vilket skulle gynna regionerna på sikt. 
Rent konkreta förändringar som högskolan tyckte var önskvärda var att skapa 
formella påtryckningsgrupper inom klustret för att ytterligare driva regions 
utveckling framåt. Påtryckningsgrupperna skulle ha specifika områden att arbeta 
med till exempel utbyggnad av E22 och flygplatsen. 
 
Avslutningsvis diskuterades det om namnet TelecomCity. Den dramatiska 
utveckling inom branschen gör att vokabuläret som används i branschen byts ut i en 
allt snabbare takt.  
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Ordet Telecom är ett av dessa ord, och frågan är vad som händer med klustret 
externt sett om man har ett ”gammalmodigt” namn. Kan till exempel detta försvåra 
extern exponering och attraheringen av nya medlemmar? Och om man vänder på 
det vad skulle det innebära om man byter namn på det regionala tillväxtklustret? 
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6 Analys  
 
Vi har valt att dela upp analysen i två sektioner, först en analys av intervjuerna med 
hjälp av de frågor vi ställt. Därefter följer en analys med syfte att påvisa de 
skillnader/likheter och styrkor/svagheter vi uppmärksammat mellan nätverksteorin 
och det nätverk vi empiriskt studerat, det vill säga TelecomCity. 

6.1 Analys av intervjuer 
 
I vår analys kommer vi att analysera alla intervallen gemensamt, då vi funnit att 
skillnaderna inte varit så stora, dem emellan. I de fall intervallen har betydelse för 
analysen redogör vi för det. Vi kommer i analysen reflektera kring de skillnader vi 
funnit mellan nätverksteorierna och vårt undersökta objekt (TelecomCity). 
Vi vill påpeka, precis som i metoden, att vi använder ingen modell för att analysera 
det empiriska materialet, utan använder frågorna som underlag för analysen. 
 
Motiv/Förväntningar 
 
De motiv/förväntningar som företagen har för att bli medlemmar i TelecomCity 
inverkar på deras föreställningar om vad medlemskapet ska generera och innebära, 
vilket således påverkar deras engagemang. Det upplevda resultatet blir därmed 
beroende av motiven, eftersom våra specifika motiv påverkar engagemanget, det 
vill säga vad vi deltar i samt i vilken omfattning. Då motiven varit av ganska 
praktisk natur har mycket av förväntningarna varit överrensstämmande, med 
motiven. Av den orsaken finner vi det viktigt att redogöra och analysera 
motiven/förväntningarna företagen hade för att bli medlemmar i TelecomCity.  
 
Företagens motiv för att bli medlemmar i TelecomCity var; påverka den regionala 
utvecklingen, underlätta rekrytering samt vara med och skapa en gemenskap/ 
kontakter företagen emellan. 
 
Vi finner det intressant att de motiv som hade hög prioritet framförallt har ett fokus 
på externa faktorer som ligger utanför nätverket, istället för de interna 
faktorerna/möjligheterna som ett nätverk ofta representerar. Att företagen finner det 
så pass viktigt att påverka den regionala utvecklingen och att en stark region är en 
förutsättning för starka företag, var något som vi inte hade väntat oss. Vad är det 
som gör att dessa företag, inom Telecom branschen, hade och fortfarande har ett så 
starkt intresse av en stark region?  
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Den rimligaste förklaringen, vi kunde finna, var att företagen ser ett samband 
mellan en stark region och en attraktiv region att bo och leva i.  
Regionens attraktionskraft är därmed en betydelsefull faktor vid rekrytering. Detta 
stärks av det faktum att branschen som sådan, idag har stora problem med att finna 
och rekrytera kompetent personal oavsett geografisk lokalisering. Orsaken är dels 
branschens ”unga” ålder samt de sista årens starka tillväxt, vilket har gjort det svårt 
att hinna utbilda människor i den takt som näringslivet kräver.  
 
Att vara med i ett regionalt kluster vilka strävar efter att underlätta rekrytering och 
stärka den regionala utvecklingen ter sig då naturligt. När Blekinge betraktas som 
region verkar motiven/incitamenten för att vara med i TelecomCity som ännu 
starkare, eftersom Blekinge varit lite avhängt inom det svenska näringslivet. Då 
TelecomCity verkar för att stärka regionen verkar det rimligt att det anses som 
betydelsefullt, att med gemensamma krafter i regionen, verka för att framhäva 
region och dess styrkor.  
 
Vad har klustret genererat? 
 
Det konkreta mervärde som företagen upplever att klustret har genererat kan 
sammanfattas med; nätverksbyggande, regional utveckling samt underlättat 
rekrytering av personal. TelecomCity har skapat en gemenskap vilken underlättar 
utbytet av idéer och information mellan företagen. Klustret har med sina forum 
underlättat för företagen att skapa personliga nätverk, vilket möjliggör att enklare 
finna ändamålsenliga ”kontaktkanaler”.  
Att skapa ett nätverk mellan företagen, och ett personligt nätverk mellan 
människorna, bör vara en av grundstenarna i alla affärsmässiga nätverk, vilket även 
litteraturen påpekar. Genom klustret möts människor med gemensamma 
mål/visioner. Genom samarbetet uppnås kännedom om varandras organisationer, 
då information och idéer utbyts. Nya möjligheter till samarbete på olika nivåer 
uppkommer, och genererar mervärde för de nätverkande företagen. 
Den analys vi kan göra med vårt empiriska material, är att förutsättningarna och 
grunden för medlemmarna att samarbeta med varandra, finns inom TelecomCity. Vi 
baserar denna analys på det faktum att klustret har skapat en god gemenskap 
mellan medlemmarna. De flesta företagen har skapat sig både ett personligt 
informellt och formellt nätverk, vilket är grunden för att finna gemensamma 
berörningspunkter till eventuella samarbeten.  
Huruvida det personliga nätverket har genererat affärer/samarbeten, och framförallt 
i vilken omfattning, är svårt för oss att uttala oss om. De flesta företag vi har 
intervjuat påpekade att de i viss mån samarbetar med andra företag inom 
TelecomCity. Vi återkommer med en djupare analys angående företagens 
samarbeten senare i analysen, då mer komplett information har analyserats. 
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En geografisk koncentration av ett stort antal företag inom samma bransch, och 
framförallt i en så pass expansiv bransch som TelecomCity representerar, genererar 
synergieffekter för regionen. Att kunna samla dessa företag i ett kluster, vilket 
framför företagens behov och krav blir en tillgång för de aktörer som ansvarar för 
den regionala utvecklingen. Att företagen upplever att deras förväntningar/motiv 
att få påverka den regionala utvecklingen har fått gehör, finner vi därför som troligt. 
Vilken region skulle inte lyssna på dessa framtidens företag? 
Att alla aktörer har en gemensam vision och strävar efter att uppnå den genererar en 
gemensam styrka, vilken hade varit svår för ett enskilt företag att uppnå. Genom att 
en region lyssnar och tillvaratar behov och önskemål från en grupp av företag, 
skapas förutsättningar för en önskad utveckling. Utvecklingen som sådan leder till 
att regionen blir mer attraktiv för både människor och företag att leva och verka i. 
Därmed har klustret underlättat företagens rekryteringsproblem samt skapat 
förutsättning för tillväxt.  
 
Funktioner inom TelecomCity 
 
Många företag hade svårt att peka ut någon specifik funktion som var den mest 
värdefulla. De menade att TelecomCity som helhet har många funktioner och 
värden vilka är värdefulla. En gemensam nämnare var att de flesta företag 
uppfattade TelecomCity ur två perspektiv, ett internt och ett externt. Ur det interna 
perspektivet var det framförallt funktionen som generator för skapandet av 
mötesplatser och gemenskap, som företagen uppskattade. Externt sett var det 
rekrytering, regional utveckling samt att marknadsföra regionen och TelecomCity 
som företagen ansåg som mest betydelsefullt. Huruvida företagen tyckte att de 
interna eller externa funktionerna var viktigast är svårt att bedöma, då företagens 
skilda förutsättningar gjorde att de prioriterade olika funktioner. De flesta företagen 
ansåg att båda perspektiven hade sina roller att fylla och att det var helheten som 
skapar mervärdet i TelecomCity. Precis som i de flesta andra organisationer, skiljer 
sig de interna och externa funktionerna åt, med visionen och målen som vägvisare i 
det operationella arbetet.   
 
Informations- och samarbetsutbyte mellan aktörerna   
 
En av de bestående huvudfrågorna (samt en viktig del av vår problemformulering) 
som vi ställde, var i vilken utsträckning företagen utbyter strategisk information 
med varandra samt samarbetar inom klustret. Av de intervjuade företagen var det 
bara drygt hälften som utbyter strategisk information med andra företag inom 
klustret, medan alla utbyter allmän information. En förklaring kan vara den korta 
tid vissa företag varit medlemmar, och därför ännu inte haft möjligheten till att 
utbyta strategisk information eller att etablera samarbete.  
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De företag som utbyter information hade oftast ett etablerat samarbete med något 
annat företag vilket hade pågått en längre tid. En annan vanlig anledning till varför 
de utbytt strategisk information var, att de under en kortare period hade samarbetat 
ihop med ett företag i ett projekt eller dylikt. 
 
Det TelecomCity har bidragit med för att främja dessa samarbeten är att klustret 
underlättat kontaktskapandet företagen emellan, då forumen medfört ett enklare 
och mer avslappnat förhållande. Det kommer framförallt till nytta i de inledande 
samtalen angående ett eventuellt samarbete. Externt sett gynnar detta 
medlemmarna eftersom det finns bra kontaktytor inom TelecomCity som 
underlättar samarbete, och upplevs som ett av de mervärden som klustret skapar.  
Under intervjuerna har vi fått intrycket att det sker relativt få samarbeten inom 
klustret, samt att det relativt sällan verkar ske utbyte av strategisk information. En 
av de grundtankar som nätverksteorin bygger på är, att det främsta mervärdet 
skapas av att ett kluster genererar mer frekventa samarbeten och utbyten. Genom 
TelecomCity gemensamma visioner och mål kan samarbeten gynnas i större 
utsträckning än om företagen verkat fristående från varandra. Det underliga med 
TelecomCity fallet är att företagen vi intervjuat verkar införstådda med denna nytta, 
men ingen av medlemmarna har utnyttjat det i någon större utsträckning. Frågan är 
om teorierna överdriver effekterna och nyttan med nätverk, i avseende att ett 
medlemskap i ett nätverk innebär att företag börjar samarbeta. 
 
Vår studie har ej det djup som vore önskvärt för att kunna analysera orsakerna 
bakom den omfattning av samarbete som idag sker inom klustret, då de 
bakomliggande faktorerna oftast är svåra att identifiera. Vidare är det inte speciellt 
troligt att företagen känt sig ”bekväma” med att uttala sig om deras relationer med 
andra medlemmar, samt de faktorer vilka påverkar möjligheterna till samarbete. Att 
få fram dessa viktiga faktorer kräver antagligen att incitamenten till att göra en 
djupare analys, av i vilken utsträckning de samarbetar, måste komma internt från 
medlemmarna. Företagen måste känna sig trygga med att lämna ut information av 
den här typen för att en undersökning verkligen ska kunna få hög validitet.  
 
Vi insåg att frågor djupare än de av oss ställda, med största sannolikhet inte skulle 
besvaras uppriktigt, då det är för känslig information att dela med sig av.  
 
Den analys vi kan göra är att företagen idag växer kraftigt och därför har fullt upp 
att hinna med det operationella arbetet, vilket idag är tillräckligt lukrativt. Därför 
blir tiden en prioriteringsfråga, och eftersom det kräver mycket arbete för att inleda 
samarbete har en del företag inte prioriterat detta då de redan utnyttjar företagets 
fulla kapacitet.  
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Den dag då branschens tillväxt stagnerat, alternativt marknaden mognat, finner vi 
det troligt att samarbeten inom klustret kommer ske mer frekvent, eftersom 
incitamenten för samarbete blir starkare.   
Vidare kan en av förklaringarna vara att TelecomCity fokuserar sig på de externa 
faktorer som upplevs som väsentliga för hela klustrets tillväxt, samt att skapa en 
dialog mellan medlemmarna. De formella forumen är framförallt till för att 
diskutera regional utveckling och rekrytering, samt skapa en gemenskap inom 
klustret. TelecomCitys projektledning och forumen fokuserar sig inte på samarbeten 
företagen emellan, utan koncentrerar sig på att skapa en mötesplats för att knyta 
kontakter. De affärsmässiga samtalen och samarbetena sker sedan företagen 
emellan, utan inblandning från TelecomCity. Detta tror vi indirekt påverkar 
förutsättningarna för att samarbete, eftersom det framförallt är personkemi och 
företagens egenart som avgör huruvida samarbete är möjligt. Att skapa formella 
forum med syfte att diskutera förutsättningar för samarbete hade antagligen varit 
värdefullt eftersom de personliga kontakterna knyts i de formella forumen. Vidare 
hade det nog varit värdefullt att diskutera och utvärdera hur pass bra klustret är på 
att skapa internt mervärde, det vill säga skapa förutsättningar för samarbeten 
mellan företagen.  
I vilken utsträckning aktörerna utbyter information påverkas av förutsättningarna 
för att sprida och utbyta information. Nästa del i analysen kommer att behandla 
denna frågeställning. 
 
Förutsättningar för informationsutbyte 
 
De flesta aktörer vi intervjuat upplever att förutsättningarna i dagsläget är goda för 
informationsutbyte. De refererade framförallt till de formella forumen och den 
information som TelecomCitys projektledning distribuerar, såsom e-mail och 
klubblad. Den information som sprids via dessa forum har oftast ett mer generellt 
innehåll. När aktörerna har behovet, eller delar med sig, av strategisk/specifik 
information sker det via de informella kontakterna. Dessa är personliga till sin 
karaktär, varav den mesta informationen utbytes direkt mellan de berörda parterna. 
 
Alla intervjuade framförde åsikten att forumen börjar få för många deltagare, på 
grund av att tillväxten av nya medlemmar ökat dramatiskt den sista tiden, samt att 
den förväntas fortsätta. Därför vore det önskvärt att fundera igenom hur man ska 
organisera mötena i framtiden. Företagen ansåg detta vara viktigt, så att mötena inte 
tappade sin dynamik genom att alla inte får möjligheten att föra sin talan. 
Dynamiken upplevs som betydelsefull, i hänseende att skapa en givande diskussion, 
samt att behålla engagemanget hos medlemmarna. 
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Vår analys är att i TelecomCity verkar det finnas en bra balans och uppfattning om, 
angående vilken information som bör förmedlas och med vilka forum, det vill säga 
formella eller informella. Ett tecken på detta är att medlemmarna upplever 
förutsättningarna för att sprida information som goda. De upplever även 
informationen som de mottar från TelecomCity och de andra aktörerna, som 
relevant och givande. Det enda ”smolket i bägaren” är att företagen inte har tid att 
medverka i TelecomCitys aktiviteter i den omfattning de önskar.  
 
Informationssökningsmöjligheter inom TelecomCity  
 
En viktig funktion inom ett kluster är, att medlemmarna kan söka och finna 
information de är i behov, vilket TelecomCity bör kunna tillhandahålla. 
 
Att finna information företagen behöver samt vad som eftersöks inom klustret, är en 
förutsättning för att generera affärer/mervärde i klustret. I TelecomCitys fall ansåg 
en del företag att det inte idag fanns givande kanaler för denna information. Andra 
intervjuade företag påpekade att detta endast kan ske informellt och inte via något 
formellt forum såsom databaser etcetera. Kanske beror företagens skilda 
uppfattning blanda annat på företagens storlek, vissa av företagen har större 
personella resurser vilket underlättar eftersökandet och identifierandet av 
information och potentiella partners. 
 
Sammanfattat är företagen överens om att det finns få forum/kanaler för att söka 
information, men de skiljer sig åt hur ett sådant forum skulle kunna vara utformat. 
En av förklaringarna till varför åsikterna gick isär angående lämpliga forum att 
sprida informationen, var att typen information de önskade skulle förmedlas skiljde 
sig åt. Troliga orsaker till detta kan vara medlemmarnas ganska skilda 
förutsättningar i avseende till exempel nisch, storlek, kundgrupp. De flesta anser att 
generell information skulle vara önskvärd att förmedla via en databas, till exempel 
behov tillfälliga lokaler eller behov av tillfällig arbetskraft. 
 
Samarbete mellan högskolan och övriga aktörer  
 
I utbytet med högskolan finns klara brister. Många företag talar varmt om 
högskolans betydelse för regionens utveckling, och möjligheterna att rekrytera 
arbetskraft därifrån. I marknadsföring av högskolan, regionen och TelecomCity 
framhävs oftast att högskolan är näst störst i landet, sett till antalet studenter med IT 
som inriktning. Med beaktande av detta finner vi det högst anmärkningsvärt att 
företagen generellt har dålig kunskap om vilka utbildningsprogram som finns, samt 
deras inriktningar. 
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Utbytet är i de flesta fall dåligt med högskolan. De företag som samarbetar med 
högskolan har oftast direktkontakt med institutionerna. Den vanligaste typen av 
samarbete mellan företagen och högskolan var att erbjuda studenter 
examensarbeten. Företagen såg det som ett bra sätt att få in nya idéer och att visa 
studenterna vad de har att erbjuda när det gäller framtida arbete. Många företag 
påpekade att de flesta studenter flyttar ifrån regionen efter avslutade studier, trots 
den starka IT/Telecom profileringen som regionen har.  
Den analys vi kan göra är att det verkar finnas brister i förmedlandet av information 
från båda parter. Om incitamenten finns borde det inte vara så svårt att åtgärda 
denna brist i kännedom om varandra.   
 
Samarbete mellan kommunen och övriga aktörer  
 
Generellt upplever företagen att de har ett givande samarbete med kommunen. 
Samarbetet kan delas upp i två kategorier; hjälp vid etablering samt regional 
utveckling. 
 
De flesta företagen upplever att de hade god hjälp av kommunen när de skulle 
etablera sig i regionen. Servicen och hjälpen uppfattades som värdefull för 
företagen. När företagen väl blivit etablerade för de oftast en dialog med kommunen 
angående den regionala utvecklingen, vilket de finner givande samt att det 
verkligen har medfört reella förändringar. Sammanfattat kan sägas att kommunen 
är mycket lyhörd för det lokala näringslivets behov och önskemål. Detta utbyte har 
endast vinnare då företagens samt regionens förutsättningar till tillväxt och 
utveckling, bör vara goda då aktörerna är lyhörda och respekterar varandras åsikter. 
 

6.2 Analys och slutsatser av TelecomCity ur ett teoretiskt perspektiv 
 
Efter att ha redogjort för vår studie av TelecomCity, tänkte vi nu återfalla till vilka 
analyser och slutsatser som vi kan dra om de teorier vi behandlat i de tidigare 
teoriavsnitten. Dessa analyser och slutsatser är inte helt specifika för TelecomCity, 
utan de bör kunna belysa viktiga synpunkter vilka gäller för de flesta nätverk.  
 
Den första generella slutsats vi tycker oss kunna dra, om de teorier vilka vi tidigare 
redogjort för, är: 
 
Att de olika modeller/typer av nätverk som nätverksteorin redogör för sällan är så 
utkristalliserade/förekommande i verkligheten, utan modellerna är oftast en 
kombination mellan två eller flera typer/varianter.  
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Därmed försvåras genast analysen då olika nätverkstyper kan ha motstridiga 
incitament, till exempel vem som tar nyttan av informationen. 
 
När fungerar nätverk bäst? 
 
Vad har teorin att säga om förutsättningarna för att nätverk ska fungera? Håkansson 
menar att det finns en generell regel för vad som krävs för att ett nätverk ska 
fungera53: ”The general rule, confirmed by empirical research is that mergers and 
acquisitions are a viable form when partners are close actual or potential 
competitors”.  
 
Våra reflektioner angående ovanstående teori  
 
Vi tror att nätverk som är en kombination av mer än en typ av nätverk fungerar bäst 
i realiteten. Anledningen är att den miljö/omvärld som företagen verkar i är mycket 
dynamisk, vilket leder till att företagens förutsättningar ständigt förändras. Därmed 
förändras företagens incitament/behov för att medverka i ett nätverk, vilket är 
orsaken till varför vi inte tror att en renodlad typ av nätverk fungerar lika bra. Vi tror 
att ett varierande innehåll och nyttjande av nätverket, med vilket vi menar att 
kontaktytorna är många i antal och mångfacetterade i avseende syfte, är ett måste för 
att ett nätverk ska kunna fungera över en längre tidsperiod. Vi tror även att nätverk 
med ett varierat innehåll fungerar bättre, eftersom nyttjandet av det kan anpassas till 
hur marknadssituationen ser ut för medlemmarna, samt efter vilka behov som finns. 
 
Analys av hur företagens marknadssituation påverkar nätverkets nyttjande och innehåll. 
 
Alla företag vi har intervjuat påpekade att de har tidsbrist beroende bland annat på 
att branschen är så expansiv, samt att kraven är mycket höga på utveckling av nya 
tekniker. Vidare menade företagen att även om TelecomCity har åstadkommit 
många väsentliga saker, vilka har underlättat för dem att expandera i regionen, så är 
det ändå kunderna och det egna företaget som är viktigast.  
 
Utifrån denna sammanfattade information gör vi följande analys:  
Företagen i en sådan här kraftigt växande bransch har problem att engagera sig i 
nätverket, av den enkla anledning att de måste prioritera sin tid. En annan viktig 
faktor är, att när företagen är verksamma i en lukrativ bransch verkar incitament för 
samarbete vara vaga. Företagen har varken tiden eller motiven för att ingå i djupare 
strategiska samarbeten. Därför finner vi det troligt att anta att företagens 
marknadssituation påverkar huruvida de samarbetar samt i vilken omfattning. 

53 Håkan Håkansson, sidan 205 
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En klar brist med teorierna är att de förutsätter att det finns lediga resurser inom 
företagen, vilka kan satsas på nätverkandet. Förutom att det måste finnas lediga 
resurser, krävs det också att incitamenten/viljan finns hos det enskilda företaget. 
Resurser i form av tid, finansiella medel samt kompetens måste läggas ned i arbetet 
med nätverket, vilka annars skulle användas för att uppnå det egna företagets mål 
och visioner. För att mer utförligt påvisa hur ovanstående resonemang  påverkas av 
företagens marknadssituation, har vi valt att konstruera tre scenario:  
 
1. När marknadssituationen är gynnsam så har företagen fullt upp med att 
hantera/hinna med marknadens efterfrågan. Att upplåta tid och resurser till 
nätverket innebär att företaget, i det korta perspektivet, genererar mindre intäkter 
då tid används åt nätverket istället för kunderna, det vill säga producera 
varor/tjänster. Generaliserat innebär det färre kunder vilket ger mindre resurser till 
bland annat forskning och utveckling. 
 
2. När marknadssituationen är ogynnsam, till exempel vid lågkonjunktur eller när 
branschen är på nedgång, söker företagen efter sätt att effektivisera sin verksamhet. 
Företagens interna processer granskas och utvärderas i jakten efter möjliga 
kostnadsbesparingar. Frågan är då om företagen har viljan att spendera resurser på 
nätverket, vilket innebär mer kostnader för oftast långsiktiga och osäkra 
investeringar. 
 
3. Ovanstående två scenarion har båda ett relativt kort tidsperspektiv. Sett ur ett 
längre tidsperspektiv innebär nätverkande en investering som förväntas öka 
intäkterna mer i framtiden, än vad som vore fallet om företaget agerat ensamt. 
Huruvida dessa scenarion är verklighetsförankrade kan vi ej uttala oss om då vi inte 
har erforderlig kunskap inom ämnet. Vidare är dessa tre scenarion generella och 
täcker inte alla de möjliga scenarion och faktorer som kan förekomma i realiteten. 
Syftet med exemplet var att tydligare belysa vissa faktorer vilka vi funnit att 
nätverksteorierna negligerar eller förutsätter. Exempelvis måste företagen ha relativt 
överrensstämmande uppfattningar om marknadens utveckling och den framtid som 
branschen har framför sig. Detta gäller inte bara när samarbete inleds utan även en 
längre tidsperiod, om nätverket ska kunna utvecklas. I vår undersökning har vi 
funnit att företagen har relativt skilda åsikter och uppfattningar om företagande, 
dock har företagen anammat TelecomCitys syften och mål, det vill säga tillväxt, 
regional utveckling samt rekryteringssamarbete. Viktigt är det därför att nätverkets 
aktörer har överrensstämmande uppfattningar om nätverkets syften och mål, såväl 
internt som externt.    
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Summerat är vår analys att nätverksteorierna inte tillräckligt tydligt poängterar att 
marknadssituationen i stor utsträckning påverkar företagens incitament för att 
deltaga i nätverk. Den främsta anledningen borde vara att det är kunderna som 
företagen lever för/av. Hur framgångsrika företagen är med att tillfredställa 
kunderna avspeglas i deras marknadssituation. En annan anledning är att 
marknadssituationen i stor utsträckning påverkar företagens strategier, det vill säga 
hur företaget satsar sina resurser för att stärka sin marknadsposition i framtiden.  
Vi tror därför att när Telecom-marknaden mognar kommer incitamenten öka för att 
samarbeta. I dagsläget har företagen nog med att hinna med den snabba 
utvecklingen, varvid motiven och möjligheterna för att börja samarbeta med andra 
företag antagligen ej har hunnits beaktas. 
 
Slutsats: Ett nätverk formas efter medlemmarnas marknadssituation, det vill säga 
nätverkets innehåll, och vad företagen samarbetar kring styrs av marknads-
situationen samt marknadspositionerna. Därmed skapas nätverk lättast bland 
företag som är homogena, i avseende marknadssituation samt uppfattningar om 
branschens utveckling. 
 
Analys av hur företagens homogenitet/heterogenitet påverkar nätverkets nyttjande och 
innehåll. 
 
För att ett nätverk och liknande konstellationer ska fungera verkar det enligt vår 
praktiska studie vara väsentligt att företagen har några gemensamma frågor, vilka 
alla upplever på liknade vis samt ses som väsentliga för nätverket att bedriva. Alltså 
krävs det tämligen stor homogenitet företagen emellan, då en gemensam 
referensram om de frågor och problem som nätverket driver är en förutsättning för 
att lyckas. 
 
De frågor vilka nätverket driver, kan med fördel vara om externa faktorer, såsom 
rekrytering och regional utveckling. Med externa faktorer menar vi att det är 
arbetsuppgifter/frågor som inte utförs/drivs av företagen inom nätverket, utan av en 
extern aktör såsom kommun eller andra organisationer. Anledningen till varför vi 
anser att ett nätverk med fördel kan driva externa frågor är att det inte inkräktar på 
någon medlems affärsområde, utan gynnar alla parter i nätverket solidariskt. Vidare 
kan dessa frågor drivas då aktörerna har lediga resurser i sin kärnverksamhet att 
satsa på nätverket. Deltagandet blir därmed mer spontant och kräver inte 
kontinuerligt underhåll och engagemang. Frågorna blir därmed en bra utgångspunkt 
för att etablera ett mer ingående samarbete, då drivandet av frågorna verkar som en 
generator för uppbyggandet av kontakter företagen emellan. Ett tydligt exempel på 
ett kluster, med gott resultat, som har skapts på detta vis är TelecomCity.  

  79 



Co-Opetition and Communication 
within a regional growth cluster 

 
 
 

Analys av hur företagens engagemang påverkar nätverkets nyttjande och innehåll. 
 
De nätverksteorier vi har bekantat oss med bygger i stor utsträckning på ett 
oavbrutet engagemang från medlemmarna, då någon medlem i nätverket är i behov 
av nätverkets tjänster. Många nätverks grundtanke är nämligen att bygga ett 
kontaktnät för att utbyta tjänster mellan aktörerna. Enligt tidigare analyser ställer vi 
oss frågande till om ett nätverk med ett smalt internt fokus verkligen kan fungera. 
Anledningen är att det kräver kontinuerligt och omfattande engagemang från 
samtliga berörda aktörer, vilket kräver att medlemmarna kan ställa sina resurser till 
nätverkets förfogande såväl i goda som dåliga tider. 
En annan viktig faktor/perspektiv när det gäller företagens engagemang är hur 
seriöst varje företag går in i nätverket. Detta är framförallt en organisatorisk fråga, 
vilken vi ej haft möjligheten att undersöka. Men vi finner det viktigt att varje företag 
och nätverk funderar igenom vilka resurser de avser att ställa till förfogande. Hur 
uppfattas det till exempel om ett företags representant på möten, inte är på samma 
organisatoriska position som övriga företags representanter, eller om vissa företags 
representanter ständigt skiftar. Vilka signaler sänder det ut och vilka inverkningar 
får det på de övriga medlemmarnas förtroende för nätverkandet?  
 
Analys och slutsatser kring betydelsen av flexibilitet och informell struktur 
 
I teorierna har det poängteras ett flertal gånger att nätverk bör karakteriseras av 
öppenhet, flexibilitet och allocentrism. Följande referat kan sammanfatta skälen till 
detta. 
 
Det önskvärda förhållandet i ett nätverk är, enligt Håkansson54:  
 
”One wants to maintain flexibility to make novel combinations of partnership which 
are geared to novel projects or conditions”. 
 
Utifrån vår empiriska studie antar vi att de flesta relationer grundar sig personliga 
kontakter/relationer vilka företagen byggt upp under en längre tid. När 
personerna/företagen har lärt känna varandra skapas oftast en djupare känsla av 
tillit, vilket tar bort de negativa aspekterna/risker som ett samarbete eventuellt kan 
ge upphov till. En begränsning, om så är fallet, är att skapandet av nya och 
dynamiska relationer inom nätverket tar tid, och sker inte så naturligt och 
kontinuerligt som vore önskvärt.  

54 Håkan, Håkansson, sidan 206 
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Frågan är då hur nätverk/et skapar flexibilitet för att ändamålsenliga relationer ska 
kunna uppstå mellan aktörerna? Även i vår empiriska studie har det betonats att 
flexibilitet är mycket viktigt. Innebörden har då varit att det inte får komma 
påtryckningar från en ledning, det vill säga att nätverket inte ska ha en hierarkisk 
struktur. Den formella organisationen ska endast ha som syfte att skapa 
förutsättningarna för att information ska kunna utbytas. Incitamenten till samarbete 
måste komma från aktörerna, och ske på ett informellt vis. För att detta ska kunna 
ske krävs djup kunskap om de andra företagen, vilka produkter de utvecklar och 
deras kärnkompetens. Nätverkets roll blir då framförallt att skapa forum där 
information kan sökas om de olika företagen, samt skapa mötesplatser. Genom att 
varje företag är insatt i de andras verksamhet underlättas skapandet av relationer 
när de väl mötts. För att skapa incitament för deltagande i gemensamma projekt 
finner vi det viktigt att, sammanföra personer från de olika företagen vilka har 
liknande arbetsuppgifter och befattningar. Anledningen är att gemensamt intresse, 
rent professionellt, skapar gemensamma berörningspunkter vilket är en bra 
förutsättning för att diskussioner ska kunna komma till stånd. Det är genom 
personliga möten som möjligheter och incitament för att skapa relationer lättast 
samt oftast uppstår, vilket vår empiriska studie och litteratur har påvisat. 
 
En förutsättning för att flexibilitet ska kunna uppnås är, tror vi, att nätverkets klimat 
karakteriseras av öppenhet mellan aktörerna. Även nätverksteorierna förespråkar 
ett öppet förhållande mellan företagen, i deras affärs- och tankesätt. För att ett 
sådant öppet klimat ska kunna uppnås, lyfter teorierna upp perspektivet från det 
enskilda företaget till fördel för nätverket. Vi finner det föga troligt att ett nätverk 
kan uppnå ett sådant klimat fullt ut, eftersom det egna företaget alltid är det 
viktigaste.  
 
De företag vi har intervjuat poängterade att även om klustret TelecomCity gör 
mycket som är viktigt för dem, är det ändå kunderna som genererar intäkterna. I 
TelecomCity är därför inte synsätt anammat, att perspektivet lyfts från företaget till 
klustret, vilket vi tror beror på att teorierna är lite för väl optimistiska. I vår studie 
över italienska nätverk finns exempel på hur ett nätverk med ett öppet klimat 
fungerar i realiteten. Vi tror att en förutsättning för att nätverkets klimat ska kunna 
vara öppet och karakteriseras av samarbete mellan konkurrenter är, att företagens 
synsätt har karaktären av det budskap vilket boken Co-opetition (se bilaga 1) vill 
förmedla.   
 
Sammanfattade slutsatser 
 
Teoriernas budskap är att olika konstellationer av nätverk underlättar för företagen 
att hantera och utnyttja den dynamik som idag råder på den globala marknaden.  
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Vi tror dock, att i verkligheten krävs statiska förhållanden för att ett formaliserat 
nätverk ska fungera. Det vill säga; teoriernas giltighet begränsas av det faktum att 
de flesta faktorer i företagens mikro- och makromiljö måste vara statiska, till 
exempel kunder, förutsättningar och problem. Då företagens kunder och orders är 
dynamiska tror vi det är det svårt att formalisera samarbete i form av nätverk, det 
vill säga att bygga upp ett nätverk med det primära syftet att samarbeta. Därför tror 
vi att TelecomCity, som till stor del arbetar informellt, är en bra praktisk tillämpning 
på hur ett fungerande nätverk etableras. Vi tror därför informella nätverk, vilka 
inriktar sina krafter på externa frågeställningar, har potentialen att med tiden 
utveckla strategiska nätverk inom det informella nätverket. Denna slutsats grundar 
vi på att de informella nätverken, med externt fokus, lättare uppnår ett öppet klimat 
där kontaktskapandet sker mer frekvent och naturligt. 
 
Vi tror alltså att formella samarbetsformer är svårhanterliga. Detta grundar vi på 
ovanstående resonemang samt att det i många intervjuer påpekades att personliga 
kontakter och personkemi är avgörande, eftersom samarbete är en så komplex 
process/fråga.  
 
Analys av relaterade teoriers applicerbarhet på nätverk 
 
Vi finner att teorierna om transaktionskostnad och rationella val inte är särdeles 
tillämplig i våran studie. Anledningarna är två: 
 
1. Telecom-branschen är idag inne i en mycket stark tillväxtperiod, varav företagen 
inte har samma behov samt tid att beakta sin kostnadsstruktur och andra 
samarbetsvinster, beroende på att teknikutvecklingen går så fort. 
 
2. Teorierna förutsätter ett långsiktigt och omfattande interorganisatoriskt samarbete 
mellan permanenta aktörer, för att verkligen få någon effekt. I dagsläget då de 
företag vi intervjuat inte funnit några större motiv/nytta för tätare/längre 
samarbeten, kan vi inte uttala oss om dessa teorier. 
 
Vi tror att en uppsats/undersökning med ett fokus på någon av dessa teorier som 
utgångspunkt skulle kunna komma fram till ny kunskap, angående fördelar med  
samverkan i nätverk. 
 
Analys av nätverkets styrkor 
 
Denna teorianalys har avsnitt 2.1.6 som utgångspunkt.  
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Avsnittet behandlar nätverkets styrkor och svagheter, vilka grundar sig på 
egenskaper forskare har identifierat som vitala för en organisation att inneha. Vi 
återger nedan de fem punkter, vilka vi tar upp i teoriavsnittet, med tillhörande 
analyser. 
 
1. Förmågan att kunna förutse och fånga upp efterfrågan. 
För alla företag, oavsett storlek och bransch, är förmågan att hantera efterfrågan 
nyckeln till framgång. I ett nätverk där flera företag utbyter information om 
marknadstrender, kunder etcetera, och samarbetar genom att ta emot orders och 
sedan fördela dem inom nätverket, underlättas förmågan att förutse och fånga upp 
efterfrågan. I IT/Telecom-branschen uppstår efterfrågan snabbt och når tidigt stora 
volymer, varvid ovanstående punkt blir mycket betydelsefull. 

 
2. Förmågan att med kort varsel kunna förutse, mobilisera kompetens och andra 

resurser för att möta efterfrågan. 
Utvecklingen inom IT/Telecom-branschen går fort och är krävande då det gäller 
kontinuerligt lärande för att uppnå marknadens krav på nya produkter/ 
tjänster/teknologier. Precis som analysen under punkt ett är det just förmågan att 
med kort varsel kunna adaptera sig till de ständigt skiftande marknads-
förhållandena och teknologiutveckling som är den främsta egenskapen för 
framgång. Det faktum att tjänsteföretag lever på sin kompetens, vilken oftast är smal 
gör inte denna punkt desto mindre betydelsefull.    
3. Förmåga att kunna snabbt etablera fungerande konstellationer av samarbete 

med liknade eller kompletterade företag. 
Informella nätverk som driver externa frågor kräver inget direkt kontinuerligt 
underhåll i avseende interna samarbetsfrågor. Eftersom kontakterna och 
kännedomen om varandra redan är etablerade i nätverket, är det relativt enkelt att 
finna en lämplig samarbetspartner när marknadssituationen så kräver, för att kunna 
hantera kraven och efterfrågan från marknaden. Det som gör ett nätverk så 
värdefullt är att det personliga nätverket genererar mer företagsspecifik kännedom 
Detta är väsentligt för att kunna utvärdera vilket företag som är lämplig att etablera 
samarbete med, inom ett specifikt område.  

 
4. Kreativitet och problemlösningsorientering. 
I ett informellt nätverk där de olika aktörernas medarbetare möts och diskuterar 
diverse skiftande frågor, borde kreativiteten öka. Alla organisationer har olika 
förutsättningar och perspektiv, dessa resurser påverkar nätverksföretagens förmåga 
till kreativa samt innovativa lösningar på uppkommande problem. Genom att 
företagen verkar inom samma bransch men med olika inriktningar, skapas i ett 
nätverk likt TelecomCity en mycket bred och djup kunskap.  
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Företagen är olika men ändå tillräckligt lika för att ha en relativt 
överrensstämmande referensram, vilket torde vara det mest idealiska förhållandet 
för att ett givande samarbete ska kunna komma till stånd.   

 
5. Förmåga att ändra sin kompetensprofil. 
Genom att utbyta information och samarbeta med företag som innehar 
kompletterande kunskaper, underlättas företagens kompetensutveckling mot en 
både bred och djup samlad kompetens. Därmed kan företagen lättare anpassa sig till 
marknaden.  
 
Slutsats 
 
De företag som ingå i ett nätverk, bör ha en komparativ fördel gentemot icke 
nätverkande företag, i avseende att skapa sig ett brett och djupt kunnande. Detta 
innebär bättre förutsättningar/förmåga för att  förutse och bemöta efterfrågan och 
branschens utveckling. 
Slutsatsen grundar vi även på det faktum att företag i nätverk, sett ur spelteori 
perspektivet, genom att byta tankesätt och avvara/investera lite resurser uppnår 
resultat vilket gagnar alla medlemmar. 
 
Analys av eventuella skillnader mellan nätverk bestående av traditionella tillverkande företag 
och IT/Telecom företag 
 
För traditionella tillverkningsföretag verkar det, ur vårt perspektiv sett, enklare att 
samarbeta i formella nätverkskonstellationer. Anledningen till detta är att det är 
enklare att transferera ens produkt för att kunna passa/ingå i en annans produkt, 
eller att låta någon samarbetspartner i nätverket producera den order vilken 
företaget självt inte har möjligheten att färdigställa. Med detta menar vi att kunden 
inte ser någon skillnad i slutprodukten i det fall företag har samarbetat, medan i 
kunskapsföretag tillverkas ”produkten” i företagens humankapital. Dessutom sker 
det i tät interaktion med kunden, vilket medför en kund– och företagsspecifik 
slutprodukt ut mot ens kunder. 
Skillnaden mot traditionella strategiska nätverk, som vi ser det, är framförallt att 
företagen samarbetar i syfte att utveckla nya produkter/tekniker. Det primära syftet 
är inte att tillsammans nyttja produktionsfaktorerna effektivt för att kunna ta emot 
större orders genom stordriftsfördelar. För kunskapsföretag handlar inte så mycket 
om att samarbeta om produktionen utan fokus ligger främst i att forska och utveckla 
nya produkter. Det primära målet är att kunna samarbeta för att bättre kunna 
hantera den snabba utveckling och kraven på ständigt lärande. Det sekundära målet 
är att tillsammans bli en mer komplett leverantör.  
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Idag kräver utvecklingen att företagen i stor utsträckning utvecklar djup kompetens 
inom de områden de är verksamma. Vi anser även att det är lättast att samarbeta när 
alla parter är jämställda i fråga av kunskap och information, om det företagen avser 
samarbeta om det vill säga utvecklande av ny kunskap ihop. 
 
Slutsats- Kan IT/Telecom företag samarbeta och utbyta företagsspecifik information? 
 
Ja, enligt vårt praktikfall verkar det finnas goda förutsättningar för sambete och 
utbyte av information. Det vi grundar denna slutsats på är att de formella forumen, 
det vill säga styrelse och arbetsgrupper, gör att personer från företagen möts och 
diskuterar. Detta skapar en gemenskap mellan företagen och i många fall personliga 
nätverk. Detta underlättar kontaktskapandet och samarbetsförhandlingar till en mer 
smidig och enklare process, och tar bort de spänningsförhållande som annars skulle 
kunna finnas mellan företagen. Detta gör att den kontaktskapande biten redan är 
avklarad och det blir mer som att jobba inom ett företags organisation istället. En 
nackdel är att denna potential inte är fullt utvecklad inom TelecomCity. Idag har 
TelecomCity forum och arbetsgrupper för att samarbeta kring de faktorer som ett 
regionalt tillväxtkluster befattar sig med, det vill säga regional utveckling och 
levnadsstandard. Utan ett forum som föregående tror vi det är svårt att föra in ett 
fokus som syftar till att utveckla de interna samarbetsmöjligheterna.  
Därför tror vi att det vore lämpligt att utveckla forum/arbetsgrupper som har till 
syfte att skapa förutsättningar för strategiska allianser/samarbeten mellan företagen. 
Syftet med forumen är att belysa vilka förutsättningar som krävs för samarbeten 
samt den teknologiska utvecklingen för att underlätta/främja samarbeten inom 
klustret. På detta vis hade TelecomCity kunnat skapa ett strategiskt nätverk inom 
det regionala tillväxtklustret. De fördelarna vi ser med denna konstellation, och 
anledning att detta skulle fungera i förhållande till ett renodlat strategisk nätverk är; 
att det regionala tillväxt klutstret arbetar mer på en övergripande visionär nivå.  
 
I motsats till strategiska nätverk är det inte samarbeten mellan företagen som är 
själva motorn i klustret. Istället är det TelecomCitys gemensamma frågeställningar 
om till exempel regional utveckling, som är drivkraften i det kontinuerliga arbetet i 
klustret. Forumen/arbetsgrupperna som verkar för det interna samarbetet har då 
endast som syfte att främja dessa och att det sen sker på en informell basis mellan 
två eller flera aktörer. 
 
Till sist tycker vi att det finns fog nog att anse att samarbete mellan företag som är 
verksamma i samma bransch och dessutom är på samman nivå/plats i värdekedjan 
är möjligt och dessutom har stora potentialer. Anledningen till detta är att branschen 
är så fokuserad kring utveckling och kunskap.  
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7 Slutsatser 
 
Våra djupintervjuer pekar entydigt på att TelecomCity som regionalt tillväxtkluster 
genererar ett upplevt mervärde för medlemmarna. Mervärdet består framförallt i att 
vara en drivkraft för den regionala utvecklingen samt att samarbeta kring 
rekrytering av kompetent arbetskraft till regionen. Många företag menade att den 
lokala politiken idag är en viktig aktör, för att skapa förutsättningar för företagen 
och regionen att växa. Detta genom att verka för att de faktorer vilka företagen 
upplever som väsentliga för tillväxt, får de resurser som behövs, till exempel 
regional utveckling i form av infrastruktur och kommunal service.  
 
Slutsatsen är att TelecomCity som kluster, för att framföra näringslivets åsikter, 
fungerar mycket bra och genererar mervärde för medlemmarna. Vi anser att 
TelecomCity ska fortsätta driva dessa frågor även i framtiden, så länge det behövs 
och upplevs som väsentligt. Den andra viktiga/huvudsakliga funktionen som 
genererar mervärde för medlemmarna är, samarbetet kring rekrytering och 
etablering. TelecomCity har skapat sig ett namn och de står för något specifikt, det 
vill säga utveckling och framåtanda. Vi anser att imagen är oerhört betydelsefull och 
tillsammans med antalet Telecom företag i regionen utgör den en stark 
attraktionskraft, både för företag och för arbetssökande. I Karlskrona med omnejd 
har näringslivet lyckas bra med att framföra att det krävs en helhet i 
regionalpolitiken för att skapa förutsättningar för regional utveckling och tillväxt. 
Det handlar inte bara om att skapa förutsättningar för näringslivet, utan det är minst 
lika viktigt att skapa en attraktiv boendemiljö och levnadsstandard för regionens 
invånare. 
Vidare anser vi att TelecomCity ska fortsätta bedriva sitt engagemang inom 
rekryteringsproblematiken, då det upplevs ge goda resultat och fungerar bra. Även 
medflyttningshjälpen och arbetet med att locka till sig fler företag fungerar bra, och 
upplevs som värdefullt av medlemmarna.  
 
Slutsatser kring TelecomCitys forum 
 
Ett av syftena med uppsatsen var att undersöka hur möjligheterna för 
utbyte/förmedling av information skulle kunna förbättras. Slutsatsen vi kan dra 
utifrån vår analys är att företagen anser att formen för forumen är av mindre 
betydelse, så länge som syftet och innehållet känns värdefullt och genererar 
konkreta resultat. Forumen precis som TelecomCity bör vara behovsstyrt och 
bedrivas på informell basis, anser många företag. De förslag som framkom under 
intervjuerna var att mer förhandsinformation inför mötena i vissa fall vore önskvärt.  
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Diskussionerna skulle därmed kunna bli lite mer fokuserade och effektiva, vilket vi 
tror är en betydelsefull åsikt eftersom företagen idag är inne i en stark tillväxtperiod 
och måste prioritera sin tid. TelecomCity bör undersöka möjligheterna till att 
förändra vissa mötens form, alla möten behöver kanske inte ske i statiska former och 
innebära fysisk närvaro. 
Anledningen till denna korta slutsats kring forum är att intervjuerna inte gav någon 
utförligare information. Företagen ansåg att forumen idag fungerar bra och att 
informationen de får är relevant och i lagom mängd. De synpunkter vi fick handlade 
mest om problematiken att klustret växer så fort. Aktörerna upplever det som 
mycket viktigt att forumen anpassas när antalet företag ökar, så att det även i 
fortsättningen kan vara givande diskussioner 
 
Sammanfattat så upplever vi att TelecomCity idag har väl fungerande forum. 
Företagen upplever att diskussionerna som sker är intressanta och är på en lämplig 
nivå och omfattning. Arbetsgruppernas främsta syfte anser vi vara att belysa 
frågeställningar vilka ett flertal av medlemmarna upplever som väsentliga och de 
tillsammans med till exempel kommunen kan driva. TelecomCity styrka är 
förmågan att kunna lyfta frågorna till en högre strategisk nivå vilket gör att 
näringslivets åsikter får mer gehör och stöd i den regionala politiken. 
När ett företag är i behov av specifik information/hjälp, är det framförallt det 
personliga nätverket som nyttjas, eftersom varje företags problem är specifikt. Oftast 
är det TelecomCitys projektledning som förmedlar kontakterna, i de fall företaget ej 
vet vem de ska vända sig till för att komma i kontakt med personer/organisationer 
med relevant kunskap. Därför anser både vi och företagen att utbyte av 
information/tjänster på denna nivå är mycket svårt att formalisera. 
 
Slutsatser kring informationsspridning  
 
TelecomCitys medlemmar utbyter idag framförallt information som berör 
gemensamma frågeställningar, till exempel rekrytering. Denna typ av information 
upplever medlemmarna som intressant och värdefull, samt att den sprids med hjälp 
av ändamålsenliga forum. En av de få brister som framkom var att informations-
flödet mellan forumen/arbetsgrupperna var undermålig, samt att det ibland var 
dåligt med uppföljningsinformation om vad som hänt med de frågeställningar som 
diskuterats under tidigare möten. Dessutom tyckte vissa företag att mer information 
vore önskvärd, till exempel om nya medlemmar och från högskolan. 
De flesta av de medlemmar vi intervjuat upplevde att de hade en dålig kännedom 
om högskolan och vilka utbildningar den erbjuder. Framförallt saknade de mer 
detaljerad/specifik information än vad som kan inhämtas via publicerade källor, 
såsom programkataloger etcetera. 
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Vidare upplevde en del företag att kontakten med studenter var ömsesidig dålig, 
undantaget vissa specifika program, vilket de tyckte var synd då studenterna 
spenderar en så lång tid i regionen. Förhoppningsvis är denna brist redan på god 
väg att avhjälpas då detta redan är känt och åtgärder vidtagits, såsom TelecomCity 
Prize.  
Informationsutbytet med Karlskronas kommun upplevde de flesta som mycket bra 
och framförallt ändamålsenligt. De berömde kommunen för deras engagemang och 
förmåga att deltaga på en lämplig nivå och omfattning. Behovet av information från 
kommunen var störst då företaget etablerade sig i regionen samt vid expandering då 
de efterfrågade lokaler, infrastruktur med mera.   
I vår undersökning var det relativt få företag som hade ett kontinuerligt utbyte av 
företagsspecifik information med någon annan medlem. Oftast verkar det ske 
samarbeten och informationsutbyte vid gemensamma projekt bestående av ett fåtal 
företag. 
Sammanfattat så tyckte ungefär hälften av medlemmarna att informationsflödet var 
relevant och i lagom omfattning, medan resterande tyckte att mer och specifikare 
information vore önskvärd. En förklaring till skillnaden tror vi är vilka resurser 
medlemmarna har för att på egen hand eftersöka behövlig information samt hur 
pass intresserad de är av övriga medlemmar, i avseende samarbetsmöjligheter eller 
rekrytering av studenter. Vi tror att vår uppsats egentligen skulle ha behövt ett 
smalare fokus och mer precisa frågor för att verkligen kunna utreda 
informationsspridningen mer precist. Vi tror att uppsatsen kan vara en bra 
utgångspunkt för att formulera en undersöknings syfte och fokus.  
 
TelecomCitys projektledning 
 
Mycket av den information som efterfrågas av medlemmarna fås genom 
projektledningsgruppen. De besitter en bred ändamålsenlig kunskap och har en 
sund inställning till sin roll i klustret, vilket har skapat stort förtroende för dem hos 
medlemmarna. Under våra intervjuer nämndes det väldigt många gånger att det var 
just TelecomCitys projektledning som var källan/sökverktyget för den information 
som medlemmarna var i behov av. Den främsta anledning till att de medlemmar vi 
har intervjuat upplever att informationen och TelecomCity som helhet är bra, tror vi 
beror i stor utsträckning på projektledningens engagemang och kompetens. Den 
enda kritik som har framkommit är att det vore önskvärt med mer feedback och 
uppföljning av TelecomCitys verksamhet.  Vi tror att det är viktigt att TelecomCitys 
projektledning är duktiga på att lämna feedback, detta för att bibehålla 
engagemanget bland medlemmarna, så att de finner det värt att satsa resurser i 
klustret. 
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Slutsatser kring samarbete mellan företagen inom TelecomCity 
 
De läsare som har gott minne kan antagligen erinra sig att vi i vår 
problemformulering inte trodde det var möjligt att undersöka i vilken utsträckning 
företagen samarbetar inom TelecomCity. Vidare skev vi, att vi därav inriktade oss 
mer på att undersöka hur information sprids inom klustret och hur det kunde 
förbättras. Till vår förvåning visade det sig under intervjuerna att företagen oftast 
fann det mer intressant att diskutera informationsutbyte och samarbete istället för 
forumen. 
Aktörerna i TelecomCity har inte, enligt de vi har intervjuat, utnyttjat möjligheterna 
till internt informationsutbyte och köp av tjänster inom klustret. Dessa två saker tror 
vi är korrelerade med varandra då det krävs minst lika god kännedom om vad 
företagen inom klustret kan erbjuda likväl som de som är utanför. Framförallt brister 
TelecomCity i att internt marknadsföra ”sina” företag mot varandra, samt enligt 
företagen ger medlemskapet inte upphov till bättre/specifikare information om andra 
företag i klustret, än om det specifika företaget varit utanför TelecomCity. Många 
medlemmar menar att TelecomCity borde utnyttja tekniken mer för att få ett bättre 
informationsflöde och -massa genom att nyttja databaser, intranät, klotterplank 
etcetera 
Vi anser det vara viktigt att TelecomCity även i framtiden bedrivs i projektform, det 
vill säga att det existerar bara så länge som aktörerna upplever klustret som 
värdefullt. Vidare bör projektformen göra TelecomCity dynamiskt, så att klustrets 
fokus ändras allteftersom utvecklingen framskrider och medlemmarnas behov 
förändras.  
Några företag påpekade att det var viktigt att TelecomCity uppnår en kritisk massa 
av företag, detta för att skapa fler kontaktytor och samarbetsmöjligheter. Detta då 
företagen tror att värdet av samarbetet kan öka då fler aktörer träder in i 
TelecomCity och ökar klustrets kompetens, såväl på bredden som på djupet.  
 
Idag är det inte speciellt många företag inom TelecomCity som samarbetar på en 
strategisk nivå med varandra. Vi tror att det till stor del beror på branschens tillväxt 
och att de kanske därför känner något större behov av att samarbeta. Dock tycker vi 
att medlemmarna borde utnyttja det personliga nätverket i ett proaktivt syfte, så att 
de redan nu, när det går så bra, skapar förutsättningarna för goda samarbeten i 
framtiden. TelecomCity som kluster anser vi också bör överväga att fundera på vilka 
relationer de har med liknande nätverk, såsom SoftCenter och Netport. Den 
bakomliggande tanken med att redan idag inleda diskussioner är att viljan till 
allocentrism/pragmatism finns mer när det går bra än när det går dåligt, det vill säga 
undvika konkurrens mellan sig vid sämre tider.  
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Risken finns att sådan konkurrens skulle missgynna den regionala utvecklingen, 
vilken alla tre arbetar så engagerat med.  
 
Ovanstående resonemang och slutsatser grundar sig på intrycken vi fått från 
intervjuer och litteratur med mera. Nedan kommer nu en kort reflektion utifrån våra 
egna tankar och idéer. 
 
Vår syn på TelecomCity är: TelecomCity kan ses som ett fokuserat regionalt 
tillväxtkluster vars syfte är att verka för bättre förutsättningar för regionens Telecom 
företag. De formella forumen genererar personligt nätverk och en gemenskap 
företagen emellan, när de möts i dessa forum för diskussioner om regional 
utveckling. Det informella nätverket har potentialen att utvecklas till ett strategiskt 
nätverk, inom det fokuserade regionala tillväxtsklustret. För att realisera denna 
potential krävs, tror vi, skapandet av ett forum där frågor angående samarbete står 
överst på dagordningen. Skapandet av ett formellt forum kan för läsaren tyckas vara 
stick i stäv emot vad som framkom i vårt empiriska material, där företagen 
poängterande att samarbete måste ske på en informell basis. Anledningen till vår 
åsikt är, att de formella forumen skapar de informella kontakterna. Med detta menar 
vi att en formell arbetsgrupps fokus i viss mån även påverkar samtalen i de 
informella kontakterna, till exempel att rekryteringsgruppen fortsätter diskutera 
rekryteringsproblematiken efter mötets avslutande. Ett formellt forum där företagen 
diskuterar övergripande samarbetsfrågor såsom administrativa hinder samt möjliga 
utvecklingsprojekt, leder till att de informella kontakterna även de syftar till att 
åskådliggöra/diskutera samarbetsmöjligheterna och förutsättningarna för detta. 
  
Våra slutsatser ovan, att TelecomCity inte har utnyttjats klustrets fulla potential i 
avseende av samarbetsmöjligheter mellan företagen, grundar vi även på de 
diskussioner vilka fördes med de intervjuade förtagen. Företagen uttryckte 
önskemålet att utveckla det affärsmässiga samarbetet och utbytet mellan företagen. 
Exempelvis poängterades att företagen idag inte i någon större utsträckning 
utnyttjar klustret för att köpa tjänster av varandra. Andra reflektioner var att antalet 
utvecklingsprojekt borde kunna vara betydligt fler och omfångsrikare, med tanke på 
klustrets samlande kompetens. 
 
Slutsatsen vi drar av detta är att företagen inte verkar ha reflekterat över vilka 
möjligheter som det kan innebära att tillsammans erbjuda kompletta lösningar, 
vilket vi tror skulle vara bra då företagen hade kunnat verka som en mer komplett 
leverantör. Detta genom att utnyttja varje medlems speciella nisch/expertkunskaper 
vilket också hade ökat möjligheten att ta emot större och mer komplexa orders. 
Samtidigt hade klustret kunnat ta på sig mer utvecklingsprojekt då de hade kunnat 
driva bättre utveckling genom de olika spetskunskaper som klustret förfogar över. 
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TelecomCity i framtiden 
 
TelecomCity är inne i, och har haft, en väldigt expansiv utveckling. Antalet 
medlemmar har kraftigt ökat de senaste åren och fortsätter så att göra. Vi tror 
baserat på intervjuerna, att TelecomCity skulle behöva sätta sig ner och diskutera 
klustrets framtid. Vilka vägval står TelecomCity inför, ska de fokusera/nischa sig 
mot något specifikt segment inom Telecombranschen eller ska de bredda sitt fokus? 
Vilken vision ska leda klustret i det långsiktiga arbetet och vilka mål önskar 
medlemmarna att klustret ska verka för att uppnå inom en snar framtid?  Viktigt är 
att diskussionerna förs på en bred front så att alla medlemmar har en gemensam 
uppfattning om klustrets roll och uppgift, i så stor utsträckning som möjligt. 
Anledningen till detta är att klustrets image är viktig, då den representerar 
TelecomCity externt sett mot kunder och potentiella medlemmar. Vi tror att imagen 
blir allt viktigare i framtiden, eftersom fler medlemmar innebär att det blir svårare 
att styra klustret mot en gemensam vision. De medlemmar vi har intervjuat tyckte 
alla att deras förväntningar med medlemskapet har infriats, vilket bör vara en 
anledning till TelecomCity goda rykte och utveckling. Därför anser vi det vara 
viktigt att imagen/visionen även i framtiden leder klustret så att även nya 
medlemmar upplever att medlemskapet genererat det som de förväntat sig. Rent 
pratiskt kan det innebära att TelecomCity blir tvungna att segmentera klustrets 
aktiviteter i större utsträckning än idag. 
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8 Förändringsförslag 
 
Detta avsnitt har som syfte att belysa faktorer som författarna genom en 
undersökning, teorier samt en Case studie av italienska nätverk har funnit vara 
intressanta för TelecomCity att överväga. Efter detta avsnitt kommer vi att mer 
utförligt redogöra för en italiensk Case studie, vilken vi tycker ger bra praktiska 
exempel på andra nätverk. Vi har valt att även bifoga en teori som belyser samarbete 
mellan företag som är verksamma inom samma bransch, eftersom så är fallet med 
TelecomCity. Målet med dessa förändringsförslag är att bidraga med förslag på 
utveckling av klustret TelecomCity. 
 
Forum/arbetsgrupper 
 
Framförallt måste arbetsgrupperna förberedas för framtida omorganisation, med 
tanke på tillväxttakten av nya medlemmar. Lämpligt vore att organisera 
arbetsgrupperna i mindre subgrupper, och att företagen ständigt byter mellan 
grupperna så att dynamiken kvarstår. Frågan är om varje arbetsgrupp ska ha en 
”styrelse” eller om det ska finnas en koordinator som sitter med i varje subgrupp, 
och är ansvarig för samordning samt uppföljning av det som framkommer i 
arbetsgruppens olika subgrupper. 
En fördel med subgrupper är att medlemmarna får flera alternativa datum/tider, 
vilka de kan välja mellan. Medlemmarna ges då större möjlighet att finna lediga 
tillfällen för att deltaga i forumen. 
Vidare är det viktigt att varje forums uppgift är klart definierad så att medlemmarna 
vet vilka forum som behandlar vad. Idag upplever företagen att så är fallet, men 
vissa påpekade att det blir ännu viktigare i framtiden då fler medlemmar innebär 
fler viljor.   
 
Informationsspridning 
 
TelecomCity borde utnyttja tekniken bättre för att tillhandahålla mer information. 
Ett Intranät, alternativt mer dynamisk hemsida, är efterfrågad. Det som efterfrågas 
är interaktiv tillgång till information från arbetsgrupperna, såsom mötesprotokoll, 
projekt, nulägesrapporter och frågor som drivs samt förhandsmaterial till 
kommande aktiviteter.  
Syftet med mer formell information är att skapa en typ av newsgroup vilken bland 
annat skulle fungera som ett spontant diskussionsforum inför arbetsgruppernas 
aktiviteter. Med detta uppnår TelecomCity, att diskussionerna startar på en högre 
och mer saklig nivå.  
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En annan positiv effekt med denna lösning är att de personer som av olika 
anledningar inte kan delta på aktiviteten ändå kan bidra med synpunkter till 
diskussionen.   
 
TelecomCity borde verka för en utveckling av Kompetensbörsen.  
Funktioner som vore önskvärda enligt medlemmarna är; rekrytering av tillfällig 
arbetskraft, tjänsteutbyte, individregistrering. Denna förmedling av tjänster skulle 
innefatta personal från företag inom nätverket och inte från något 
bemanningsföretag, vilket medför att idéer, tankar och kunskap sprids på ett 
naturligt sätt mellan medlemmarna. 
 
Kompetensbörsen borde även innehålla anställningsansökningar och CV från 
personer som inte fått det sökta arbetet inom ett TelecomCity företag. På så vis 
byggs ett register upp över kompetenta personer, vilket skulle underlätta 
rekryteringsförfarandet.  
TelecomCity borde utveckla sina interaktiva tjänster, såsom mer och bättre 
information på hemsidan om tjänster/utbud från företag såväl inom som utom 
klustret. Framförallt saknade företagen specifik information om varandras 
kärnkompetenser.  
 
TelecomCity borde utveckla hemsidan för att ge plats åt mer spontana och livliga 
diskussioner. Förslagsvis utveckla klotterplank och newsgroups, för olika ändamål. 
Syftet är att öka spontaniteten, tillgängligheten och engagemanget hos samtliga 
personer.  
 
TelecomCity borde utveckla forum/arbetsgrupper med syfte att diskutera 
förutsättningar för samarbetet mellan aktörerna i TelecomCity såväl affärsmässigt 
som socialt, till exempel gemensam forskning och utvecklingsprojekt.  Vi tror att det 
vore lämpligt för att kunna förbättra förutsättningar för gemensamma 
utvecklingsprojekt. Klustret består av många företag med mycket djup och specifik 
kompetens vilken borde kunna nyttjas i gemensamma projekt.  
 
TelecomCity borde marknadsföra sig bättre mot studenterna samt även 
marknadsföra studenterna mot klustret, för att förbättra den ömsesidiga 
kännedomen om varandra. Till exempel sommarvikariat och mer löpande 
engagemang i högskolans verksamhet, såsom kontinuerlig diskussion med 
institutionerna och gästföreläsningar.  
 
TelecomCity borde försöka marknadsföra sig mer mot företag utanför Telecom 
branschen, för att öka synligheten för såväl klustret som de enskilda medlemmarna.   
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TelecomCity borde anställa en ”Information gatekeeper”, vilken skulle förse klustret 
med relevant information, analyser och rapporter. Innehållet skulle till exempel 
kunna vara branschstatistik, attitydundersökningar, sökbara bidrag för aktörerna 
med mera.  
 
Organisationsförändringsförslag - TeleComplete 
 
Vi anser att TelecomCity borde skapa ett nytt forum vilket har till syfte att 
koordinera samarbeten kring externa orders, där företagen tillsammans bidrar till 
slutprodukten. Genom att nyttja klustrets samlade spetskompetens blir 
TelecomCitys medlemmar en mycket stor och betydelsefull aktör på marknaden. 
Speciellt vid stora eller komplicerade orders, som till exempel rörande forskning och 
utvecklingsprojekt. Det som skulle bidraga till att göra TelecomCity till en 
betydelsefull aktör är att man varje aktör bidrar med sin specifika kärnkompetens, 
vilket gör att de skulle uppnå så kallad T-kompetens. Förslagsvis skulle detta forum 
drivas som ett fristående bolag/företagsorganisation, vilket skulle kunna kallas 
TeleComplete. Slogan skulle kunna vara: 

TelecomCity- your TeleComplete supplier of hightech solutions. 
 
Detta förslag bygger på praktiska exempel från den italienska Case studien, samt det 
tankesätt vilket Co-opetition vill förmedla. För djupare förståelse av detta förslag 
rekommenderar vi att dessa två delar läses. 
Denna outnyttjade idé tror vi har en stor potential då förutsättningarna i 
TelecomCity är unika, i avseende medlemmarnas samlade kompetens och det 
faktum att de har byggt upp ett personligt nätverk sinsemellan. Vidare finns det inte 
enligt vår vetskap något liknande, ännu!   
 
Förändringsförslag relaterade till Case studien Italienska nätverk, bilaga 1 
 
Syftet med det italienska Caset är att påvisa faktorer vilka TelecomCity skulle kunna 
ta i beaktning vid en eventuell utveckling/fokusering av klustret. 
De aspekter vilka vi tror skulle vara värdefulla för TelecomCity att överväga införa, 
kan kort sammanfattas i följande punkter: 
 
♦ Skapa ett mentorskap för att hjälpa nystartade företag 
♦ Skapa fler gemensamma projekt och mötesformer för att öka förutsättningarna 

för kompetensspridning inom klustret Skapa förutsättningar för ökat 
informationsutbyte 

♦ Skapa förutsättningar för ökat samarbete mellan aktörerna 
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♦ Skapa enheter inom klustret med liknade syften som CITER och ASTER (se 
sidan 98-), det vill säga sammanställning av relevant kunskap och information 

♦ Skapa förutsättningar för endogen utveckling, genom att satsa på högskolan och 
kompetensutveckling 

 
För utförligare information hänvisas till bilaga 1. 
 
Förändringsförslag relaterade till Co-opetition, bilaga 2 
 
Denna lite populistiska teori har vi valt eftersom den inte fokuserar sig på nätverket 
som sådant, utan istället inriktar sig på våra föreställningar och uppfattningar om 
hur/varför samarbete bedrivs. Vi har valt att lägga den som bilaga, då den är ganska 
lång och bygger mer på ett tankesätt än konkreta förändringsförslag. 
 
Nyttan för TelecomCity som vi ser det är, att teorin bidrar med ett nytt synsätt på 
hur aktörer kan samarbeta trots de är konkurrenter. Vidare använder de spelteori på 
ett nytt sätt, vilket vi tycker placerar nyttan med samverkan i en annan dager. Om 
detta tankesätt skulle kunna sprida sig inom TelecomCity, tror vi att klustret hade 
kunnat få ett större mervärde för medlemmarna.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Case studie 
 

Kompetensutveckling genom samarbete 
- italienska företag i lärande nätverk 

 
Denna studie av italienska företag i samverkan har som syfte att påvisa vilka 
effekter som samarbete mellan företag kan åstadkomma. Vår förhoppning är att den 
med sina praktiska exempel ska generera nya idéer och erfarenheter om lärande 
nätverk. 
 
Inledning 
 
Idag har personalens kunskap blivit den viktigaste resursen för många företag. För 
dessa kunskapsbaserade företag är förmågan till lärande och innovation det främsta 
konkurrensmedlet. Tecken som styrker detta är den ökning av resurser som satsas 
på forskning och utveckling. Personalens kompetens och förmågan att transferera 
det till färdiga produkter, blir de viktigaste faktorerna för överlevnad i en tid då 
utvecklingen går allt fortare. Detta krav på ständigt lärande och innovation sätter 
press på företag att ständigt ta till sig nya influenser och information från relevanta 
aktörer. Aktörerna kan utgöras av forskare och företag som bedriver forskning inom 
områden som berör företaget. Feedback och lyhördhet på de krav och behov som 
leverantörer och kunder ställer och generar blir allt viktigare. För många företag tar 
dessa processer både tid och andra resurser i anspråk. 
 
I vissa regioner i Italien har företag gått samman i nätverk för att bättre kunna 
hantera dessa nya krav och förutsättningar. De utgör både ett bra praktiskt exempel 
på hur företag kan samarbeta trots de är konkurrenter samt påvisar även vilken 
nytta samverkan i nätverk kan frambringa.  
 
Lärande nätverk i realiteten, i Italien 
 
Dessa kunskapsbaserade nätverks syften är öka medlemmarnas kompetens och 
innovationsförmåga. Genom spridning av varje medlems företagsspecifika kunskap 
kommer den till nytta för fler och höjer nätverkets samlade kompetens. Spridningen 
underlättar vidareutveckling av kunskap och produkter vilket ökar nätverkets 
externa konkurrenskraft. Kunskapsspridningen skapar ett klimat som uppmuntrar 
utveckling och tillvaratagande av nya tekniker, kunskap och andra relevanta  
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aspekter. Ständig utveckling och lärande blir naturligt och fastklamrande vid 
traditioner och gamla rutiner ter sig främmande. Innovationsförmågan förbättras 
genom nya idéer, influenser och kunskaper, vilket genererar snabbare 
produktutveckling. Samband mellan icke tidigare påtänkta faktorer upptäcks och 
nyttjas vilket skapar synergieffekter, till exempel kunskaper och produkter används 
inom nya områden och för nya ändamål.   
 
Förståelsen för utsträckningen och omfattningen, av de aktiviteter som förekommer 
inom nätverket, ligger i relationerna mellan företagen. Det är relationerna mellan 
medlemmarna som styr i vilken utsträckning, och med vilket resultat, samarbetet 
kommer ske samt generera. Relationerna mellan företagen påverkas både av 
motiven till varför företagen ingick i samarbetet, kulturen och nätverkets 
organisation.  
 
Relationerna mellan aktörerna i TelecomCity är mycket bra, varvid vi håller med studien att 
motiven till samarbete påverkar relationerna när nätverket väl skapats. I TelecomCity hade 
de flesta medlemmarna överrensstämmande motiv till att gå med i nätverket vilket vi anser 
vara en av anledningarna till att TelecomCity fungerar så pass bra som det gör. 
 
Motiven och kulturens betydelse 
 
Vid studie av italienska företagskluster har det konstaterats att motiven spelar en 
stor roll för hur företagen ser på samarbete och utveckling. Många italienska företag 
hade under en längre tidsperiod svårt att klara sig själva på grund av för hård 
konkurrens, och såg nätverket som en förutsättning för överlevnad. Nätverket 
möjliggjorde, och gör även idag, arbetsfördelning så att varje enskilt företag kan 
specialisera sig och därmed utveckla ”stor” kompetens inom en smal nisch, vilket 
resulterar i bättre konkurrenskraft. Starka motiv kan leda till att medlemmarna blir 
mer benägna att delta och utveckla nätverket.  
 
Detta var något vi antog när vi utformade våra intervjuer. Vidare håller vi med studien att 
marknadssituationen i stor utsträckning styr företagens motiv för att gå med i ett nätverk. 
 
Kulturen har också betydelse för om/hur, ett samarbeta kan etableras mellan företag. 
Den kultur som råder inom de enskilda företagen påverkar människornas 
uppfattningar om många, i det här fallet, relevanta faktorer. Kulturen påverkar 
bland annat företagets uppfattning om samarbete, lärande och inställning till 
utveckling och föränderlighet. I ett företag där sekretess och antagonism ”besegra 
sina konkurrenter” är en del av kulturen försvåras omställningen till samarbete och 
öppenhet. I företag där personer med initiativ och förslag till nya idéer hålls tillbaka 
försvåras lärandet och förändring av processer/rutiner.  
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Nätverkets organisation 
 
Hur nätverket är organiserat har enligt studien stor betydelse för om samarbetet och 
lärande kommer ske kontinuerligt och naturligt när nätverket är skapat. 
 
Styrmekanismer 
 
De italienska nätverk som ingått i studien har alla karakteriserats av inga formella 
styrmekanismer, decentraliserad struktur och att alla är jämbördiga. Studien ger 
tyvärr ett fåtal förklaringar till varför och hur författarna till studien kommit fram 
till detta. 
Istället för en hierarkisk struktur låter nätverket beslutsprocesserna ske genom 
förhandlingsprocedurer, vilka sker på marknadsmässiga grunder. Detta anser 
företagen har stor betydelse för att bevara nätverkets dynamik och flexibilitet. 
Därmed kräver varje viktigt beslut en diskussion där varje medlem får yttra sig och 
beslut fattas utan hänsyn till organisatorisk makt, då ingen sån finnes. Istället är det 
upp till varje medlem att påverka förhandlingarna genom argument, finansiella 
resurser etcetera. De beslut som innefattas av denna typ av process är de som 
handlar om gemensamma satsningar inom nätverket, till exempel resurser till 
administration, nya tjänster. Tyvärr har vi ej funnit utförligare information om detta. 
 
Det sociala kapitalet 
 
En viktig faktor, av organisatorisk art, för de långsiktiga samarbetena inom 
nätverket är det sociala kapitalet. Det sociala kapitalet utgörs av personliga 
kontakter som finns mellan nätverkets aktörer. Dessa skapar kollektivt förtroende 
och solidaritet, vilket verkar som sammanhållande kitt för distriktet. Genom 
ömsesidigt förtroende undviks att någon medlem i nätverket utnyttjar eventuella 
kortsiktiga fördelar som kan missgynna nätverkets långsiktiga utveckling. Resultatet 
blir ett opportunistiskt tänkande samt, att alla inser värdet med att dela med sig 
information för att tillsammans nå gemensamma framgångar. 
 
Tekniköverföring och kompetensutveckling 
 
De viktigaste faktorerna för kontinuerliga förbättringar är kompetent arbetskraft och 
ett fungerande system för överföring av teknik och kompetens. De italienska 
nätverken, samt regionerna, har utvecklat forum/kanaler och organ för att dessa 
faktorer ska kunna verka så bra som möjligt. Vi kommer först att ge en kort beskriv 
av de olika typerna av överföring för att sedan ge ett längre, sammanhängande, och 
mer övergripande exempel. 

  98 



Co-Opetition and Communication 
within a regional growth cluster 

 
 
 

Horisontell tekniköverföring 
 
För att överföra information om ny teknik som inte har utnyttjas av företagen, har 
man skapat organisationer som har det syftet. Detta för att nätverkets medlemmar 
ska kunna vara så konkurrenskraftiga som möjligt.   
ASTER är en organisation som startats av en region i Italien med målet att fungera 
som partner vid tekniköverföring till små och medelstora företag. ASTER jobbar 
som projektledare i en grupp med flera små företag. Deras roll är fungera som 
koordinater och sköta kontakterna med externa parter till exempel finansiärer. 
Resultatet sprids sedan till andra företag inom regionen via nyhets brev, seminarier 
och workshops. ASTER erbjuder följande tjänster: 
 
1. Inventering av företagens innovationsförmåga, antalet nya produkter jämfört med 
bransch genomsnitt. 
 

2. Information om finansieringsmöjligheter, till exempel EU-bidrag samt olika 
riskkapitalister. 
 

3. Produktionsförbättring. 
 

4. Kontakt och samordning med lokala universitet. 
 
Vertikal tekniköverföring 
 
För att göra varje enskilt företag så effektivt som möjligt har man organisationer som 
har till uppgift att stärka de interna processerna i företagen. Det kan till exempel 
handla om datorutbildning och andra stöd i verksamheten som inte har direkt med 
företagens produktion att göra. 
Democenter är ett utvecklingscentrum som erbjuder tekniska tjänster. Målet är att 
sprida tekniska innovationer för att öka små och medelstora företags 
konkurrentkraft. Democenter genomför regelbundna undersökningar för att kunna 
kartlägga företagens behov samt kunna erbjuda ändamålsenliga tjänster. Målet är 
integrera teknisk kunskap från flera områden. Democenters verksamhet delas in i 
tre områden; demonstration, utbildning och utveckling  
 
1) Demonstration - Democenter har en demonstrationshall där företagen kan 
studera nya lösningar som utvecklats. Detta sker i samarbete med företag både inom 
och utanför nätverket. Fördelen är att Democenter verkar både som ett forum för 
spridning av kunskap samt, även som mellanhand mellan företagen och potentiella 
kunder (utanför och innanför nätverket). 
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Democenter är ingen traditionell mässa utan syftar till att öka utbytet av information 
och erfarenheter mellan slutanvändare och tillverkare. Democenter tillhandahåller 
även opartisk rådgivning och experthjälp för att företagen ska kunna få utvärderat 
den utrustning som demonstreras. De har vidare byggt upp en omfattande databas 
med detaljerad information om diverse företag och deras produkter till exempel 
pris, funktioner och service.  
 
2) Utbildning - Democenter erbjuder vidareutbildning för att tillfredställa företagens 
behov av kompetens och ny kunskap. Kurserna genomförs i samarbete med 
företagen och universitet. 
 
3) Utveckling - Democenter arbetar som projektledare för tillämpad forskning och 
utvecklingsprojekt ihop med företagen. Democenters övriga verksamhet bygger i 
stor utsträckning på de framgångar som teknikutvecklingen generar: Ett exempel är 
rapid prototyping, en teknik som är mycket avancerad och skapar möjligheter för 
företagen att snabbt utveckla prototyper. Syftet med tjänsten är tillhandahålla 
avancerade instrument för produktutveckling, vilka de enskilda företagen inte 
skulle ha haft råd att införskaffa själva. Vinsten med detta är ökad konkurrenskraft 
på en marknad som karakteriseras av allt kortare ledtider. Verksamheten finansieras 
av företagen och deras organisation, vilket är en bekräftelse på att de tjänster som 
Democenter tillhandhåller är efterfrågade. 
 
Vi tror att TelecomCitys aktörer skulle aktivare kunna verka för teknik spridning till övriga 
näringslivet genom att kommunen tillhandahåller en lokal för demonstration och konferenser 
med mera. Tyvärr är redan ordet FutureLand upptaget… kanske FutureZone? 
 
Administrativa tjänster 
 
Det finns organisationer som sprider strategisk information till företag verksamma 
inom samma bransch. En organisation är CITER (Centra för strategiska tjänster), 
vilka stödjer företagen med strategisk information, bland annat marknadsanalyser, 
prognoser. CITER publicerar tidskrifter samt böcker och erbjuder andra konsult-
tjänster. CITER är en typ av servicecentra, vilka beskrivs nedan.  
 
Vi tror att TelecomCity skulle kunna bygga upp en databas eller liknande teknisk lösning, 
med information om till exempel företagsrådgivning, privat service såsom städhjälp, 
barnpassning. 
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Fadderföretag och servicecentra 
 
Här nedan följer en beskrivning av hur företag inom nätverk samarbetar, samt hur  
mindre nätverk utformat servicecentra, liknande de ovan beskrivna. 
 
Många nätverk har ett ”lokomotivföretag” i en ledande position. Detta företag 
koncentrerar sig på den strategiska planeringen, försäljning och kontakt med 
marknaden. Förutom lokomotivföretagen har nätverken servicecentra vars uppgift 
varierar beroende på om det finns ”lokomotivföretag” och i vilken utsträckning de 
finns. Generellt består deras uppgift i att sprida information om ny teknik, som 
utvecklats både inom och utanför nätverket. Vidare ombesörjer de företagen med 
information om marknaden. Vilka riktning olika trender utvecklas, till exempel 
priser och andra produktattribut. De genomför marknads undersökningar, hjälper 
företagen med konkurrentanalyser, strategisk planering och marknadsföring. Inom 
vissa nätverk tillhandahåller de endast kontakten till företag utanför nätverket som 
kan bistå med ovanstående tjänster. 
De andra företagen kan därmed ägna sin tid åt sin kärnverksamhet, det vill säga 
specialisera sig inom sin nisch. Lokomotivföretagen har rollen som leverantör eller 
administration/ledning till ett antal företag. Genom samarbetet kan 
lokomotivföretaget behålla en flexibel organisation som snabbt reagerar på de 
skiftningar som sker på marknaden. Samtidigt har de tillgång till den kompetens 
som finns hos de övriga företagen i nätverket. Hela nätverket kan därmed ses som 
en flexibel organisation eftersom endast lokomotivföretaget eller servicecentrerna 
behöver ägna tid åt de aktiviteter som ligger utanför nätverkets kärnkompetens. 
Dock innebär det en risk för företagen att ge upp en del av dessa funktioner till 
lokomotivföretagen eller servicecentrena. Anledningarna är att varje enskild 
medlem kommer ett steg längre ifrån kunden samt tappar kunskap om till exempel 
strategi och marknadsföring. 
 
En enklare variant av denna konstellation som vi ser att TelecomCity skulle kunna utnyttja 
är att större och/eller mer etablerade företag ställer upp som en typ av mentorer för de 
nyetablerade och mindre företagen i klustret. Det nyetablerade företaget skulle vinna 
erfarenheter och kunskaper vilka normalt är en bromsande faktor i företags utveckling. 
Faddern å sin sida vinner på att få nya perspektiv på sin verksamhet och tjänster. 
 
En förutsättning för att kunna sprida kunskap är att man utbyter information mellan 
företagen. Vi ska nu närmare studera hur utbytet av allmän och strategisk 
information går till i italienska nätverk. 
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Informationsspridning 
 
Information sprids inom nätverket genom formella och informella forum/nätverk. 
De formella forumen är organisatoriskt formellt styrda av bland annat regler och 
används oftast för att sprida allmän information. De formella forumen fyller en 
viktig funktion eftersom de sammanställer och förmedlar information som 
publicerats, och utgör en viktig kunskapskälla för nätverket. Vidare nyttjas forumen 
av företagen för att utbyta information som redan på förhand är känd av endera 
parten. Denna typ av informationsutbyte innebär oftast att ett företag informerar 
övriga medlemmar på mötet om diverse intressanta/relevanta faktorer, till exempel 
hur kvartalsbokslutet blev och hur olika projekt framskrider. Via de informella 
forumen, som inte är beroende av formella mönster och begränsningar, förmedlas 
strategisk och företagshemlig/specifik information. Med strategisk information 
menas i studien sådan som handlar om nya projekt, produktutveckling samt andra 
affärsidéer. De informella nätverken/forumen är därför av större värde eftersom det 
är via dem det mesta av kompetensen och tekniken överförs. För att de informella 
forumen/nätverken ska kunna utvecklas och nyttjas krävs ett formellt nätverk som 
grund, enligt studien. 
 
Informationsspridningen blir ännu effektivare genom kontinuerlig omflyttning av 
arbetskraften mellan de olika företagen inom nätverket. En stor del av arbetskraften 
har ej fast anställning utan arbetar samtidigt på olika företag, alternativt för olika 
företag under olika perioder. Denna förflyttning av personer ökar kompetens- och 
teknikspridningen mellan företagen, eftersom dessa personer ”tar med sig” 
information, idéer och framförallt inspiration och drivkraft till de nya företagen. 
Vidare ökar företagens nyfikenhet på vad övriga företag gör, vilket leder till att nya 
tankar och impulser sprids inom nätverket. Produkten genererat av dessa informella 
informationssystem är att ny kunskap och nya innovationer inte blir en hemlighet 
för det enskilda företaget någon lägre tid. Relativt snabbt blir informationen känd 
för övriga företag i nätverket, vilket ökar drivkraften för hela nätverket. 
 
För TelecomCity är det inte idag realistiskt att införa detta resonemang i sin helhet, men att i 
större utsträckning arbeta i genensamma projekt får till stora delar samma effekter. 
 
För varje företag är kunderna en viktig informationskälla. Kunderna är användare 
av de produkter som nätverket producerar, och får därför ”praktisk” kunskap om 
produkternas fördelar och brister. Denna kunskap/feedback är en väsentlig del av 
informationsspridningen då den fungerar som incitament för behov av 
förbättringar. Närheten till krävande kunder är därför av stor betydelse för 
nätverkets utveckling och konkurrenskraft. 
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Den fördel som nätverket genererar är större kundgrupp än vad varje enskilt företag 
hade haft utan nätverket. I de Italienska nätverken är det framförallt 
lokomotivföretagen och de formella forumen, som bidrar med denna information 
från kunderna. Regionen är av betydelse för nätverkets framgång, eftersom närheten 
till kunder och universitet bidrar med feedback och kompetens,. 
 
Vi ska nu sammanfattat beskriva lärande nätverks betydelse och vilka resultat som 
genererats, vilket samtidigt är en sammanfattning av studien. 
 
Lärande nätverks betydelse 
 
Spridningen av kunskap är, enligt studien, avgörande för företagens utveckling. 
Formella och informella nätverk är de viktigaste forumen för att överföra 
information mellan människor och företag. Informationen handlar till exempel om 
nya produkter, innovativa försök och bättre tillverkningsmetoder. Informationen 
utbytts/transfereras snabbt och effektivt inom dessa nätverk för att höja företagens 
kompetens. Genom ett positivt klimat inom nätverket, som består både av 
samarbete och konkurrens, får företagen incitament till att använda informationen 
till nyskapande och nya tekniker. Den nätverksspecifika information, som cirkulerar 
inom nätverket, utgör därmed det viktigaste bidraget till företagens 
konkurrenskraft. Förutsättningarna för denna effektiva tekniköverföring och 
kunskapsspridning skapas i det sociala kapitalet, kulturen, organisationens form 
samt forumen. Dessa faktorer, som präglar näringslivet, skapar relationer mellan 
företagen. Andra viktiga faktorer är den geografiska närheten och att medlemmarna 
är verksamma inom likartade verksamhetsområden. Detta möjliggör fokusering på 
gemensamma problem och behov.  
Dessa nätverk är kunskapsintensiva kluster, vari know-how och innovation förädlas 
och sprids till nya aktörer, vilka sedan tillför fortsatt förädling och spridning. Enligt 
studien är denna process den absolut viktigaste faktorn i de italienska 
småföretagens kompetensutveckling och konkurrensförmåga. Vad genererar då 
detta samarbete? 
 
Resultatet av samarbete i lärande nätverk 
 
Nätverket möjliggör arbetsfördelning så att varje enskilt företag kan specialisera sig 
och därmed utveckla ”stor” kompetens inom en smal nisch, vilket resulterar i bättre 
produkter och snabbare produktutveckling (time to market). Företagens 
konkurrenskraft blir därmed bättre. Vidare kommer specialkunskapen/produkterna 
de andra medlemmarna till nytta, genom den spridning av kunskap och gemensamt 
lärande som karakteriserar nätverken.  
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Kunskapsspridningen används till gemensamma forskningsprojekt eller i något 
enskilt företag i form av forskning, nya tillverkningsmetoder och som influenser till 
nya idéer. Till följd därav stärks nätverkets externa konkurrenskraft.  
 
De bevis som studien pekar på för att lärande nätverk fungerar är, betydligt lägre 
arbetslöshet i regioner med denna typ av nätverk samt att de utgör en stor del av 
Italiens BNP. 
 
Endogen eller exogen utveckling 
 
Ett starkt nätverk kan påverka och förändra den regionala politiken och 
utvecklingen. Den lokala utveckling kan betraktas som endogen eller exogen. Den 
endogena utvecklingsprocessen drivs av företag och företagare, vilka är 
integrerade/delaktiga i det lokala samhällslivet. De tar egna initiativ till 
produktutveckling, forskning, sin egna samt regionens utveckling. Om den lokala 
förankringen saknas kallas det för exogen utveckling. Vid exogen utveckling 
kommer innovationer och influenser utifrån. Därmed har regionen blivit en inaktiv 
part som istället för att driva utvecklingen bara följer den, och därmed alltid ligger 
steget efter. En av de viktigaste förutsättningarna för att skapa endogen utveckling 
är tillgången till ny teknik, kompetens, kompetent personal, utbildningsmöjligheter. 
För att dessa faktorer ska få genomslagskraft för regioner och inte bara för ett fåtal 
företag krävs det att de tekniska innovationerna och kunskapen sprids/förmedlas 
inom nätverket, eller andra samarbetsforum. 
Nätverkets styrka och den regionala utvecklingen påverkas i stor grad om 
utvecklingen sker endogent eller exogent, antingen leder TelecomCity och 
Karlskrona utvecklingen eller så vandrar de i andra regioners/nätverks fotspår. 
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9.2 Bilaga 2 

Co-opetition - Att samarbete trots man konkurrerar 
 
Co-opetition är ett relativt nytt begrepp och tankesätt som kombinerar konkurrens 
och samarbete på marknaden. Det är en strategi som är baserad på spelteori vilken 
vi tror kan vara skapa förståelse för hur företag kan samverka i nätverk, trots att de 
är konkurrenter.  
 
Det nya tankesättet 

 
 
Innebörden i detta påstående är att företag måste kunna hantera sina relationer, 
vilka både innebär samarbete och konkurrens med samma partner. Detta stämmer 
väl in med de förutsättningar som gäller inom nätverk där medlemmarna är 
verksamma inom samma bransch. I studien av italienska småföretag i samverkan, 
och i TelecomCity, råder dessa omständigheter. Hur och varför ska företag 
samarbeta, trots de är konkurrenter, kan det budskap som författarna av boken Co-
opetition vill förmedla ge en förståelse av. Det handlar om att se på sina 
konkurrenter med ett nytt perspektiv. Att omvärdera den effekt de har både på 
marknaden och på ens egna företag. Lämpligt vore att börja med de saker som 
företagen konkurrerar med, det vill säga produkterna. Hur kan ett förändrat synsätt 
påverka relationerna med företagen inom ens bransch? 
 
Substitutens nya roll 
 
Ett substitut är en vara som tillfredställer samma behov som en annan vara, och 
därmed konkurrerar med den. Traditionellt sett har företag sett substitut som något 
icke önskvärt, eftersom företag ansåg/anser att det minskar efterfrågan på ens egen 
produkt. Företag upprättade strategier med syftet att minska den skada vilken de 
ansåg att konkurrenternas substitut hade. När man tänker i termer av Co-opetition 
ändras synen på substitut. Grunden i den nya synen ligger i att ett större utbud av 
varor oftast ökar den totala efterfrågan.  

”Affärsverksamhet mellan företag är samarbete när det gäller att 
skapa kakan, och konkurrens när det gäller att dela den”, Brandenburg & 
Nalebuff, 1996, sidan 14.  
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Detta eftersom kunderna får fler alternativ att välja mellan, vilket tillfredsställer fler 
kunders behov och därmed ökar den totala efterfrågan. Vidare innebär fler varor 
mer exponering av produkterna gentemot kunderna. Tillsammans fångar de 
kundernas uppmärksamhet bättre än ett fåtal produkter hade gjort.  
Ett komplement för en vara eller tjänst är alltså; alla andra varor och tjänster som gör 
den första varan eller tjänsten mer uppmärksammad, tilltalande och värdefull55. 
Omvänt gäller även eftersom komplement alltid är reciproka.  
Att se på konkurrerande varor och tjänster som komplement till varandra innebär 
ett nytt tankesätt på affärsverksamheten. Istället för att söka efter sätt besegra 
konkurrenter i en strid om en kaka av bestämd storlek, söker företagen efter sätt att 
göra den gemensamma kakan större56. Att finna nya komplement eller till och med 
göra existerande mer tillgängliga, blir en strategi/tankesätt som ersätter de vars mål 
är att besegra konkurrenterna.  
Alla aktörer på en marknad kan ses som spelare i ett värdenät, där var och en tillför 
något. Efter funderat igenom produkternas roll och det nya tankesätt som Co-
opetition vill förmedla, har turen kommit till företagen. 
 
Från företag till spelare 
 
Traditionell företagsekonomisk litteratur tilldelar företag oftast en roll som 
leverantör, konkurrent eller kund. Begreppen ger en statisk och ensidig syn på ett 
företag och speglar inte, alla de roller och förhållanden som ett företag har på 
marknaden. Självklart poängteras det i litteraturen att ett företag oftast har flera 
roller men själva begreppen underminerar den dynamik som företag representerar. 
För att se på företagen, inom ens bransch, med ett mera flexibelt synsätt kan de 
begrepp som Co-opetition lanserar vara ett bra hjälpmedel. De använder begreppet 
spelare istället för företag, och värdenät istället för alla relationer ett företag har. I 
begreppet spelare ligger en mera dynamisk betydelse eftersom en spelare är med 
och påverkar utgången av det spel han deltar i. Vidare är hans position i spelet hela 
tiden föränderlig, beroende av de andra spelarnas beslut och handlande57. Ett spels 
utgång styrs och påverkas av spelarnas handlingar, vilka i sin tur styrs av de regler 
som gäller. Att betrakta företagen och deras relationer som spelare i ett spel, ger en 
ny innebörd åt den verksamhet ett företag bedriver. Även ett företags relationer till 
andra aktörer får en mera dynamisk innebörd. Med det nya begreppet, och den 
dynamik som ligger i det, hoppas författarna att benägenheten att endast tilldela 
andra företag en bestämd roll ska minska. 

55 Brandenburg & Nalebuff,1996, sidan 14 
56 Brandenburg & Nalebuff,1996, sidan  29 
57 Brandenburg & Nalebuff,1996, sidan  39 
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Genom att kombinera begreppen komplement med spelare kan följande konstateras: 
 
Företag är: 
 

 
Sammanfattat kan sägas att en spelares nuvarande roll i ett spel/värdenät 
representerar bara en av alla de roller han kan ha under spelets gång. Det är därför 
farligt, att för alltid, beteckna en spelare som en leverantör eller kund efter den roll 
som han för tillfället innehar i spelet. Spelarens roll och position ändras i takt med 
nya spel och dels när förutsättningarna i gamla spel förändras. För att använda en 
metafor, kan man tänka på företagen och aktörerna inom ens bransch som Dr Jekyll 
och Mr Hyde. Med denna metafor menar författarna att: 

 

” Alla har en benägenhet att uppfatta varje företag som en konkurrent, 
dvs. ett hot. Men många spelare är inte bara dina konkurrenter utan 
även dina komplementorer. Se inte bara konkurrenter utan även 
komplementorer omkring dig”. Brandenburg & Nalebuff,1996, sidan  43. 

 
 
 

1. Komplementorer när det gäller att skapa marknader och 
efterfrågan, göra kakan så stor som möjligt, Brandenburg & Nalebuff, 1996, 
sidan 45 
 
2. Konkurrenter när det gäller att dela upp marknader, dvs. dela 
på kakan, Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan 45  
 
3. En spelare är din komplementor om kunderna värderar din 
vara eller tjänst högre när de även har tillgång till den andre 
spelarens vara eller tjänst, än när de bara har tillgång till din 
vara eller tjänst. Brandenburg & Nalebuff,1996, sidan  3. 
 

4. En spelare är din konkurrent om kunderna värderar din vara 
eller tjänst lägre när de även har tillgång till den andre spelarens 
vara eller tjänst, än när de bara har tillgång till din vara eller 
tjänst. Brandenburg & Nalebuff,1996, sidan  3. 
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”För att kunna föregripa andra spelares reaktioner på sina handlingar 
måste man försätta sig själv i deras position och föreställa sig hur de 
uppfattar spelet” Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan  63 

 
 

Mervärde 
 
En spelares position, det vill säga den styrka och makt han har i spelet, beror på det 
mervärde han tillför spelet. Mervärdet är det av värde som han tillför spelet och som 
är specifikt för honom, något som någon annan inte kan tillföra. En spelares 
mervärde är;  

 
Det värde som förståelsen av begreppet mervärde tillför i en relation/nätverk av 
karaktären Co-opetition är följande: Om en spelare begär mer än vad han kan 
tillföra spelet, är det som återstår för de andra spelarna att dela på mindre än det 
varit utan hans deltagande. Därmed är det knappast troligt att de skulle låta honom 
bli en spelare och deltaga i spelet, det vill säga samarbetet. Övriga spelare får 
nämligen ett bättre resultat om de delar upp kakan mellan sig utan dig. 

 
Vilken betydelse har begreppet mervärde för ett samarbete? Begreppet mervärde får 
spelarna att fundera igenom sina roller och aktiviteter i nätverket. Tillför du 
spelet/samarbetet tillräckligt med värde, det vill säga uppfattar de andra spelarna 
din medverkan som värdeökande för dem. Under spelets/samarbetets gång kan det 
därför vara lämpligt att varje enskild spelare funderar igenom sin roll och vad denne 
bidragit med. Vad har resultaten och reaktionerna blivit av ens handlingar och hur 
kan/bör man förändra sitt agerande i framtiden? En gemensam utvärdering kan 
även vara lämpligt för att kunna förändra spelets framtida omfattning och 
utformning. Anledningen till att utvärdera spelet/samarbetet är att varje spelare 
måste känna att spelet genererar något, samt att man har en gemensam uppfattning 
om spelet/samarbetet. Utan denna utvärdering föreligger en risk för att spelets 
utveckling avviker från spelarnas föreställningar, med resultat av omotiverade 
spelare då de inte finner spelet intressant och givande. 

 

Det värde/nytta som en spelare får ut av spelet, är sällan större än 
det mervärde som han själv bidrar med. Brandenburg & Nalebuff,1996, sidan 57 
 
 

Storleken av kakan när han är med, minus storleken på kakan när 
han inte är med. Brandenburg & Nalebuff,1996, sidan  56 
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Efter ovanstående resonemang kan följande slutsats dras: Ett spel är givande för 
varje spelare då, spelet spelas med samma uppfattning om mål, syfte och omfattning 
samt, att varje spelare finner insatsen väl värd i förhållande till det som förvärvas. 
Frågan är huruvida denna slutsats kan antas fungera i det verkliga spelet, det vill 
säga i ett samarbete mellan företag. Är det möjligt att utvärdera samt kommunicera 
det mervärde som man upplever en spelare genererar. Vidare, har varje spelare en 
klar uppfattning om målet och syftet med det spel ha deltar i, och det värde han 
önskar få ut av spelet? En inverkan på ovanstående har den grad av rationalitet som 
varje spelare handlar efter, samt hur väl formulerat och kommunicerat spelets mål 
och syfte är.  
 
Rationalitet 
 
I ett spel, där varje spelares agerande i stor utsträckning är beroende av de andra 
spelarnas uppfattningar och värderingar av de olika alternativ som finns, blir 
förmågan att kommunicera och fastställa syfte och mål viktigt. När de enskilda 
spelarnas syfte och mål med spelet är känt av medspelarna, och ett gemensamt syfte 
och mål är fastställt, ökar chansen för rationellt handlande vid beslutsfattande och 
agerande. Anledningen till att rationellt beteende/handlande är viktigt i ett 
spel/samarbete är att varje spelares resultat är beroende av de andra spelarnas 
agerande. Spelarnas agerande bygger på de värderingar och uppfattningar som de 
själva, samt spelarna gemensamt, har av spelet.  
Det som gör rationalitet så viktigt är att det handlar om Co-opetition, det vill säga 
att dels samarbeta och dels konkurrera, åtskilt genom olika men dock 
sammanhängande faser. För att varje spelare ska kunna känna tillit till de andra 
spelarna under samarbetsfasen krävs det att de inte tvivlar på de andras rationalitet. 
Med det menar vi att någon enskild spelare inte tar ett beslut, i samarbetsfasen, 
vilket missgynnar övriga spelare, med syftet att får en starkare position när det är 
tid att konkurrera.  
Med detta perspektiv får ordet rationalitet en något annorlunda innebörd än vanligt, 
då hänsyn skall tags till övriga spelare: 

 

Rationalitet enligt Svenska Akademiens ordbok: Förståndsmässig-, 
förnuftig-, ändamålsenlig-, väl planlagd handling. 
 

Rationalitet enligt Co-opetition: ”En person beter sig rationellt om 
han eller hon gör sitt bästa utifrån hur han eller hon uppfattar spelet 
och värderar de olika möjliga utfallen av det” Brandenburg & Nalebuff, 1996, 
sidan 71 
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Rationalitet enligt vår mening: En medlem i ett samarbete/nätverk beter sig rationellt 
om han/hon gör sitt bästa utifrån vad han/hon uppfattar vara bäst för sig själv och 
övriga berörda medlemmar inom samarbetet/nätverket. Detta grundas på uppsatta 
mål, regler och andra vedertagna villkor/omständigheter som nätverket eller berörda 
medlemmar tillsammans fastställt. 
 
Vilken inverkan får då rationalismens så betydande roll på spelet, och de enskilda 
spelarna? Rationellt handlande, enligt vår definition, är verken någon ny företeelse 
eller specifik för nätverk/samarbeten. Den har länge varit en förutsättning inom de 
flesta affärsrelationer, till exempel de mellan kund och leverantör. Ett företag kan ej 
tvinga fram avtal med sina leverantörer som medför att deras forsknings- och 
utvecklingsförmåga försvinner på grund av minskad lönsamhet. Samtidigt måste 
företaget driva på sina leverantörer så att de är minst lika effektiva som 
konkurrenternas. Denna, för båda parter, svåra balansgång är ett ständigt givande 
och tagande som i längden måste innebära en win - win situation, om samarbetet 
ska kunna fortgå. 
De relationer som påverkas mest i ett spel/samarbete, vilket har som syfte att 
generera mervärde, är de mellan konkurrenter. Tidigare när de ej deltog i samma 
spel karakteriserades deras synsätt till varandra av win - loose situation. När de nu 
spelar samma spel ska de tillsammans mixa ingredienserna till kakan, med syftet att 
göra den så stor och god som möjligt. När kakan sen är klar, ska de inbördes, på 
traditionellt vis, konkurrera om vem som ska få den största biten. I denna nya typ av 
relationer blir förtroendet och tilliten till de andra spelarnas rationalitet och 
solidaritet oerhört viktigt. Anledningen är varje enskild spelare kännedom om att 
samarbetsfasen följs av en konkurrensfas. Om en spelare ej känner tilltro till de 
andra spelarna så finns en risk att hela spelet/samarbetet inte fungerar. Detta 
eftersom varje spelare håller inne med sina resurser för att han misstror 
medspelarna, det vill säga ser dem som motspelare. Spelet kommer därför att spelas 
endast med de resurser som varje enskild spelare inte ser någon risk med att satsa 
och synliggöra för de andra. Resultatet blir ett spel som bara är tids och 
resurskrävande och inte ger något tillbaka. Istället för att skapa mervärde och 
samarbete, har spelet minskat mervärdet och ökat konkurrensen mellan spelare mer 
är vad som var fallet innan de trädde in i spelet. 
 
Sammanfattat kan man säga att när man spelar ett spel som har till syfte att stärka 
alla spelare, handlar det om att vara solidarisk och ej egocentrisk. För att rationalitet, 
solidaritet och tillit ska vara möjligt i ett spel förutsetts att spelarnas perspektiv och 
synsätt förändras från egocentrisk till allocentrism. 
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Mervärde: Försätt dig i de andra spelarnas situation för att bedöma hur 
värdefull du är för dem. Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan  74 
 
Regler: Försätt dig i de andra spelarnas situation för att kunna 
föregripa deras reaktioner på ditt agerande. Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan  74  
 
Uppfattningar: Försätt dig i de andra spelarnas situation för att förstå 
hur de uppfattar spelet. Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan  74 
 
               
     
              

Allocentrism 
 
När vi människor deltar i spel betraktar vi det normalt ur ett egocentriskt 
perspektiv58. Vi koncentrerar oss på vår egen position i spelet och försöker utvärdera 
huruvida vi kommer att kunna behålla alternativt förändra den, med syftet att 
försöka vinna spelet. Vår taktiska utgångspunkt är alltså oss själva och vad vi vill 
förändra för att uppnå vårt mål. Spelteorins budskap är att vi måste inse betydelsen 
av att fokusera oss på de andra spelarna, det vill säga allocentrism, då de påverkar i 
stor grad huruvida vår taktik kommer att lyckats. Detta allocentristiska synsätt 
genomsyrar hela spelteorin. Vi har tidigare redogjort för mervärde, spelare och 
komplement, vilka alla har det gemensamt att man koncentrerar sig på hur 
medspelarna uppfattar en. Din värdeökning/mervärde, de andras mervärde, kan 
endast bedömas genom att beakta medspelarnas situation och fråga sig vad av 
värde för dem man tillför spelet59.  
Ett spels element/beståndsdelar betraktat ur ett allocentriskt perspektiv får följande 
innebörd: 

 
Allocentrism är den grundläggande princip som enligt spelteorin måste finnas i ett 
spel/samarbete. Utan det försvinner snart insikten om rationalismens, solidaritetens 
samt tillitens betydelse, och med det incitamenten till dem. 
 
Vi ser här en tydlig koppling med de nätverksteorier vilka poängterar att ett nätverk bör ha 
ett öppet klimat.  
 
Trots att spelteorin så tydligt betonar vikten av allocentrism får man inte tro att den 
pläderar för att man ska strunta i sin egen position. Den menar att man måste ta 
hänsyn till de beslut och handlingar som påverkar de andra spelarna, så att spelet 
inte missgynnar någon spelare utan att alla får en chans att utvecklas.  
 

58 Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan  73 
59 Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan  74 
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Sammanfattat kan man säga att det svårhanterliga i ett spel, är just att sammanföra 
de både perspektiven, det egocentriska och allocentriska, och både förstå och handla 
efter dem. För att det ska kunna genomföras krävs både förtroende för de andras 
spelarnas rationalitet, solidaritet och tillit. Begreppet trovärdighet ska vi nu närmare 
studera, för att se vilken roll det har i ett spel/samarbete. 
 
Trovärdighet 
 
När företag ska samarbete med sina, i vanliga fall, konkurrenter krävs det att de inte 
tvivlar på deras trovärdighet. Risken är då att de inte vågar utbyta känslig 
information utan lämnar endast ut ”allmän information”. Med allmän menar vi 
sådan information som de andra spelarna kan få tag i via publicerade källor, såsom 
tidskrifter och årsredovisningar. Då hamnar hela spelet/samarbetet i en ond cirkel 
där varje spelare försöker skydda sig genom endast lämna ut allmän information, 
eller till och med vilseledande sådan.  
Trovärdighet, ur ett generellt praktiskt perspektiv, innebär att allt som företagen 
företar sig sänder ut signaler till omgivningen, vilket gör det mycket svårt att styra. 
Viktigt att beakta är att även det du inte gör, det vill säga frånvaron av respons på 
något, också sänder ut signaler. Trovärdighet handlar till stor del om uppriktighet 
och ärlighet, att lämna ut både positiv och negativ information. I ett spel måste 
spelarna våga erkänna de fel och brister som man har, det som kan kallas för negativ 
information. Annars är det svårt att etablera något utbyte som verkligen genererar 
maximalt mervärde. För att hantera detta problem åskådliggör boken Co-opetition 
de vanligaste beteendena bland människor när det gäller trovärdighet60.  

 
Vad kan nätverket då göra för att varje spelare ska känna sig trygg med att lämna ut 
känslig information till spelet/samarbetet? I grunden handlar det mycket om 
personkemi och företagskultur, vilka vi inte har för avsikt att närmare studera. 
Mycket av trovärdigheten skapas genom att parterna tydligt visar sin avsikt att 
fullfölja ett avtal om samarbete.  

60 Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan  232 
 
 

Att dölja information 
 
”När de gjort ett fördelaktigt intryck försöker folk att bevara det genom 
att begrava projekt som de avvisat, följa flocken, hitta anledningar till 
misslyckanden” Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan 236 
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Eller att de ej kommer att utnyttja samarbetet/informationen för att tillförskaffa sig 
fördelar gentemot den andra parten. Viktigt att tänka på är att trovärdigheten måste 
etableras redan i uppstarten av samarbetet. För om det ej är gjort, vilar samarbetet 
på osäker grund.  
Därför är det viktigt att parterna i ett tidigt skede visar, genom diverse avtal och 
viljeyttringar, vilka avsikter, mål de har med samarbetet. Vidare är det viktigt att 
man redogör för vilken omfattning spelet/samarbetet ska ha, det vill säga vilka 
resurser man har för avsikt att satsa. Förutom de ”traditionella” avtalen kan ett 
trovärdighets prov vara lämpligt att göra, för att alla parter ska känna tillit till 
varandra. 

 
 
Sammanfattat kan sägas att ett spel/samarbete av karaktären Co-opetition, grundar 
sig till stor del på tillit/trovärdighet. Parterna måste därför tydligt kommunicera sina 
avsikter, och syften. Att lyssna på medspelarnas avsikter och syften är minst lika 
viktigt.  
Vi har nu gått igenom budskapet samt de viktigaste begrepp som Co-opetition, med 
hjälp av spelteori, vill förmedla. Vi ska nu fortsätta med att beskriva hur man ändrar 
det spel som idag spelas till det som istället önskas.  
 
Att ändra det spel man spelar 

 

De största vinsterna kommer inte från att man spelar samma spel på ett 
annorlunda sätt. De kommer från att man ändrar spelet. Brandenburg & 
Nalebuff, 1996, sidan 232 
 

Trovärdighetsprovet, Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan 232 
 
1. Om du kan och vill leva upp till dina åtagande så acceptera ett presta-
tionsbaserat kompensationskontrakt, erbjud, ge ett prov på vad du har att 
erbjuda 
 
2. Det man gör innebär också en signal, vilket är tänka på när man funderar 
på spelets omfattning, dvs. dina åtaganden. 
 
3. Trovärdighet är och måste vara ömsesidigt. Begär därför att andra visar 
dig sin trovärdighet genom att föreslå ett prestationskontrakt, garantier etc. 
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I affärslivet är strävan efter förändringar bland det mest grundläggande som finns. 
Det handlar om att förbättra sin marknadsposition, sin lönsamhet, sina produkter 
etcetera.  
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För en spelare i ett spel är det viktigt att ha förståelse för spelets element, då de 
utgör möjligheter till förändring. Ett spels element är följande; spelare, mervärden, 
regler, taktik och omfattning61. Vi har ovan koncentrerat oss på de två förstnämnda 
då de är av störst relevans, och står för det mest förändrliga i konceptet Co-
opetition. Ändras ett av elementen så förändras även helheten, varvid ett helt nytt 
spel har uppstått.  
Det element som förändrar spelet mest är spelare. Heisebergs-principen säger att: ett 
spel förändras genom att man går in i det62. Innbörden i det är att varje gång en ny 
medlem träder in i spelet förändras alla relationer. Varje spelares mervärde, position 
i värdenätet och spelets omfattning och förutsättningar får nya värden, som måste 
byggas upp igen efter de nya förutsättningar som råder. Dock byggs ej allt upp från 
grunden då faktorerna finns kvar, de har bara blivit förändrade. Viktigt att tänka på 
är att den komplexa roll som varje spelare har, vilket även nya medlemmar har. De 
är i början av spelet dina medspela för att sedan förvandlas till dina motspelare. 
Därför är det viktigt att utnyttja samarbetet, ömsesidigt, så att bägge parter har 
stärkts. Detta är värdefullt eftersom spelarnas mervärde/konkurrenskraft mot 
företag utanför spelet har stärkts, vilket ökar chanserna att spelets/nätverkets offert 
blir det som kunden väljer. Inom spelet har spelarna alltid bättre förutsättningar för 
att diskutera fram vem som ska ”ta hem potten denna gång”, genom förhandlingar 
som inte till exempel leder till destruktiva priskrig.  
 
För att spelet/nätverket ska kunna få en sådan omfattning att alla spelare har en 
medspelare, och sedan motspelare, är det viktigt att man har tillräckligt många 
komplementorer inom spelet. Hur förs då komplementorer in i spelet?  

 
Komplementorer är, som vi tidigare nämnt, företag som traditionellt sett är dina 
konkurrenter. Med Co-opetition perspektivet är det däremot nödvändigt att ha 
komplementorer för att ens produkter och tjänster ska kunna spridas snabbare och i 
större utsträckning. Men är det lämpligt att föra in konkurrenter i spelet?  

61 Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan 78 
62 Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan 83 
 

Att föra in komplementorer i spelet, Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan 
122 
 
1. Bilda en inköpskoalition för dina kunders räkning 
 

2. Uppmuntra komplementorer att gå in i spelet. 
 

3. Skapa egna komplementorer genom avknoppning etc. 
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De gör ju faktiskt dina varor och tjänster mindre värde. Traditionell företagsstrategi 
har haft som mål att övervinna/eliminera konkurrenter, inte att hjälpa dem. Enligt 
Co-opetition synsättet kan det vara lämpligt att föra in konkurrenter i spelet. 
Anledningen ligger i att fler företag som säljer samma produkt ökar potentiella 
kunders kännedom om att produkten existerar. Man kan säga att ju fler företag det 
finns som är med och bakar kakan, desto större kaka finns att dela upp. Dessutom 
leder svag konkurrens till att företagen inte upplever speciellt starka incitament till 
att ständigt utvecklas. 
Hur bör spelarna då gå tillväga när de ska införa nya konkurrenter i spelet, för det 
gäller att tänka på att även om de är dina medspelare så är de även dina motspelare. 

 
Sammanfattat kan sägas att det är lämpligt att införa såväl komplementorer som 
konkurrenter i spelet, dels för att öka spelets omfattning och dels för att öka 
drivkraften bland existerande spelare. Nästa element som är värdefullt att utvärdera 
och förändra är det som spelarna genererar det vill säga mervärdet. 
 
Förändring av mervärdet.   

 
 
 

Förståelsen för det mervärde man som spel/nätverk genererar, för kunderna, är 
oerhört viktigt. Utan denna förståelse, vilken alla företag måste ha, kan det vara 
svårt för företagen att skapa sig ett gott rykte, eller kundlojalitet. Anledningen till 
det är att ett företags rykte och kundlojalitet, är beroende av mervärdet eftersom det 
är det som kunderna upplever att de får ut av den produkt de köpt av företaget. I en 
konkurrens präglad omvärld kämpar varje spelare/företag för att på något vis 
tillföra spelet mer värde. Generellt handlar det om att använda resurserna mer 
effektivt för att få fram bättre produkter.  

Mervärdet är den primära källan för makt i ett spel, 
Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan 152 

 
 

Att föra in nya konkurrenter i spelet, Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan 124 
 
1. Sälj din teknologi på licens, med syftet att tjäna pengar, ökad drivkraft 
och incitament till ständigt lärande och utveckling. 
 

2. Skapa andra - handskällor för att ge incitament till köpare att anamma 
dina produkter/teknik. 
 

3. Skapa egna konkurrenter inom företaget, genom team eller 
avknoppningar. 
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Det finns två begrepp som kan öka förståelsen för hur mervärdet kan förändras, de 
kallas trade-offs och trade-ons. Begreppen har som utgångspunkt att spelarna mer 
eller mindre manipulerar mervärdet genom att förändra antingen priset eller 
kvalitén, utan att kunden upplever att mervärdet förändra lika mycket som 
förändringen innebär.  
 
Skillnaden mellan Trade offs och Trade ons är att de första innebär att något måste 
offras/utbytas, till exempel att en kostnadsbesparing leder till en minskad kvalité. 
Trade ons innebär att inget behöver offras, till exempel att en kvalitetshöjning kan 
genomföras samtidigt som kostnaderna minskar. Med Trade offs lägger företagen en 
krona mer på att förbättra produkten på ett sådant vis att, kunden uppfattar 
kvalitetsförbättringen värd två kronor. Motsatt fungerar även, det vill säga företagen 
kan sänka sina kostnader med två kronor på ett sådant vis så att kunden bara 
uppfattar produkten som en krona mindre värd. Trade offs är lite riskabelt att 
genomföra om företagen inte är säkra på att kunderna komma att uppleva att 
mervärdet är detsamma som innan, det vill säga att den lägre kvalitén har följts av 
en lämplig prisminskning. Skulle kunderna uppleva att mervärdet har minskat, har 
en del av den kundlojalitet företaget byggt upp förlorats.  

 
Vad gör då begreppen så viktiga och speciella i ett spel/samarbete? Genom att 
spelarna handlar rationellt och samarbetar, kan man undvika onödiga och 
destruktiva priskrig och marknadsföringskampanjer. Vilka oftast har som enda syfte 
att besegra sina konkurrenter. Då spelarna inte behöver försöka överträffa varandra 
med säljande argument, får de mer tid att lyssna/fokusera sig på kunderna.  

Trade-offs, Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan 151 
 
1. Öka den summa kunderna är villiga att betala över vad den ökade 
kvalitén kostar. 
 

2. Minska kostnaderna utan att minska kundernas villighet att betala 
lika mycket. 

Trade-ons. Brandenburg & Nalebuff, 1996, sidan 151 
 
1. Minska kostnaderna på ett sådant sätt att det hjälper dig att 
leverera en bättre produkt, dvs. sänkt pris eller högre kvalité till ett 
lägre pris. 
 

2. Leverera en bättre produkt på ett sådant sätt att de samlade 
produktionskostnaderna inte ökar. 
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Tillsammans kan spelarna utnyttja spelets samlade kompetens för forskning och 
utveckling, vilket förhoppningsvis resulterar i produkter med högre mervärde. 
Tillsammans har företagen även ett större produktutbud varvid de kan erbjuda 
produkter som attraherar en större kundgrupp. 
 
Sammanfattat är spelare och mervärde de element som har störst betydelse inom ett 
nätverk och innehar den största förändringspotentialen.  
Avslutningsvis presenterar vi några frågor som kan vara lämpliga för spelarna att 
med jämna mellanrum beakta. De är också en sammanfattning på det budskap som 
Co-opetition står för.  
 

Spelarfrågor 
 

1. Har du ritat upp värdenätet för ditt företag, och begrundat, analyserat varför det 
ser ut som det gör? 
 

2. Vilka möjligheter till samverkan, som du idag inte utnyttjar, har du med dina 
kunder, leverantörer, konkurrenter och komplementorer? Hur är dina relationer till 
dessa? 
 

3. Hur ser spelarlistan ut idag? Hur vill du att den ska se ut, ändras? Vilka nya 
spelare skulle du önska? 
 

4. Vilka spelare och andra aktörer kan vinna på att du går med i ett spel? Vilka skulle 
kunna drabbas av det? Framförallt, vad skulle det innebära för dig? 
 

Mervärdesfrågor 
 

1. Vilket mervärde har du i spelet? 
 

2. Hur kan du förändra ditt mervärde så att du kan få ut mer av spelet? 
 

3. Vilket mervärde har de andra spelarna? Vilket intresse och nytta har du av att det 
förändras? 
 

Taktikfrågor 
 

1. Hur uppfattar de andra spelarna spelet? Hur påverkas spelets utvecklig av deras 
uppfattningar? 
 

2. Vilka uppfattningar är gynnsamma för dig och vilka vill du förändra? 
 

Omfattningsfrågor 
 

1. Vilken omfattning har ditt spel i dagsläget? 
 

2. Vad innebär spelets nuvarande omfattning för dig och hur vill du förändra det? 
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9.3 Bilaga 3 

Definition av begrepp 
 
Forum: En överrenskomen mötesplats som används för regelbunden 
informationsspridning, diskussioner, söka information. Har fysisk eller digital 
utformning, till exempel seminarier, chat, telefonsamtal. 
 
Formella forum: Ett forum som är bestående och öppna, samt likvärdiga för alla 
parter inom en avgränsad grupp/organisation.  
 
Informella forum: Personliga forum/relationer, är specifika för de som nyttjar dem 
för att kommunicera med varandra.  
 

Informationskanal: Ett verktyg som används för att förmedla information till 
någon part, till exempel forum, e-mail, databas eller kontaktperson.  
 

Information: Upplysning om någon faktor/fenomen som syftar till att redogöra 
för något. 
 
Allmän information: Information som ej är känslig/hemlig, syftar till att upplysa 
någon om något. 
 
Företagsspecifik information: Information som detaljerat/djupt beskriver något om 
ett företag till exempel nya upptäckter från utvecklingsprojekt. Känslig information, 
sprids inte till någon utan noga övervägande. 
 
Strategisk information: Information som används/skapats för strategisk planering, 
såsom marknadsanalys. Är av hemlig/känslig karaktär. 
 

Kompetens: Förmågan att utnyttja kunskapen för att skapa något.  

 
Kunskap: Kunskap är kännedom om fakta, sanningar eller principer. 
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Kluster: Klunga, massa, anhopning, samling av objekt. Aktörer/objekt av ett 
bestämt slag som har något gemensamt, t.ex. geografisk närhet, branschtillhörighet 
eller någon gemensam någon annan egenskap. Krävs medvetenhet samt uttalad 
tillhörighet av aktörerna/objektet, för att existera. TelecomCity benämns som kluster 
då det är den benämning som de själva använder sig av internt. 
 

Nätverk: Ett kluster där aktörerna/medlemmarna agerar för att uppnå något 
gemensamt syfte. I uppsatsen används begreppet nästan uteslutande för att referera, 
diskutera teorier inom ämnet nätverk.  
 

Samarbete/samverkan: Göra något med någon med ett gemensamt syfte. 
 
Aktör/medlem: Part i någon organisation, grupp, klubb eller liknande 
sammanslutning. Agerar inom sammanslutningen. 
 
Mervärde/nytta: Något som gagnar, lönar sig, ger upphov till positiva effekter. 
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9.4 Bilaga 4 
 

Diskussionsfrågor för intervjuer 

 
1. Vilka var de motiv ni hade för att bli medlem i TelecomCity? 

 
Anledningen till denna fråga är att vi finner det intressant att få reda på varför 
företagen valde att ingå i TelecomCity. Vi antar att motiven har betydelse för i vilken 
omfattning företagen deltar i klustrets olika aktiviteter och forum. 

 
2. Vad förväntade Ni att medlemskap i nätverket skulle generera?  

 
Till skillnad från motiven som mer handlar om varför företaget går med, så handlar 
förväntningarna om vad för nytta företaget tror att de kommer få ut av 
medlemskapet. 

 
3. Vad har medlemskapet genererat? 

 
Ett sätt för företagen att reflektera över vad medlemskapet i realiteten hittills 
genererat. 

 

Frågor kring information 
 
Med information avser vi sådana upplysningar som har affärsmässig betydelse 
för företaget, till exempel kunskap, teknisk spridning, information om 
utveckling och övrig marknadsinformation.  

 
1) Utbyter Ert företag information med medlemmar inom nätverket som är:  
 
a. Allmän information? 
 

b. Strategisk information, vilken inte är tillgänglig för andra utanför 
nätverket? (Marknadsprognoser, nya produkter, nyetableringar mm) 
 

c. Företagsspecifik information, vilken inte är tillgänglig för andra utanför 
nätverket? (Utvecklingsprojekt, kundgrupp, erfarenheter mm)  

 
Dessa frågor ställdes för att se vilken typ av information som utbyts i nätverket.  B 
och C ställdes för att se hur företagen ser på samarbete med andra företag i 
TelecomCity, i avseende att utbyta känslig information inom klustret. 
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2) Hur ofta utbyter ni dessa typer av information? 

 
Frågans motiv är att finna hur ofta kontakter mellan företag sker. 

 
3) I vilket syfte och ändamål utbyts informationen? 

 
För att dra slutsatser utifrån den information som utbyts så är det intressant och 
undersöka syftet för utbytet.  

 
4) Vilken nytta har informationen ifrån övriga företag inom TelecomCity haft 

för Ert företag? 
 
Syfte och ändamål med information kan skilja sig ifrån vilken nytta 
informationen skapar. 
 

5) Har informationen förändrat Ert företags konkurrenskraft externt sett? 
 
Denna fråga baserar sig på teoriernas budskap att affärsmässiga nätverk skapas 
för att stärka företagen. 
 

Forum för utbyte av information 
 

6) Vilka forum utnyttjar Ert företag och varför just dessa? 
 
Vad finner företagen intressant att deltaga i, samt varför. 

 
7) Hur är förutsättningar idag (inom TelecomCity) för att utbyta 

ovanstående information? 
 
Att se på förutsättningarna för utbytet är en vikig parameter för att kunna bedöma i 
vilken utsträckning och varför utbyte sker. 
 

8) Har ni några förslag på hur TelecomCity kan förändra arbetsgruppernas 
arbetssätt (sätt att förmedla informationen, föra diskussioner etcetera) i 
syfte göra forumen mer värdefulla för Er?  

 
Avsikten med denna fråga var att undersöka huruvida aktörerna hade förslag på 
utveckling av mötesforumen i klustret. Till exempel om en newsgroups skulle 
kunna användas för att diskutera de frågor som sak behandlas på kommande möte. 
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9) Vilka nya forum som idag inte finns i TelecomCity, skulle ni önska? 
     

Vilka önskemål finns om nya forum. Har aktörerna identifierat behov och 
önskemål som ej kommit till TelecomCitys projektlednings kännedom. 

 

Informationens tillgänglighet 
 

10)  Finns det forum idag, inom nätverket, där ni kan söka rätt på vilken 
information som de andra medlemmarna inom nätverket innehar och 
önskar? 

 

Utbyte med andra aktörer inom TelecomCity 
 

11)  Hur ofta och med vilket syfte utbyter ni information med Högskolan? 
 
 

12)  Hur ofta och med vilket syfte utbyter ni information med Kommunen? 
 

Motiven till frågorna om högskolan och kommunen är att de är två viktiga aktörer 
i klustret. Intressant fann vi det därför att undersöka i vilken utsträckning samt 
med vilket syfte företagen samarbetar med dem. 

 
13) Övriga kommentarer: 
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