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Inledning 

Behovet av ökad rörlighet på arbetsmarknaden har under senare år ofta lyfts fram 
som en nyckelfaktor i diskussionen om nationell och regional ekonomisk 
utveckling. (NUTEK 2000; Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande 2000) 
Genom att individer slussas från regioner och branscher med överskott av 
arbetskraft till områden med brist på arbetskraft ska arbetslösheten minskas. 
Individers rörlighet på arbetsmarknaden har emellertid stor potential att skapa 
positiva effekter även inom vitt skilda områden som människors hälsa, 
kunskapsutveckling och företagens konkurrenskraft. När arbetskraft rör sig på 
arbetsmarknaden bär den till exempel med sig kunskap som därmed överförs 
mellan olika organisationer (Power och Lundmark 2004). Därigenom skulle både 
företag och individer tjäna på en högre rörlighet mellan arbetsplatser. Trots dess 
positiva inverkan på diverse områden kan rörlighet också associeras med risker 
och otrygghet. Individer rycks upp ur invanda miljöer och sammanhang, och 
företag förlorar kontrollen över arbetskraften. Såväl fördelar som nackdelar 
förknippas därför med rörlighet, vilket ofta får till följd att nackdelarna tar 
överhanden. Eftersom man vet vad man har men inte vad man får verkar 
tryggheten främjas på bekostnad av rörlighet. 

Teoretiskt sett finns det anledning att tro att geografiska koncentrationer av 
nära relaterade företag, så kallade kluster, kan bidra till att minska riskerna med 
rörlighet genom att erbjuda ett stort utbud av både arbetsgivare med likartade 
krav och specialiserad arbetskraft (Marshall 1890). Lokalisering i kluster kan öka 
den takt med vilken individer byter arbetsplats och sprida kunskap mellan 
företagen. Detta kan i sin tur öka företagens innovativitet och i förlängningen 
deras globala konkurrenskraft (Power och Lundmark 2004). 

Sveriges kanske mest kända kluster finns i Kista och består av ett stort antal 
IT- och telekomföretag, med Ericsson som största arbetsgivare. I Kista finns även 
IT-universitet, forskningsinstitut, ändamålsenliga lokaler åt företag, kompetent 
arbetskraft och en modern galleria. Elektronisk tillverkningsindustri har länge 
varit kännetecknande för företagandet i området (Larsson och Lundmark 1991). 
Det har emellertid genomgått en period av förändring och är idag en vetenskaps-
baserad företagsstad med högt specialiserad arbetskraft inom IT-tjänstesektorn 
(Mariussen 2003). Ericsson har under början av 2000-talet genomgått en period 
av drastiska personalnedskärningar i Kista, vilket har resulterat i att en stor del av 
arbetskraften har friställts på arbetsmarknaden. 

Syftet med den här rapporten är att undersöka arbetskraftens rörlighet bland ett 
antal företag inom IT- och telekomklustret i Kista. Dessutom analyseras hur före-
tagen når kunskap samt om rörligheten påverkar kunskapsspridningen i klustret. 
Studien berör företagens attityder till rörlighet på arbetsmarknaden, förekomsten 
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av eventuella oskrivna regler som hindrar eller underlättar rörlighet samt den 
generella inställningen till lokaliseringen i Kista.  

 
De frågeställningar som undersöks är: 

1. Den lokala miljöns betydelse: 
• Vilka fördelar finns med lokaliseringen till Kista? 
• Vilka relationer har företagen till andra företag i Kista? 

2. Arbetskraftens rörlighet: 
• Hur går företagen tillväga när de rekryterar ny arbetskraft? 
• Har företagens relationer med närmiljön någon betydelse vid 

rekrytering av arbetskraft? Varifrån kommer arbetskraften? 
• Finns det några oskrivna regler mellan företagen kring arbets-

kraftsrörlighet inom klustret? 
3. Kunskapsspridning: 

• Hur når företaget kunskap?  
• Är arbetskraftsrörlighet en viktig strategi för att få tillgång till ny 

kunskap?  
• Hur skyddas kunskap vid avgångar? 

 
Studien består av en intervjuundersökning där tjugo företag av varierande storlek 
representeras, uppdelade enligt delbranscherna tillverkning, handel och service. 
Undersökningen har således kvalitativ design, vars resultat inte ska betraktas som 
statistiska samband utan som de djupgående relationer som finns mellan ett min-
dre antal studieobjekt (Sayer 1992).  

Rapporten inleds med en metodgenomgång. Därefter följer ett teoretiskt reso-
nemang kring arbetskraftens och kunskapsspridningens roll för ett kluster. I nästa 
avsnitt beskrivs företagsområdet Kista utifrån tidigare studier, innan det empi-
riska utfallet presenteras och analyseras. De teman som behandlas är de interv-
juade företagens syn på lokaliseringen till Kista, arbetskraftsrörlighet samt kun-
skapsspridning. Rapporten avslutas med en sammanfattande analys, där arbets-
kraftsrörlighetens roll för att sprida kunskap i kluster diskuteras närmare. 

Metod 

I den här rapporten har en intervjustudie genomförts för att studera IT- och 
telekomklustret i Kista. Studien använder således ett kvalitativt tillvägagångssätt, 
i syfte att få förståelse för hur företagen och deras representanter resonerar kring 
individers rörlighet mellan arbetsplatser. Kvalitativa metoder skiljer sig från de 
kvantitativa genom att ge mer detaljrik och pålitlig information om ett fåtal 
undersökningsenheter (Holme och Solvang 1997). Vid intervjusituationer i stu-
dien fanns det utrymme för den intervjuade att diskutera och utveckla frågorna 
samt att med egna ord uttrycka sina svar i samspel med intervjuaren. En kvalitativ 



3 

forskningsdesign ger därmed inte underlag för att formulera statistiska samband, 
men för en djupare analys av en händelse (Sayer 1992). 

Inom undersökningens ram har 20 intervjuer genomförts. På grund av studiens 
kvalitativa karaktär har urvalet av företag inte gjorts på ett slumpmässigt eller 
representativt sätt. Istället har urvalet varit strategiskt, vilket här innebär att 
”maximalt varierande fall” har valts ut i form av företag inom ett antal kategorier 
för att spegla mångfalden och variationsbredden bland Kistas IT- och telekom-
företag (Danermark m fl 1997). Tillvägagångssättet valdes för att ge nyanserad 
kunskap och belysa frågeställningarna ur så många synvinklar som möjligt.  

Tabell 1. Fördelningen av företag som deltog i studien med avseende på storlek och 
verksamhet. Antal anställda inom parentes. 

 
 Små (4-25) Medel (40-80) Stora (100<) 
Handel Analog Devices (12) Adobe Systems 

Nordic (40) 
AxCom (100) 
Arrow Nordic (125) 

Tillverkning Bluewave Microsystems 
(4) 
 

Ericsson Network 
Technologies (80) 

 
Lorentzen och Wettre 
(100) 

Tjänster Global Travel 
Management (7) 
Scoop Publishware (13) 
Cardium (18) 
Serafim Office 
Management Infocom 
(24) 
Hansa World (25) 
 

UGS (40) 
Symantec Sverige 
(43) 
Technia (70) 

Proact (110) 
Unisys (120) 
Martinsson (275) 
Oracle (300) 
Ericsson HR center 
(7000) 

 
I ett första steg selekterades företag verksamma inom IT- och telekom med 
postadress Kista1. Detta genomfördes med hjälp av de SNI-koder som i en tidi-
gare studie har använts av Power och Lundmark (2004) för att analysera IT- och 
telekombranschen i Stockholm. Därefter valdes 20 företag ut med hjälp av 
fördefinierade kategorier. Dels användes storlekskategorier – små (4-25 anställ-
da), medelstora (40-80 anställda) samt större arbetsställen (fler än 100 anställda) 
och dels verksamhetskategorier – handel, tillverkning och tjänster (se tabell 1). 
Dessutom användes ytterligare några kriterier vid urvalet. Exempelvis skulle 
företagen ha varit verksamma sedan åtminstone år 2000, för att kunna uppvisa 
viss kontinuitet i sin verksamhet. Vidare valdes i största möjliga mån företag som 

                                                 
1 Definitionen av Kista överensstämmer med Larsson och Lundmark (1991) och Sandberg m fl 

(2004/2005). Den ger ett koncentrerat studieområde och innefattar de tre stadsdelarna Kista, Husby 
och Akalla. I Mariussens (2003) studie har däremot de kommuner inkluderats som har 30 minuters 
pendlingsavstånd in till Kistas kärnområde med bil (Järfälla, Huddinge, Täby, Danderyd, Sollentuna, 
Södertälje och Solna). 
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hade ökat antalet anställda 2001-2004, medan företag som hade ett negativt 
sysselsättningsnetto eller var stabila uteslöts ur studien. Motivet var att det skulle 
finnas större sannolikhet att företagen hade nyanställt under de senaste åren och 
därigenom kunde besvara de frågor som studien avsåg.  

Företagen kontaktades i flera omgångar. Av de tjugo företag som valdes ut i en 
första omgång deltog sex stycken i studien. Resten tackade nej på grund av en 
mängd orsaker, till exempel tidsbrist, omorganisation och ovilja att delta. Vissa 
företag ansågs inte kunna besvara studiens frågeställningar eftersom de till exem-
pel hade sin rekryteringsfunktion utomlands eller hade nyligen minskat i storlek 
och kunde inte längre prata om rekrytering. Vidare bedrev ett av de tillfrågade 
företagen verksamhet som inte var förenlig med IT- och telekomsektorn. Ett stort 
tillverkningsföretag i urvalet hade utlokaliserats från Kista sedan Affärsdata 
senast hade uppdaterats. För att komplettera detta bortfall ersattes företag med 
andra inom samma kategori tills varje kategori var representerad och tillräcklig 
variationsbredd hade uppnåtts. 

Bortfallet var mest markant bland små företag som ofta verkar under mycket 
små marginaler och som i många fall tackade nej på grund av tidsbrist. De små 
företag som deltog i studien var å andra sidan ofta företag som hade ont om tid, 
men som aktivt prioriterade deltagandet. Det är således troligt att de små företag 
som intervjuades i högre grad var intresserade av studiens frågeställningar och 
var allmänt mer utåtriktade än de medelstora och större företagen som deltog i 
studien.  

Uppgifterna om företagen hämtades ur databasen Affärsdata (www.ad.se). 
Databasen innehåller en mängd information om företag som var användbar för 
studien, såsom verksamhet, företagsstorlek och sysselsättning över tid. Dessutom 
innehåller databasen företagets kontaktuppgifter vilket underlättar processen när 
de ska kontaktas. Databasen är dock inte bara förknippad med fördelar utan även 
med problem. Dels innehåller uppgifterna eftersläpningar i tid.2 Dels innehåller 
databasen en stor andel enmansföretag, som i många fall inte bedriver aktiv verk-
samhet. Dessutom inkluderar databasen enbart aktiebolag, handelsbolag, kom-
manditbolag och ekonomiska föreningar medan företag som är registrerade som 
enskilda firmor inte ingår. Vidare är endast företag som har huvudkontor i Kista 
direkt sökbara i Affärsdatas register, medan de som har arbetsställen i Kista, men 
kontoret beläget någon annanstans bara finns att tillgå indirekt, via huvud-

                                                 
2 Definitionen av Kista överensstämmer med Larsson och Lundmark (1991) och Sandberg m fl 

(2004/2005). Den ger ett koncentrerat studieområde och innefattar de tre stadsdelarna Kista, Husby 
och Akalla. I Mariussens (2003) studie har däremot de kommuner inkluderats som har 30 minuters 
pendlingsavstånd in till Kistas kärnområde med bil (Järfälla, Huddinge, Täby, Danderyd, Sollentuna, 
Södertälje och Solna). 
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kontoret. Dessa brister innebär för den här studien att urvalet av företag är 
begränsat till att vara aktiebolag med huvudkontoret beläget i Kista.3 

Företagens verksamhet – handel, tillverkning och tjänster – klassificerades 
genom SNI-koder. Stor försiktighet bör dock iakttas vid användningen av statis-
tiska branschklassificeringar (Jansson 2005). SNI-koder är en grov indelning av 
verksamheter som egentligen kan vara mycket diversifierade. Vid urvalsunder-
sökningen visade det sig också att många företag hade flera SNI-tillhörigheter. I 
undersökningen har företagen då kategoriserats enligt den första koden, som 
betecknar företagets huvudverksamhet.  

De företag som ingår i studien kontaktades per telefon under perioden juni till 
september 2005. Intervjuerna genomfördes också under samma period. Generellt 
sett intervjuades företagsledare inom mindre företag och rekryteringsansvariga i 
de fall då företagen är större. Intervjuerna kan beskrivas som halvstrukturerade, 
ett formulär med öppna frågor användes som stöd. Intervjuerna spelades in med 
hjälp av MP3 och tog generellt 45-60 minuter. Därefter har de transkriberats och 
analyserats. En av intervjuerna genomfördes på engelska och har vid citering 
översatts av författarna. 

                                                 
3 Definitionen av Kista överensstämmer med Larsson och Lundmark (1991) och Sandberg m fl 

(2004/2005). Den ger ett koncentrerat studieområde och innefattar de tre stadsdelarna Kista, Husby 
och Akalla. I Mariussens (2003) studie har däremot de kommuner inkluderats som har 30 minuters 
pendlingsavstånd in till Kistas kärnområde med bil (Järfälla, Huddinge, Täby, Danderyd, Sollentuna, 
Södertälje och Solna). 
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Teoretisk ram kring arbetskraft och kunskapsspridning i lokala 
kluster 

Lokaliseringen av företag inom liknande och relaterade branscher på distinkta 
platser, som till exempel Kista, i så kallade kluster har vuxit fram som ett ledande 
forskningsfält inom svensk kulturgeografi under 1990-talet. Arbetskraftens kom-
petens, lokal kunskapsspridning och företagens innovationsförmåga är frågor 
som forskningen alltmer har kommit att kretsa kring. Arbetskraftens rörlighet har 
under de senaste åren setts som en potentiellt viktig förklaring till hur kunskap 
överförs mellan företag i kluster och därmed gör företagen mer konkurrens-
kraftiga (Power och Lundmark 2004). Nedan följer en redogörelse för viktiga 
teorier kring arbetsmarknaders funktion i lokala kluster samt kunskap och kun-
skapsspridning. Därefter presenteras och diskuteras några tidigare genomförda 
studier av arbetskraftens rörlighet i företagsagglomerationer.  

Arbetskraftens roll i lokala kluster 

Begreppet kluster myntades av den amerikanska forskaren Michael Porter, till att 
börja med i hans bok The Competitive Advantage of Nations (Porter 1990). 
Kärnan av klusterbegreppet är insikten om att ett företags geografiska placering 
påverkar dess konkurrenskraft, produktivitet, innovativitet och tillväxt. Enligt 
Porters senaste definition (Porter 2000) är ett kluster en geografisk koncentration 
av sammanlänkade företag och övriga ekonomiska aktörer såsom specialiserade 
leverantörer, relaterade företag samt olika slags institutioner, till exempel forsk-
ningsinstitut och handelskammare. Dessa aktörer är både varandras konkurrenter 
och samarbetspartners. Ett klassiskt exempel på ett framgångsrikt kluster är 
Sillicon Valley-området i USA och de företag verksamma inom mjukvaruut-
veckling och IT som är belägna där. 

Anledningarna till att företag tenderar att samlokaliseras i kluster är enligt 
Porter (1998) bland annat smidigare informationsutbyte samt möjligheten till 
skapandet av gemensamma institutioner. Klusterföretag kan också dra nytta av 
den geografiska närheten genom att koordinera vissa aktiviteter, påverka omgiv-
ande faktorer såsom infrastruktur samt föra en dialog sinsemellan. En annan 
viktig fördel är att tillgången till specialiserad arbetskraft med relevant arbets-
livserfarenhet är större i kluster än på andra platser (Porter 1998). Den stora 
lokala koncentrationen av efterfrågan på arbetskraft hjälper till att skapa ett lokalt 
utbud av arbetstagare. Förekomsten av relaterade företag som tillhandahåller 
specialiserade kringtjänster till klusterföretagen är också en del av förklaringen 
till klusters framgång. Det skapar nämligen möjligheter till strategiska samarbe-
ten och gör att företagen på ett kostnadseffektivt sätt kan bredda sitt erbjudande 
till kund. Krävande kunder samt det faktum att man möter konkurrenter på det 



7 

lokala planet är ytterligare faktorer som gör att klusterföretagen sporras till att 
arbeta hårdare och öka sin konkurrenskraft (Porter 2000).   

Den brittiske ekonomen Alfred Marshall är föregångaren till dagens teorier om 
kluster och innovationssystem. Även han betraktade den höga graden av sam-
lokalisering av arbetskraft med specifika kunskaper som en av de viktigaste för-
delarna med geografiska koncentrationer av företag (Marshall 1890). I sin analys 
av samlokaliserade branscher fokuserar Marshall särskilt på platser som han 
kallar industriella distrikt eller fabriksstäder – manufacturing towns – till vilka 
yrkesskicklig arbetskraft koncentreras. De fördelar med denna lokalisering som 
han tar fasta på är bland annat uppkomsten av en marknad för understödjande 
verksamheter, möjligheterna till diskussioner om gemensamma angelägenheter 
samt spridningen av nya branschspecifika idéer.  

En stor fördel som en samlokaliserad bransch för med sig är enligt Marshall 
(1890) att den erbjuder ”en konstant marknad för skicklighet” (”a constant mar-
ket for skill”). Detta leder till att något av en självförstärkande process utvecklas 
genom att företag gärna söker sig till platser där de finner det troligt att hitta 
lämplig arbetskraft, med den sortens skicklighet (”skill”) som de efterlyser. Detta 
medan arbetskraften söker sig till platser där många arbetsgivare med behov av 
deras kunskaper återfinns. Man kan säga att arbetsgivare och arbetstagare gravi-
terar till samma geografiska områden. Marshall påpekar att trots att förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare till stor del har en ekonomisk grund bör det 
inte enbart betraktas ur ett ekonomiskt perspektiv utan även ett socialt. Det soci-
ala motivet till den självförstärkande processen är således enligt Marshall att både 
arbetsgivare och arbetstagare önskar ha möjligheten att relativt enkelt kunna bry-
ta förbindelsen och kunna hitta ny arbetskraft respektive nya anställningsmöjlig-
heter. Det är svårt att hos Marshall se någon antydan till eventuella nackdelar 
med en stor arbetsmarknad för specialiserade kunskaper, till exempel att företag-
en skulle kunna drabbas av kostnader och förlora viktig kunskap då ens egen 
personal rekryteras av andra företag.  

Frågan om arbetskraftens roll i lokala kluster har också nyligen berörts av 
Malmberg (2003). Han menar att ökad rumslig rörlighet av varor, kapital och 
information inte har åtföljts av motsvarande ökad rörlighet bland människor. 
Trots att det förekommer arbetskraftsflöden mellan olika platser uppvisar ändå 
människan en relativt stor grad av trögrörlighet, bland annat på grund av sociala 
strukturer. Beaktandet av denna grundläggande förutsättning för all mänsklig 
verksamhet gör att det uppstår ett behov av att vidga de analytiska ramverk vi 
använder för att studera företagsagglomerationer. I dessa borde ingå exempelvis 
teorier om den lokala arbetsmarknaden samt andra institutioner som utbildnings-
system och bostadsmarknader. Hommen och Doloreux (2003) menar att även 
litteraturen kring regionala innovationssystem har riktat alldeles för lite uppmärk-
samhet mot frågor som gäller arbetskraft och dess betydelse för exempelvis 
kunskapsutvecklingen i innovationssystem. Enligt dessa författare har forskning-
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en kring regionala innovationssystem utgått från en alltför teknisk syn på arbets-
kraft, där humankapitalet betraktas som en insatsfaktor bland andra. De områden 
som Hommen och Doloreux (2003) föreslår borde studeras vidare i samband med 
regionala innovationssystem är arbetskraftens rörlighet samt de institutioner som 
omger den lokala arbetsmarknaden och sätter ramarna för dess funktion. 

Det framgår av ovanstående redogörelse att frågan om arbetskraftens roll i 
kluster och har uppmärksammats av många forskare. Likafullt är den här aspek-
ten oftast förbisedd eller underskattad i det stora flertalet studier och teoretiska 
resonemang om företagsagglomerationer.  

Kunskap och kunskapsspridning 

Synen på kunskap och innovation som en lokalt förankrad företeelse, även bland 
de mest globala företagen, är avgörande i analysen av klusters framgång (Maskell 
och Malmberg 1999). Grunden till denna syn är uppdelningen av kunskap i två 
typer: kodifierad och tyst kunskap, en uppdelning som härstammar från Polanyi 
(1962). Den kodifierade eller explicita kunskapen är av sådan karaktär att den går 
att formalisera och dokumentera, den kan uttryckas exempelvis i text, bild eller 
hårdvara. Den tysta kunskapen däremot är personlig och finns inom individen, 
den är mycket svår att uttrycka på formella sätt (Dicken 2003). Ett klassiskt 
exempel på tyst kunskap är den om hur man cyklar. Av detta följer att den kodi-
fierade kunskapen relativt enkelt går att sprida över stora geografiska avstånd, t 
ex via tidskriftsartiklar, tekniska ritningar eller hemsidor på internet. Att ta del av 
den tysta kunskapen däremot kräver interaktion mellan individer och direkt 
erfarenhet, vilket förutsätter ett större inslag av geografisk närhet (Dicken 2003). 

Enligt klusterteorin uppstår det på den lokala nivån en kollektiv lärandepro-
cess, där såväl kodifierad, standardiserad kunskap, som tyst kunskap förmedlas. 
Detta sker eftersom den nödvändiga interaktionen mellan individer underlättas av 
geografisk närhet (Gertler 1995). Dessutom minskar även det sociala och kultu-
rella avståndet mellan individerna i ett kluster tack vare att det utvecklas gemen-
samma normer och praxis. Det innebär i sin tur att tillit skapas och kunskap över-
förs lättare. Klustermiljö är också fördelaktig eftersom specifik, efterfrågad kun-
skap ackumuleras inte bara hos arbetskraften, utan också hos omgivande insti-
tutioner (Maskell och Malmberg 1999).  

Att interaktion som leder till kunskapsspridning inte uppstår mellan slumpvist 
utvalda individer tar begreppet ”communities of practice” fasta på. Det innebär i 
korthet att den viktigaste arenan för meningsfullt utbyte av kunskap består av 
grupper av individer med likartad kunskapsbas som arbetar med gemensamma 
problemställningar (Gertler 2001). Genom ett problembaserat, experimentellt 
arbetssätt når och delar individerna i dessa grupper ny kunskap och skapar nya 
rutiner. Inom ett företag kan det finnas flera olika sådana grupper som arbetar 
med olika kunskapsområden. Dessa communities kan också sträcka sig över före-
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tagsgränserna och överbrygga geografiska avstånd vilket skulle innebära att det 
lokala klustrets roll i kunskapsspridningen minskar ju starkare en community är. 
Enligt exempelvis Amin (2000) är relationell och organisationell närhet viktigare 
för kunskapsutbyte än den geografiska närheten. Gertler (2001) hävdar dock att 
den lokala miljöns institutionella uppsättning har en stor påverkan på vilken kun-
skap och vilka idéer som sprids mellan individer och på vilket sätt. Detta talar för 
den lokala miljöns fortsatta betydelse som plats där ett snabbt flöde av kunskap 
möjliggörs. 

De senaste decenniernas snabba internationalisering och teknikutveckling har 
medfört ändrade konkurrensvillkor för de allra flesta företag med bland annat 
ökade krav på flexibilitet och snabbhet (Lundgren och Wirberg 1997). Detta 
påverkar även företagens behov av kunskap och kompetens. Enligt Lundgren och 
Wirberg (1997) finns det två huvudsakliga vägar till en mer flexibel organisation; 
den interna och den externa vägen. Internt kan företagen jobba till exempel med 
att utveckla många olika kompetenser, erbjuda fortlöpande utbildning, införa lag-
arbete och motiverande belöningssystem. Den andra vägen är att specialisera sig 
inom en smal nisch och knyta till sig externa samarbetspartners som kompletterar 
ens kärnverksamhet. Dessa organisatoriska förändringar leder i förlängningen till 
att företag efterlyser arbetskraft med både gedigna teoretiska kunskaper men även 
en uppsättning personliga egenskaper och attityder som till exempel engagemang, 
pålitlighet och förmåga att kommunicera och samarbeta med andra individer 
(Lundgren och Wirberg 1997). 

Anpassning och utbyte inom industriella nätverk 

Ett alternativt sätt att betrakta sammanlänkade och relaterade företag är genom 
teorin om industriella nätverk (se till exempel Håkansson och Johanson 1992). 
Nätverksteorin har många beröringspunkter med klusterteorin men dessa två skil-
jer sig också åt på en avgörande punkt genom att det inom den förstnämnda inte 
finns ett uttalat geografiskt perspektiv. Det finns tre huvudsakliga byggstenar i 
nätverksteorin – aktörer (t ex företag), aktiviteter (t ex biltillverkning) samt 
resurser (t ex maskiner) . Aktiviteter och resurser ges här lika stor betydelse som 
aktörer eftersom det finns starka ömsesidiga beroenden mellan alla tre. Både 
aktiviteter och resurser påverkar aktörernas beteende genom att utgöra hinder 
eller möjligheter för aktörernas agerande (Håkansson och Johanson 1993). 

Aktörerna i ett industriellt nätverk kan vara allt från enskilda individer till 
grupper av företag. De har emellertid ett antal gemensamma drag, de utövar till 
exempel kontroll över vissa resurser eller aktiviteter, de är målinriktade och strä-
var efter ekonomisk vinst (Håkansson och Johanson 1993). Dessutom innehar de 
en viss begränsad kunskap, mestadels baserad på tidigare erfarenheter, och är 
intresserade av att få tillgång till ny kunskap. Mellan aktörerna i nätverket finns 
utbytesförhållanden, till exempel mellan kunder och leverantörer. Dessa förhål-
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landen styrs och påverkas av en uppsättning regler som formuleras och omfor-
muleras kontinuerligt inom nätverket. Aktörernas inbördes relationer är dock 
aldrig enbart ekonomiska, även kunskap och värderingar sprids mellan relaterade 
aktörer. Det utvecklas inom en relation en ömsesidig orientering, som innefattar 
sådant som gemensam kunskap, gemensamt språk och delad affärsetik (Johanson 
och Mattsson 1987). 

Därutöver leder regelbunden interaktion till att aktörerna så småningom 
anpassar sig till varandra, det kan då handla om allt från teknisk anpassning av 
produktionsprocesser till administrativ anpassning av olika rutiner (Johanson och 
Mattsson 1987). Processerna av anpassning kan utgöra både en positiv och en 
negativ kraft inom nätverket. De stärker relationerna mellan aktörerna, men kan 
också leda till sårbarhet om beroendet blir alltför stort. Ömsesidig anpassning 
leder till att aktörerna är måna om att vårda sina relationer eftersom det skulle 
vara kostsamt att avbryta dem. Det finns dock även kostnader förknippade med 
själva anpassningen vilket utgör en begränsning och kan leda till förluster. 

Tidigare studier av individers jobbyten i kluster 

I detta avsnitt presenteras ett axplock av empiriska undersökningar där författarna 
försökt kartlägga och utforska hur arbetskraften och dess rörlighet förhåller sig 
till klusters utveckling och konkurrenskraft. 

Pinch och Henry (1999) drar från sin omfattande studie av ett lokalt kluster 
bestående av motorsportföretag slutsatsen att den främsta orsaken till det brittiska 
motorsportklustrets konkurrenskraft och positiva utveckling är den lokala genere-
ringen och spridningen av kunskap som till stor del sker via jobbyten. De argu-
menterar för att denna analys av arbetskraftens roll för kunskapsspridning skulle 
kunna gälla även för andra innovativa branscher. Pinch och Henry (1999) kom-
mer fram till att kunskap är den viktigaste enskilda framgångsfaktorn i motor-
sportbranschen. På grund av att ny kunskap i stor utsträckning är tyst och därmed 
individbunden är följaktligen motorsportföretagens viktigaste resurs dess perso-
nal. Trots att en hel del avancerad utrustning används i verksamheten är den 
största kostnadsposten för företagen i branschen de specialiserade ingenjörernas, 
mekanikernas och konstruktörernas löner. Pinch och Henry (1999) kommer i sin 
studie fram till slutsatsen att spridning och överföring av kunskap i det brittiska 
systemet av företag främst sker genom att kvalificerad arbetskraft cirkulerar 
mellan företagen. Dessutom är företagsnedläggningar och startandet av nya före-
tag ett vanligt förekommande fenomen i branschen vilket i sin tur bidrar till att 
öka cirkulationen av arbetskraft. Detta sammantaget för att det ständigt uppstår 
nya kombinationer av individbunden kunskap i det brittiska motorsportklustret.  

En annan studie på området är Almeida och Koguts (1999) undersökning av 
förhållandet mellan lokaliseringen av patent och arbetsmarknadsrörligheten för 
ingenjörer inom halvledarbranschen i USAs olika regioner. Patent används i 
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studien som en indikator för kunskapsspridningen i branschen. Studiens design 
utgår från det faktum att nya patent som godkänns av de amerikanska myndig-
heterna måste citera alla äldre patent som har kopplingar till det nya patentet. 
Dessutom innehåller de information om både uppfinnaren av innovationen (en 
eller flera personer) samt ägaren till patentet (oftast ett företag). Tack vare detta 
kan man genom att studera patentdata dels följa enskilda uppfinnare och deras 
geografiska hemvist samt företagskoppling över tiden, men även få en inblick i 
patentciteringarnas geografi och därigenom kunskapsspridningen inom olika 
branscher. För att fördjupa informationen om de enskilda uppfinnarna komplet-
terades data insamlade från patent med intervjuer. Almeida och Kogut (1999) 
undersöker i sin studie först och främst förekomsten av variationer mellan olika 
regioner där halvledarbranschen är lokaliserad med avseende på graden av lokal 
kunskapsspridning. Detta görs genom studier av den geografiska spridningen hos 
citerande patent som refererar till något utav dem i förväg specificerade mest 
citerade patenten (så kallade major patents). Vidare söker författarna möjliga för-
klaringar till de observerade regionala variationerna, där en viktig faktor förmo-
das vara de uppfinnande ingenjörernas rörlighet mellan olika arbetsgivare och 
olika regioner. 

Studiens resultat avslöjar att stora regionala skillnader föreligger vad gäller 
graden av samlokalisering av citerande och citerade patent. Lokal kunskaps-
spridning förekommer alltså i olika stor utsträckning beroende på region. Silicon 
Valley-området utmärker sig särskilt tack vare en avsevärt större omfattning av 
lokal kunskapsspridning än de övriga regionerna. Även med avseende på rör-
lighet på arbetsmarknaden uppvisar de studerade regionerna stora skillnader. En 
jämförelse visar att Silicon Valley återigen utmärker sig genom att ha en mycket 
större rörlighet inom regionen än flöden ut ur och in i regionen. Genom regres-
sionsanalys visar Almeida och Kogut (1999) att arbetskraftsrörlighet mellan före-
tag inom en region är en signifikant variabel som förklarar patentciteringarnas 
samlokalisering utöver sådana variabler som tätheten mellan företagen i regionen 
och antalet nya företag. Men analysen visar också att lokal kunskapsspridning 
genom rörlighet på arbetsmarknaden är långsammare än mer långväga kunskaps-
spridning som sker mellan olika avdelningar inom ett stort företag som finns 
representerat i flera regioner – alltså verkar den organisatoriska närheten i det här 
fallet spela stor roll för kunskapsspridning. En viktig slutsats som författarna drar 
av sitt material är att förmågan att utveckla kunskap inom halvledarbranschen 
verkar vara knuten till enskilda individer och deras karriärvägar. 

Kunskapsspridning genom individers rörlighet behandlas även av Dahl (2002) 
i hans undersökning av rörligheten bland ingenjörer i två danska företagsagglo-
merationer. I sin studie använder Dahl en detaljerad individdatabas med infor-
mation om bland annat individernas utbildning och arbetsplats. För att testa teorin 
om att kunskapsspridning mellan företag sker genom individers rörlighet på 
arbetsmarknaden använder han sig av inkomsten som ett mått på individernas 
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kunskap och dess värde för arbetsgivaren. Den hypotes som testas är alltså att 
personer som byter jobb får en bättre inkomstutveckling än de som stannar inom 
ett företag. Detta är i och för sig ingen ny hypotes utan snarare något av en grund-
sats inom arbetsmarknadsforskning. Det förväntade resultatet av ett arbetsplats-
byte är just högre lön. Den obesvarade frågan är om det verkligen är tillgången 
till ny kunskap som motiverar löneutvecklingen. Tänkbart är till exempel också 
att högre lön ges som en premie för den risk individen tar genom att byta arbets-
plats.  

Dahls undersökning omfattar två lokala kluster av högteknologiska företag i 
Danmark, det ena i en storstadsregion, det andra mer perifert beläget. Studien 
visar att ingenjörer som arbetar i de två lokala klustren byter jobb oftare än ingen-
jörer på den övriga arbetsmarknaden. Skillnaderna är dock i de flesta fall små. 
Analysen av ingenjörernas inkomster bekräftar att de som byter jobb under den 
studerade tidsperioden har en bättre inkomstutveckling än de ingenjörer som 
stannar hos en arbetsgivare. 

Ytterligare en kvantitativ studie av arbetskraftens rörlighet har nyligen genom-
förts av Power och Lundmark (2004). De studerar med hjälp av en individdatabas 
rörligheten hos de anställda i Stockholmsregionens IT- och telekomkluster under 
den första delen av 1990-talet. I sin undersökning fokuserar författarna på den del 
av arbetskraften i klustret som antingen har högre formell utbildning eller vars 
lön är bland de två översta percentilerna. Denna avgränsning motiveras med 
observationen att formell utbildning inte är det enda tecknet på att individen 
besitter kunskaper och färdigheter relevanta för den specifika bransch som 
undersöks. Kunnande kan även förvärvas på andra, mer informella sätt. Lönen 
anses då vara en bättre indikator för denna informella inlärning. Studiens resultat 
visar att arbetskraftsrörligheten i klustret var högre än utbytet av arbetskraft med 
resten av den lokala arbetsmarknaden, vilket tyder på att arbetsmarknaden i 
klustret varit relativt sluten under den studerade perioden. Dessutom visas att 
arbetskraftsflöden mellan de privata företagen i klustret och forskningsinstitut, 
universitet samt högskolor inte var högre än den övriga lokala arbetsmarknadens 
utbyte med dessa organisationer. I jämförelse med resten av den lokala arbets-
marknaden uppvisar klustret en mycket större rörlighet av arbetskraft mellan 
företagen, däremot är rörligheten mellan olika arbetsställen inom ett företag 
något lägre än för resten av Stockholms arbetsmarknad. 

En annorlunda slutsats dras i en aktuell studie av mindre internetföretag 
lokaliserade i Stockholms innerstad (Jansson 2005). Med hjälp av en intervju-
undersökning visas att rörligheten mellan arbetsplatser är låg och påverkas mer 
av konjunktursvängningar än en önskan om att utveckla arbetsplatsens 
kompetens. En stor del av arbetskraftens rörlighet sker genom att de anställda 
växlar mellan olika projektanställningar och arbetar på frilansbasis. Rekrytering 
till Internetföretagen sker till stor del genom informella kontakter och nätverk, 
vilket leder till att individer utifrån har svårt att ta sig in på denna slutna 
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arbetsmarknad. Augustssons (2005) studie av svenska företag verksamma inom 
interaktiv media visar att även dessa företag har en stor andel fast anställda och 
låg personalomsättning vilket antas till stor del bero på svenska arbetsmarknads-
förhållanden.  

En annan färsk studie av arbetskraftens rörlighet behandlar företag verksamma 
inom bioteknikklustret i Uppsala (Waxell 2005). Den visar att det lokala utbytet 
av arbetskraft inom klustret är stort, men att rörligheten mätt i absoluta tal var 
störst mellan bioteknikföretagen och resten av Uppsalas arbetsmarknad. 
Dessutom förekom det ett stort utflöde till Stockholms arbetsmarknad. En viss 
rörlighet mellan forskningsorganisationer och bioteknikföretagen noterades 
också, vilket kan anses gynna lokal kunskapsspridning. Rekrytering av 
kvalificerad arbetskraft hanterades i likhet med internetföretagen med hjälp av 
sociala nätverk. 
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Fallet Kista: en samlingspunkt för IT- och telekomföretag 

Kista har kommit att bli en symbol för den svenska IT- och telekombranschen. 
Företagsområdet kallas ibland för ”Nordens Silicon Valley” (www.kista.com) 
och det har rankats som ”ett av världens ledande kluster” inom IT- och telekom 
(SNK 2005). Som bakgrund till analysen av arbetskraftsrörligheten i Kista pre-
senteras här några studier som har gjorts om Kista som företagspark. Inlednings-
vis görs en genomgång av områdets utveckling mot ett IT- och telekomkluster. 
Därefter beskrivs Kistas arbetsmarknads nuvarande struktur. 

Kista genom tre investeringsfaser 

Företagsparken Kista kan betraktas som ett resultat av stadsplanering i dialog 
med företag (Larsson och Lundmark 1991; Mariussen 2003). År 1962 drog 
Stockholms regionplanekontor upp ritningarna för att Kista, ett militärt övnings-
område på Järvafältet, skulle bli en s k ABC-stad (Arbete Bostad Centrum). Den 
anlades några kilometer utanför centrum, där markpriserna var lägre och med 
närhet till det nyetablerade Arlanda flygplats. Intentionen med ABC-staden var 
att boende och arbete skulle kombineras inom samma bostadsområde. Arbets-
platser och bostäder lokaliserades till separata delar av stadsdelen, med tunnel-
banestationen och centrum som förenande element i mitten. Många bostäder 
byggdes också under 1970-talet som en del av den s k miljonprogramssatsningen, 
då ett stort antal bostäder byggdes under kort tid för att tillgodose en snabb efter-
frågan på bostäder i Stockholmsområdet (Husbys lokala åtgärdsplan 2002).  

Den typ av arbetsställen som eftersträvades i Kista var från början inte speci-
ficerat (Larsson och Lundmark 1991; Mariussen 2003). Dock fanns ett krav på att 
de verksamheter som lokaliserades till området inte skulle medföra föroreningar 
till de angränsande bostadsområdena. Det var inledningsvis svårt att attrahera 
företag till Kista eftersom början av 1970-talet innebar en svag tillväxtperiod för 
Stockholm. Den elektroniska tillverkningsindustri som fanns i huvudstaden vid 
den här tiden – SRA, RIFA och IBM – var dock i behov av större lokaler och 
beslöt sig för att flytta till Kista. Det gav början till en spontan inriktning åt 
området mot elektronikindustri. Den profilen kom sedan att lanseras från såväl 
statligt och kommunalt håll som från företagen själva. Ändamålsenliga lokaler 
tillhandahölls åt företagen och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) flyttade en 
avdelning från Stockholm till Kista, för att tillgodose företagens behov av 
ingenjörer. 1988 grundades Electrum, ett centrum där staten, Stockholms stad och 
företag i Kista var delaktiga, med syfte att främja samarbete mellan utbildning, 
forskning och elektronikindustri i Kista.   

Etableringen av elektronikindustrin i Kista på 1980-talet var enligt Mariussen 
(2003) den första fas som Kista genomgick i sin industriella utveckling (figur 1). 



15 

Tillgång till ändamålsenliga lokaler, bra kommunikationer och en stark ”image” 
var de viktigaste lokaliseringsfaktorerna för företagen vid slutet av 1980-talet 
(Larsson och Lundmark 1991). Kistas höga status underlättade bl a vid 
rekryteringen av ny arbetskraft. Dessutom ansågs det vara relativt enkelt för 
företagen att behålla sin arbetskraft vid flytt till Kista i jämförelse med andra 
potentiella lokaliseringar längre bort. Kista ansågs däremot inte vara viktigt för 
företagens kontaktnät. Köp- och säljrelationer samt olika samarbetsformer var 
svagt utvecklade mellan företagen. Företagens kontaktnät sträckte sig över Kistas 
gränser och nådde istället hela Stockholmsregionen. För handelsföretagen i Kista 
var även de globala relationerna betydande. Endast för konsultbolagen utgjorde 
även kontakter i Kista en betydande andel (30 procent av inköp och försäljning). 
Larsson och Lundmark förklarar detta med att branschen är av problemlösande 
karaktär, där nära relationer med kunderna förutsätts och där geografisk närhet 
underlättar verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1: Tre investeringsfaser i Kista. 

Källa: Figuren är baserad på en analys gjord av Mariussen (2003). 
 
På 1990-talet inleddes en andra investeringsfas i Kista. Till följd av Ericssons 
starka framfart etablerades allt fler IT- och telekomföretag i Kista (Mariussen 
2003). Detta var en period då verksamheten i Kista specialiserades till trådlös 
informationsteknologi. Stora, globala företag som IBM, Sun, Oracle, Intel, Com-
paq, Motorola, Nortel och Microsoft arbetade med utvecklingen av trådlös mobil-
telefoni. Vissa former av nätverk förekom under den här perioden mellan före-
tagen, bl a skapade Ericsson ett nätverk av konsultföretag. Ericsson attraherade 
också många utländska investerare att förlägga sina svenska kontor till just Kista. 
Enligt Mariussen (2003) var kunskap i Kista ”privatiserad”, förankrad hos 
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arbetskraften inom det enskilda företaget, som sedan spriddes med hjälp av 
arbetskraftens rörlighet.  

När den tredje generationens mobiltelefoni lanserades under 1990-talets slut 
hamnade emellertid företagen i Kista på efterkälken på grund av brist på lokaler 
och trafikproblem (Mariussen 2003). För storföretaget Ericsson hopades prob-
lemen i samband med den stora nedgången inom IT-sektorn vid millennieskiftet 
(ISA 2003; Lundström 2004). Ett huvudproblem för Ericsson var oförmågan att 
producera produkter som var attraktiva för konsumenter, men de kvarstod som 
världsledande mobilsystemleverantör. Under perioden 2000 till 2003 tvingades 
företaget att mer än halvera sin personalstyrka från 110 000 till 50 000 anställda 
inom företaget totalt. I samband med personalneddragningarna flyttade företaget 
också sitt huvudkontor från Telefonplan, en gång uppkallat efter företaget, till 
Kista. Härigenom ville företaget markera inträdet i ett nytt historiskt skede, men 
man vill också koncentrera verksamheten till en enda plats (Lundström 2004). Att 
valet föll på just Kista berodde enligt Lundström på att området som ”kluster” 
hade en starkt kunskapsbaserad miljö. 

För småföretagen i Kista innebar emellertid krisen under början av 2000-talet 
att det skapades utrymme för en ny våg av företagsamhet (Mariussen 2003). I och 
med de stora företagens tillbakagång hade lokalkostnaderna i Kista minskat och 
såväl internationella företag som också nya svenska småföretag fann sin plats i 
företagsområdet. Mängder av nya småföretag skapades i Kista och trots lågkon-
junkturen växte antalet företag i Kista mellan 1998 och 2002. Även Sandberg 
m fl (2004/2005) urskiljer en dynamik i Kista där gamla företag lämnar plats för 
nya. Många små Kistaföretag växte också till medelstora företag under lågkon-
junkturen (Mariussen 2003). För medelstora företag (10-99 anställda) var kris-
åren dock en turbulent tid, med såväl med- som motgångar. En ytterligare förkla-
ring till småföretagens framgång under den här perioden, som delvis diskuteras i 
den här rapporten, skulle kunna vara att den arbetskraft som friställdes av Erics-
son under den här perioden sögs upp av omgivande företag i närområdet. En 
liknande utveckling har urskiljts inom bioteknikbranschen när den dominerande 
arbetsgivaren i Uppsala, Pharmacia UpJohn, flyttade sin produktion utomlands, 
vilket gav upphov till en mängd avknoppningar av kunskapsintensiva småföretag 
(Waxell 2005).  

Omvälvningen innebar enligt Mariussen (2003) att företagens verksamhet 
ändrades från att vara specialiserad till differentierad (se figur 1). En starkt forsk-
nings- och innovationsbaserad verksamhet växte fram inom mycket breda och 
avancerade kunskapsområden. Den höga, lokalt förankrade kunskapsnivån var 
även fortsättningsvis en gemensam nämnare för Kistas företag. År 2001 genom-
fördes också en satsning av universitet, kommun och företag att skapa en platt-
form för innovationstillväxt i Kista: Kista Science City. Syftet var att skapa en 
”framtidsbild” för Kista (Kista Science City – Där visioner blir verklighet 2004). 
Företagare i Kista hade tidigare varit missnöjda, och området hade upplevts som 
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”tråkigt”, ”fullbyggt” och ”igenkorkat med bilar”. Nu ville man skapa ”ett av 
världens ledande kluster inom IT och telekom” genom att ”bygga […] en levande 
och växande vetenskapsstad med företag, universitet och högskolor på internatio-
nell nivå” (www.kista.com). I Kista byggdes även Kista Science Tower, ett 32 
våningar högt glastorn, som utmärker sig med att vara Sveriges högsta kontors-
byggnad. Tornet syftar till att vara ”en stimulerande arbetsmiljö som uppmuntrar 
till kreativitet och möten mellan människor” (Kista Science Tower). Det ligger i 
direkt anslutning till den nybyggda Kista Galleria, med 125 butiker, 33 restau-
ranger och 11 biosalonger, samt till tunnelbanan.  

Trots goda intentioner vid grundandet av ABC-staden Kista har integrationen 
av arbete och bostäder i Kista varit förenad med svårigheter. Mariussen (2003) 
ser detta som ett av företagsområdets framtidsproblem, eftersom det på sikt kan 
medföra att arbetskraft inte attraheras av området. Kista ingår i stadsdelen Husby, 
som av regeringen har klassats som ett av 24 bostadsområden i Sverige som är 
särskilt utsatta (Regeringens proposition 1997/98:165). Området karaktäriseras av 
en hög andel invånare med utländsk bakgrund och en sysselsättningsgrad som är 
klart lägre än riksgenomsnittet (Integrationsverket 2003). 2002 var andelen ut-
landsfödda 60 procent, varav de flesta kom från Kurdistan, Iran, Somalia och 
Eritrea (Husbys lokala åtgärdsplan 2002). Endast fem procent av Husbys invå-
nare har sin arbetsplats bland IT- och telekomföretagen i Kista. För att vända den 
här trenden har satsningar inletts för att skapa attraktiva bostadsområden i Kista, 
bland annat området Kista Gård, som även ska innehålla studentlägenheter 
(www.kista.com). Dessutom arbetar Ericsson aktivt med att integrera lokal 
arbetskraft, bl a genom projekt med Kistas lokala arbetsförmedling (Husbys 
lokala åtgärdsplan 2002).  

Företag i Kista på 2000-talet 

I företagsparken Kista existerar flera hundra företag. Olika geografiska klassifi-
ceringar och olika definitioner av företagen gör dock att uppgifterna varierar. 
Enligt Sandberg m fl (2004/2005) fanns det år 2003 cirka 200 verksamma företag 
med mindre än 200 anställda i Kista inom IT och telekom. Uppgifter i Affärsdata 
(2005) anger att det år 2004 fanns 259 företag med postadress Kista inom IT- och 
telekombranschen. I uppgifterna ingår alla företagsstorlekar men även enmans-
företag och företag som inte är aktiva inkluderas. De arbetsställen som har huv-
udkontoret lokaliserat någon annanstans än i Kista saknas. Antalet anställda var 
enligt samma osäkra uppgifter 9196 personer. 

De flesta företag som fanns i Kista 2003 har etablerats inom de närmsta 5-10 
åren, och majoriteten av dem inom de tre senaste åren (Sandberg m fl 2004/ 
2005). Dessa företag har därmed tillkommit både under den andra och tredje in-
vesteringsfasen som beskrevs ovan. Dynamiken är stor på Kistas arbetsmarknad 
med många företag som lämnar och kommer till. Nya företag i Kista är sällan av-
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knoppningar från större företag, utan är ofta inflyttade från andra delar av Stock-
holm. Enligt Sandberg m fl (2004/2005) bör Kista därmed ses som en integrerad 
del av Stockholmsregionen. Många av de något äldre företagen har inlett sin 
verksamhet inom IT-området under de senaste fem åren och har sedan flyttat till 
Kista i genomsnitt ett år senare (Sandberg m fl 2004/2005). Internationella före-
tag väljer också ofta att förlägga sitt Norden- eller Sverigekontor till just Kista. 

Verksamheten bland företagen i Kista befinner sig i en process av förändring. 
Från att ha varit inriktad på elektroniktillverkning (Larsson och Lundmark 1999) 
har den nu alltmer övergått till konsult- och dataserviceverksamhet (Sandberg 
m fl 2004/2005). Ett företags verksamhet är ofta differentierad, så att samma 
företag utför flera olika typer av verksamhet. De vanligaste verksamheterna i 
Sandbergs m fl (2004/2005) studie var tjänster inom konsult och dataservice, som 
över 65 procent av företagen var verksamma inom. Annan vanlig verksamhet var 
produktion av mjukvara, forskning samt handel (50 procent) samt telekom/ 
infrastruktur (30 procent). Bara 20 procent utförde hårdvaruproduktion. Även 
enligt uppgifter från Affärsdata dominerar tjänsteföretagen i Kista år 2004 (figur 
2), medan i synnerhet tillverkningsföretagen är frånvarande. Eftersom många 
arbetsställen inte finns representerade i Affärsdata4 bör dock uppgifterna snarare 
betraktas som en tendens än som exakta uppgifter. Det överlägset största till-
verkningsföretaget i Kista, Ericsson Micro Components med 400 anställda, finns 
dessutom med i figur 2, men utlokaliserades till Tyskland under samma 
tidsperiod. Den minskande produktionsinriktningen betraktar Mariussen (2003) 
som ett framtida problem för Kista. Området skulle därigenom förlora en viktig 
kunskapsbas inom innovationssystemet.  
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Figur 2. Huvudsaklig inriktning bland IT- och telekomföretag i Kista. N = 259 
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Bilden av vad företag tycker är viktigt i Kista har delvis förändrats sedan slutet av 
1980-talet. Det som företagen i Kista tycker är avgörande för att bedriva sin verk-
samhet på ett framgångsrikt sätt år 2003 är framförallt att vara nära lokaliserade 
till en marknad och att ha tillgång till kompetent personal (Sandberg m fl 2004/ 
2005). Först på andra plats kommer ändamålsenliga lokaler och kommuni-
kationer, som rankades högst 20 år tidigare, tillsammans med god infrastruktur 
vad gäller telekom. Företagen tycker att Kista uppfyller samtliga av dessa krite-
rier mycket väl.  

Storleken på företagen i Kista varierar kraftigt. En stor andel, 20 procent, var 
enmansföretag i en studie som endast undersökte företag med upp till 200 an-
ställda (Sandberg m fl 2004/2005). Medianen i denna population var sex anställ-
da och medelvärdet 19, men om alla enmansföretag undantogs höjdes medianen 
till tio anställda och genomsnittet till 24 anställda. En fjärdedel av företagen 
hyrde dessutom in 1-4 konsulter. Endast sex procent av arbetskraften var tids-
begränsat anställd. Sysselsättningstillväxten var under 2003 totalt sett negativ. 
Rörligheten av arbetskraft var dock hög. I genomsnitt hade 2,6 personer anställts 
och 4,6 slutat, varav de flesta hade avskedats. Störst var omsättningen bland 
medelstora företag med 20-49 anställda. Branschen var vidare mycket 
mansdominerad; endast en femtedel var kvinnor. Majoriteten av de anställda var 
30-40 år, och medelåldern 38 år. Enligt en jämförelse med interaktiva medie-
företag var de anställda inom IT- och telekombranschen därmed betydligt äldre, 
trots att båda branscherna är relativt unga.  

Att tillägna sig kunskap är en viktig del av företagens konkurrenskraft. Utbild-
ningsnivån hos de anställda i Kista var i regel hög; cirka 70 procent hade hög-
skoleutbildning på minst tre år (Sandberg m fl 2004/2005). Specialistkompetens 
var den egenskap företagen värderade högst hos sina anställda, som hela 60 pro-
cent av företagen tyckte var helt avgörande. Den absolut viktigaste källan till 
lärande för de anställda ansågs vara överföring av kunskap inom det egna före-
taget. På andra plats kom lärande från företag utifrån. Sandberg m fl (2004/2005) 
delar därmed bedömningen att rörlighet mellan företag kan vara en viktig meka-
nism för kunskapsöverföring inom branschen. Minst viktigt ansågs det generellt 
vara att tillägna sig kunskap genom olika formella vidareutbildningar. Trots att 
spetskompetens är avgörande inom branschen avdelas därför, enligt Sandberg 
m fl (2004/2005) mycket litet tid åt kompetensutveckling. En tredjedel av 
företagen erbjuder inte sådan tid åt sina anställda, och bland övriga företag får 
majoriteten 1-5 dagar per år. 

Är Kista ett kluster? 

Alltsedan grundandet av ABC-staden Kista har samarbetsformer mellan företag 
och statliga aktörer, samt integration av olika samhällsområden varit en medveten 
strategi för att stärka Kista. Frågan är dock hur starka länkarna är mellan före-
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tagen i Kista och om området kan betecknas som ett kluster. Frågeställningen har 
varit aktuell inom de undersökningar som har gjorts om Kista, men uppvisar 
något motstridiga bilder.  

Enligt Larsson och Lundmarks studie (1991) bedrev inte företagen i Kista 
något närmare samarbete med varandra under slutet av 1980-talet. Företagens 
relationer med säljare och köpare sträckte sig främst till den övriga Stockholms-
regionen samt till den internationella arenan. Undantaget utgjordes av konsult-
företagen, som hade en tredjedel av sina kontakter inom Kista. Dessutom uppgav 
61 procent av samtliga företag att de hade någon form av nära samarbete med 
andra företag eller institutioner i Kista, i synnerhet inom forskning och utbild-
ning. Endast 10 procent av företagen ansåg dock att det teknologiska samarbetet i 
Kista hade stor betydelse för företagets innovationsprocess. Det förekom inte 
heller något nämnvärt utbyte av arbetskraft mellan företagen. Studien granskade 
särskilt tre stora företag, som inte hade något samarbete med andra företag i 
regionen. Kompetens fanns inom det egna företaget och andra företag sågs som 
konkurrenter. Larsson och Lundmark antar att detta kan generaliseras även till 
andra företag i Kista. Deras slutsats är därför att Kista vid slutet av 1980-talet inte 
gick att jämföra med liknande industriella miljöer i Västeuropa och USA, exemp-
elvis Silicon Valley.  

Mariussen (2003) försvarar klustertesen i Kista med att det är viktigt att se till 
utvecklingen över tid. Vid slutet av 1980-talet hade ännu inget kluster bildats i 
Kista. Under den andra investeringsfasen, 1990-talet, betecknar han dock Kista 
som ett ”globalt kluster”, med en ”avancerad och högt specialiserad profil” inrik-
tad mot trådlös mobiltelefoni. En viss grad av samverkan inleddes mellan företag 
i området under den här tiden. Mellan de större företagen var samarbetet något 
haltande, exempelvis inleddes ett samarbetsprojekt mellan Microsoft och Erics-
son som aldrig avslutades. Däremot skapade Ericsson ett regionalt nätverk bestå-
ende av IT-konsulter i Kista. Härmed utvecklades Kista till ett kluster med lokalt 
förankrad kompetens, men med Ericsson som stark bas. Arbetsmarknaden och 
rörligheten inom och mellan företagen var ett viktigt kitt för att länka samman 
företagen i regionen. Eftersom det så tydligt var baserat på Ericsson menar dock 
Mariussen att det ännu inte kunde räknas som ett fullvärdigt kluster, utan snarare 
som en agglomeration av företag som saknade starka horisontella länkar mellan 
varandra. Men Mariussen påpekar att processen fortsätter och att Kista under 
2000-talet har utvecklats vidare. Samtidigt som företagen i området har blivit mer 
diversifierade i sin verksamhet hålls de samman av den lokala, högt speciali-
serade kompetens som finns förankrad hos arbetskraften. Vidare stärks klustret 
av den starka institutionella miljö som har utvecklats kring Kista Science City. 
Den anses vara en viktig del i processen att få företag i området att samverka och 
växa genom sitt samarbete. 

Sandberg m fl (2004/2005) är kritiska till att beteckna Kista som ett kluster, 
eftersom endast en låg andel produktionssamarbete förekommer mellan företa-
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gen. Hälften av företagen lägger varken ut IT-verksamhet på andra företag eller 
utför underleverantörsarbete åt andra företag inom Kista. 41 procent av företagen 
hade utfört uppdrag åt andra företag inom IT-branschen, men den lokala förank-
ringen var begränsad eftersom bara 11 procent av tjänsterna utfördes åt andra 
företag i Kista. Överlägset störst var den lokala samproduktionen inom konsult- 
och dataservicesektorn. Drygt 20 procent av tjänsterna utfördes lokalt, vilket 
överensstämmer med Larsson och Lundmarks (1991) studie. Eftersom samarbetet 
är begränsat inom dessa led blir även antalet kontakter ”face-to-face” begränsat. 
Det är i stället inom Storstockholmsregionen som samarbeten sker. Enligt Sand-
berg m fl (2005: 24) är bilden av Kistas IT-sektor att den är ”öppen mot regionala 
och globala […] nätverk, snarare än av slutna lokala kluster”. Vid sidan av 
produktionsnätverk förekommer dock en rad andra samarbeten inom området. 
Hälften av företagen uppger att de har ”erfarenhetsutbyte” respektive ”strategiska 
samarbeten” med företag som är lokaliserade i Kista och 25 procent av företagen 
deltar i någon form av nätverk. Bara 23 procent av företagen tycker att ”närhet till 
andra IT-företag” är viktigt för verksamheten i Kista, men däremot anser 87 pro-
cent att de har denna närhet. Sandberg m fl (2004/2005) anser att samarbetet var 
lägre än förväntat, vid sidan av just erfarenhetsutbyte och strategiska samarbeten. 
Även samarbetet med universitet och forskningsinstitut var relativt lågt: 12 res-
pektive 6 procent. En viss rekrytering har dock skett av studenter från IT-uni-
versitetet till företagen, antingen till fasta jobb eller som exjobbsarbetare och till-
fälliga jobb. Kontakten mellan studenter och företag anses därmed vara relativt 
hög i Kista.  

Utgångspunkter för den föreliggande studien 

Det som beskrivs ovan utgör viktiga bakgrundsfakta för den förestående studien. 
Det är för det första viktigt att se utvecklingen i Kista som en process. Företags-
området är ungt och under ständig omvandling. I nuläget ingår det i en fas av 
differentierad verksamhet, men det hålls samman av spetskompetens inom IT-
området (Mariussen 2003). En avgörande faktor är, för det andra, den minskande 
tendensen av produktionsrelaterad verksamhet i området till förmån för tjänste-
baserat näringsidkande. Om utvecklingen är varaktig får de uppgifter som 
behandlar just tjänstebranschen extra stor tyngd i analysen av Kista. Det här är ett 
viktigt inlägg i diskussionen om Kista som ett eventuellt kluster, eftersom ten-
denserna till lokalt baserade samarbeten och kund- och säljrelationer var avsevärt 
högre inom just tjänstebaserade verksamheter (Larsson och Lundmark 1991; 
Sandberg 2005). Slutligen antar man att den kunskapsintensiva IT-branschen i 
Kista får en viktig del av sitt tillskott av kunskap genom rörlighet mellan företag 
(Mariussen 2003; Sandberg m fl 2003/2004). Dessa är frågor som kommer att 
diskuteras vidare i den här rapporten. 
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Kluster, rörlighet och kunskap – redovisning av undersökningen  

Av bakgrundsöversikten framgår att Kista är ett relativt ungt industriområde, som 
har utvecklats mot specialiserad verksamhet inom IT och telekom. Trots att det 
av vissa har kritiserats (Larsson och Lundmark 1991; Mariussen 2003; Sandberg 
m fl 2003/2004), finns det starka argument som talar för att Kista skulle beteck-
nas som ett kluster, inte minst av den egna organisationen Kista Science City. En 
av konkurrensfördelarna för ett kluster anses vara hög rörlighet av arbetskraft, 
som kan bidra till ökad kunskapsspridning. Det följande avsnittet är en empirisk 
redogörelse av de undersökta företagens upplevelser av att vara lokaliserade i 
området samt deras inställning till rörlighet och tillgång till ny kunskap. 

IT- och telekomföretagen i Kista 

Specialiserad verksamhet inom brett fält 

Företagen i studien uppvisar stor variation beträffande både verksamhet och stor-
lek (tabell 1). Sju av företagen i studien har färre än 25 anställda och betraktas 
därmed som små företag. Fem medelstora företag intervjuades – dessa har mellan 
40 och 80 anställda. Åtta studerade företag har drygt hundra anställda i Kista och 
tillhör således kategorin stora företag. Vad gäller fördelningen på verksamhet 
sysslar fyra av företagen huvudsakligen med handel. De agerar enbart på den 
svenska marknaden och säljer och marknadsför produkter som antingen köps in 
från externa tillverkare eller utvecklas inom bolaget på andra håll i världen. Ett 
handelsföretag uppger också att de erbjuder kompetens inom logistik och design 
utöver sitt produktsortiment. Tre företag har tillverkning som huvudverksamhet, 
åtminstone enligt officiell statistik. Själva beskriver företagen sin verksamhet i 
termer av tankesmedja och prototypskapande samt slutmontering och kvalitets-
kontroll.  

En majoritet av företagen, de återstående tretton, är verksamma inom någon 
form av tjänsteproduktion, även om den kan se väldigt olika ut. Fördelningen av 
företag i studien återspeglar således den växande trenden i Kista mot ökad 
tjänsteproduktion. Tre mindre tjänsteföretag tillverkar egen specialiserad pro-
gramvara som de sedan säljer inom sin valda nisch, till exempel till medieföretag. 
En annan vanlig inriktning, som återfinns inom alla storlekskategorier, är IT-
lösningar. Där använder man sig av programvara som antingen tillverkas inom 
bolaget, fast utanför Sverige, eller köps in från olika partnerföretag för att bygga 
lösningar anpassade efter kundens förutsättningar. De intervjuade företagen 
tillhandahåller lösningar inom områden som IT-säkerhet, produktlivscykel-
hantering, nätverk, datalagring och informationshantering. Två av företagen, ett 
litet och ett stort, har drift och service tillsammans med försäljning som sin 
huvudverksamhet. Det handlar om sådant som installation och service av tele-
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fonväxlar samt support och drift av hemma-PC. Slutligen genomfördes också en 
intervju med Ericssons personalavdelning. Ericssons verksamhet sticker ut från 
de övriga företagen på grund av sin bredd och storlek. Bolaget dominerar Kista 
på många sätt, till exempel genom att vara kund till många av de närliggande 
företagen och genom ett stort antal anställda. Verksamheten låter sig inte beskri-
vas alltför kortfattat, men generellt kan man säga att Ericsson i Kista till stor del 
består av forsknings- och utvecklingsverksamhet, bland annat inom system för 
telefoni, samt marknadsföring och försäljning gentemot företag, operatörer och 
statliga aktörer. 

De anställdas snittålder skiljer sig inte mycket mellan de intervjuade företagen. 
De flesta uppger en snittålder för de anställda i Kista på någonstans mellan 35 
och 38 år. Åldersspridningen varierar däremot mellan företagen, där de nybildade 
företagen ofta har en lägre medelålder och liten åldersspridning med ett flertal an-
ställda i trettioårsåldern. Mer etablerade företag däremot tenderar att ha större 
spridning och följaktligen fler anställda över 40 år. Könsfördelningen på företag-
en varierar från trettio till noll procent kvinnor, med några undantag, tre utav 
handelsföretagen har mellan 40 och 55 procent kvinnliga anställda och ett litet 
tjänsteföretag består till 70 procent av kvinnor. Några informanter uppger att de 
gärna skulle anställa fler kvinnor, men att det är svårt att få tag på kvinnliga 
tekniker och kvinnor som har gått relevanta högskoleutbildningar. 

Vad gäller de anställdas utbildningsnivå är variationen stor mellan företagen. 
Sju företag uppger att huvuddelen av deras anställda har en akademisk utbildning 
– oftast handlar det då om civilingenjörer. Utav dessa är sex tjänsteföretag och ett 
tillverkningsföretag. Nio företag säger sig ha en jämn fördelning mellan anställda 
med akademisk utbildning och utan. Individer utan högskolebakgrund är oftast 
tekniker eller säljare, många av dem har genomgått någon form av specifik 
teknisk utbildning eller har en lång erfarenhet från branschen. Fyra företag 
uppger att en mindre andel av deras anställda har akademisk examen. Bland dessa 
finns både tillverkande företag, tjänsteproducenter och handelsföretag. Tjänste-
företagen i denna kategori menar att formell kompetens inte är viktig för deras 
verksamhet utan att det handlar om att anställa personer med rätt inställning och 
förmåga att samspela med kunderna.  

Stora skillnader föreligger mellan företagen vad gäller deras organisation och 
ägarförhållanden. Sju företag är dotterbolag till stora amerikanska koncerner, 
vilket naturligtvis påverkar deras verksamhet med avseende på allt från interna 
rutiner, inte minst vid rekrytering, till produktutbud och möjligheter till fortbild-
ning för de anställda. Fem företag ingår i större svenska koncerner som i sin tur 
med ett undantag är noterade på Stockholmsbörsen. Dessa uppger i de flesta fall 
att de har ett stort handlingsutrymme gentemot sina ägare, så att de i princip drivs 
som självständiga bolag med egna policyn osv. Övriga företag är självständiga 
men har olika former av ägande. Ett av dem är börsnoterat på Stockholmsbörsen, 
två ägs till viss del av riskkapitalbolag och till viss del av grundaren respektive ett 
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större börsnoterat bolag. Slutligen ägs fem små bolag privat, dock är de i några 
fall delar av en privatägd koncernstruktur. Grundaren är oftast majoritetsägaren i 
de här bolagen. I dessa fall är också grundarna involverade i verksamheten. 

Kista som företagsmiljö 

Enbart ett av de undersökta företagen har befunnit sig i Kista sedan bolaget 
etablerades. Övriga undersökta företag etablerades på andra håll i Stockholm, 
men flyttade sedan när tidigare lokaler inte var ändamålsenliga, till exempel kan 
de ha blivit för små. Hela tolv av tjugo intervjuade företag flyttade till Kista på 
2000-talet och drog då fördel av det gynnsamma prisläget på lokaler som följde 
efter IT-kraschen 2001 och Ericssons personalneddragningar. Fyra undersökta 
företag flyttade till Kista på 1990-talet, ett på 1980-talet och två på 1970-talet då 
området var nyetablerat. 

Det framkom i huvudsak tre typer av svar på frågan hur det kommer sig att 
företaget lokaliserades till Kista. Det vanligaste svaret var att flytten inte hade att 
göra med själva området utan att den istället berodde på att det var fördelaktigt 
ekonomiskt sett, att det fanns tillgång till bra kommunikationer samt att lokalerna 
var ändamålsenliga för verksamheten. En informant uttryckte det som att ”det var 
inte Kista i sig som drog utan det var de andra affärsmässiga besluten kring” 
(företag nr 16). Ett företag uppgav också att personalen fick välja mellan tre 
företagsområden och valde då Kista.  

Den andra typen av svar var att företaget sökte sig till Kista på grund av de 
andra företag som redan fanns där. Sex företag uppgav detta som huvudanledning 
till sin lokalisering. Det uttrycktes dels som att området har en image som passar 
bra ihop med företagets verksamhet och dels mer direkt då företagen uppgav att 
flytten berodde på att man ville få större geografisk närhet till kunder och 
leverantörer. Slutligen uppgav också fem företag att flytten till Kista berodde på 
en kombination av att det fanns funktionella lokaler och att man fick geografisk 
närhet till andra företag i området. Således påstod hälften av företagen att de 
flyttade till just Kista för att de då kom närmare sina partners, kunder eller 
leverantörer i området. 

Nästan alla intervjuade företag menade att goda kommunikationer är en av 
Kistas främsta fördelar. Det var dels de lokala kommunikationerna inom Stock-
holmsregionen, inklusive kollektivtrafiken, som man betonade som viktiga. Dels 
talade man varmt om närheten till Arlanda vilket underlättar resandet både inom 
och utanför Sverige. Det kan exempelvis vara viktigt då man bedriver 
kursverksamhet i sina lokaler eller reser mycket till kunder. Dessutom är närheten 
till de stora motorvägarna av vikt, bland annat för handelsbolagen.  

Drygt hälften av företagen uppgav att närheten till kunder, partners och 
leverantörer var en fördel med att vara lokaliserad i Kista. Även i de fall då detta 
inte sågs som en huvudanledning till att man flyttade till området kunde det 
uppfattas som en fördel att vara geografiskt nära sina affärskontakter: 
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visst är det en fördel att kanske på lunchen till och med kunna stöta ihop 
med sina kontakter bara så där. Att inte bara se dem vid bokade möten och 
[…] under förhandlingar och så har det ju varit mycket spring fram och 
tillbaka och sådär. Så visst kan det vara en fördel att ha nära då (Företag nr 
10). 

Ett litet tjänsteföretag beskrev hur man drar fördel av närheten till sina stora sam-
arbetspartners vid utveckling av nya produkter: 

i utvecklingsprojekt så sitter Apple här då och vi kan ta del av deras expertis 
när de kommer hit, så drar de igång seminarier, och vi kan skicka över 
någon bara över dan, snarare än att skicka dem med hotell och… Och 
samma sak kommer att hända även på Microsoft […] när vi nu tätar till 
samarbetet med dem. (Företag nr 4) 

Men det fanns också de som var av åsikten att den omedelbara närheten inte 
påverkar kontakterna med kund- eller leverantörsföretag nämnvärt. Ett stort 
tjänsteföretag, med omedelbar närhet till en viktig leverantör, menade till exem-
pel att samarbete med leverantörer underlättas av närhet men att det även finns 
andra, marknadsmässiga parametrar som avgör samarbetets kvalitet. 

Några företag nämnde Kistas image som en fördel för deras verksamhet. Kista 
är ett känt namn, till exempel för de individer man är intresserad av att rekrytera. 
Den generella uppfattningen är att Kista är ett trevligt område att arbeta i. 
Dessutom känner andra företag, både i Sverige och utomlands, till området och 
associerar det med IT-branschen vilket kan vara positivt: 

Kista, det är mer ett begrepp. På så sätt är det enklare marknads-
kommunikativt att säga att vi sitter i Kista, det är mer vedertaget och kanske 
mer kvalitet. För att där sitter mycket IT-bolag och ”Sveriges Silicon 
Valley”, som man kan tycka vad man vill om, men det finns ändå nån sån 
typ av allmän uppfattning runt om (Företag nr 2). 

Som en annan fördel ville några företag lyfta fram Kista Galleria och det utbud 
av service, restauranger och shopping som finns lättillgängligt för företagens an-
ställda. Det är till exempel positivt att kunna sköta ärenden på lunchen. Många 
såg i synnerhet det stora restaurangtorget i gallerian, Food Court, som en naturlig 
plats för spontana möten med till exempel affärskontakter och gamla kollegor: 

om man är där på lunchen så ser man ju både den ena och den andra. […] 
man möter gamla kollegor och det är ju alltid ett bra sätt att höra sig för lite 
vad som händer och… lite såna informella kontakter (Företag nr 10). 

Två små företag nämnde att det är enklare att göra företaget känt och sprida 
information om sin verksamhet efter flytten till Kista, ”man kan ha en annan 
kontaktyta än [om] vi sitter isolerade” (Företag nr 2). Även ett stort tjänsteföretag 
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uppgav att det var lättare för dem att synas i Kista jämfört med deras tidigare 
lokalisering. 

Överlag var företagen nöjda med sin lokalisering. Den enda nackdel som 
framkom var att Kista ligger långt från centrala Stockholm. Det har nämnts att 
det har varit en jobbig omställning för personalen när företagen flyttat till Kista, 
särskilt för dem som bor långt bort.  

Relationer mellan Kistaföretag 

De flesta undersökta företag upprätthåller affärsmässiga relationer med åtmin-
stone något eller några andra Kistaföretag. Det kan handla om att man har kunder 
eller leverantörer i området. Många uppger också att deras partnerföretag åter-
finns i Kista. I dessa fall handlar partnerskapen till exempel om att ett företag 
säljer ett annat företags produkter, inkluderar dem i sitt erbjudande till slutkun-
den, eller om samarbete på utvecklingssidan. I några fall ligger också företagens 
konkurrenter i området. Många gånger beskrevs det dock som en slump av infor-
manterna att de här relationerna finns inom Kista och att de aktuella kunderna 
och leverantörerna fanns redan innan flytten till området. Ett litet företag har 
gjort en avvikande erfarenhet då de menar att flytten till Kista medförde att de 
kunde attrahera nya kunder: 

det mest självklara är att har man inte kunder så kommer man till Kista för 
att få kunder. Sedan vi har flyttat så har vi fått förfrågningar av andra 
företag som behöver små utvecklingstjänster (Företag nr 5). 

Som nämnts tidigare var det också två företag som flyttade verksamheten till 
Kista som ett led i att vårda relationerna med sina kunder och leverantörer. Man 
menade till exempel att närheten gör att det blir ”mycket lättare för både kund 
och anställd när man ska träffas och knyta kontakter” (Företag nr 3). 

De flesta av företagen uppgav dock att de har merparten av sina affärskontak-
ter på andra håll än i Kista; inom hela Stockholmsregionen, i andra delar av 
Sverige samt internationellt. Den starkaste internationella prägeln har de företag 
som ingår i olika amerikanska koncerner. De upprätthåller täta kontakter med 
sina syster- och moderföretag på olika nivåer inom Norden, Europa och globalt 
inom frågor som vidareutbildning för personalen, policyfrågor, strategiska frågor.  

Genom Kista Science City Företagsgrupp har företagen fått en kanal för sam-
arbete och erfarenhetsutbyte. Organisationens verksamhet består i att agera som 
remissinstans och påverka bland annat näringslivsklimatet och infrastrukturen i 
Kista. En viktig fråga gruppen arbetar med är till exempel hur man kan bidra till 
att göra Kista attraktivt även som boendemiljö för de anställda. Dessutom 
arrangerar man olika aktiviteter, t ex en golftävling. Förutom denna företags-
grupp finns det i Kista även ett antal mer specialiserade företagsnätverk som 
riktar sig till nischade aktörer, exempelvis företag inom bredbandsområdet eller 
små tillväxtföretag med egenutvecklade produkter. Av de intervjuade företagen 
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var det fem som sade sig delta aktivt i lokala företagsnätverk och tycker att det är 
värdefullt. Merparten av informanterna kände dock inte ens till att dessa 
samarbetsforum finns eller visste inte vad de hade att erbjuda.  

Den måttfulla rörligheten 

Synen på rörlighet – stabilitet eller nyskapande 

Om rörlighet av arbetskraft är positivt eller negativt för ett företag är en fråga 
som det inte alltid finns ett enkelt svar på. Det helhetsintryck som gavs av före-
tagen i studien var att de hade en restriktiv eller neutral syn på rörlighet. De såg 
det som en fördel om arbetskraften var ”lojal” till företaget och stannade kvar. Ett 
exempel gavs av chefen för ett litet tjänsteföretag som betraktar sina anställda 
som ”vänner” som arbetar tillsammans i ett team. Han hade därför inte en positiv 
inställning till rörlighet ut ur företaget, men var stolt över att det har vuxit och att 
”teamet” har utvidgats. Ett stort företag underströk att man har låg personalom-
sättning i företaget och har stabil arbetskraft: ”Det är inte precis nåt vandrarhem 
det här.” Företaget ser på anställningar som ”äktenskap” där låg rörlighet 
betraktas som en trygghet för personalen. Samma företag sade dock vid ett 
tillfälle att ”det kanske skulle vara nyttigt om det var lite större personal-
omsättning, få in nytt blod”. Ett medelstort tjänsteföretag betraktade stabilitet 
inom personalen som ett tecken på framgång: 

Vi är det marknadsledande bolaget, eller nummer två i världen. Så vill man 
jobba med de bästa produkterna […] då vill man vara kvar på [vårt företag] 
och förhoppningsvis lyckas vi vara en tillräckligt attraktiv arbetsgivare så 
att man känner att här vill man stanna. Vi har väldigt låg personalom-
sättning så att det är väl ändå ett mått på att vi har lyckats (Företag nr 10). 

Två av de mindre företagen tyckte att det var bra att ha en stabil grund av perso-
ner som har varit med sedan företaget startades: ”Man ska trivas så bra på [före-
taget] så man ska inte vilja byta till någonting annat.” 

Företagen såg ofta den överhettade rörligheten på 1990-talet som ett varnande 
exempel på att rörlighet varken är positivt för företaget eller branschen. Ett 
företag beskrev hur ”hela skolklasser” anställdes under den här perioden ”utan att 
ens intervjua”. Sådan rörlighet störde en målinriktad rekryteringsprocess på 
marknaden. När sedan lågkonjunkturen inföll kom en lika stor våg av arbetskraft 
tillbaka till arbetsmarknaden. 

Cirka en fjärdedel av företagen, ofta stora, uttryckte dock en relativt positiv 
inställning till arbetskraftsrörlighet. Kanske mest positivt var ett handelsföretag, 
vars chef ansåg att rörlighet främjar både företaget och individen. Därigenom 
undviks att företagets arbetskraft ”blir fack-idioter” på bara det egna företagets 
produkter, istället betraktas den som slutar på företaget som en ”ambassadör på 
sin nya arbetsplats för våra produkter och lösningar”. Detta var en åsikt som dela-
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des av ett par stora tjänsteföretag, eftersom man menade att rörlighet mellan 
konkurrenter kan sprida ett positivt rykte om företaget i branschen samt att 
avgångar kan generera kunder. Ytterligare ett handelsbolag tyckte att omsätt-
ningen på företaget var för låg och att högre rörlighet skulle ge möjligheten att 
”få in lite nytt”. Två tjänsteföretag kunde se fördelar med rörlighet, men bara 
inom den egna organisationen. 

Ett flertal företag uttryckte en kluvenhet till rörlighet under intervjutillfället. 
Ett stort tjänsteföretag såg positivt på rörlighet på ett generellt plan, eftersom 
erfarenheter lättare sprids inom branschen. Man menade att rörligheten har varit 
lite för låg de senaste åren, på grund av det negativa konjunkturläget, men att 
cirkulation egentligen är en ”naturlig del” för IT-branschen. Ur ett subjektivt 
perspektiv uttryckte dock samma företag att dess personalomsättning hade varit 
”alldeles för hög”. Ett stort tjänsteföretag uppgav att det, trots vissa fördelar, är 
kostsamt att öka rörligheten eftersom man måste ”köpa ut” de anställda med 
generösa avgångsvederlag. Ett litet tjänsteföretag, som haft särskilt stor personal-
omsättning, ansåg att hög rörlighet hade varit positivt för företaget under en 
period. Därigenom hade man haft möjlighet att förnya och förbättra strukturen i 
företaget. Att den nu hade stabiliserats ansågs dock vara positivt för företaget. 
Representanten för ett annat litet tjänsteföretag tyckte själv att rörlighet var 
positivt, men tvivlade på att ägaren tyckte samma sak: 

Målet är väl egentligen att man ska ha personal så länge de vill. Men många 
gånger tycker jag personligen att folk stannar alldeles för länge på företaget. 
Så jag är positiv till rörlighet. Jag flyttar själv på mig mycket, kanske mer än 
vad många ägare ser att man gör (Företag nr 6). 

Det här visar sammantaget att företagen hade en splittrad syn på rörlighet. Även 
fast många på ett generellt plan kunde se fördelar med rörlighet, fanns det oftast 
en inställning till att stabilitet är bra för det egna företaget.  

Rekrytering – formella processer och personliga nätverk 

Företagen använde sig av olika strategier för att rekrytera arbetskraft, som var 
kopplade till olika grader av formalitet. Till viss del hängde detta samman med 
företagens storlek, där de större företagen generellt hade mer formaliserade rekry-
teringsprocesser. Ett flertal stora och några medelstora företag är skyldiga att 
utlysa lediga tjänster inom företaget i ett första steg. Majoriteten av de här före-
tagens rekryteringar var således interna. För ett av dem anställdes personal internt 
i kombination med spontanansökningar utifrån, för ett annat i kombination med 
andra formella rekryteringsvägar. För ett företag är kravet att rekrytera internt en 
formalitet. I praktiken rekryterar man ändå externt, via rekryteringsbyråer, head-
hunters eller webbsidor. Andra formella rekryteringsvägar som de stora företagen 
använde sig av var rekryteringssidor på Internet, tidskriftsannonser samt sin egen 
hemsida.  
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Ett stort tjänsteföretag har under flera år i princip haft rekryteringsstopp och 
lediga tjänster har främst tillsatts internt inom organisationen. Det senaste året har 
företaget anställt externt igen, men även i de fallen är man skyldig att först 
annonsera den lediga tjänsten internt på företagets ”jobsite”. Först i andra hand 
kan man vända sig utåt och rekrytera externt, men sådana anställningar måste 
godkännas av chefer på flera nivåer. Det konkreta rekryteringsarbetet sköts av 
rekryteringsfirmor, som arbetar nära företagets HR-ansvariga.  

Bland företagen i de mindre storleksklasserna är formella rekryteringar 
ovanligare, men ett medelstort företag använder sig av rekryteringsfirmor samt av 
Arbetsförmedlingen; ”tro’t eller ej”. Även två av de små företagen anställer 
främst personal på formell basis. Ett av dem rekryterar genom ”headhunters” i 
Tyskland där deras Europakontor är beläget, men även via annonser i tekniska 
tidningar. Det andra företaget rekryterar främst via Arbetsförmedlingen. 

I motsats till detta finns det flera företag, vars främsta strategi är att rekrytera 
ny arbetskraft genom personliga nätverk. Huvudstrategin för ett stort tjänste-
företag var att antingen fråga de anställda om de känner någon, eller att upptäcka 
lämplig arbetskraft hos kunder: ”Det är personliga kontakter, känningar, var det 
finns de duktiga kompetensprofilerna som vi letar efter” (Företag nr 16). För ett 
litet konsultföretag har alla rekryteringar skett genom personliga nätverk. Anting-
en har de redan tidigare varit personliga vänner till chefen och personer han 
känner inom branschen, eller så kontaktar främmande personer honom direkt 
eftersom  

Jag har ett namn på den här marknaden. Många människor känner till mig 
[…] och de vet vad mitt företag gör. Företaget tenderar att – mer eller 
mindre, rätt eller fel – vara en reflektion av mig, vilket är mycket aggressivt, 
men artigt aggressivt. […] Vi levererar det vi lovar: vi kommer dit och vi är 
ett spännande företag att arbeta med. Vi bryter ny mark och det går mycket, 
mycket bra för oss. Och folk gillar att arbeta med något som är fram-
gångsrikt. Som om vi var en förening, men på ett positivt sätt. Så mycket, 
det säger jag, är ”the old boy network”. (Företag nr 7) 

De flesta av företagen använde sig dock av en kombination av formella och infor-
mella strategier. För ett medelstort tjänsteföretag är rekrytering genom personliga 
nätverk alltid steg ett, det är ”folk som känner folk som känner folk. Kontakter. 
Man vet om duktiga personer ute i branschen och man kollar av om de är intres-
serade” (Företag nr 12). Om inte detta fungerar använder sig företaget dock av 
professionella rekryteringsfirmor. Tre av de små tjänsteföretagen uttryckte att de 
helst vill anställa via personliga nätverk, men att de tvingas komplettera med 
formella rekryteringsvägar som rekryteringsbolag och annonser. Ett av dem vill 
helst gå på tips, ”slänga ut lite krokar i branschen”, men måste även gå via 
Arbetsförmedlingen. I de fallet försöker företaget ändå kontrollera bland sina 
kontakter om någon känner till den sökandes kompetens. Ett annat av de små 
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tjänsteföretagen, som har haft en ”turbulent” personalomsättning, menade att de 
formella rekryteringarna ibland blir misslyckade. Man uppmuntrar därför perso-
nalen att komma med förslag på personliga kontakter som kan anställas. De som 
rekryteras kan vara kompisar till de anställda eller till och med någon ur 
personalen som träffar rätt person på en fest. I detta företag, liksom tre andra, får 
personalen bonus om de kommer med tips som leder till rekrytering.  

Även bland de företag som hade hög grad av formalisering förekommer viss 
informell rekrytering genom personliga nätverk. Ett stort tjänsteföretag anställer 
ibland konsulter från de konsultbolag man samarbetar med. Utlysningen av tjän-
sten måste även i dessa fall först utlysas internt, men om en särskild person är 
påtänkt kan den enskilda avdelningschefen avgöra att man vill anställa denne. 
Andra företag betraktade internrekrytering som en möjlighet att sprida informa-
tionen inom en stor organisation, vilket stimulerade rekrytering genom personliga 
nätverk: 

Vi har en policy där vi säger att vi ska utannonsera alla tjänster internt och 
det börjar vi med först. Det genererar ofta att våra interna medarbetare 
visslar ut detta i sitt kontaktnät. Och då kommer externa kandidater från 
marknaden, från branschen, folk som man vet är duktiga, som man har vissa 
samarbeten med, som man kanske vet är intresserade av att byta jobb 
(Företag nr 20). 

Fördelen med att rekrytera via personliga nätverk anses vara att man känner 
personerna och vet vad de har för kompetens. Det ger en högre grad av säkerhet, 
som i synnerhet små företag är beroende av för att kunna anställa ny arbetskraft:  

Det är så kritiskt. Ett företag som har fyra anställda och en som inte visar 
sig vara bra kan vara den enskilda anledningen till att ett företag går under. 
Så det är väldigt viktigt att det ska vara exakt passande kunskapsmässigt 
(Företag nr 5). 

De anställda på företaget vet ofta exakt vilken kompetens som krävs för att fylla 
en lucka och har kanske kännedom om någon med den efterfrågade kompetensen:  

I och med att han jobbar här så vet han ju vad vi saknar. Vi saknade spets-
kompetens inom Microsoft-sidan och den här killen, han kunde ge oss 
precis det. Och eftersom vi visste precis vem det var så kunde vi också 
komma med ett erbjudande till honom och ett upplägg som han tyckte om. 
Då gick det lätt (Företag nr 4). 

Enligt detta tjänsteföretag gör personliga nätverk det möjligt att locka personer 
från konkurrenter. Ett annat litet tjänsteföretag instämmer och beskriver hur det 
går till: ”Vår tekniker får kontakt med en tekniker på ett annat [konkurrerande] 
företag och de diskuterar med varandra vilka fördelar och nackdelar de olika 
bolagen har” (Företag nr 1). 
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Vid sidan av nyanställningar är det dock viktigt för företagen att växa via sam-
manslagningar med andra företag. Åtminstone fem av företagen i studien hade 
vid något skede gått ihop med ett annat företag. 

Restriktioner och frihet vid rekrytering 

Företagens frihet att rekrytera den man lokalt anser vara den bästa kandidaten till 
en position varierar beroende på nivån på den aktuella tjänsten, hur ägarskapet 
ser ut och ledningens policy. De sju företag i undersökningen som utgör dotter-
bolag till amerikanska koncerner ansåg sig vara relativt fria, men vid anställning 
till högre nivåer i företaget är nästan alla tvungna att förankra beslutet hos högre 
instanser utomlands. Två företag tillämpar tillvägagångssättet att ansöka om 
rekvisition högre upp i bolaget när man anställer lokalt. Då specificerar man de 
krav en kandidat bör uppfylla och vilken ungefärlig lönenivå det rör sig om och 
väntar på ett godkännande innan man sätter igång rekryteringsprocessen. Två 
företag som ingår i internationella koncerner uppgav emellertid att man har 
friheten att anställa vem man vill på det lokala planet så länge man håller sig 
inom budgetramarna. 

Bland de företag som ingår i större svenska koncerner varierar frihetsgraden 
avsevärt. Ett företag uppgav att de har full frihet innanför budgetramarna. Ett 
annat bolag är helt fritt, förutom då man rekryterar på ledningsgruppsnivå. I ett 
stort tjänsteföretag är däremot processen hårt kontrollerad. Innan rekrytering 
måste beslutet om nyanställning godkännas av chefen som sitter på nivån över 
den aktuella. Alla rekryteringar ska dessutom helst ske inom koncernen, annars 
krävs ytterligare beslut på koncernnivå.  

Ett börsnoterat företag uppger att de är helt fria i sin rekrytering. Ytterligare 
två företag som delvis ägs av börsnoterade riskkapitalbolag menade att det är mål 
för tillväxt och lönsamhet som är vägledande när de ska anställa, men bortsett 
från det har de full frihet. 

De fem mindre företagen, som ägs privat och där ägarna oftast också är 
involverade i verksamheten, har stor frihet vid rekrytering. De styrs av krav på 
utveckling och vinst, och för att uppfylla de kraven får de rekrytera vem de vill. I 
de fall då ägare och VD är samma person har naturligtvis ägaren full kontroll 
över vem som rekryteras. 

Vad gäller de lagar som reglerar svensk arbetsmarknad sa sig de flesta inte 
vara hindrade av hur de är utformade. Man menar helt enkelt att reglerna är 
likadana för alla och uppfattas som verktyg man har att arbeta med inom 
personalområdet. Ett stort bolag uttryckte dock att det var problem med de lagar 
som finns runt tidsbegränsade anställningar. Företaget skulle ha önskat att 
provanställningar kunde vara längre än sex månader, nu finns inget utrymme för 
förståelse om någon drabbas av längre frånvaro. Ytterligare två stora företag 
menade att det vid anställningar finns tillräcklig frihet med hänsyn till lagar och 
regler, men de kritiserade spontant Lagen om anställningsskydd (LAS), som man 
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ansåg försvårade uppdraget att behålla rätt person på rätt plats vid avvecklings-
situationer. 

Företagens krav på arbetslivserfarenhet 

Företagens krav på arbetslivserfarenhet vid rekrytering hänger delvis samman 
med deras storlek. Det är främst några av de större företagen som rekryterar 
direkt från högskolan. Ett större tjänsteföretag har som strategi att rekrytera 
kompetenta personer vid högskolan, som sedan kan växa inom företaget; både 
”resurs” och ”kompetens”. Man har ett nära samarbete med KTH (i innerstan) 
och Chalmers. Studenterna rekryteras i första hand efter att ha skrivit sitt 
examensarbete för företaget. Ett annat företag i samma kategori har nyligen 
ändrat strategi till att också rekrytera yngre, välutbildade personer med bred kom-
petens. Man anser att det visserligen är kostsamt i inledningsskedet, men att det 
lönar sig i längden. Exempelvis har man kompetent personal att välja på internt 
när man i framtiden ska tillsätta chefstjänster. Unga personer är också billigare att 
anställa, samt mindre påverkade av tidigare anställningar; de går att ”färga”. 
Ytterligare två stora företag har som strategi att anställa en blandning av nyutexa-
minerade personer, som kan växa inom företaget, och erfarna personer, som kan 
tillföra företaget erfarenhet och kompetens. Ett stort företag har låga krav på 
utbildningsnivå och anser att det till vissa positioner går bra att rekrytera arbets-
kraft utan krav på tidigare arbetslivserfarenhet. Annars rekryterar man gärna 
personer från branschen, exempelvis personer som har jobbat med att sälja tele-
foner i butik. 

De flesta företag, ofta små och medelstora men även flera stora, ser dock helst 
att den anställde har några års arbetslivserfarenhet. Bland de stora företagen är 
det ett som beklagar att de, p g a svåra tider ekonomiskt, inte har kunnat anställa 
nyutexaminerad personal, men att de nu diskuterar att åter börja anställa nyutexa-
minerad arbetskraft. Ett annat stort företag uppger att det är viktigt att anställa 
unga direkt från högskolan för att få en jämnare åldersfördelning i företaget, men 
att det sällan görs eftersom det tar mycket kraft från organisationen. De andra 
företagen anser däremot att ”branschkännedom” krävs för att bli anställd. De 
mindre företagen arbetar ofta under små marginaler och ett litet tjänsteföretag 
förklarade att man inte har råd att lära upp en ny person, eftersom det är tidskräv-
ande. Nyutexaminerad arbetskraft ansågs inte heller ha den erfarenhet som krävs 
för att förstå hur återförsäljarledet fungerar. Ett annat företag menade att personer 
som kommer direkt från högskolan ofta har fel förväntningar. De kommer till 
företaget i tron att de har utbildat sig till ”framtidens ledare” och tvingas sedan 
göra en del mer rutinartade uppgifter. Företaget hade därför bytt strategi till att 
anställa personer med erfarenhet och kunskap inom branschen: 

Traditionellt så har vi tänkt att vi tar in en ganska ung, billig person, och lär 
upp den under ett antal år och sedan har man en bra och lojal arbetskraft. 
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Medan nu har vi försökt ta flygfärdiga individer. Och det blir lite 
annorlunda när de kommer in, för då kommer de in med ett antal krav och 
idéer på hur saker och ting ska vara. […] Och det är ju ett medvetet val som 
vi har gjort, att få ökad affärsmässighet (Företag nr 4). 

 
Bland de små företagen utgör ett starkt kunskapsinriktat företag ett undantag. Här 
eftersöks kompetens, ofta på forskarnivå, snarare än branscherfarenhet. För att få 
en kvalitetskontroll anställer de istället endast genom personliga nätverk.  

Ett litet tjänsteföretag, slutligen, ansåg att det fanns både för- och nackdelar 
med arbetslivserfarenhet. Visst kan det vara bra om den man anställer har 
”branschkunskap”, men då ska den vara bred, inte djup. Annars kan den anställde 
lätt bli för ”enspårig”. Dessutom är en ny person är billigare och går lättare att 
lära upp. 

Kistas betydelse vid rekryteringar 

En av den här studiens huvudfrågor är att utröna om närmiljön är av betydelse för 
företagen vid rekryteringsprocessen. I en företagspark där det finns många speci-
aliserade företag inom relaterade branscher skulle täta kontakter mellan företagen 
kunna innebära en omfattande rekrytering mellan företagen (Power och 
Lundmark 2004).  

Som framkommit ovan betraktade de flesta av företagen personliga nätverk 
som avgörande vid rekrytering. Kontaktnäten var nationellt och internationellt 
utbredda, men de allra flesta företag hade även viktiga företagsrelationer i just 
Kista. Trots detta var det mycket få företag som ansåg att den absoluta närmiljön 
var en viktig bas för rekryteringar. Geografiska aspekter, närhet mellan företag, 
ansågs generellt sakna betydelse vid rekrytering: ”Det har inte med lokaliseringen 
till Kista att göra utan det är kompetensen, var den nu råkar finnas någonstans” 
(Företag nr 16). Företagen var nästan helt samstämmiga på den punkten; de sökte 
inte (medvetet) bland sina kontakter i närmiljön vid rekryteringar.  

Samtidigt kan det tilläggas att ett flertal företag inte hade kännedom om deras 
anställda kom från andra företag i Kista: ”Vi söker ju inte runtomkring här 
endast, så jag vågar inte säga om man kommer härifrån eller inte” (Företag nr 
19). Många företag verkade ha en förutbestämd mening när de kom till intervju-
situationen att närhet inte hade någon betydelse för just deras företag. 

Den geografiska fördel som företagen främst betonade ur rekryteringssynpunkt 
var att Kista låg relativt centralt. Det är nära för den anställde att ta sig från hem-
met till arbetsplatsen i Kista, jämfört med att vara lokaliserad i mer perifera 
industriområden utanför Stockholm. Två företag har även anställda som är 
boende i städer norr om Stockholm och då är Kistas läge en fördel. Däremot är 
Kista perifert jämfört med att befinna sig i innerstan, vilket ett fåtal såg som en 
nackdel vid rekrytering: ”Till Kista missar man många som bor söder om - söker 
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man ett jobb så tror jag mer att de som bor norr om stan söker sig till Kista” 
(Företag nr 6). Dessutom framkom det, oftast mellan raderna, att få företag tänkte 
sig att den anställda ska vara bosatt i själva Kista. Segregationen mellan Kistas 
industri- och bostadsområden är således påtaglig. Ett företag påtalade att detta är 
bekymmersamt och att man aktivt arbetar tillsammans med andra företag för att 
locka de anställda att bosätta sig i Kista. En fördel som några företag kunde se 
vid rekrytering till Kista var att området hade en bra image. Kista ”ger lite kvali-
tet till företagen” som gör att området kan upplevas som attraktivt.  

Majoriteten av företagen angav att rekryteringarna skedde inom hela Stock-
holmsområdet. Det är i Stockholm man har sina kunder och det är därigenom 
rekryteringarna sker, förklarade ett stort tjänsteföretag. Några företag ansåg att 
deras produkt var för specifik för att ha behov av den spetskompetens som finns 
bland programmerare i just Kista. Exempelvis ett litet tjänsteföretag erbjuder sina 
kunder en viss applikation, som den anställde behöver lära sig. Dessa personer 
har företaget främst hittat i innerstan och i Hässelby. Ett annat litet tjänsteföretag 
tyckte att hela Stockholmsregionen hade den efterfrågade kompetensen. Företaget 
betonade, som enda företag, att närhet till andra företag är oviktigt eftersom alla 
kontakter sker genom fjärruppkopplingar. Trots kommentaren hade företaget 
vissa kontakter med andra IT-företag i just Kista, p g a rätt spetskompetens. Två 
företag ansåg att deras spetskompetens endast fanns att tillgå på ett internationellt 
plan, och absolut inte i Kista. Den goda tillgången på arbetskraft i branschen 
medför, enligt ett litet tjänsteföretag, att rekryteringar inte görs i Kista: 

Hade du frågat mig för fyra år sedan när det var kärvare att [rekrytera], då 
kanske det hade varit en fördel att man har den här nära kontakten med de 
bolag som sitter här. Men nu kan jag känna att det finns väldigt, väldigt 
mycket arbetskraft tillgänglig på marknaden så jag kan inte se någon direkt 
fördel med att sitta i Kista med nära relaterade företag (Företag nr 2). 

Flera företag befann sig i en intressant position mellan att förneka och ta del av 
den lokala miljöns fördelar. Ett handelsföretag ansåg att ”Stockholm är ju hjärtat 
på många sätt”, eftersom den kompetenta personalen finns i regionen. Företaget 
har rekryterat från hela Stockholmsregionen och att vara lokaliserad i Kista sågs 
som neuralt ur rekryteringssynpunkt. Man ansåg inte att närheten mellan före-
tagen kunde underlätta rekryteringen eller att det skulle finnas särskild spets-
kompetens inom deras område i just Kista. Samtidigt medger företaget att man 
har viktiga samarbetspartners i Kista och uppskattar att 10-20 procent av dem 
som lämnar företaget går till Kistaföretag. Trots att företaget varken säger sig 
vara för eller emot att fler rekryterade kommer från Kista, lägger man samtidigt 
huvuddelen av rekryteringarna i händerna på rekryteringsfirmor. Därigenom 
kommer man inte att aktivt utnyttja de kontakter man har inom branschen i Kista 
till att främja arbetskraftens rörlighet mellan företagen. Ett annat handelsföretag 
hade anställt en del personer från Ericsson i Kista, eftersom de handlade med 
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deras växlar, men betonade i övrigt inte närmiljön. Likaså ett litet företag ansåg 
att Stockholmsregionen snarare än Kista var av betydelse. Samtidigt tyckte 
företaget att regionen var viktig och att personer som arbetat inom just Kista kan 
vara särskilt kompetenta: 

Jag tror kompetensen kommer från hela Stockholmsregionen. De som har 
varit anställda på Ericsson t.ex. Jag tror det finns gott om kompetenta både 
elektroniker och mekaniker och projektledare. Det finns väldigt mycket folk 
med ett tiotal års erfarenhet. Att vara i Kista är ett pluspoäng för att de vill 
kanske tillbaka hit igen. Men de går ju inte omkring i området och väntar på 
att bli anställda (Företag nr 5). 

Ett stort tjänsteföretag ansåg inte att Kista utgjorde en viktig bas för deras rek-
ryteringar, och hade aldrig reflekterat i sådana termer. Samtidigt nämndes att man 
huvudsakligen rekryterar från konkurrenter, och flera av dem utgörs av just 
Kistaföretag. Tolkningen kan därför bli att företaget rekryterar mer från Kista än 
man själv inser. Även ett annat tjänsteföretag, medelstort, har flera viktiga kunder 
i Kista och tror att man ”absolut skulle kunna hitta spetskompetens i Kista”. En 
viktig rekryteringsbas är också företagets kunder. Ändå tror man inte själv att 
Kista, i alla fall än så länge, har varit viktigt ur rekryteringssynpunkt. Ett annat 
stort företag, som inte såg lokaliseringen till Kista som en fördel vid rekrytering, 
hade ändå vid ett tillfälle haft stort utbyte av närmiljön. När Ericsson gjorde stora 
nedskärningar efter 1990-talets rekryteringsvåg hade arbetskraften sökt sig till 
dem istället. Samlokaliseringen i Kista hade spelat en direkt betydelse:  

Nu vet vi ju vad som hände med Ericsson och alla de anställda som de hade, 
så nu har vi ingen […] nackdel, nu är det snarare en fördel. ”Jaha!” säger 
folk. [Vårt företag] är det företag många åkte förbi när man åkte till 
Ericsson (Företag nr 18). 

Två viktiga undantag fanns till de företag som inte tyckte att närmiljön hade 
någon betydelse vid rekrytering. Båda företagen beskrev att man fungerar som en 
magnet, som drar till sig arbetskraft. Det ena, ett litet tjänsteföretag, hade ett 
utpräglat kontaktnät med andra företag i Kista. Företaget insåg under intervjuns 
gång att Kista är betydelsefullt ur rekryteringssynpunkt och att alla företagets 
anställda utom en hade sin bakgrund i andra Kistaföretag. Chefen ansåg att den 
arbetskraft som fanns att tillgå i Kista hade särskild spetskompetens för företagets 
behov. I synnerhet nämndes hans nära samarbete med Ericssons FoU-avdelning, 
som har bidragit med arbetskraft till företaget. Även ett stort tjänsteföretag hade 
stor behållning av Kista för rekryteringar, men hade inte reflekterat över det och 
trodde inte att det berodde så mycket på närmiljön i sig. Flera av företagets ny-
rekryteringar har kommit från konkurrenter i Kista, men man fäste inte så stor 
betydelse vid det: 
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Det har ingen koppling till det geografiska området skulle jag vilja säga 
utan mer att det är naturligt att det finns en viss rörelse mellan konkurrenter 
inom samma bransch. Beroende på hur det går för de olika företagen och… 
det kan ofta vara så att vi tar in en person och sen så sprider den vidare så 
att säga till sina gamla kolleger att vi är ett bra företag att jobba för. Då blir 
det attraktivt att söka sig hit (Företag nr 20). 

En viktig del av utbytet av arbetskraft inom Kistamiljön verkar således bestå av 
utbyte mellan Ericsson och övriga företag i Kista. Det är naturligt med tanke på 
att företaget är den största arbetsgivaren i området och har haft mycket hög 
personalomsättning. De senaste decennierna, som kännetecknas av IT-boomens 
uppgång och fall, präglades av Ericssonkoncernen, som under 2000-talet har fått 
skära ned sin personalstyrka betydligt, efter en våg av nyrekryteringar under 
1990-talet. Vid intervjun med företagets HR-avdelning framkom att man var 
medveten om omfattande rörlighet mellan bolag inom koncernen som är lokali-
serade i just Kista. Förklaringen var att koncernen har lokaliserat olika kompe-
tensområden till tre huvudsäten i Stockholm: Kista, Älvsjö och Telefonplan. Det 
fristående Ericssonbolaget Network Technologies menade att den höga interna 
rörligheten i Kista kan bero på att rekryteringsprocessen underlättas av att man 
befinner sig nära varandra. Närheten skulle förenkla avstämningen mellan bolag-
en om det finns personer som är intresserade av att röra sig. Däremot har inte 
informanterna på Ericsson någon kännedom om varifrån de externt rekryterade 
kommer rent geografiskt och om rörligheten inom Kista är särskilt stor.  

Finns det en ”hederskodex” i branschen? 

För att ta reda på hur arbetskraftens rörlighet ser ut spelar företagens inbördes 
relationer en viktig roll och en stor del av företagen föredrog att anställa via 
personliga nätverk. Men vilka nätverk man har ”tillåtelse” att rekrytera från har 
företagen mycket olika uppfattning om. Medan vissa företag menar att det finns 
oskrivna regler, dvs en hederskodex, i branschen kring rekrytering från samar-
betspartners och kunder, finns det andra som anser att rekryteringen sker helt 
fritt.  

En dryg tredjedel av företagen ansåg inte att det finns några oskrivna regler i 
branschen beträffande rekrytering. Många av dem var handels- och tillverknings-
företag. De menade att det inte finns några särskilda etiska förhållningssätt vid 
rekrytering och att ”det är ett fritt land vi lever i”. Ett tillverkningsföretag har ett 
gott rykte i branschen och arbetskraft söker sig till dem spontant. Eftersom de 
inte anställer via personliga nätverk behöver de inte ta hänsyn till någon heders-
kodex. Ett stort tjänsteföretag ser det som fullt möjligt att rekrytera sin partners 
arbetskraft. Tvärtom menar företaget att det kan vara bättre om en anställd går till 
en partner än till en konkurrent:  
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Det händer att vi förlorar duktiga medarbetare till våra bästa partners. Det 
blir besvärande naturligtvis när det händer, men samtidigt, man kan inte låsa 
in människor. Är det så att människor vill flytta på sig och göra någonting 
annat så kan man säga det är bättre att de då går till en partner än till en 
konkurrent. Men någon slags hederskodex, det finns det inte, det är bara en 
illusion (Företag nr 16). 

Även ett handelsbolag anser att det är fullt möjligt att rekrytera både från partners 
och från konkurrenter. Fördelen som uppnås är enligt företaget att ”de anställda 
kan våra produkter sedan tidigare […] de är duktiga”. Företaget anställer via 
rekryteringsfirmor  

och de har till uppgift att hitta den som är bäst skaffad att ha den befattning 
som är utlyst, även om det är grannen så att säga. 

Så det skadar inte relationen? 

Nej det gör det inte. Kortsiktigt kan man väl tycka så. Men man måste ju 
också titta på individens möjligheter att utveckla sig genom att byta 
arbetsgivare och har man restriktioner på det så tror jag att man hamnar 
snett (Företag nr 11). 

Ett stort tjänsteföretag anser att det i undantagsfall, med vissa särskilt nära part-
ners, kan finnas en hederskodex. Samtidigt anser företaget att de flesta rekryte-
ringar sker ”hejvilt” och ofta mellan leverantör och kund. Man menar att de 
relationer som skapas mellan företagets konsulter och kunder inte avskräcker 
utan istället genererar kanaler för rekrytering. Efter ett antal år brukar en konsult 
vilja byta anställning och går då ofta till en kund. 

Flertalet tjänsteföretag poängterar dock att man bör vara försiktig med att rek-
rytera från partnerföretag. Orsaken är att samarbeten och nätverk inte får ”även-
tyras”. Att det är särskilt viktigt för tjänsteföretag kan bero på att de ofta är 
konsulter som är beroende av sina kunder och nätverk för att få uppdrag. Ett 
medelstort tjänsteföretag anser att det finns en viss etik och moral inom IT-
branschen som gör att man bör kontakta partnerföretagets chef och invänta sam-
förstånd innan man anställer någon därifrån. Från konkurrenter kan det däremot 
vara affärsmässigt taktiskt att rekrytera. Ett medelstort tjänsteföretag ansåg att 
man kan ge rekryteringsfirmor i uppdrag att inte rekrytera från partner- och 
kundföretag. Ett stort tjänsteföretag uppgav att de har ett uttalat löfte till sina 
partners om att föra en dialog vid en eventuell rekryteringssituation. Vad gäller 
rekrytering från konkurrenter finns inga skrupler, men man är noga med att inte 
överutnyttja konkurrentens tidigare anställda och ”tömma dem på information” i 
syfte att vinna kortsiktiga fördelar. 

En viktig ingrediens i IT-branschens hederskodex är att det finns möjlighet att 
tänja på gränserna. Ett litet tjänsteföretag, som rekryterar mycket via personliga 
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nätverk, ansåg att hederskodexen i branschen är stark, men att det i slutändan är 
magkänslan, och graden av partnerskap mellan företagen, som avgör om rekryte-
ring är accepterat. Från vissa företag är det tillåtet att rekrytera, antingen för att 
relationen är tillräckligt avlägsen, eller för att man är så nära att man kan prata 
med varandra och komma överens. Men i andra fall skulle rekryteringen innebära 
att inte bara den specifika relationen mellan företagen, utan även ryktet, skadades 
allvarligt: 

Det kan antingen vara en positiv eller väldigt negativ sak. […] Om jag 
skulle fråga ett av ankarna hos Ericsson om han vill arbeta för [mitt företag] 
skulle jag bli svartlistad, korsfäst och skjuten – troligtvis inom de närmsta 
30 sekunderna! Det skulle vara socialt… politiskt självmord. […] Man 
försöker inte sno från en väns och definitivt inte från en partners företag. Så 
det finns väldigt klara, oskrivna regler på vad man får göra. Samtidigt, med 
lite mer formella relationer är det tydligt uttalat vad man får göra. […] Då 
kan det vara mer intressant. […] Men om du åker fast för att ha gjort någon-
ting politiskt inkorrekt – du är bränd. Ingen kommer att lita på dig igen. Det 
tar år att skapa en relation – tio sekunder att förstöra den (Företag nr 7). 

Flera andra tjänsteföretag instämde i detta. Ett medelstort bolag angav att det kan 
vara skadligt att ”stjäla personal från kunden” och att man måste vara försiktig 
vid anställningar. Samtidigt har de flera anställda som har gått till kunder och 
som därigenom ”blir våra bästa ambassadörer”. Ett litet tjänsteföretag menade att 
det finns en oskriven regel att man inte bör rekrytera från sina partners, men att 
det i praktiken sker ändå. Bakgrunden är att ens partners är de företag man har de 
tätaste relationerna med. En enskild anställd kan komma i kontakt med fördelarna 
hos partnerföretaget och ta steget över. Företaget tror att hederskodexen är star-
kast på chefsnivå, medan den kan luckras upp längre ned i leden. Ett stort tjänste-
företag reglerar formellt med vissa konsulter att man inte ska rekrytera därifrån, 
men med andra konsultfirmor låter man ”sunt förnuft” styra om rekrytering är 
lämpligt eller inte. Två stora tjänsteföretag rekryterar inte från samarbetspartners 
eller kunder, och anger till rekryteringsfirmorna var det är olämpligt att söka. 
Men om någon från en samarbetspartner eller kund aktivt skulle söka sig till före-
taget skulle man inte tacka nej, för det är ”fritt att röra på sig, man är inte liv-
egen”. Ett stort tjänsteföretag menade också att man kan utforma riktade plats-
annonser för att locka till sig sökanden med bakgrund i ett specifikt företag, även 
om man aldrig skulle gå in och handplocka anställda där på grund av heders-
kodexen. 
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Rörlighet och kunskapsspridning 

Kunskapsintensiva företag 

Inom det breda spektrum av verksamheter som de intervjuade företagen uppvisa-
de var ett stort kunskapsinnehåll den gemensamma nämnaren. Företagen var högt 
specialiserade inom sina verksamhetsområden, ofta inom smala nischer. Att upp-
rätthålla den höga kunskapsnivån och hålla sig ajour med den senaste kunskaps-
utvecklingen var därför av hög prioritet för företagen.  

I synnerhet tjänste- och tillverkningsföretag menade att det är direkt avgörande 
för företagets konkurrenskraft att följa med i den senaste kunskapsutvecklingen. 
Man måste känna till vad som händer hos såväl leverantörer som konkurrenter. 
Om man kommer efter menade ett litet tjänsteföretag att det kan ta flera år att 
komma tillbaka: ”Branschkunskapen är en färskvara: om du inte har en färsk vara 
kan du inte sälja någonting.” Ett stort företag betonade vikten av att delta i inter-
nationella forskningssammanhang och att samtidigt själva besitta ”all den kun-
skap som finns här i huset”. Samtidigt är det, enligt ett medelstort tjänsteföretag, i 
praktiken omöjligt att följa med i kunskapsutvecklingen.  

Flera av de stora och medelstora företagen ansåg sig vara världsledande på 
marknaden inom sina områden eller ledande på den svenska marknaden. Ett 
exempel är ett litet tjänsteföretag, som betraktade sig som ledande i Sverige inom 
en avancerad programmeringsteknologi (”open source”) och som hade deltagit i 
introducerandet av operativsystemet Linux hos ett av Sveriges världsledande 
företag (Ericsson). För andra företag var ett högt kunskapsinnehåll ett sätt att 
marknadsföra sig. Ett tillverkningsföretag med forskarutbildad arbetskraft 
uttryckte detta tydligt: 

Vår kraft är att vi kan enkelt imponera på kunder med vår kunskap i första 
mötet. Så kommer vi till en kund som verkligen behöver något vid första 
mötet så blir de så imponerade att vi i alla fall får lämna en offert (Företag 
nr 5). 

Företagens utvecklingsenheter var dock i vissa fall helt eller delvis internationa-
liserade. De företag som tillhörde större, internationella bolag, hade ofta sin pro-
duktutveckling utomlands. Dessutom hade två små tjänsteföretag lagt ut huvud-
delen av sin IT-utveckling till Indien, på grund av lägre arbetskraftskostnader. 
Ändå betonades vikten av att ha kontroll över den senaste kunskapsutvecklingen 
även i Sverige för att kontrollera att företaget var inne på rätt spår. 

Trots att ny kunskap är en viktig ingrediens i IT-företagens verksamhet säger 
flera att det är svårt att finna tid till fortbildning. Företaget sätter av tid för kom-
petensutveckling, men det är lätt att prioritera bort den när tiden slutföra ett 
uppdrag åt en kund blir knapp.  
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Vägar till kunskap 

En av företagens främsta strategier för att nå kunskap var att delta i kurser och 
evenemang. Företagen deltar i kurser som arrangeras såväl internt, ofta inom de 
stora amerikanska koncernerna, som externt, av andra företag. Flera företag 
angav att de åker på kurser och mässor utomlands. Det är viktigt att ”vara med 
där det händer saker ute i världen” (företag nr 8). De stora, internationella före-
tagen anordnar själva seminarier och bjuder in folk med spetskompetens bl a från 
forskarvärlden. Det sker ”ett ömsesidigt utbyte med hela världen där man ligger i 
frontlinjen” (företag nr 17) både för att förstå marknadstrender och för att 
utveckla teknisk kompetens. Även mindre och medelstora företag deltar regel-
bundet i internationella sammanhang, antingen i samarbete med sina större part-
ners eller som ett lokalt bolag som ingår i en stor internationell koncern, där de 
t.ex. kan åka på interna kurser. Ett annat alternativ är att gå på kurser hos leveran-
törer där man utbildas på deras produkter. Två stora tjänsteföretag har egna ”före-
tagsuniversitet” på internationell nivå där de ger kurser som leder till certifi-
eringar. Genom företagens interna system är det möjligt att söka efter olika certi-
fierade kompetenser. Dessa system gör det också möjligt att planera vilken typ av 
kunskap man önskar ha inom företaget på längre sikt. 

Flera medelstora företag som tillhör amerikanska bolag beskriver att utveck-
lingen av deras programvaror sker i USA. Medarbetarna i Sverige får gå på inter-
na utbildningar i USA och England, för att utveckla sin marknadskunskap på sälj-
sidan, samt för att tillägna sig viss teknisk kunskap för att implementera varan 
hos kunden i Sverige. Ett medelstort företags amerikanska moderbolag uppgavs 
lägga ned cirka 30 procent av sin budget på forskning och utveckling. De nya 
produkterna levereras till Sverige och sedan är uppgiften för det lokala bolaget att 
utbilda sin personal i den nya kunskapen. Interna kurser på de internationella 
huvudsätena finns med som ett kontinuerligt inslag i företagets verksamhet. 

Även ett par stora, svenskägda företag har stark internationell forsknings-
anknytning. Ett företag beskrev att de kan skicka ut en fråga till noga utvalda 
forskningsinstitut för att inleda ett samarbete mot att utveckla efterfrågade pro-
dukter. Man deltar även i internationella, branschspecifika produktutvecklings-
grupper.  

Bland de små företagen var det flera som tyckte att Kistamiljön bidrog på ett 
positivt sätt till kunskapsspridningen inom branschen. Ett tjänsteföretag var 
inhyst på ett företagshotell, där de tyckte att man kunde få information av andra 
företag, exempelvis över en kopp kaffe. En annan stor fördel för kunskapsnivån i 
Kista är, enligt såväl ett litet som ett stort företag, Ericssons närvaro, eftersom 
företaget både anordnar kurser och tillhandahåller spetskompetens i företags-
parken. Även företaget självt instämmer i att man som världsledande aktör har 
specialiserat viss kompetens till just Kista.  
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Genom de stora, världsledande företagen, anordnas således seminarier, före-
drag och nätverksträffar i Kista. Vissa av de mindre företagen utnyttjar dem för 
att uppdatera sig kunskapsmässigt: 

Olika stora elektronikföretag […] har endagars – inte kurser, kanske 
närmare konferenser där de presenterar sina nya verktyg eller nya metoder. 
[…] Vi lär oss ju, vi ser vad som har kommit eller vad som är på väg att 
komma och hur man använder det. Och sen sitter det där, så nästa gång en 
kund kommer som eventuellt kan ha användning så kan vi […] imponera att 
”vet ni det här har kommit”. […] Att vi vet någonting om nya metoder eller 
komponenter – det är viktigt. Så att sådana endagarskonferenser eller 
frukostmöten finns det en hel del av i Kista av de större företagen (Företag 
nr 5). 

Företaget framhåller att det är lättare att ta sig till mötestillfällen i Kista eftersom 
det är ”gångavstånd”. Att gå på kurs anses dock vara dyrt, eftersom man går 
miste om intäkter, och företaget måste räkna med att ”gå back” den månaden. Det 
verkar under små marginaler, men prioriterar fortbildning eftersom en hög 
kunskapsnivå är företagets affärsidé. 

Ett litet tjänsteföretag, likaså med hög kunskapsnivå, anser dock att kurser är 
alltför dyrt och att de anställda har ett eget ansvar att bedriva självstudier när de 
finner tid till det. Även andra företag nämner vikten av att de anställda ska ”ha 
intresse och läsa datatidningar på kvällarna” och att det är ett krav att individen 
själv har ett intresse och tar ansvar för att lära sig mer. Ett stort tjänsteföretag 
menade att det är den anställdes ansvar att veta vad som är viktigt att förkovra sig 
i. Därför bör det tolkas som ett varningstecken när chefen talar om för någon att 
det här borde du kunna. Att delta i så kallade ”professional communities” på 
internet sågs som ett sätt att hålla sig uppdaterad. En nackdel med detta är dock 
att de kontakter som knyts där är anonyma och sällan leder till att nätverk bildas 
som individerna kan ha karriärmässigt utbyte av. 

En annan mycket utbredd strategi bland företagen för att hålla sig ajour med 
den senaste kunskapsutvecklingen är att kommunicera med konkurrenter, kunder 
och partners. Förutom att man deltar i sina partners interna seminarier berättade 
ett litet tjänsteföretag att de kan få tillgång till sina samarbetspartners nya 
produkter upp till ett år i förväg. Två andra småföretag har utvecklingsprojekt 
tillsammans med större, högteknologiska bolag i Kista. De kan exempelvis delta 
när de stora bolagen anordnar seminarium eller bedriver internationellt utveck-
lingsarbete. Ett företag beskriver samarbetet mellan utvecklingsavdelningarna: 

De jobbar tight med olika… IBM, Apple, och i viss mån Microsoft […]. 
Och det är ett rent utvecklingsutbyte där vi då i första hand åker till deras 
utvecklingslabb i Finland eller USA eller vart det nu kan vara med våra 
utvecklare för att ta del av vad de sysslar med. […] De flesta av dem vi 
jobbar med är någon form av operativsystemsleverantör, för de ser det som 
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intressant att vi finns på deras plattform. […] Sedan har vi då ett sätt att 
sprida den kompetensen i företaget. […] Då har vi i varje land en 
produktchef som har ansvaret att hålla kontakten mellan det lokala bolaget 
och utvecklingsbolaget och varje vecka kör vi uppdatering på vad som 
händer då vi träffas allihop (Företag nr 4). 

Flera företag, ofta stora, betonade kontakten med kunder och leverantörer som en 
viktig kanal till att nå ny kunskap. Ett företag deltar i medarbetargrupper hos sina 
kunders FoU- och logistikavdelningar. Ett litet tjänsteföretag har kontakt med 
leverantörer som ligger i den absoluta fronten av den tekniska utvecklingen, men 
bedriver själva ingen utveckling: ”Vi behöver egentligen bara följa våra leveran-
törers uppfinningar” (företag nr 1). Andra företag utvecklar produkter via kunder-
nas efterfrågan: 

 [Vad gäller] kunder så är det upp till oss att sätta på de stora elefantöronen 
och lyssna vad det är kunderna frågar efter. Det är inte alltid kunderna 
frågar efter det som man erbjuder utan de frågar efter nåt som ligger lite 
längre fram. Då gäller det att veta vad det är (Företag nr 16). 

För att fånga upp ny information har företaget en teknologiansvarig som har till 
uppgift att bedöma ny teknik och om den ska implementeras. Dessutom sam-
arbetar man med ett analytikerinstitut för att fånga upp de rådande trenderna i 
branschen. Företaget försöker även själv påverka den allmänna debatten i önskad 
riktning genom att medverka i trendsättande artiklar i facktidskrifter. Ett annat 
stort tjänsteföretag anordnar regelbundet träffar med de viktigaste kunderna där 
deras önskemål diskuteras. Detta menar man är en väldigt viktig drivkraft i 
produktutvecklingen. Bolaget har även varit med om att starta ett avknoppnings-
företag i samarbete med en kund där en specifik ny teknologi utvecklades. 

Ett par små tjänsteföretag beskriver hur de både kommunicerar med och spio-
nerar på sina konkurrenter för att få reda på information. Man pratar och avslöjar 
”det man vill”. Ett av företagen menar att det finns olika kulturer hos konkur-
renterna; om man är villig att visa öppenhet och sprida sin information, eller om 
man håller dörren stängd: 

Jag sätter mig på en demonstration hos dem, i deras monter på en mässa 
med skägg [skratt]. Jag sätter mig […] hos dem och blir utslängd eller pratar 
med dem öppet, och ber dem visa vad de håller på med. Så vissa 
konkurrenter har vi väldigt öppet emot, och man demonstrerar vad man har 
[…], man pratar med varandra. Andra konkurrenter de släpper inte ens in – 
de har mässmontrar som är instängda burar i stort sett, man måste gå in 
genom en dörr och så kan man inte se någonting utifrån. Det är olika kultu-
rer, verkligen.  

Men ni försöker vara ganska öppna? 
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Ja, vi är öppna. Jag kan gärna visa mina konkurrenter allting. Om inte jag 
visar dem, så kan de lika gärna gå till mina kunder där jag har installerat 
allting och titta på det där (Företag nr 6). 

Ett annat sätt att höja kunskapsnivån i företaget kan vara att genomföra föränd-
ringar inom organisationen. Ett litet tjänsteföretag har lagt ned en av sina två 
verksamheter, för att istället fördjupa det andra kompetensområdet. Ett annat 
företag har genomfört en sammanslagning med ett annat företag för att förstärka 
sidor de är mindre bra på.  

Att erhålla kunskap genom rekryteringar 

De viktigaste kanalerna för att uppdatera sig kunskapsmässigt ansågs således vara 
att delta i kurser samt kommunicera med andra aktörer på marknaden. Några av 
företagen, små tjänsteföretag, svarar även spontant att rekrytering är en viktig väg 
till ny kunskap. När frågan ställs direkt svarar dessutom de allra flesta att 
nyanställningar kan bidra med ny kunskap till företaget 

Några företag har en positiv inställning till arbetskraftsrörlighet eftersom kun-
skap sprids: ”Det är positivt att det finns en rörlighet, att vi byter erfarenhet med 
varandra” (företag nr 13). Det här stora tjänsteföretaget trodde att rörlighet var ett 
”normaltillstånd” inom IT-branschen. Även ett annat stort tjänsteföretag ansåg att 
arbetskraftens rörlighet i grunden är positiv och leder till snabbare kunskapsut-
veckling: 

Det finns ju en rörelse mellan bolagen, det gör det ju. Men det är ju både på 
gott och ont. Det är ju inte fel att ha som strategi att tappa en och annan till 
sin konkurrent eller till sin partner. Kan man befrukta varandra med 
kunskap så är det ju ganska bra. Så att nej, vi har inte sett det som nåt hot 
(Företag nr 14). 

Ett företag ansåg att de anställda i regel stannar kvar för länge på företaget (4-9 
år) och att alltför stabila kärngrupper på ett förhindrar utvecklingen av såväl pro-
dukter som affärsprocesser. Den intervjuade, som innehar en lägre chefsposition, 
trodde att många ägare är negativa till hög rörlighet, men tyckte själv att det 
borde betraktas som om någon går en utbildning i del fall då denne kommer 
tillbaka till företaget i ett senare skede: 

du kommer in med nya fräscha kunskaper – det är som en lång utbildning 
du är ute på. […] Hade jag suttit och varit ägare till företaget hade jag 
kanske […] sett det på ett annat sätt. Men jag säger själv: Vad är det vikti-
gaste, att man själv utvecklas eller tycker att det är kul? Man kan ha jättekul 
på ett företag i tio år - men utvecklas? Det handlar både om löneutveckling, 
utveckling av sin personlighet och sina affärsmöjligheter, kontaktnät – ja 
allting. Både själsligt och allt annat (Företag nr 6). 
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Stora företag som har hög intern rörlighet är generellt positiva till denna rörlighet 
eftersom den bidrar till kunskapsspridning. På ett stort tjänsteföretag menar man 
att den interna rörligheten både gör att individen själv utvecklas och att det tillför 
organisationen någonting nytt. Den interna rörligheten innebär att personer byter 
både teknikområden och positioner. På det här sättet sprids kunskap inom orga-
nisationen samtidigt som individen gör karriär:  

De allra flesta människor har en drivkraft att vilja utveckla sig, lära sig mer, 
ta större ansvar, pröva att arbeta i olika funktioner […] ifrån ren utveckling 
av en produkt, när man jobbar med systemutveckling, […] till att jobba på 
en högre nivå i teknikvärlden, jobba med andra nätverk. […] Och så kan 
man då jobba sig upp i flödet, följa produkten så att säga. Det ser vi som en 
väldig fördel, eller en förutsättning för att kunna hantera vissa positioner, att 
man har varit på vissa platser innan (Företag nr 17). 

Företagen förväntar sig en viss typ av kompetens vid rekrytering. Ett litet företag 
underströk att den anställde måste komplettera de övriga i företaget kunskaps-
mässigt för att både tillföra verksamheten något, men inte heller göra den så bred 
att det blir svårt att hitta kunder inom det utarbetade kontaktnätet. Ett par stora 
företag ansåg också att den kunskap som eftersöktes berodde på tjänsten. Ibland 
ville man ha kompletterande kunskap till ett område man ville växa inom, ibland 
någon som precis passade in på en stol som blivit tom. 

Som påpekades tidigare i rapporten ville de flesta företag ha arbetslivserfar-
enhet, medan andra gärna ville forma sin arbetskraft inom företaget. Bakgrunden 
är att företagen förväntar sig olika typer av kunskap vid rekrytering. Erfaren 
arbetskraft ansågs generellt bidra med ett rikt kontaktnät samt kännedom om 
branschen. Några företag gav konkreta exempel på när de har rekryterat arbets-
kraft från andra branscher som har tillfört kunskap inom nya områden, exempel-
vis ett stort tjänsteföretag: 

Om vi nu pratar om R&D så har vi t.ex. anställt någon som har jobbat på ett 
litet företag som utvecklar spel, och personer som jobbar i musikbranschen. 
För det är en ny strategi - att få in musik, Mp3-spelare i mobiltelefonen. 
[…] Så nu har vi rekryterat från andra områden än vi gjorde tidigare. Så de 
har, förutom den tekniska kompetensen, så har de även förståelse för det 
som är omkring - musik eller spel (Företag nr 17). 

Andra exempel är ett litet tjänsteföretag som förstärkte sin kompetens inom rese-
branschen genom att rekrytera en person från ett flygbolag. Ett stort tjänste-
företag rekryterade en före detta sjukhusdirektör för att bättre förstå hur man ska 
sälja till landstingen.  

Flera av tjänsteföretagen önskade sig en blandning av olika typer av kom-
petens hos den anställda. Hos några företag är den tekniska kunskapen en led-
stjärna vid rekryteringar. Ett litet tjänsteföretag ställer krav på både tekniskt och 
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socialt kompetent personal. Genom att anställa ”sina vänner” och söka efter tek-
nisk expertis i Kista ökas möjligheten att träffa rätt. Man ansåg att rekrytering 
kan vara ett snabbt och enkelt sätt att utveckla företaget kunskapsmässigt och att 
en nyanställd som har fräscha idéer definitivt kan påverka företagets verksamhet. 
För ett handelsföretag var den tekniska kompetensen avgörande. Det var viktigt 
för företaget att de anställda hade kunskap om den produkt de sålde: ”Det är inte 
bara att sälja en bil och säga att den är blå här” (företag nr 11). Även ett annat 
litet tjänsteföretag efterfrågade teknisk kompetens, men i kombination med 
affärsmässig kompetens om hur ett företag fungerar. För detta företag är den 
tekniska kunskapen underordnad affärsmässig erfarenhet, som beskrevs som 
kunskapen att kunna ifrågasätta en struktur och ställa krav på företaget att för-
ändra sig.  

I likhet med detta företag var det flera företag som sökte efter social, 
marknadsinriktad kunskap, snarare än tekniskt kompetent personal. Den tekniska 
kompetensen är ofta svår att hitta inom respektive företags specifika nisch, 
eftersom branschen är smal. Däremot kan man hitta personer med generell sälj-
kunskap, hög utbildningsnivå eller social/säljkompetens. Man söker i första hand 
efter ”relationsbyggare”, som lätt skapar kontakter med kunder. Många företag 
såg en ifrågasättande attityd och kreativitet, snarare än teoretisk kunskap som den 
främsta tillgången hos nyrekryterade individer. Teknisk kompetens får den 
anställde istället lära sig på företaget. Ett medelstort tjänsteföretag menade att de 
anställda redan är ”top of the pops”: Spetskompetensen finns inom företaget och 
de nyrekryterade måste lära sig, snarare än att de själva medför ny, viktig 
kunskap. 

Flertalet företag betraktade således den anställdes kontakter som en viktig kun-
skapskälla vid rekryteringar. Genom nyanställningar utvidgas det egna företagets 
nätverk, vilket många företag är beroende av för att överleva. Den anställdes nät-
verk är en viktig orsak till att små företag efterfrågar arbetslivserfarenhet, där 
kontakter och kompetens ibland likställs: 

Vi söker ju mer arbetslivserfarenhet för att kunna ha kompetensen runt det 
vi gör och förstå sammanhanget. Och har man det så får man ju [kontakter] 
på köpet. Vi ser mer på kompetensen än på kontakterna, men de kommer ju 
automatiskt, det blir egentligen samma sak (Företag nr 2). 

Även ett handelsföretag menade att den anställdes säljnätverk och marknads-
kunskap var den viktigaste kunskap en nyanställd kunde ta med sig, eftersom 
företagets verksamhet enbart är att sälja produkter vidare. Om man är medveten 
om att en säljare har intressanta kunder kan man medvetet försöka rekrytera 
denne. Just säljkompetens är också särskilt viktig för rekrytering vid det svenska 
kontor som ingår i en tekniskt avancerad, tjänsteinriktad internationell koncern. 
Företagen ser rekryteringar som en port in till nya branscher och företag:  
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Kontaktnät kan ibland vara dörröppnare in så att man kan få [tillgång till 
teknikutvecklingen]. Det är ju som en spindel alltså, det gäller att suga åt 
sig, på olika sätt. Och det är klart, att får man ett spindelben till så är ju det 
bra (Företag nr 16). 

Ett annat företag menade att kontaktnätet är viktigt vid rekrytering, men bara för 
vissa grupper av anställda. För konsulter och supportansvariga är det viktigt, men 
inte för programmerare. Där är det tekniska färdigheter och branschkunskap som 
spelar roll. Ett handelsföretag betonade att rekryteringar visserligen förstärker 
företagets nätverk, men att de har vissa etiska betänkligheter kring detta: ”Vi 
brukar inte fokusera på att kunna stjäla affärer” (företag nr 20). Även ett annat 
företag angav att nätverket visserligen stärks när man anställer folk som tidigare 
exempelvis har arbetat med konstruktion inom industrin. Men dessa individer har 
sällan relationer med personer på tillräcklig hög nivå på sin tidigare arbetspalts, 
vilket gör att man inte per automatik får lättare att sälja dit. Dessutom är det 
individuellt om en anställd behåller kontakterna till den gamla arbetsplatsen: 
”Alla är inte sociala på det sättet att de håller relationer vid liv. En del de går ju 
bara vidare” (företag nr 10). 
Det fåtal företag som oftast anställer nyutexaminerad arbetskraft ansåg istället att 
personerna ska besitta en så bred profil som möjligt. De ska gärna vara unga, som 
man sedan kan forma till egna, kompetenta medarbetare: 

Det är vitaliserande för vår organisation. De ställer en del besvärliga frågor 
som är väldigt nyttigt att få höra. […] Det finns flera fördelar. Dels så är det 
ju människor som kommer in med en annan bakgrund och inte är så färgade 
då utan vi har möjlighet att färga och påverka dem. […] Det är billigare att 
anställa en 25-åring än en 40-åring. Och de har driv och är hungriga och vill 
visa upp sig för att göra en karriär (Företag nr 16). 

För dessa företag var dock inte nyanställningar en viktig källa till kunskap inom 
företaget. De här företagen hörde till den grupp som tyckte att det var svårt att 
rekrytera den tekniska kompetens som man har behov av. Istället anställde man 
direkt från högskolan, i syfte att bidra med generell kunskap och ”arbetsglädje”. 
För ett företag var hög utbildningsnivå en mycket viktig egenskap, men inte för 
att få tillgång till specifika kunskaper utan för att personer som genomgått en 
civilingenjörsutbildning visade prov på målinriktning, informationshantering och 
uttrycksförmåga.  

Hur skyddas kunskap vid avgångar? 

Likadant som ett företag kan förvärva nya kunskaper vid rekryteringar kan de 
också förlora dem vid avgångar. De flesta av företagen har inte någon uttalad 
strategi för hur kunskap ska skyddas vid avgångar. Som ett tjänsteföretag 
uttryckte det följer de svensk lag och tillämpar några månaders uppsägningstid. 
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Den anställde får inte ta med sig databaser och sprida information som tillhör 
företaget. Det kan exempelvis vara någon stor affär som ska genomföras och som 
ska hemlighållas, eller programvara, kundregister eller sekretessbelagda material 
som har arbetats fram inom företaget. 

De flesta företag har inte satt in några hinder för den anställde att gå till en 
konkurrent. Två små tjänsteföretag trodde inte att detta var möjligt att förhindra 
rent juridiskt: 

Det finns ju generella sekretessregler, att om man säger upp sig så får man 
inte prata om vår verksamhet. Vi ser ju helst att man inte går till våra 
konkurrenter, men det kan man ju aldrig stoppa. Som arbetsgivare har man 
inte rätt att […] sätta stopp för att någon går till ett annat företag. Även fast 
det är ett hot för oss (Företag nr 1). 

Att andra företag i branschen använder sig av sådana strategier såg dock ett 
företag som problematiskt.  

Det verkar förekomma en juridisk gråzon för företagen vid skyddet av kunskap 
när den anställde går till en konkurrent. Flera företag kunde således uppge olika 
modeller som de använder sig av för att fördröja och försvåra att en anställd går 
till en konkurrent. Inom ett företag utgår vid sådana fall inget avgångsvederlag. 
Två stora företag hade infört en klausul om att man inte får ta med sig annan 
personal om man går till en konkurrent, åtminstone inte på chefsnivå: ”man får 
inte ragga tillbaka på [företaget] och hitta med sig gamla medarbetare som man 
har jobbat bra med.” Ett av dessa företag tillämpar ibland karantänförhållanden, 
men ansåg att det är dyrt och eventuellt svårt att hävda lagligt. Ett annat medel-
stort tjänsteföretag tillämpar karantänförhållanden i undantagsfall, om exempel-
vis en säljare befinner sig i ett känsligt förhandlingsskede när denne avgår. Före-
taget menade samtidigt att det är svårt att skydda sig, eftersom en avgång sällan 
sker ”över en natt”. Istället är det en process som pågår, med förhandlingar 
mellan det rekryterande företaget och den anställde. Ett annat medelstort företag 
tillämpar medvetet lång uppsägningstid. Ibland får personen vara kvar på före-
taget och arbeta under perioden, men ibland tillämpas principen ”garden leave”, 
då den anställde får gå hemma i trädgården, men inte arbeta. På det sättet skyddar 
man att kunskap går vidare till en konkurrent. Det finns således ett rikt utbud av 
modeller som företagen använder sig av för att skydda kunskap vid avgångar. Ett 
par företag var dock kritiska till att lång uppsägningstid var ett bra sätt att hantera 
avgångar, eftersom den anställde under tiden inte är motiverad att arbeta för 
företaget.  

Trots formella skydd mot företagets interna material, exempelvis kundregister, 
och trots olika former av fördröjningar vid uppsägningar kan man inte förhindra 
att viktig kunskap försvinner vid avgångar. När de anställda lämnar företaget tar 
de med sig det de har lärt sig, det de ”har i huvudet”, vilket är negativt för före-
taget: 
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i och med att det är vår programvara, det är vår metod, det är våra verktyg – 
allting är vårt som man implementerar hos kund. Så det är en lång 
upplärningsprocess vi har med våra anställda och därför en stor investering 
som går förlorad varje gång någon slutar (Företag nr 4). 

Det var flera företag som poängterade att man inte kan skydda sig mot att förlora 
det den anställde har lärt sig inom företaget. Samtidigt menade ett par företag att 
kunskapen för det mesta inte är ”så otroligt unik per medarbetare heller.”  

Ett stort tjänsteföretag nämner som ett problem att det inte finns något skydd i 
praktiken mot anställda som tar med sig kundregister och annat från företaget:  

Det som ju är den stora risken är kanske inte vad man har i huvudet, utan 
tillgång till allt det material som man har då. Offerter, kundinformation, 
prislistor och såna uppgifter och är det så att någon tar med sig det så begår 
ju vederbörande ett brott. Men det är ju väldigt svårt att kontrollera. […] 
Det spelar ingen roll om det är riktigt uppenbart. Att den här offerten som 
den här säljaren höll på med, nu har han startat en annan verksamhet eller 
gått till en konkurrent och så plötsligt är de inne i den här affären som de 
inte var förut. Då kan man ju gissa sig till att han har tagit med sig det. Men 
det kan man inte bevisa (Företag nr 16). 

Istället för förbud har därför flera företag mjukare strategier för att skydda kun-
skap. Några av tjänsteföretagen arbetar systematiskt med att dokumentera infor-
mation för att säkra att kunskap stannar kvar inom företaget: ”Varje projekt eller 
leverans ska dokumenteras på bästa sätt. Då kan man också förmedla kunskap på 
papper.” Man menade att den vara de säljer ”sitter i människors huvuden” och 
därför är det särskilt viktigt att den dokumenteras för att den inte ska riskera att 
gå förlorad. De här företagen menade också att mycket av kunskapen faktiskt är 
möjlig att dokumentera. 

Flera företag nämner att de för att förhindra avgångar försöker se till att 
personalen trivs. Bästa skyddet mot att förlora viktig kunskap är ”att bedriva en 
sådan personalpolitik så att de nyckelpersoner man har verkligen tycker att det är 
bästa företaget att jobba på” (företag nr 10). Ett litet tjänsteföretag väljer att an-
ställa sina ”personliga vänner”. Ett annat företag nämner att de försöker att vara 
”polare” med den anställde när den ska sluta för att få den att lämna över på ett 
fördelaktigt sätt. Ett stort företag tillämpar vid sidan av karantänsklausuler också 
”en kraftfull filosofi” om att ”det är med vår attraktionskraft och inte med förbud 
vi ska ha bra medarbetare” (företag nr 20). I ett litet tjänsteföretag arbetar man i 
grupper, så att frånvaron av en person inte ska skada verksamheten. Ett stort 
tjänsteföretag betonade att om ett företag tappade mycket arbetskraft till konkur-
renter finns det stor anledning till självrannsakan inom företaget. 
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Sammanfattande slutsatser 

Nedan sammanfattas och analyseras undersökningens resultat med utgångspunkt i 
ett antal teman. Utifrån 20 intervjuade företag ges en inblick i möjligheten att 
betrakta Kista som ett kluster, rörlighetens för- och nackdelar ur ett företags-
perspektiv och rörlighetens koppling till kunskapsspridning. Dessutom diskuteras 
frågan om en eventuell ”närhetsdiskurs” som påverkar företagens inställning till 
Kista som rekryteringsbas. Studien har en kvalitativ design, vilket innebär att de 
resultat som presenteras ger grundlig förståelse för sambanden mellan enskilda 
företag, snarare än en generell överblick över samtliga IT- och telekomföretag i 
Kista. 

Ett framväxande IT- och telekomkluster i Kista 

Den här rapporten har analyserat rörligheten på arbetsmarknaden i IT- och tele-
komklustret i Kista. En av förutsättningarna för en sådan analys är att Kista över-
huvudtaget kan betraktas som ett kluster. Det råder dock delade meningar inom 
svensk klusterforskning om företagsområdet kan betraktas som ett självständigt 
kluster inom IT- och telekom eller om det snarare är en del i ett större kluster som 
omfattar hela Stockholmsregionen eller till och med hela Sverige. I slutändan är 
detta en bedömningsfråga eftersom få konkreta mätmetoder finns för att avgöra 
om ett område utgör ett kluster.  

Porters (2000) klusterdefinition antyder att vi för att fastställa om Kista är ett 
kluster bör leta efter en geografisk koncentration av liknande och relaterade verk-
samheter. Vidare bör företagen vara sammanlänkade till varandra på något sätt. 
Den här studien visar att nästan alla intervjuade företag har någon viktig relation 
till minst ett annat Kistaföretag, antingen som kund, leverantör eller partner. Det 
förekommer också konkurrensförhållanden mellan företagen i Kista, vilket är 
ytterligare en typ av relation. Vidare är ett av Porters kriterier att det i ett kluster 
ska finnas olika slags lokala institutioner i området som sysslar med forskning 
eller främjar samarbete. I fallet Kista verkar den typen av verksamheter ännu vara 
i sin linda. De flesta undersökta företag känner inte heller till vilka möjligheter 
det finns till lokalt samarbete samt har inget vetenskapligt utbyte med till exem-
pel KTH i Kista. Detta är inte konstigt med tanke på att Kista på senare år 
genomgått en kraftig omvandlig från ett tillverkningsdominerat område till ett där 
tjänsteproduktion står för merparten av verksamheten. Detta speglas inte minst av 
att tolv av tjugo företag som intervjuades för denna studie flyttade in till Kista 
först på 2000-talet. De lokala institutionerna i området kräver förmodligen en tid 
av anpassning för att hitta sin roll. Det finns dock exempel på företag som redan 
är engagerade i lokalt erfarenhetsutbyte genom till exempel Kista Science City 
Företagargrupp. Sammantaget visar intervjustudien tecken på att Kista har poten-
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tial att bli ett framgångsrikt kluster och att det därmed kan komma att skapas 
ännu fler arbetstillfällen här.  

Kista är ett område med stor mångfald av företagstyper. Ett av Sveriges största 
globala företag, Ericsson, är den dominerande arbetsgivaren i området vilket 
borgar för en viss kontinuitet och trygghet. Det gör också att det blir attraktivt för 
mindre företag som arbetar mycket med Ericsson att lokalisera sig i området. 
Därutöver finns här ett antal regionala kontor för välkända internationella företag 
som Apple, Microsoft, Nokia, Adobe, IBM, Oracle och Sun Microsystems. 
Genom dessa aktörer får andra företag i närheten möjlighet att snabbt få känne-
dom om nya produkter och aktuell teknisk utveckling, även om den sker någon 
annanstans i världen, t ex i Kalifornien. Ett stort antal stora och medelstora 
svenska företag finns i Kista, t ex Martinsson, Technia och Proact. Dessa väljer 
inte sällan att expandera sin verksamhet med Kista som bas. De öppnar exem-
pelvis kontor i andra nordiska länder, vilket kan ge företaget skalfördelar och en 
bättre lönsamhet. Dessutom finns det ett stort antal specialiserade småföretag i 
området som bidrar med innovativitet och flexibilitet.  

Tillgången till allmän infrastruktur är mycket god i Kista. Man har omedelbar 
närhet till en internationell flygplats, motorvägar och kollektivtrafik samt service 
i form av restauranger, bankkontor, affärer osv. Emellertid finns det troligen 
mycket utvecklingspotential kvar vad gäller de specifika klusterfördelarna. Det 
finns gott om möjligheter till lokalt relationsbyggande med viktiga bransch-
aktörer inom Kista för de flesta intervjuade företag, men alla utnyttjar inte detta 
till fullo. Tidsbristen inom t ex konsultbranschen kan vara en faktor som hindrar 
lokalt nätverkande. Samtidigt kan begränsade resurser göra företagen mer öppna 
för vad andra Kistaföretag har att erbjuda eftersom det är enkelt och tidseffektivt 
att delta i aktiviteter som genomförs lokalt.  

De flesta intervjuade företag uppger att merparten av deras relationer finns 
utanför Kista. Detta bör inte ses som ett tecken på att klustret är svagt. Med tanke 
på de förutsättningar företagen arbetar under - en internationellt sett relativt liten 
storstadsregion och liten hemmamarknad i Sverige - är det inte rimligt att anta att 
klustret skulle kunna vara självtillräckligt. Det är snarast självklart att företagen 
vänder sig utanför Kista för att hitta kunder, leverantörer och partners. I själva 
verket kan en blandning av lokala och globala relationer betraktas som ett tecken 
på konkurrenskraft och attraktivitet på en global marknad.  

Rörlighet genom nätverk 

De kund-, leverantörs- och konkurrensrelationer som förekom mellan de 
intervjuade företagen utgör bakgrunden till diskussionen om hög rörlighet av 
arbetskraft i Kista. Genom att befinna sig i den miljö av täta relationer som ett 
kluster utgör skulle bl a utbyte av arbetskraft stimuleras. Rekrytering via nätverk, 
antingen personliga eller affärsmässiga, är något som de flesta undersökta företag 
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gärna tillämpar. Ett vanligt tillvägagångssätt är att utlysa tjänsten internt för att få 
in tips från de anställda om lämpliga kandidater. Några företag uppger dessutom 
att de medarbetare som ger tips om en person som senare blir anställd belönas 
ekonomiskt. Nätverken uppgavs vara baserade på bransch, snarare än på geogra-
fisk närhet. Det kan dock vara så att den geografiska dimensionen existerar 
parallellt med branschdimensionen. Nästan alla intervjuade företag har relationer 
med andra företag i Kista – ofta viktiga relationer för verksamheten – vilket 
innebär att de flesta förmodligen har större potential att rekrytera i Kista än de 
tror. Det hindras dock i de fall där oskrivna regler, en hederskodex, gör det svårt 
att rekrytera från en viktig kund eller partner.  

En annan aspekt som framkommer i denna studie är att företagen i samband 
med rekrytering för det mesta ställer höga krav på branscherfarenhet och specifik 
kunskap hos potentiell arbetskraft. Det var oftast inte tänkbart för dem att anställa 
en person som kommer direkt från högskolan utan att ha någon relevant arbets-
livserfarenhet. Sådana krav vore omöjliga för företagen att ställa på ett fram-
gångsrikt sätt om det inte vore så att det finns en stor mängd erfaren och speciali-
serad arbetskraft tillgänglig både inom Kista och totalt sett i Stockholmsområdet. 
Det här kan ses som en indikation på att det finns en ”Marshallsk” konstant mark-
nad för skicklighet i regionen (Marshall 1980). Med detta menas att många olika 
arbetsgivare och arbetstagare med krav respektive kompetenser som matchar var-
andra finns koncentrerade i samma geografiska område. En sådan marknad ger 
fördelar åt både företag och individer genom att man minskar riskerna med att 
bryta förbindelsen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Teoretiskt sett leder 
dessa fördelar till att koncentrationen av företag och arbetskraft tenderar att öka 
ytterligare, men det är oklart på vilken geografisk nivå denna process verkar – om 
det är på det lokala eller det regionala planet, dvs på Kista- eller på Stockholms-
nivå. 

Rörlighetens risker och förtjänster 

Bland de undersökta företagen kan ofta en tvetydig inställning till arbetskraftens 
rörlighet skönjas. Företagen talar ofta om stabilitet och låg personalomsättning 
med stolthet och det uppfattas som ett normaltillstånd. Rörlighet ses som en risk, 
både för individen och för företaget. Stabiliteten däremot står för trygghet; man 
vet vad man har men inte vad man får. Samtidigt märks det också att många 
företag anser att det finns fördelar med rörlighet. Exempelvis kan personer som 
har gått vidare till andra företag i branschen agera som ambassadörer för den 
tidigare arbetsgivaren och dess produkter och tjänster. Hos ett fåtal företag fanns 
också en syn på rörlighet som en sorts praktisk utbildning som man kan ta tillvara 
då den tidigare anställde eventuellt kommer tillbaka till företaget efter en tid 
någon annanstans. Många företag menar också att de genom högre rörlighet 
skulle få in ”nytt blod” och nya idéer, att deras personalomsättning egentligen är 
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för låg. Men hela tiden har man också riskerna och kostnaderna som rörlighet 
innebär i åtanke. I vissa fall kan företagen se rörlighetens fördelar på ett generellt 
plan men för den egna verksamheten upplevs den som ett hot. 

Att individer rör på sig mellan olika företag innebär diverse kostnader för 
arbetsgivarna. När någon slutar går man dels miste om den tysta kunskap per-
sonen har ackumulerat och bär med sig ”i huvudet” vidare till nästa arbetsställe. 
Dessutom tas tid och resurser i anspråk för att rekrytera och utbilda en ersättare. 
Vidare kan man riskera att skada en relation med en kund eller en partner om 
man rekryterar deras arbetskraft. Om man förlorar en anställd till en konkurrent 
riskerar man att affärskritisk information läcker ut och skadar ens verksamhet, 
man kan då t ex förlora kunder. 

Man kan ana att det finns en optimal nivå av rörlighet som maximerar för-
delarna och minimerar riskerna. Men det verkar vara svårt att ta reda på exakt var 
denna nivå ligger. I dagens läge, när temperaturen inom IT-branschen är ”lägre” 
än på 1990-talet, kan det dessutom vara svårt att veta hur man ska påverka före-
taget för att exempelvis öka rörligheten, om än bara i liten utsträckning. Det är 
ofta lättare att analysera vilka konkreta åtgärder som kan vidtas för att minska 
vad man uppfattar som alltför hög personalomsättning, t.ex. genom att se över 
löne- och arbetsvillkor.  

Rörligheten skymd av en ”närhetsdiskurs” 

Att närhet mellan företag skulle vara en konkurrensfördel är ett grundläggande 
antagande i klusterteorier (Porter 2000). Företagen i den här studien var dock 
generellt skeptiska till att närhet och avstånd skulle ha någon betydelse för deras 
verksamhet, eller hade inte reflekterat över det. Vid vissa intervjusituationer 
kunde man rentav ana en nonchalant attityd hos de tillfrågade när frågan om 
Kista kom på tal. Företagen var inför intervjusituationen informerade om att 
intervjun skulle handla om fördelar och nackdelar med att vara lokaliserad i 
Kista, samt om rekryteringsprocessen. Vissa av informanterna verkade ha en för-
utbestämd uppfattning om att närmiljön saknade betydelse, vilket kan ha påverkat 
deras svar mot att rekryteringen i Kista var liten. Kompetens ansågs inte vara 
platsbunden. Samtidigt hade företagen, som redovisades ovan, många viktiga 
relationer i Kista, och många företag rekryterade via sina nätverk. Det verkar 
därför sannolikt att en del av företagens anställda har någon form Kistabakgrund. 

Det är troligt att företagen inte har god kännedom om varifrån deras anställda 
har kommit. Frågan har aldrig begrundats inom företagen. Förmodligen är inte 
geografisk närhet något man reflekterar över när man t ex läser en individs CV. 
Det intressanta är istället vilken erfarenhet personen har och vilka positioner man 
har haft tidigare. Ett par företag tvekade innan de uppgav att de inte kunde svara 
på frågan. Ett stort tjänsteföretg visste dock att den interna rörligheten mellan 
dess enheter var särskilt stor i Kista jämfört med övriga Stockholm. Även hos det 
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företag som hade tydligast anknytning till Kista i termer av både nätverk och rek-
rytering fanns en ”resa” under intervjuns gång, där den svarande blev alltmer 
medveten om Kistas roll för hans företag. Efter intervjun uttryckte han också sin 
glädje över att ha fått den insikten. Svaret på frågan om varifrån hans anställda 
kommit gick från ”överallt” till att alla utom en kom från Kista: 

Har du rekryterat personer från Kista? 

För tillfället […] har jag inte behövt annonsera en enda gång – folk har 
kommit till oss för att de känner till oss. 

Och varifrån..? 

Överallt! Jag menar överallt! 

Ok… så inte specifikt härifrån? 

Jaa… inte bara från Kista. Men när jag har sagt det… jag skulle säga att 70 
procent faktiskt av dem som arbetar hos [oss] - jag har aldrig tänkt i de 
termerna, men nu när jag tänker på det så har varenda en Kista i bakgrunden 
och när jag plockade upp dem kom de faktiskt från Kista. [Han räknar sina 
anställda.] Jag tror, när jag tänker på det, att det bara är en av oss som inte 
har Kista som bakgrund. Intressant räkneuppgift! 

Det är således troligt att företagen var mer präglade av sin lokalisering till Kista 
än vad de själva hade reflekterat över. Det verkar som att det finns en ”avstånds-
diskurs” som påverkar företagen till att vara avogt inställda till närhet. I en globa-
liserad värld kan det vara svårt för företagen att se fördelarna med den lokala 
miljön. Det ingår inte i den etablerade bilden att se på sig själva som gynnade av 
lokala aspekter, när man är världsledande på marknaden, siktar mot att nå högre 
höjder på den internationella scenen eller åtminstone är starkt inspirerade av den. 
Att vara ett världsledande företag och att ha agglomerationsfördelar på ett lokalt 
plan behöver dock inte utesluta varandra. Enligt Porter (2000) skulle tvärtom 
lokaliseringen till en klustermiljö förstärka företagets position på den globala 
marknaden. 

Skymd av denna ”avståndsdiskurs” blir det svårt att tolka exakt hur viktig den 
lokala miljön är för företagen i Kista. Den fråga som kan besvaras är att företagen 
inte själva söker efter arbetskraft i närområdet, vilket naturligtvis kan påverka det 
faktiska utfallet av rekryteringen. Samtidigt är det troligt att de har rekryterat fler 
från Kista än de anger. Det kan konstateras att agglomerationsfördelarna finns i 
Kista, vare sig de vill använda sig av dem eller inte. En kvantitativ studie av rör-
ligheten mellan företagen i Kista är dock nödvändig för att besvara frågan om 
den lokala miljön saknar den betydelse vid rekrytering som företagen själva 
hävdar. 

Storföretaget Ericssons roll vid den lokala rekryteringen under de senaste åren, 
och eventuella effekter av de radikala neddragningarna under 2000-talet, har bara 
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delvis kunnat konstateras i den här studien. När Pharmacia UpJohn utlokalise-
rades från Uppsala innebar detta ett uppsving för området genom att småföretag 
avknoppades från storföretaget (Waxell 2005). Någon liknande parallell har 
emellertid inte kunnat urskiljas i intervjumaterialet från den här studien. Tvärtom 
har alla företag som ingår i studien utom ett flyttat till Kista från övriga Stock-
holmsområdet. Ericssons roll i att generera kvalificerad arbetskraft inom området 
har dock berörts av flera företag i studien. Om rörligheten var särskilt omfattande 
efter företagets radikala nedskärningar under 2000-talet verkar troligt, men har 
inte betonats av fler företag än ett. Även dessa frågor skulle med fördel belysas 
genom kvantitativt inriktade studier. 

Rörlighet och kunskap 

Hög rörlighet av arbetskraft inom ett område skulle enligt klusterteoretiska ansat-
ser bidra till effektiv kunskapsspridning (Pinch och Henry 1999; Almeida och 
Kogut 1999; Power och Lundmark 2004). Om man utgår från att det finns en viss 
rörlighet mellan företag i Kista, skulle således också kunskapsutbytet mellan 
företagen vara stort.  

Företagen i studien svarade samstämmigt att uppdatering av kunskap inom 
deras område är nödvändigt för att behålla konkurrenskraften. De angav två hu-
vudvägar för att få tillgång till kunskap. Den ena vägen var via kurser, där Kista 
var en viktig arena för små företag, och som hos stora företag gavs internt, inom 
den egna organisationen. Den andra vägen var genom interaktion på marknaden 
med kunder, leverantörer, konkurrenter och samarbetspartners. Ett par företag 
angav även spontant att rörlighet på arbetsmarknaden kan ge ny kunskap, och vid 
den direkta frågan instämde de flesta i påståendet.  

Rörlighet av arbetskraft kan således vara en viktig väg till ny kunskap, men det 
är bl a beroende av vilken kunskap som efterfrågas. Teoretiskt sett kan kunskap 
delas upp i två typer; explicit (standardiserad) och tyst (Maskell och Malmberg 
1999, Dicken 2003). Genom formella kanaler för kunskapsöverföring, såsom en 
kurs, är det troligt att i synnerhet explicit kunskap överförs, exempelvis genom 
demonstrationen av en ny programvara, även fast ett visst mått av tyst kunskap 
överförs genom att individer möts och pratar vid kurstillfällen. Den kunskap som 
överförs informellt, via individernas interaktion på marknaden med partners, 
leverantörer, kunder och konkurrenter är sannolikt en viktig källa till utbyte av 
tyst kunskap. Vid exempelvis en kunds efterfrågan, eller två partners samarbete 
för att lösa ett problem, borde den typ av kunskap överföras som inte går att för-
klara via en manual eller ett kurstillfälle.  

Den tredje typen av kunskapsspridning, arbetskraftsrörlighet, kan betraktas 
som ett alternativ till interaktionen mellan aktörer på marknaden. När en person 
rör sig från ett företag till ett annat för den med sig sin samlade erfarenhet. 
Explicit kunskap, som prislistor, kunddatabaser och programvarors uppbyggnad, 
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finns ”förkroppsligat” hos den som rör sig mellan företag, liksom även tyst kun-
skap, exempelvis sättet att angripa och lösa problem och sättet att agera med 
kunder. Även en tredje typ av kunskap tas dock med till företaget genom arbets-
kraftsrörlighet – de personliga nätverken. När ett företag vill nå en ny marknad, 
en ny stor kund eller nytt kunskapsfält, kan därför rörlighet på arbetsmarknaden 
vara en lösning för företagen. En fråga som infinner sig är var gränsen går mellan 
när ett företag väljer att kommunicera via sina nätverk för att nå kunskap och när 
de istället tar steget över till att rekrytera därifrån. Som nämndes tidigare har 
företagen vissa bromsklossar mot rörlighet på arbetsmarknaden. Den ena restrik-
tionen är tryggheten i att ha låg omsättning av arbetskraft, den andra är heders-
kodexen som hindrar företagen att anställa sina partners eller kunders arbetskraft 
eftersom det kan skada affärsrelationen. Det finns således både fördelar och 
nackdelar med rörlighet som medel till kunskapsspridning. Beroende på hur 
företagens inbördes relation ser ut och vilken typ av kunskap som efterfrågas av-
görs om företaget ska få tillgång till kunskap genom rörlighet på arbetsmark-
naden eller om man ska använda sig av andra vägar till kunskap. 
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