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ABSTRACT 
Jansson, J. 2005: Internetbranschen i Stockholms innerstad – en studie av agglomerationsför-
delar, sociala nätverksrelationer och informationsflöden. (The Internet Industry in central 
Stockholm – A Study of Agglomeration Economies, Social Network Relations, and Informa-
tion Flows.) Geografiska Regionstudier nr 63, 188 pp. Uppsala. ISBN 91-506-1802-4. Swed-
ish text with a summary in English. 
 
This thesis deals with questions concerning spatial agglomeration of economic activities. The 
object of study is the Internet industry in central Stockholm. Through the use of statistical 
data and an interview study the Internet industry is described, measured, and analyzed through 
theories concerning agglomerations, social network relations, and knowledge and information 
flows. These theories are interpreted through five agglomeration themes related to the role of 
customers, subcontractors and partners, competitors, financing, and labour market, respec-
tively. 

The research has recognized the importance of proximity to create and maintain social 
networks, and to spread information and knowledge, especially tacit knowledge. The thesis 
also shows how social networks, and information and knowledge flows have an essential role 
in all the five agglomeration themes that are analyzed. The results of this analysis show that 
the proximity to customers is the most important factor for the location of the Internet indus-
try. Also, the local labour market and access to suppliers and partners are important factors. 
Competitors and rivals have a role to play when it comes to the diffusion of knowledge and 
information, although its importance as a location factor is hard to estimate. The analysis of 
the firms’ financing demonstrate that this factor hardly has been of crucial importance for the 
location of the Internet industry, but access to (venture) capital might have been of indirect 
importance for the location and the pace of the development of the Internet industry. 
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Förord 

De längsta resorna sker sällan i geografin (rummet). Ofta kan det vara nog 
att ta ett steg åt sidan för att ett perspektiv ska ändras. Vid andra tillfällen 
kan det behövas ett helt varv runt jorden för att finna nya sätt och metoder att 
ta sig an omvärlden. Som doktorand har jag oftast suttit vid mitt skrivbord, 
det ska erkännas, men ändå har denna tid givit mig mer än jag någonsin vå-
gat tro på. Samtidigt har jag vid några tillfällen fått möjlighet att ta några 
ordentliga kliv runt om i världen. På detta sätt har tiden som doktorand gett 
mig en hel palett av nya sätt att se på min omgivning. 

Precis som en enkel resa i rummet är avhandlingsarbetet både enklare och 
roligare när man är flera. I detta förord vill jag passa på att nämna några 
personer som hjälpt till och varit till stöd för avhandlingen, och kanske fram-
förallt gjort min tid som doktorand åtskilligt roligare. 

Allra först vill jag tacka min handledare professor Anders Malmberg. Det 
var Anders som genom att engagera mig i det så kallade ’musikindustripro-
jektet’ sådde ett frö till idén om att doktorera. Ett stort tack för all tid du har 
lagt ned på mina ofta ofärdiga textfragment som du med stor glöd och preci-
sion tagit dig an. Anders har även varit en handledare som bryr sig både på 
och vid sidan av ’planen’. 

Tack också till min biträdande handledare professor Mats Lundmark som 
tagit sig hela vägen från Örebro för att slipa den råa sten som nu blivit en 
avhandling. 

Institutionen har utgjort både en professionell och vardaglig kontext i vil-
ken avhandlingen har blivit framarbetad. Här vill jag särskilt nämna Dominic 
Power och Anders Waxell för deras stora stöd. Den ekonomisk-geografiska 
doktorandgruppen: Henrik Mattson, Dzamila Bienkowska, Atle Hauge, Mar-
kus Bugge och Magnus Lagerholm, har alla bidragit till att berika avhand-
lingen och avhandlingsarbetet. Personerna i och kring CIND har utgjort en 
viktig källa till kunskap och inspiration. 

Vid institutionen finns även den läsgrupp som med kritiska blickar tagit 
del av avhandlingen och bidragit till en mer stringent avhandling, både till 
dess form och innehåll. I läsgruppen vill jag tacka Göran Hoppe, Hans Alds-
kogius och Daniel Hallencreutz. 

Hjälp med data och statistik har kommit från John Östh, Jan Amcoff och 
Göran Lindqvist. 



Internetbranschen i Stockholms innerstad 
 

 

10 

En effektiv administrativ support har ombesörjts av Ewa Hodell, Kerstin 
Edlund och Reza Emamyfar. 

Ett generellt tack också till alla doktorander och andra anställda vid Kul-
turgeografiska institutionen som har skapat en positiv atmosfär vilken bidra-
git till kvalitativt bättre arbetsklimat och kvantitativt längre kaffepauser.  

Avhandlingsarbetet har finansierats genom medel från det tvärvetenskap-
liga forskningsprogrammet SMiF (Svensk modell i förändring) – ett samar-
bete mellan Arbetslivsinstitutet (ALI) och Uppsala universitet samt CIND 
(Centrum för studier av innovationer och näringslivsomvandling) vid Uppsa-
la universitet. 

Jag vill också tacka alla informanter som har ställt upp på intervjuunder-
sökningen samt de internetföretag som tillät mig ta deras tid i anspråk. Utan 
er hjälpsamhet och tillmötesgående hade avhandlingen blivit mindre intres-
sant och mitt arbete mindre roligt. 

Slutligen vill jag tacka min familj för att ni alltid finns där när jag behöver 
och stöttar mig oavsett vilka vägar jag väljer att gå och till mina vänner för 
att ni gör livet så mycket rikare. 

Tack Sara. 
 
 
 

Uppsala, april 2005 
 

Johan Jansson 
 
 



 
 

1. Introduktion 

Utvecklingen av internet har inneburit en omvälvande teknologisk föränd-
ring. Lanseringen av den grafiska webbläsaren i mitten på 1990-talet för-
vandlade internet från ett militärt/akademiskt experiment till ett allmänt 
verktyg för kommunikation och informationshantering (Norris, 2001; Schil-
ler, 2000; Zook 2002). 

Den snabba utvecklingen av internet har på kort tid påverkat de flesta 
samhällsområden. Kommersialiseringen av internet har förändrat förutsätt-
ningarna för hur företag och organisationer hanterar kommunikation och 
information. Det nya mediet har för många företag och organisationer revo-
lutionerat de traditionella kanalerna för försäljning, distribution och kommu-
nikation. Men internetteknologin har även inneburit födelsen av helt nya 
typer av företag. Det handlar om företag som tidigare aldrig har existerat, 
vars verksamhet är betingad av internet och där produktion och distribution 
av varor och tjänster är helt beroende av internet. 

Introduktionen av den nya teknologin – och dess löfte om en snabbt fram-
växande ’ny ekonomi’ – bidrog till en extrem börshausse och flödande risk-
kapital under slutet av 1990-talet. Offensiva entreprenörer, investerare och 
samhällsanalytiker hjälptes åt att öka förväntningarna på de möjligheter som 
den nya teknologin erbjöd. Resultatet blev framtidsprofetior som både gav 
stora förhoppningar om teknologisk och samhällelig utveckling, men som 
också skapade en misstro mot allt för högt uppskruvade förväntningar. Me-
dia spelade en viktig roll i denna process då den nya ekonomins frontfigurer 
fick stort utrymme i press, TV och radio. Under de sista åren på 1990-talet 
rapporterade media så gott som dagligen om investerade miljoner och nya 
mångmiljonärer i spåren av den nya teknologins framfart. Som en kontrast 
till det tidiga 1990-talets ekonomiska regression utropade tidningen News-
week i februari 2000 Stockholm som ”Europe’s Internet Capital”. En bild 
målades upp av Stockholm som ett dynamiskt och världsledande internet-
kluster, med internationellt ledande företag redo att ta täten i den framväx-
ande nya ekonomin. 

I början av 2000-talet tog dock utvecklingen en dramatisk vändning då 
aktiekurserna rasade och riskkapitalet sinade. Den så omtalade nya ekono-
min stoppades upp då ’den gamla ekonomin slog tillbaka’. Även om utveck-
lingen gick snabbt motsvarade den inte de uppskruvade förväntningarna på 
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både teknologins genomslagskraft och tillväxten i de så kallade dot.com-
företagen. 

När den så kallade IT-bubblan sprack utsattes den nya teknologin och de 
verksamheter som förknippades med denna för skarpa ifrågasättanden. De 
profetior som uttalats om utvecklingen av samhälle och teknologi ansågs i 
många fall helt överdrivna. Ändå kan vi idag konstatera att många av de till 
synes överdrivna framtidsvisionerna faktiskt har blivit en realitet med till 
exempel handel på internet, internetbanker, informationssökning och så kal-
lade 24-timmarsmyndigheter. Omfattningen av dessa fenomen har till och 
med överstigit flera av de mer radikala framtidsvisionerna från 1990-talet. 

Trots denna ekonomiska berg-och-dalbana kvarstår ett faktum. I och med 
utvecklingen och kommersialiseringen av internet har en helt ny typ av före-
tag – internetföretag – uppstått. I avhandlingen definieras internetbranschen 
genom tre verksamhetskategorier. I kategorin webbyråer ingår designinten-
siva företag vars verksamhet är inriktad mot marknadskommunikation och 
annan estetisk och kommunikativ verksamhet på internet. Kategorin inter-
netkonsulter utgörs av tjänsteföretag med inriktning mot bland annat affärs-
utveckling på internet. Den tredje kategorin, innehållsleverantörer, inklude-
rar internetverksamheter såsom portaler, söktjänster, e-handel, underhållning 
och on-linespel etc. 

I denna ekonomisk-geografiska avhandling undersöks agglomerationen 
av internetföretag i Stockholms innerstad. Den teoretiska utgångspunkten är 
agglomerationsteorier som lägger vikt vid den lokala miljön och betydelsen 
av närhet mellan individer och organisationer för att förklara verksamheters 
lokaliseringsmönster och utvecklingskraft. 

Den bild som framträder i avhandlingen är att agglomerationen av inter-
netföretag i Stockholms innerstad knappast utgör ett världsledande kluster. 
Även om internetföretagen definieras som kreativa verksamheter i en starkt 
dynamisk och föränderlig bransch rör det sig i första hand om en tjänste-
bransch som betjänar den lokala miljön och kunder lokaliserade i Stockholm. 

Problemområde - syfte och forskningsfrågor 
Internetbranschen är relativt outforskad. Det finns ett begränsat antal studier 
av företag vars verksamhet är helt beroende av internetteknologi i sin pro-
duktion av varor och tjänster. Förklaringarna till att så lite har skrivits om 
internetbranschen och dess lokalisering är flera. 

För det första saknas lämpliga definitioner av internetbranschen. Därmed 
inte sagt att det helt saknas undersökningar som på ett eller annat sätt inklu-
derar verksamheter relaterade till internet. Anledningen till att internetbran-
schen är så svår att definiera är att branschen är ung och instabil i sin struktur 
(Castells, 2001; Moriset, 2003; Norris, 2001). Ett annat problem är att den 
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officiella statistikens branschindelning (SNI-koder) inte fångar upp den typ 
av nya verksamheter som är beroende av internet (Moriset, 2003; Oakey et 
al., 2001). Inte minst är det i denna studie viktigt att skapa en definition som 
skiljer internetbranschen från det bredare och mer generella begreppet IT-
sektorn. Den definition som används i denna avhandling identifierar och 
särskiljer företag vars verksamhet är helt beroende av internet, det vill säga 
företag som inte skulle existera om det inte vore för internetteknologins ut-
veckling. 

För det andra saknas detaljerad kunskap om internetbranschens lokalise-
ringsmönster. I och med frånvaron av definitioner av internetbranschen sak-
nas även kartläggningar av dess omfattning och utbredning. Moriset (2003) 
har gjort en genomgång av den senaste forskningslitteraturen och visar att 
kunskapen om internetbranschens lokalisering är begränsad. Än mer sällsyn-
ta är undersökningar som studerar företagslokalisering av internetföretag ur 
ett mikrourbant perspektiv. Empiriska analyser av koncentrationen av till 
exempel e-handel behandlar oftast informationsteknologin som en ’black 
box’ eller ser staden som en enda region utan inomregionala variationer. I 
många undersökningar ses internetbranschen (för att inte tala om IT-sektorn) 
som monolitisk och enhetlig. I själva verket varierar lokaliseringsbehoven 
kraftigt beroende på teknologisk eller kommersiell positionering. En annan 
intressant fråga som rör företags lokaliseringsförutsättningar generellt, men 
kanske mer specifikt internetbranschen, är utsagor om att den nya informa-
tionsteknologin skulle innebära slutet för den rumsliga lokaliseringens bety-
delse för företags utveckling. Denna debatt har lanserat begrepp som till 
exempel “death of distance” (Cairncross, 1997), “the weightless world” 
(Coyle, 1998) och “the end of geography” (O´Brien, 1992). Andra forskare 
menar att informationsteknologi möjliggör realtidsinteraktion över längre 
avstånd, vilket bidrar till att sträcka ut tidrummet. Det skulle betyda att lång-
distanta kontakter som upprätthålls genom IT inte behöver vara mindre au-
tentiska eller intima än lokala, personliga kontakter och fysisk närvaro 
(Amin & Thrift, 2002). Inbegripet i detta finns idén om att företag rent teore-
tiskt skulle kunna starta sin verksamhet var som helst i rummet. Särskilt 
skulle detta gälla internetföretag, det vill säga företag som producerar elek-
troniska eller virtuella varor och tjänster som inte kräver transporter eller 
andra tids- och kostnadskrävande funktioner. 

För det tredje saknas kunskap om vilka faktorer som är viktiga för inter-
netbranschens lokalisering. Internetbranschen är starkt rumsligt koncentre-
rad, till synes mer än många andra branscher. Därför är det av intresse att 
undersöka vilka mekanismer som är betydelsefulla för internetbranschens 
lokaliseringsmönster med avseende på dess koncentration till större städer i 
allmänhet och Stockholms innerstad i synnerhet. 
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Syfte 
Föreliggande avhandlingsarbete har utkristalliserats ur ovanstående iaktta-
gelser och föreställningar om internet, men även hur internet och annan in-
formationsteknologi påverkar samhället. I avhandlingen studeras internet-
branschen i Sverige med fokus på företag lokaliserade i Stockholms inner-
stad1. Avhandlingen har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att defi-
niera och beskriva internetbranschen och den agglomeration av 
internetföretag som är lokaliserad i Stockholms innerstad. I detta syfte ingår 
dels att utförligt redogöra för vad internetbranschen är och vilken typ av 
verksamheter som ingår i definitionen, men även att beskriva internetbran-
schens rumsliga struktur samt omfattningen av agglomerationen av internet-
företag i Stockholms innerstad. Det andra syftet är att analysera processer 
som kan bidra till att förklara agglomerationen av internetföretag i Stock-
holms innerstad. Internetbranschens lokaliseringsmönster analyseras med 
avseende på fem lokaliseringsfaktorer eller teman: betydelsen av närhet till 
kunder, leverantörer och samarbetspartners, konkurrenter, finansiering samt 
arbetsmarknad. 

Forskningsfrågor 
De forskningsfrågor som ligger till grund för detta avhandlingsarbete är en 
följd av dels det syfte som formulerats, dels det valda studieobjektet och 
undersökningsområdet. Forskningsfrågorna är även en förlängning av de 
teorier som inspirerat till denna studie. 

För att täcka in avhandlingens båda syften är forskningsfrågorna uppdela-
de i två olika kategorier. Den första kategorin frågor behandlar definitionen 
och beskrivningen av internetbranschen samt internetföretagens lokalise-
ringsmönster. Den andra och till innehållet mest omfattande kategorin frågor 
rör lokaliseringsfaktorerna. Denna grupp frågor handlar om de bakomlig-
gande orsakerna till det lokaliseringsmönster som internetbranschen uppvi-
sar. 

Internetbranschens egenskaper och lokaliseringsmönster 
• Vad är internetbranschen (konceptuell och operationell definition)? 
• Vilka typer av verksamheter ingår i internetbranschen? 
• Hur omfattande är internetbranschen (t.ex. antal företag och anställda)? 
• Vilket lokaliseringsmönster utmärker internetbranschen på olika rumsliga 

nivåer (globalt, nationellt, regionalt och lokalt)? 

                               
1 Med Stockholms innerstad avses företag med postadress Stockholm. Detta område utgörs i 
första hand av Norrmalm, Vasastan, Östermalm, Kungsholmen och Södermalm. En mer 
ingående beskrivning av studieobjektets rumsliga avgränsning återfinns i kapitel 3. 
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Internetbranschens lokaliseringsfaktorer 
• Vilken betydelse har närhet mellan individer, företag, organisationer och 

institutioner för utvecklandet av internetbranschen? 
• På vilket sätt är sociala relationer mellan aktörerna i den lokala produk-

tionsmiljön viktiga? 
• Vilken betydelse har informations- och kunskapsflöden för internetbran-

schens lokalisering? 
• På vilket sätt påverkas internetbranschens lokaliseringsmönster av närhe-

ten till kunder, samarbetspartners och leverantörer, konkurrenter och riva-
ler, finansiering samt arbetsmarknad? 

Dessa två kategorier av frågor bryts i avhandlingen ned i en mängd delfrågor 
som på ett mer specifikt sätt definierar, beskriver och analyserar internet-
branschen i Stockholm. 

Avhandlingens disposition 
Efter denna introduktion till avhandlingens studieobjekt och syfte kommer 
avhandlingens teoretiska utgångspunkter att presenteras i kapitel 2. Detta 
kapitel beskriver olika agglomerationsteoretiska skolor och hur betydelsen 
av närhet kan studeras utifrån begrepp som tyst kunskap, lärande, innova-
tion, social förankring, socialt kapital och lokala innovationsmiljöer. Dessut-
om ges en teoretisk utgångspunkt för de fem agglomerationsteoretiska teman 
som behandlas i avhandlingens empiriska analys. I kapitel 3 redovisas de 
metoder och material som använts i studien. Dess huvudsakliga material 
härrör från en intervjuundersökning. Till avhandlingens deskriptiva delar 
samt identifieringen av internetbranschen har olika databaser utnyttjats. I det 
tredje kapitlet redovisas även hur avhandlingens branschdefinition är fram-
arbetad genom att beskriva framtagandet av den konceptuella definitionen av 
internetbranschen samt det praktiska arbetet med att operationalisera denna 
definition. I kapitel 4 ges en detaljerad beskrivning av de olika verksamheter 
som inkluderas i definitionen av internetbranschen. Avhandlingens beskri-
vande del avslutas med kapitel 5 som redogör för internetbranschens lokali-
seringsmönster. Där diskuteras förekomsten av internetföretag på olika 
rumsliga nivåer med fokus på internetbranschens utbredning i Sverige gene-
rellt och Stockholms innerstad i synnerhet. 

I kapitel 6 till 10 presenteras avhandlingens huvudsakliga empiri och ana-
lys av detta material. Kapitel 6 analyserar kunder som lokaliseringsfaktor. 
Här betonas betydelsen av informella och personliga nätverk för att etablera 
och bibehålla kontakter med kunder. Dessutom diskuteras kundernas bety-
delse som drivande aktörer i utvecklingen av internetbranschen och nya in-
ternettjänster. Lokala samarbets- och leverantörsnätverk behandlas i kapitel 
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7. Här diskuteras för det första olika typer av formella och informella samar-
beten mellan aktörer i den lokala miljön. För det andra analyseras dessa 
samarbeten utifrån två begrepp: riskhantering och projektarbete. I kapitel 8 
kontrasteras bilden av samarbete med en analys av den konkurrens och riva-
litet som existerar mellan aktörer i den lokala miljön. I kapitlet diskuteras 
både fördelar och nackdelar med att vara lokaliserad nära sina konkurrenter 
och rivaler. Kapitel 9 behandlar frågan om riskkapital som lokaliseringsfak-
tor. Förutom en beskrivning av olika typer av företagsfinansiering och sär-
skilt riskkapitalets rumsliga förankring ges en redogörelse för internetföreta-
gens finansieringssituation. Slutligen diskuteras den lokala arbetsmarknaden 
i kapitel 10. Här ges en beskrivning av den lokala arbetskraften och dess 
kompetensstruktur. Även arbetskraftens rörlighet diskuteras, liksom hur 
Stockholm som miljö attraherar arbetskraft till den lokala arbetsmarknaden. 

Den avslutande diskussionen i kapitel 11 sammanfattar avhandlingens 
empiriska resultat samt diskuterar dessa resultat utifrån avhandlingens teore-
tiska utgångspunkter. 

 
 
 



 
 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I samband med att ekonomin i allt högre grad globaliseras har frågan om 
lokalisering av ekonomiska verksamheter tilldragit sig ökat forskningsintres-
se. I denna diskussion har två fundamentalt skilda perspektiv förts fram. 
Enligt det första tenderar globaliseringsprocesserna att lösgöra företag och 
ekonomiska aktiviteter från deras rumsliga förankring och därmed reducera 
eller till och med eliminera lokaliseringens betydelse. Globaliseringskrafter, 
som till exempel förbättrade transporter och telekommunikationer, antas 
reducera kulturella, sociala och ekonomiska avstånd och skapa en ökad loka-
liseringsmässig flexibilitet. Enligt det andra perspektivet bidrar samma pro-
cess tvärtom till att regionen och den lokala produktionsmiljön blir allt vikti-
gare som källa till konkurrenskraft i en globaliserad ekonomi (Scott, 2000b; 
Storper, 1997). Detta har kallats ”the principal dilemma of contemporary 
economic geography” (Storper 1995, s. 210). 

Idén om det rotlösa företaget har inte minst applicerats på företag som är 
relaterade till ny informationsteknologi, och kanske särskilt på internetbran-
schen vars verksamhet involverar virtuella produkter och tjänster som per 
definition inte kräver traditionella transporter. Empirisk forskning visar dock 
att denna typ av verksamheter, liksom andra kreativa industrier, tvärtom är 
anmärkningsvärt koncentrerade till större städer (Brail & Gertler, 1999; Cas-
tells, 2001; Gorman & Malecki, 2000; Kellerman, 2000; Kolko, 1999; Lea-
mer & Storper, 2001; Malecki, 2002; Moriset, 2003; Moss & Townsend, 
1997; Naylor, 1999; Pratt, 2000; Sandberg & Augustsson, 2002; Sandberg, 
1999; Scott, 1997; Townsend, 2001; Zook, 2002; Zook, 2000a). Med andra 
ord har åtminstone inte internetbranschens lokaliseringsmönster spridits ut 
till följd av teknologisk utveckling och ekonomins globalisering. Orsaken är 
sannolikt att internetföretag drar nytta av de fördelar som är förknippade 
med att vara lokaliserade till vissa miljöer och regioner. 

Inom ekonomisk-geografisk forskningslitteratur förklaras ansamlingar av 
företag med liknande eller relaterade verksamheter, det vill säga agglomera-
tioner, av en rad olika teorier som framhåller betydelsen av närhet mellan 
företag och aktörer i den lokala miljön. Nedan beskrivs först agglomerations-
teoriernas utveckling och därefter ett par av de mest intressanta och upp-
märksammade perspektiv som presenterats under senare år. Avsnittet däref-
ter lyfter fram de lokaliseringsfaktorer som är specifika för internetbran-
schen, samt de fem agglomerationsteoretiska teman som senare strukturerar 
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avhandlingens empiriska redovisning. Det skall noteras att avhandlingen 
disponerats så att teoretiska redogörelser och analyser som relaterar till spe-
cifika lokaliseringsfaktorer även diskuteras i de empiriska kapitlen. Detta 
görs för att teori och empiri så nära som möjligt ska kunna samspela och 
spegla varandra. 

Agglomerationsteorins utveckling 
I den ekonomisk-geografiska terminologin står agglomerationsbegreppet för 
rumsliga förtätningar av människor och ekonomiska verksamheter. Det rör 
sig med andra ord om anhopningar i rummet av olika företeelser och proces-
ser. Begreppet har tilldragit sig forskares intresse under hela 1900-talet. En 
rad teorier och förklaringsmodeller behandlar frågan om hur dessa koncent-
rationer uppstår och varför de tenderar att bestå över tiden. Tidiga bidrag till 
denna litteratur har lämnats av Marshall, Weber, Hoover, Myrdal, Hirsch-
man, Ullman och Pred (Malmberg, 1998, Malmberg & Maskell 2002). 

De empiriska bevisen för att agglomerationer existerar samt att dessa ska-
par fördelar för de företag som är lokaliserade där härrör ofta från fallstudier 
av relativt framgångsrika regioner. Många platser är starkt förknippade med 
en dominerande typ av ekonomiska verksamheter, och vissa geografiska 
namn ses nästan som synonyma med specifika produkter eller branscher. 
Några kända exempel är Silicon Valley, Orange County och Route 128 
(avancerad informationsteknologi), Hollywood (film och television), London 
(finansiell service, media), Paris och Milano (mode), New York (finansiell 
service, media, mode), Tokyo (finansiell service), Detroit och Wolfsburg 
(bilar), Seattle och Toulouse (flygplan) och Nürnberg (skrivverktyg, pennor 
etc.) (Amin & Thrift, 1992; Coyle, 1998; Malmberg, 1998).  

Agglomerationer och agglomerationsfördelar 
Agglomerationsbegreppet kan anta två betydelser (Isaksen, 2004; Malmberg, 
1998; Malmberg & Maskell, 2002). För det första handlar det om, som 
nämnts ovan, att företag i samma eller relaterade branscher tenderar att kon-
centreras till särskilda platser. Denna betydelse står oftast i fokus i denna 
avhandling. För det andra associeras begreppet till att människor och eko-
nomiska aktiviteter allmänt sett tenderar att koncentreras till större städer 
och industriella kärnområden. Begreppet agglomerationsfördelar har på mot-
svarande sätt fått två betydelser (Dicken & Lloyd, 1990). På engelska talar 
man om urbanisation economies när det gäller de fördelar som följer av att 
vara lokaliserad i en stor stad i allmänhet. Det handlar med andra ord om de 
ekonomiska skalfördelar som en diversifierad ekonomisk kontext medför, 
samt andra fördelar som väl utvecklad infrastruktur, företagsservice och 
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andra servicefunktioner. Begreppet localisation economies refererar å andra 
sidan till de fördelar som följer av att vara lokaliserad i närheten av likartad 
och relaterad verksamhet. Dessa ’branschagglomerationsfördelar’ diskuteras 
mer i det följande. 

Ett flertal forskare har beskrivit de olika perspektiv eller skolor som för-
söker förklara agglomerationers bakomliggande orsaker (för översikter, se 
Larsson, 1998; Lundequist, 1998; Malmberg, 1996; Scott, 2001; Storper, 
1995). Här görs inget försök till en fullständig beskrivning och analys av 
dessa perspektiv. Däremot ges en kort översikt över de idéer som ligger till 
grund för modern ekonomisk-geografisk forskning och i förlängningen de 
idéer som direkt eller indirekt utgör det teoretiska fundamentet till de fråge-
ställningar som behandlas i denna avhandling. 

Traditionellt har forskningen lyft fram tre huvudskäl till att företag erhål-
ler fördelar genom att lokaliseras i omedelbar anslutning till andra företag 
som bedriver likartad eller relaterad verksamhet 2. För det första kan produk-
tionskostnaderna sänkas genom att det blir möjligt att dela kostnaderna för 
vissa resurser mellan flera företag. Detta gäller inte minst kostnaderna för 
infrastruktur och andra kollektiva nyttigheter. När en industriell agglomera-
tion etableras på en plats ökar också möjligheten att anpassa till exempel 
infrastruktur och utbildningssystem efter det lokala näringslivets specifika 
behov. För det andra kan företagets transport- och transaktionskostnader 
sänkas då samspelet mellan företag som gör affärer med varandra underlättas 
och förbilligas om avståndet dem emellan är litet. För det tredje uppstår en 
lokal arbetsmarknad för kvalificerad och specialiserad kompetens. Just 
framväxten av yrkesskicklig arbetskraft har setts som en av de mest betydel-
sefulla agglomerationsfördelarna allt sedan Alfred Marshall (1890/1916) för 
mer än ett sekel sedan beskrev den lokala industriagglomerationens känne-
tecken som: “(when) an industry has thus chosen a locality for itself, (the) 
mysteries of the trade become no mysteries; but are as it were in the air, and 
children learn many of them unconsciously” (s. 271). Om flera likartade eller 
relaterade verksamheter samlokaliseras fungerar den lokala arbetsmarknaden 
bättre för både företag och arbetstagare. 

Under senare år har en fjärde faktor förts fram. Runt och mellan företag i 
en agglomeration bildas en lokal miljö som kan stimulera lärande och inno-
vation. Detta är kanske den aspekt av industriell agglomeration som sedan 
1990-talet tilldragit sig störst forskarintresse (Malmberg et al. 1996, Maskell 
et al. 1998). Det generella argumentet är att en lokal industristruktur med 
många företag i relaterade branscher eller flera samlokaliserade konkurrenter 
i en och samma bransch, tenderar att utlösa processer som skapar såväl dy-
namik och flexibilitet som lärande och innovation. I en miljö med många 
relaterade företag ökar sannolikheten för att få kontakt med aktörer som 

                               
2 Följande tre stycken är, där inget annat anges, baserade på Malmberg, 1998. 
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utvecklat eller tidigt tagit till sig ny teknik. I sådana miljöer flödar informa-
tion och kunskap snabbare mellan aktörerna. En lokal kultur med specifika 
normer, värderingar och informella spelregler utvecklas, vilket innebär att så 
kallad tyst kunskap (tacit knowledge) kan överföras från en aktör till en an-
nan. 

En modern syn på lokalisering, agglomeration och konkurrenskraft utgår 
således ifrån att företags långsiktiga konkurrenskraft bestäms av deras inno-
vationsförmåga och förmåga till ständigt lärande. En andra utgångspunkt är 
att detta lärande uppstår i samverkan mellan olika aktörer. Som en följd av 
detta intresserar sig forskningen i stor utsträckning för system eller nätverk 
av aktörer, samt att sociala, kulturella, institutionella och infrastrukturella 
faktorer i företagets lokala miljö påverkar det allmänna klimat i vilket före-
tag interagerar och utvecklas. Rumslig närhet mellan aktörer anses på olika 
sätt underlätta det informationsutbyte som ligger till grund för innovation 
och lärande, och i det sammanhanget är det särskilt intressant att studera 
agglomerationer av likartade och relaterade verksamheter. 

Ett vanligt angreppssätt i studier av innovationer och industriell dynamik 
är olika varianter av systemperspektiv. Hit hör forskning om till exempel 
nationella eller regionala innovationssystem (Edquist, 1997; Lundvall, 1992) 
respektive kluster (Porter, 1990). Gemensamt för dessa är att de ser produk-
tionen av varor och tjänster som ett system av aktörer. Istället för att fokuse-
ra på en eller ett fåtal faktorer som grund för ekonomiska verksamheters 
lokalisering tillåts förklaringarna ta hänsyn till de komplexa processer som 
styr företags handlande. 

Ett innovationssystem kan beskrivas som ett sätt att förklara de komplexa 
processer som skapar och sprider kunskap. Idén om nationella innovations-
system presenterades i slutet av 1980-talet och utgjorde då en kritik mot 
studier av kunskapsspridning som linjära processer. Innovationssystemmo-
dellen studerar istället kunskapsprocesserna ur ett evolutionärt perspektiv 
vilket tar hänsyn till faktorer som till exempel historiska aspekter och stigbe-
roende (path dependency). De processer som studeras är lärande och kun-
skapsöverföring mellan organisationer och företag. Interaktion mellan orga-
nisationer, företag och institutioner ses som viktiga, men även formella och 
informella institutioner i form av normer, vanor, regler, rutiner och konven-
tioner betonas (Edquist, 1997; Lundvall, 1992). Under senare år har forsk-
ningens fokus ofta förflyttats från nationella till lokala eller regionala inno-
vationssystem (Lundvall, 1992; Lundvall & Maskell, 2000). 

Den kanske mest omtalade systemansatsen är Porters (1990) klustermo-
dell. I denna modell utgår Porter från att konkurrens idag är mer dynamisk 
än tidigare och att företag och regioner är tvingade till kontinuerligt lärande 
och innovation för att vara konkurrenskraftiga. Detta är ett resultat av att 
konkurrenskraft inte längre är beroende av rumsligt fixerade faktorer som till 
exempel en naturlig hamn, billig arbetskraft eller naturresurser. Ett annat 
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antagande i klusterteorin är att vad som äger rum i företaget är beroende av 
vad som sker kring företaget. Innovation och konkurrenskraft är således 
rumsligt koncentrerad till regioner. Enligt Porter (1998) är kluster rumsliga 
koncentrationer bestående av relaterade och länkade företag, branscher och 
institutioner. Kluster omfattar även statliga eller institutionella aktörer som 
universitet och branschorganisationer vilka förser den omgivande miljön 
med särskild kompetens och utbildning, information, forskning och teknisk 
support, men även politiska initiativ och regleringar. I sin ’diamantmodell’ 
hävdar Porter att klusterdynamik uppstår i samspelet mellan fyra faktorer: 
produktionsfaktorförhållanden, efterfrågeförhållanden, relaterade och stöd-
jande branscher samt företagsstrategi och rivalitet. Dessa faktorer i samver-
kan skapar fördelar som delade kostnader för infrastruktur, minskade trans-
aktionskostnader, lokala arbetsmarknader med viss typ av kunskap samt 
lokala miljöer som stimulerar lärande, innovationer och rivalitet. 

Ett problem med systemansatserna och agglomerationsteorierna generellt 
gäller begreppsdefinitionerna. Till exempel råder oklarhet om vad som me-
nas med likartade och relaterade verksamheter, det vill säga var gränsen dras 
för ett system och vilka verksamheter som definieras som likartade eller 
relaterade. Problemet uppstår ofta när det gäller att definiera de relationer 
som håller en agglomeration eller ett kluster samman. Det är också oklart 
vilken skala som ska utnyttjas för att på lämpligaste sätt beskriva agglomera-
tioner. Oftast används begreppen lokal och regional för att definiera en ag-
glomeration. Dessa begrepp är dock töjbara och ofta används begreppen 
synonymt och kan beteckna allt från länder och regioner till städer och till 
och med delar av städer (Malmberg, 1998). 

Agglomerationsteoretiska perspektiv 
I detta avsnitt diskuteras mer i detalj två perspektiv som fått stor uppmärk-
samhet inom den ekonomiska geografin under senare år, och som i hög grad 
influerat uppläggningen av den studie som presenteras i denna avhandling. I 
centrum står begreppen social förankring och lokal miljö respektive tyst 
kunskap, lärande och innovation. 

Social förankring, socialt kapital och lokal innovationsmiljö 
Begreppet social förankring (social embeddedness) går i korthet ut på att 
ekonomiska verksamheter, handlingar och beteenden är förankrade i sociala 
nätverksrelationer. Alla ekonomiska handlingar påverkar och påverkas av 
den sociala kontext vari de utförs. 

Idén om social förankring är kanske mest förknippad med Granovetter 
(1985; Granovetter & Swedberg, 1992) som utvecklade detta begrepp som 
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ett svar på vad han kallar under- respektive översocialiserade teorier om 
ekonomiskt handlande. Granovetter menade att en viktig skillnad mellan 
sociologiska och ekonomiska studier rörande ekonomiska verksamheter är 
att de senare generellt inte tar i beaktande hur ekonomiska och icke-
ekonomiska motiv samspelar. De undersocialiserade teorierna representeras 
av den neo-klassiska ekonomin vars teoretiska antaganden, hårdraget, inte 
tar hänsyn till betydelsen av sociala strukturer och relationer för produktion, 
distribution och konsumtion. Ekonomiska aktörer, företag eller enskilda 
individer, anses handla genom att via rationella val tillförsäkra sig eller sin 
verksamhet maximal vinst. I de översocialiserade teorierna läggs omvänt allt 
för stor vikt vid sociala faktorers påverkan på ekonomiska aktiviteter och 
handlingar. Granovetter konstaterar att: ”Actors do not behave or decide as 
atoms outside a social context, nor do they adhere slavishly to a script writ-
ten for them by the particular intersection of social categories that they oc-
cupy. Their attempts at purposive action are instead embedded in concrete 
ongoing systems of social relations” (1985, s. 487). Förankringsperspektivet 
gör tydligt att ekonomiskt handlande är en kombination av ekonomiska och 
icke-ekonomiska motiv. 

Granovetter menar att förankringsbegreppet bygger på tre centrala anta-
ganden. För det första är ekonomiskt handlande en form av socialt handlan-
de. När ekonomiska handlingar sker i interaktion med andra är motiven inte 
endast rationella och vinstmaximerande utan även påverkade av våra 
strävanden mot gemenskap, uppskattning, status och makt. För det andra är 
ekonomiskt handlande socialt förankrat. Ekonomiska handlingar kan inte 
förklaras enbart genom individuella motiv, utan är förankrade i nätverk av 
personliga relationer, vilka ständigt konstrueras och rekonstrueras. Med nät-
verk avses en etablerad uppsättning kontakter eller liknande sociala 
kopplingar mellan individer eller grupper av individer (t.ex. företag). För det 
tredje är ekonomiska institutioner (formella som informella) sociala kon-
struktioner. Inom undersocialiserade teorier har den rådande inställningen 
varit att institutioner och organisationsformer per definition ser ut som de 
gör för att de är de mest effektiva. Förankringsbegreppet kritiserar detta syn-
sätt. Många ekonomiska organisationer och institutioner är strukturerade 
utifrån sociala sammanhang där vissa aktörer har mer makt än andra, och 
inte nödvändigtvis för att vissa typer av organisationsformer är mer effektiva 
än andra. 

Förankringsargumentet poängterar de konkreta personliga relationerna 
och strukturernas (nätverkens) roll när det gäller att skapa tillit och motarbe-
ta de risker aktörer ställs inför i ett ekonomiskt sammanhang. Tillit byggs 
upp i nära relationer, ju mindre vi känner varandra desto mindre tenderar vi 
att lita på varandra. Därför sker de flesta transaktioner i första hand med 
egna sociala nätverksrelationer. En betydelsefull faktor är med andra ord 
tillgången på socialt kapital. 
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Idén om socialt kapital bygger på antagandet att sociala nätverk har ett 
värde. Precis som fysiskt kapital (en skruvmejsel) eller humankapital (en 
universitetsutbildning) kan öka produktiviteten, kan sociala kontakter påver-
ka både den individuella och den kollektiva produktiviteten (Putnam, 1993, 
2000). På kollektiv nivå refererar socialt kapital till det totala värdet av alla 
sociala nätverk. Enkelt uttryckt handlar det om vem som känner vem, det vill 
säga den samlade graden av tillit, medmänniskor emellan, eller mellan indi-
vider och grundläggande samhällsstrukturer. Det sociala kapitalet utgör det 
kitt som håller samman ett samhälle. På individnivå utgör det sociala kapita-
let ett viktigt underlag för att få tillgång till information om arbetstillfällen 
och möjliggöra utbyten av idéer och kunskap, men även till ett socialt nät-
verk i den privata sfären. Men de relationer som det sociala kapitalet omfat-
tar bygger inte endast på varma och familjära känslor, utan inbegriper även 
relationer som upprätthålls på andra grunder, det vill säga de fördelar som 
parterna kan erhålla från tillitsrelationer, flöden av information och partner-
skap (Cohen & Fields, 1999; Putnam, 2000). 

Synen på ekonomiska aktiviteter som socialt förankrade delas även av 
andra forskare. Till exempel menar Asheim (1998) att det kanske viktigaste 
bidraget från det senaste decenniets agglomerationsforskning är en teoretisk 
förståelse av innovationer och konkurrenskraft som i första hand sociala 
processer. Denna mer utvecklade förståelse av innovationers framväxt som 
en social, icke-linjär och interaktiv process har inneburit att den lokala mil-
jöns sociokulturella strukturer uppvärderats och ses som en konkurrensfaktor 
i en allt mer kunskapsbaserad global ekonomi. 

Problemet med förankringsbegreppet är att det saknar en tydlig rumslig 
dimension. Storpers begrepp untraded interdependencies3 är mer utvecklat i 
detta avseende (Storper, 1995, 1997). Detta begrepp handlar om den interak-
tion mellan olika aktörer som inte är avtalad eller affärsmässig och som ofta 
är slumpmässigt uppkommen. Sådana relationer och beroenden genererar 
regionspecifika materiella och icke-materiella produktionstillgångar, eller 
vad Storper (liksom Amin, 1998) kallar relationella tillgångar. Relationella 
tillgångar inkluderar bland annat lokal tyst kunskap och rumsligt nära och 
personlig interaktion, kvaliteten på de lokala institutionerna, väl etablerade 
sociala vanor, normer och lokala konventioner, vilka underlättar kommuni-
kation och interaktion mellan individer och organisationer. Grunden till detta 
begrepp är principen att ekonomiska verksamheter är förankrade (embedded) 
inom specifika institutionella ramar. 

Granovetter poängterar i sina texter om förankring att det är kombinatio-
nen av ekonomiska och icke-ekonomiska handlingar som förklarar ekono-
miska processer och fenomen. På samma sätt är det kombinationen av traded 
                               
3 Oftast översätts inte begreppet untraded interdependencies. Dock existerar några intressanta 
försök som t.ex. ”ej marknadsomsatta beroenden” (Sveriges Tekniska Attachéer, 2000) och 
”icke marknadsmässiga beroenden” (Nutek, 2003c). 
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och untraded interdependencies som enligt Storper bäst förklarar en miljös 
eller regions ekonomiska aktiviteter. 

Begreppet untraded interdependencies har en tydlig rumslig dimension på 
så vis att det lyfter fram regionala skillnader i en tid då materiella förutsätt-
ningar såsom råvaror, arbetskraft och kunskap ofta är ubikvitära, det vill 
säga tillgängliga oavsett lokalisering, och vid behov kan omlokaliseras4. 
Närhet är betydelsefull eftersom den underlättar för människor att mötas ofta 
och enkelt, samtidigt som människorna i en nära miljö ofta delar samma 
kulturella bakgrund och referensramar. Samarbeten mellan företag kräver en 
viss nivå av lojalitet, ömsesidig respekt och tillit mellan parterna. Denna 
ömsesidighet utvecklas över tid och lättast genom nära och frekventa kon-
takter. I miljöer med gemensamma informella regler och normer ökar tillit 
och minskar osäkerhet. Dessa informella regler och normer är ofta ett resul-
tat av långa historiska processer som har uppstått i specifika miljöer och som 
därför skiljer sig åt mellan olika platser. 

Wiig och Isaksen (1998) menar att begreppet untraded interdependencies 
har likheter med Maillats (1995) idé om atmospheric externalities, som avser 
en gemensam teknologisk kultur i en miljö med hög arbetskraftsmobilitet. 
Den gemensamma kulturen underlättar kunskapsöverföringen och gör det 
lättare att etablera kontakter och utbyta information mellan individer och 
företag i en miljö. På liknande sätt menar GREMI-forskarna (Groupment 
Européen des Milieux Innovateurs) att den lokala innovationsmiljön är en 
viktig kontext för utveckling. Miljön vägleder och koordinerar aktörernas 
handlande och bidrar till deras innovationsförmåga. Miljön kan ses som en 
territoriell version av Granovetters förankringsbegrepp av sociala och eko-
nomiska processer. Miljön beskrivs som ett system av regionala institutioner, 
regler och praktiker vilket främjar innovation. Miljöbegreppet kan relateras 
till ett av Marshalls nyckelteman, nämligen att det finns något ”in the air” 
som gör att innovationer uppkommer på vissa platser men inte på andra. 
Kritiken mot detta perspektiv är att det, i likhet med annan agglomerations-
forskning, misslyckas med att identifiera den ekonomiska logik som gör att 
miljön genererar innovationer. Resultat blir ofta ett cirkelargument: innova-
tioner uppstår i innovativa miljöer; innovativa miljöer är miljöer där innova-
tioner uppstår. 

Untraded interdependencies bidrar till att förklara vad fördelarna med ag-
glomerationer egentligen är. Istället för att enbart studera ekonomiska trans-
aktioner och formella relationer mellan aktörer i en lokal miljö, sätts dessa 
processer in i en social kontext. Begreppet lyfter fram betydelsen av infor-
mella länkar och flöden, och inkluderar de processer och mekanismer som 
sker utanför ekonomins transaktioner. 

                               
4 Se t.ex. Maskell & Malmberg (1999a, 1999b) för en diskussion om ubiquitification och 
betydelsen av lärande. 
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Tyst kunskap, lärande, innovation 
Ett perspektiv som försökt förklara fördelarna med agglomerationer har tagit 
fasta på betydelsen av kontinuerligt lärande som en grundläggande agglome-
rationsteoretisk faktor (Asheim, 1996, 1999; Florida, 1997, 2000; Lundvall 
& Johnson, 1994; Maskell & Malmberg, 1999a; Morgan, 1997;). I korthet 
innebär perspektivet att vissa typer av kunskap i princip inte kan spridas över 
större avstånd eller åtminstone att det är svårt för information att överföras 
mellan rumsligt åtskilda miljöer. Detta beror på att överföringen sker lättast 
genom rumsligt nära och personlig interaktion (face-to-face interaction) 
mellan aktörer som redan delar grundläggande faktorer som gemensamt 
språk, koder, värderingar och normer. Informationsöverföringen underlättas 
även av personliga, tillitsfulla och informella relationer vilka ofta uppstår i 
lokala och rumsligt begränsade miljöer. Den ekonomisk-geografiska före-
ställning som associeras med detta perspektiv menar att närheten är avgö-
rande för en effektiv överföring/spridning av kunskap. Inom en region kan 
företagen dra nytta av agglomererade resurser och immateriella tillgångar 
vilka stärker de centripetala krafterna. De immateriella tillgångarna existerar 
mellan snarare än inom företag. 

En central distinktion gäller skillnaden mellan kunskap som lätt kan 
kommuniceras mellan individer (explicit eller kodifierad kunskap), och kun-
skap som är komplex och svår att överföra mellan två personer eller grupper 
(tyst kunskap). Begreppet tyst kunskap (tacit knowledge) återinfördes i 
forskningslitteraturen av Nelson och Winter (1982), men härleds ursprungli-
gen till arbeten av Michael Polanyi (1967). 

Polanyis begrepp tyst kunskap har sitt ursprung i idén om att människan 
har kunskap om mer än vad hon är förmögen att uttrycka: ”we can know 
more than we can tell” (Polanyi, 1967, s. 4). Den tysta kunskapen existerar i 
bakgrunden av människans medvetande och förblir outtalad på grund av att 
en person inte är medveten om vad hon eller han har kunskap om. På grund 
av att denna kunskap inte är explicit är den symboliska representationen av 
den inte fullt utvecklad, vilket medför att det i princip är omöjligt att fullt ut 
kommunicera den kunskap som en person besitter rörande ett fenomen. Men, 
genom att den symboliska representationen utvecklas kan tyst kunskap ge-
nomgå en transformation från tyst till explicit och på detta sätt bli möjlig att 
kommunicera genom skrift-, tal- eller bildspråk. I dess tysta form kan kun-
skap endast kommuniceras via kroppsspråk, imitation och andra typer av 
subtila kommunikationsformer, det vill säga genom att erfara kunskap. Rela-
tionen mellan tyst kunskap och dess sociala kontext är reflexiv på så vis att 
den tysta kunskapen både definierar och definieras av dess sociala kontext. 
På grund av detta kommuniceras tyst kunskap enklast mellan två personer 
eller grupper av personer som delar liknande social kontext gällande till ex-
empel normer, språk och kultur (Gertler, 2003a). 
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Ett annat sätt att förklara tyst kunskap hittas hos Ryle (1949). Hans argu-
ment bygger på skillnaden mellan know-how och know-that. Know-how lik-
nar praktisk erfarenhet och know-that är abstrakt information. Det är med 
andra ord skillnad på att veta hur något går till i teorin och att verkligen kun-
na utföra det i praktiken. Det är skillnaden mellan att berätta hur det går till 
när man lär sig att simma och att verkligen kunna simma, som är den tysta 
kunskapen (Brown & Duguid 2000). 

Maskell & Malmberg (1999a, 1999b) konstaterar att ju mer globaliserad 
ekonomin blir, till exempel genom förbättrad kommunikationsteknik, desto 
lättare är det att få tillgång till en viss (explicit) typ av kunskap. Den logiska 
konsekvensen blir då att den explicita kunskapen blir en ’ubikvitet’ i den 
globala ekonomin, vilket får till följd att den tysta kunskapen får allt större 
betydelse för ett företags eller en regions konkurrenskraft. 

Men tyst kunskap är ofta lokalt genererad och platsspecifik. Den rumsliga 
närheten blir då avgörande för kommunikationen av tyst kunskap (Hudson, 
1999). Med andra ord är det mycket som talar för att tyst kunskap enklast 
överförs på lokal nivå. Detta för att rumslig närhet möjliggör och underlättar 
direkta, rumsligt nära och personliga kontakter vilka är nödvändiga för att 
överföra tyst kunskap. Närheten är viktig också för att en gemensam bak-
grund och kultur underlättar kommunikationen av tyst kunskap (Gertler, 
2003b, 2001). 

Leamer och Storper (2001) konstaterar att om en produkt är standardise-
rad är det möjligt att kommunicera information om denna produkt via till 
exempel specifikationer, ritningar och branschtidningar. Detta medför att 
informationen kan kommuniceras över längre avstånd och att avståndet mel-
lan olika aktörer (t.ex. producenter och säljare) i princip saknar betydelse. 
Om en produkt å andra sidan inte är standardiserad och den information som 
krävs för att producera den inte är kodifierad så är det svårt att kommunicera 
informationen mellan två platser eller miljöer (jfr Scott, 1983). 

Betoningen av tyst kunskap inom den ekonomiska geografin har emeller-
tid kritiserats från flera håll. Amin och Thrift (2002) hävdar att forskningen 
med inriktning mot kluster, agglomerationer och lokalisering ser den eko-
nomiska världen som dualismer istället för flödesrum där lokalt (nära) och 
globalt (långt bort) allt mer är i upplösning. 

Allen (2000) menar att det är möjligt att utveckla och bibehålla täta per-
sonliga relationer över större avstånd och att man kan skapa så kallade com-
munities of practice. Med detta menas att kunskap (även tyst kunskap) kan 
flöda mellan personer och miljöer som är lokaliserade långt från varandra 
under förutsättning att gemensamma normer, regler och språk utvecklats 
inom denna grupp individer. Detta talar med andra ord för att den lokala 
miljön inte är avgörande för kunskapsproduktion och kunskapsöverföring. 
På ett sätt är kritiken befogad då det går att tänka sig att communities of 
practice kan existera mellan personer som till exempel delar snävt avgränsa-
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de arbetsuppgifter. Brown och Duguid (1998) visar i en studie att tyst kun-
skap existerar mellan tekniker på ett företag som tillverkar kopieringsmaski-
ner. Mellan dessa tekniker har ett kollektivt kunnande växt fram utan att de 
egentligen interagerar. Detta kunnande visade sig vara svårt att kommunice-
ra mellan teknikerna genom ord, men studien visade att en typ av tyst kun-
skap omedvetet kunde kommuniceras när de vid undersökningstillfället fick 
möjlighet att samarbeta. Svårigheterna med communities of practice uppstår 
snarare när arbetsuppgifterna är mer komplexa och ska kommuniceras mel-
lan till exempel olika typer av företag som i grunden driver olika verksamhe-
ter, men som på ett eller annat sätt är i behov av att samarbeta med varandra. 

Fem agglomerationsteoretiska teman 
I denna avhandling studeras internetbranschens lokalisering och dess bakom-
liggande faktorer, det vill säga orsakerna till att det finns en agglomeration 
av internetföretag i Stockholms innerstad. För att studera detta fenomen är 
frågeställningarna baserade på de agglomerationsfaktorer eller agglomera-
tionsfördelar som diskuteras inom den så kallade agglomerationsteoretiska 
litteratur som beskrivits ovan. 

Mer specifikt har de frågor som undersökningen inriktas mot utgått från 
tre olika, men relaterade, antaganden. Dessa tre antaganden har i sin tur sin 
grund i ett antal begrepp: social förankring, socialt kapital, lokal innova-
tionsmiljö, tyst kunskap, lärande och innovation. 

För det första är alla ekonomiska verksamheter och allt ekonomiskt hand-
lande alltid förankrade i sociala nätverksrelationer. Människor agerar inom 
sociala kontexter vilka påverkar de beslut som enskilda individer eller orga-
nisationer tar. För det andra består regionens, den lokala miljöns eller ag-
glomerationens tillgångar, av långt mer än materiella förutsättningar och 
konkreta relationer mellan aktörer i en produktionskedja. För det tredje kan 
betydelsen av närhet mellan aktörer i en lokal miljö ofta härledas till så kal-
lad tyst kunskap, vilket är den typ av kunskap som på grund av sin särart är 
svår att sprida mellan olika platser, beroende på skillnader i faktorer som 
språk, kultur och normer. 

Avhandlingen avser att beskriva och förklara den sociala kontext i vilken 
olika processer och fenomen återfinns i internetbranschen i Stockholms in-
nerstad: att påvisa betydelsen av informella nätverk och gemensamt språk, 
gemensam kultur och gemensamma normer för spridning av information och 
kunskap, samt att beskriva vilken typ av (tyst) kunskap som är av betydelse 
för internetföretagen och förklara på vilket sätt denna kunskap påverkar in-
ternetföretagens lokalisering. 

För att studera internetbranschens lokaliseringsförutsättningar kommer 
fem agglomerationsteoretiska teman att analyseras. Dessa fem teman har 
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genererats genom att kombinera läsning och tolkning av agglomerationsteo-
rier med befintlig forskning rörande internetbranschen och relaterade eller 
liknande verksamheter. 

Nedan presenteras de fem agglomerationsteoretiska teman som analyseras 
i avhandlingen. För varje tema redovisas generella agglomerationsteoretiska 
argument samt mer specifika teoretiska resonemang med utgångspunkt i 
forskningslitteraturen rörande internetbranschen samt relaterade och liknan-
de verksamheter. 
Tabell 1: Fem agglomerationsteoretiska teman 

Kunder Leverantörer 
och samarbets-
partners 

Konkurrenter 
och rivaler 

Finansiering Arbetsmarknad 

- Närhet till 
marknad och 
kunder 

- Sofistikerade 
kunder 

- Specialiserad 
service 

- Relaterade 
verksamheter 

- Betydelsen av 
närhet till 
konkurrenter 
och rivaler 

 

- Finansiering 
(tillgång till 
riskkapital) 

 

- Kvalificerad 
arbetskraft 

- Arbetskraftens 
rörlighet 

Kunder 
Betydelsen av närhet till kunder och marknad kan i princip hänföras till två 
faktorer. Det är dels marknadens storlek, dels kvaliteten på det lokala kund-
underlaget, eller mer specifikt betydelsen av sofistikerade kunder. 

Marknadens storlek har betydelse för hur många eller hur stora producen-
ter som kan vara verksamma på en marknad. Marknadens storlek är med 
andra ord en betydelsefull lokaliseringsfaktor för de typer av ekonomiska 
aktiviteter som är beroende av närhet till sina kunder för att kunna utföra sin 
verksamhet (Christaller, 1933/1966). 

Dock har flera studier ifrågasatt betydelsen av storleken på den lokala 
marknaden. För många branscher och företag är kundunderlaget rumsligt 
utspritt och det är vanligt att de viktigaste kunderna och länkarna finns på en 
global marknad (Hendry et al., 2000). Även inom internetbranschen har be-
tydelsen av den lokala marknaden ifrågasatts då vissa studier inte uppvisar 
en positiv korrelation mellan internetföretag och deras kunders lokalisering 
(Moriset, 2003). 

Men kunder är inte bara mottagare/köpare av den färdiga slutprodukten. 
Forskningen har uppmärksammat kundernas betydelse för produktutveckling 
och utveckling av nya branscher och verksamheter. Här talas bland annat om 
krävande eller sofistikerade kunder vilka påverkar utvecklingen av en 
bransch eller en produkt genom att ställa höga krav på producenterna och 
därmed höja produktiviteten eller innovationstakt (Marshall, 1920/1960; 
Porter, 1990). 
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I forskningslitteraturen rörande internetrelaterad verksamhet har kunder-
nas påverkan uppmärksammats genom att många kunder till internetbran-
schen initialt har funnits i städerna. I städerna tas ny teknologi och nya idéer 
generellt sett upp snabbare än på andra platser, vilket har drivit på utveck-
lingen av internetbranschen i städerna. Internetbranschens lokalisering till i 
första hand större städer är naturlig då det är i dessa som ny teknologi fångas 
upp och finner olika användningsområden. Eftersom det för-kommersiella 
användandet av internet var högre i städerna föll det sig naturligt att entre-
prenörer i städer etablerade kommersiella tillämpningar av internet. Den 
lokala efterfrågan har varit större i städerna på grund av att användarna initi-
alt funnits där. Kontakterna och närheten till kunderna är även viktig då nya 
idéer och innovationer ofta uppstår i samband med kontakten mellan företag 
och kund (Kolko, 1999). 

Leverantörer och samarbetspartners 
Internetbranschen är i högsta grad beroende en diversifierad ekonomisk om-
givning (Brail & Gertler, 1999; Leamer & Storper, 2001; Zook, 2002). Detta 
har varit avgörande inte minst för branschens framväxt. Till exempel har 
Torontos multimediebransch (Brail & Gertler, 1999; Britton, 2004) vuxit 
fram ur en rik mix av redan befintliga designintensiva och kunskapsbaserade 
ekonomiska aktiviteter som till exempel grafisk design och bildkonst, för-
läggare, reklam, television, film, video och ljudproduktion, animation, pro-
grammering samt mjukvarutillverkning. Castells (2001) går ännu längre och 
menar att internetproducerande företag är helt integrerade med andra kreati-
va och kulturella industrier och säger: ”The geography of internet production 
is the geography of cultural innovation” (s. 223). 

Kolko (1999) menar att ett diversifierat näringsliv är en förutsättning för 
internetbranschen och att högteknologiska industrier tenderar att söka sig till 
större städer. I Stockholm, som är landets kommersiella och administrativa 
centrum, finns även den största delen av Sveriges medieindustri i form av 
radio, television, förlagsverksamhet och marknadsföring (Sandberg, 1999). 
Närheten till huvudkontor är också av stor vikt eftersom många av internet-
företagens raison d’etre är att serva stora och internationella företags huvud-
kontor med internettjänster (Moriset, 2003). En studie av IT- och internetfö-
retag i Silicon Valley visar att närhet till huvudsakliga partners är viktig, och 
trots att möten och annan interaktion mellan människor idag lätt kan genom-
föras digitalt så finns det inget kan tävla med fördelarna med att fysiskt be-
finna sig i samma miljö som sina partners (Joint Venture, 2000). 
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Konkurrenter och rivaler 
Mycket av den ekonomisk-geografiska forskningen har i första hand förkla-
rat företags lokaliseringsmönster utifrån samverkan mellan företag. Detta har 
skett genom att studera till exempel produktionskedjor och andra typer av 
processer där samarbete och samverkan mellan olika aktörer i regionala och 
lokala miljöer har behandlats som den kanske främsta centripetala kraft som 
får företag inom samma bransch eller företag med liknande verksamheter 
eller företag inom samma produktionssystem att lokalisera sig i vissa miljö-
er. Detta synsätt har dock ifrågasatts då den empiriska bevisningen för sam-
arbete och samverkan mellan företag har varit bristfällig. Dessutom har 
forskningen tenderat att lämna ett antal viktiga frågeställningar åt sidan, 
varav en av de mer intressanta rör betydelsen av konkurrenter och, i en än 
mer snäv definition, betydelsen av lokala konkurrenter eller rivaler (Gertler, 
2003b). 

Traditionellt har konkurrens mellan olika aktörer uppfattats som en täv-
ling där den starkare vinner över den svagare. Det gäller med andra ord att 
den mest kostnadseffektive eller innovative aktören kan konkurrera ut andra 
aktörer från marknaden. Senare forskning har istället betonat de positiva 
effekter som konkurrenter och rivaler kan ha för det enskilda företaget så väl 
som en bransch eller miljö (Boari et al. 2003; Chen, 1996; Cohen & Fields, 
1999; Gertler, 2003b; Malmberg & Maskell, 2002; Malmberg & Power, 
2003; Maskell, 2001a; Porter, 1980, 1990, 2000). 

Förhållandet mellan konkurrenter eller rivaler relateras till kunskap och 
kunskapsflöden. Basant (2002) menar att ett företag (eller andra aktörer) kan 
komma över kunskap på tre olika sätt: a) skapa (själva), b) köpa, c) imitera, 
kopiera. Samtliga dessa former kräver konkurrenter, åtminstone om kun-
skapsskapandet ska vara effektivt. Utan tillgång till information om sina 
konkurrenter finns risken att hjulet återuppfinns gång på gång. För en 
branschs utveckling är det ofta helt avgörande att den kunskap och informa-
tion som finns inom en bransch sprids och kommer så många som möjligt till 
godo. Detta för att branschen och dess aktörer generellt sett ska utvecklas, 
vilket på sikt leder till långsiktig konkurrenskraft. 

Finansiering 
När internettekniken kommersialiserades i mitten på 1990-talet växte en 
mängd företag fram. Flera av dessa verksamheter med inriktning mot IT och 
internet lockade till sig stora mängder kapital. Finansiärer med riskvilligt 
kapital investerade i nya företag och exponeringen i media var intensiv. IT 
och internetbranschen var på sätt och vis synonymt med riskkapital i slutet 
på 1990-talet. 
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Finansiering och tillgång till riskkapital har länge studerats och även dess 
relation till internetbranschen har undersökts. Riskkapital har i vissa regioner 
visat sig vara avgörande för att ett IT- och internetkluster ska upprätthållas 
och kanske framförallt utvecklas vidare (Joint Venture, 2000). Castells 
(2001) ser riskkapital ur ett lite bredare perspektiv och noterar att riskkapital 
spelar en viktig roll vid finansiering av innovationer och entreprenörskap, 
något som har karakteriserat internetbranschen sedan dess start. Riskkapita-
listerna arbetar kontinuerligt med företagen och är delaktiga i rådgivning och 
finansiering, men även som en del av själva företaget (t.ex. styrelsearbete). 
Riskkapitalisternas lokalisering har länge varit koncentrerad till vissa regio-
ner, vilket i sin tur har lett till att entreprenörer inom internetbranschen har 
sökt sig till de regioner där riskkapitalet finns. Zook (2002) konstaterar att 
företagen själva ofta är medvetna om sambandet mellan att finnas nära risk-
kapitalet och att få tillgång till det. Företag som är lokaliserade nära riskkapi-
talister har även i högre utsträckning tagit del av finansiering, nätverk och 
rådgivning. I Zooks studier uppger många entreprenörer att även om de star-
tat företaget där de bodde beror deras entreprenörskap på vetskapen om att 
riskkapital finns inom räckhåll. 

Riskkapital utgör en av flera institutionella faktorer som diskuteras i 
forskningslitteraturen rörande internetbranschen och andra relaterade och 
liknande branscher. Andra relevanta, men i denna avhandling exkluderade, 
institutionella faktorer är till exempel fördelarna för IT- och internetbran-
schen av att vara lokaliserad nära universitet som satsar på FoU inom inter-
netteknologi, något som beskrivits i flera studier. Effekterna uppstår ofta vid 
utvecklandet av nya produkter. Universiteten försörjer även företagen med 
kvalificerad arbetskraft. Ett annat exempel är betydelsen av strategiska poli-
tiska initiativ som kan stödja den ekonomiska utvecklingen (t.ex. inkubatorer 
och så kallade science parks), utveckla den lokala arbetskraften och öka 
livskvaliteten (Joint Venture, 2000). 

Arbetsmarknad 
Ett perspektiv som vunnit intresse i forskningen rör betydelsen av lokala 
arbetsmarknader, arbetskraftens kompetens och arbetskraftsrörlighetens be-
tydelse för kunskapsspridning i den lokala miljön. Till exempel argumente-
rar Power och Lundmark (2004) för att arbetskraftens rörlighet på arbets-
marknaden är en av de mest effektiva kanalerna för att sprida information 
mellan lokala och externa kunskapskällor. Denna tanke är i princip en kritik 
mot idén att kunskap och innovationer genereras i det informella informa-
tionsflöde som sker i städer5. Utgångspunkten är här att för de flesta industri-
                               
5 Det existerar en omfattande litteratur som berör de intensiva informella informationsflöden 
som uppstår i städer. Se t.ex. Storper & Venables, 2002; Storper & Venables, 2003; Leamer & 
Storper, 2001; Bathelt et al., 2004; Grabher, 2002b. 
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er och branscher utgör det urbana livet och slumpmässiga personliga kontak-
ter en ytterst liten del av kunskapsflödet och utbytet av information. Detta 
utbyte och flöde sker istället i den lokala arbetskraftens mobilitet. Det vill 
säga, när människor byter arbete så flyttar de med sig kunskaper som på så 
vis sprids. Florida (2002a, 2002b) intresserar sig även han för den lokala 
arbetsmarknaden och betydelsen av lärande och kunskapsspridning. Skillna-
den är att fokus ligger på var den kvalificerade arbetskraften (talents) är lo-
kaliserad. Florida studerar vilka faktorer som attraherar kvalificerad arbets-
kraft till en plats samt vilken betydelse arbetskraften har för (främst) högtek-
nologisk industri och regional utveckling. Undersökningarna visar på ett 
samband mellan den kvalificerade arbetskraftens lokalisering och en diversi-
fierad (urban) boendemiljö, det vill säga en boendemiljö karakteriserad av 
öppenhet, tolerans, rikt kultur- och nattliv samt utrymme för subkulturer. Då 
kvalificerad arbetskraft potentiellt har en hög rörlighet gäller det för företag 
och regioner att inte bara producera och rekrytera rätt typ av arbetskraft, utan 
att också försöka behålla den så att arbetskraften inte förloras till andra före-
tag, branscher och regioner. På detta sätt blir till exempel livskvalitet och 
boendemiljö bland de viktigaste faktorerna för att samla de resurser som 
krävs när det gäller att skapa och cirkulera tyst kunskap. 

Tillgång till kvalificerad arbetskraft är ett återkommande tema i samtliga 
studier som tar upp internetbranschens lokalisering. Dels utgör den lokala 
arbetskraften en resurspool, vilket är av betydelse för internetföretagens möj-
lighet att anställa skickliga medarbetare. Ju högre kunskaps- eller kompe-
tensnivå den lokala arbetskraften har desto snabbare sker till exempel an-
passningen till ny teknologi (Kolko, 1999). Dels är arbetskraften förmedlare 
av den kunskap som finns inom internetbranschen. Den kunskap eller de 
erfarenheter som arbetskraften har, utgör grunden för internetbranschens 
verksamheter samt avgör inom vilka områden som den är konkurrenskraftig. 

De sociala nätverken utgör en viktig resurs när det gäller tillgången till in-
formation. För företagen gäller det att få information om kvalificerad arbets-
kraft, medan individerna utnyttjar de sociala nätverken för att få information 
om nya arbetstillfällen (Neff, 2005). 

De perspektiv som har presenterats ovan bidrar alla till förståelsen av ag-
glomerationer och vilka faktorer - mekanismer och processer - som får eko-
nomiska verksamheter att koncentrera sig till vissa regioner och platser. Som 
beskrivits har dessa perspektiv kritiserats på en rad punkter. Detta utgör dock 
inget allvarligt hinder för att empiriskt och teoretiskt bygga vidare på dessa 
teorier. 
 
 
 



 
 

3. Att definiera och studera internetbranschen: 
metod- och materialfrågor 

Valet av datakällor och analysmetoder är centrala i varje avhandlingsprojekt. 
I det forskningsarbete som presenteras i denna avhandling utnyttjas både 
kvalitativa och kvantitativa data. Här används kvantitativa data för att be-
skriva internetbranschen utifrån faktorer som till exempel lokaliseringsmöns-
ter och omfattning. Kvalitativa data utnyttjas för att analysera orsakerna 
bakom de mönster och strukturer som identifieras. 

I avhandlingsarbetet har en metod utvecklats för att skapa en definition 
och population av internetföretag i Stockholms innerstad. Detta är en central 
uppgift av flera skäl. För det första saknas etablerade definitioner av inter-
netbranschen. För det andra är internetbranschen en relativt ung och dyna-
misk bransch som under sin korta existens genomgått omfattande transfor-
mationer. För det tredje är den befintliga branschindelning inte tillräckligt 
flexibel för att fånga den komplexa sammansättning av verksamheter som 
internetbranschen utgör. 

I detta kapitel ges inledningsvis en beskrivning av de statistiska datakällor 
som använts i undersökningen. Detta följs av ett avsnitt som behandlar kon-
ceptualiseringen och operationaliseringen av den definition av internetbran-
schen som används i avhandlingen. Slutligen ges en beskrivning av den in-
tervjuundersökning som ligger till grund för den empiriska analysen. 

Statistiska datakällor 
Det statistiska material som används i denna avhandling kommer från två 
olika källor. Ett viktigt verktyg i skapandet av populationen har varit databa-
sen Affärsdata6 varifrån uppgifter om bland annat företagens bolagsordning-
ar har inhämtats. Affärsdata får sin information från Patent- och Registre-
ringsverket och innehåller uppgifter som till exempel namn, organisations-
nummer, adressuppgifter, bolagsordning, sysselsättning och bokslutsinfor-
mation om samtliga svenska företag7. Databasen ska i princip uppdateras 
varje månad och innehåller senast tillgängliga information med mindre än en 
                               
6 [http://www.ad.se] 
7 Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt utländska bolag med verksamhet i Sverige. 
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månads eftersläpning. Ett problem med att använda denna databas som sta-
tistisk källa är därmed att innehållet förändras över tiden. Det urvalsförfa-
rande som presenteras i nästa avsnitt bygger på ett material som hämtades 
från databasen i månadsskiftet september/oktober 2001. 

Det bör påpekas att Affärsdata innehåller vissa brister och osäkerheter. En 
sådan gäller att det inte går att fastställa exakt hur aktuella de olika uppgif-
terna i databasen är. Uppgiften om ett företags omsättning baseras på senast 
redovisade bokslutsår, och detta kan variera mellan enskilda företag. I det 
datauttag som ligger till grund för skapandet av populationen avser ”senaste 
bokslut”, oftast 1999 eller 2000. Uppgifterna om antal anställda är också 
osäker. Till detta kommer att materialet innehåller luckor på så sätt att en-
skilda uppgifter saknas i ett flertal fall. Detta betyder att Affärsdata inte är 
någon idealisk källa för aggregerad statistik om branschers eller företags-
gruppers ekonomiska eller sysselsättningsmässiga omfattning. Utgångspunk-
ten för denna studie är emellertid att datamaterialet är tillräckligt tillförlitligt 
för att användas som instrument för att identifiera en grupp företag som se-
dan blir föremål för analys utifrån information som erhålls från andra källor. 

Ytterligare ett statistiskt material kommer från databasen PLACE (Popu-
lation, Chorology and Employment Database). PLACE utgörs av en rad 
olika sammankopplade databaser. Stommen utgörs av LOUISE-databasen, 
vilken är en longitudinell databas med ett totalräknat individregister där 
samtliga personer över 16 år ingår i populationen det aktuella året. Databa-
sen är framtagen av Avdelningen för arbetsmarknads- och utbildningsstati-
stik vid Statistiska Centralbyrån (SCB). Andra databaser kopplade till PLA-
CE är bland andra Registret över totalbefolkningen, SCBs geografiska data-
bas, Fastighetstaxeringsregistret och Koncernregistret. Databasen omfattar 
perioden 1990-1999 och den innehåller uppgifter om till exempel sysselsätt-
ning, inkomst, utbildning och geografiska variabler. I det longitudinella ma-
terialet kan data för en och samma person kopplas samman för samtliga år 
personen ingår i populationen. Syftet med databasen är i första hand att bätt-
re utnyttja befintliga registerdata avseende individers och familjers relationer 
till arbetsmarknaden och arbetslivet. I avhandlingsarbetet ger denna databas i 
första hand deskriptiv bakgrundsstatistik till internetbranschen och de perso-
ner som arbetar inom populationen av internetföretag. 

Arbetet med statistik och statistiska databaser har i princip uppfyllt tre 
funktioner. För det första har det legat till grund för definitionen av internet-
branschen samt skapandet av en population av internetföretag (se nästa av-
snitt). För det andra utgör det statistiska materialet en grund för avhandling-
ens deskriptiva delar rörande branschens omfattning och lokalisering (se 
kapitel 4 och 5). För det tredje används databasmaterial i begränsad ut-
sträckning för att analysera internetbranschenslokaliseringsfaktorer. 
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Att definiera internetbranschen 
Vad som är ett korrekt sätt att skapa en population av internetföretag på är 
självklart beroende av i vilket sammanhang den ska användas och de forsk-
ningsfrågor som ligger till grund för studien. I vilken mån det är möjligt att, 
på ett rättvisande sätt, operationalisera en konceptuell definition avgörs sam-
tidigt av tillförlitligheten hos de datakällor och tillvägagångssätt som finns 
tillgängliga. Denna process bör ske med stor noggrannhet då den är avgö-
rande för studiens validitet och reliabilitet. Hur internetbranschen definieras 
och hur populationen av internetföretag avgränsas får naturligtvis betydelse 
för vilka utsagor om branschen som kan göras. Det är även viktigt att identi-
fieringen och avgränsningen av företagspopulationen genomförs på ett kon-
sekvent sätt för att andra forskare, så långt som möjligt, skall kunna ’åter-
skapa’ en motsvarande undersökningspopulation. 

Principer för skapandet av en konceptuell definition 
I denna avhandling har internetbranschens konceptuella definition formule-
rats som företag vars verksamhet/existens är betingad av internet och vars 
produktion och distribution av varor och tjänster är helt beroende av inter-
net. 

Följande kriterier ligger till grund för urvalet av avhandlingens studiepo-
pulation: 
• företagen skall vara starkt beroende av internet8 för produktion och/eller 

distribution av varor och/eller tjänster 
• företagen skall ha minst en heltidssysselsatt person 
• företagen skall vara lokaliserade inom Stockholms innerstad 

Principerna för den konceptuella definitionen är således att fånga de företag 
vars verksamheter inte kan utföras utan internetteknologi. Samtidigt utesluter 
denna definition företag vars verksamhet i sig kan vara beroende av internet, 
men som inte är en produkt av själva teknologin9. Definitionen avser även att 
endast fånga in aktiva företag med verksamheter som kan försörja minst en 
heltidssysselsatt person. Detta för att utesluta det stora antal företag som har 
en begränsad omsättning (se tabell 3). Dessutom syftar definitionen till att 
rumsligt avgränsa de företag som är lokaliserade till agglomerationen av 
internetföretag i Stockholms innerstad. För att sätta avhandlingens definition 
                               
8 Med internet avses här i första hand funktioner som är relaterade till World Wide Web 
(www), men även andra typer av informationsöverföring som till exempel e-post och chatt-
grupper/nyhetsgrupper etc. 
9 En rapport från SCB visar att 98 % av samtliga företag i Sverige med tio anställda eller fler 
har en internetuppkoppling. I de mindre företagen är andelen något mindre med 92 procent 
internetuppkopplade företag. För större företag med över 2000 anställda är andelen 100 pro-
cent. Totalt har fyra av fem företag i Sverige en hemsida (Computer Sweden, 2003 01 29). 
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i en kontext diskuteras nedan andra typer av definitioner som tidigare an-
vänts. 

Tidigare definitioner har talat om ICT- eller IT-industri/bransch/sektor. 
Officiell statistik över svensk informationsteknik har publicerats av Nutek 
och ITPS (ITPS, 2003a, 2003b; Nutek, 1999a, 2000b)10. Deras definition, 
som förvisso inte kallas IT-sektorn, utan ”Elektronikindustri och IT-
relaterade tjänsteföretag” baseras på OECD:s definition av the ICT-sector. I 
begreppet elektronikindustri ingår verksamheter med inriktning mot tillverk-
ningsindustrin där det produceras elektronikprodukter. Däremot saknas när-
ingsgrenar som använder IT för att producera varor och tjänster och där de-
ras innehåll är det väsentliga (eller vad de kallar content industries). Till 
begreppet ’IT-relaterade tjänsteföretag’ relateras verksamheter med inrikt-
ning mot parti- och detaljhandel, teletjänsteföretag och viss uppdragsverk-
samhet (bland annat datakonsulter). Denna definition bygger på ett begränsat 
antal näringsgrenskoder, vilket medför att många av de företag som omfattas 
av avhandlingens definition saknas. Samtidigt inbegriper Nutek:s/ITPS:s 
definition verksamheter med extremt olika förutsättningar. Dessa skillnader 
blir särskilt tydliga vid rumsliga analyser av företagens lokaliseringsmönster 
då till exempel tillverkningsföretag generellt sett har andra lokaliseringsför-
utsättningar än konsulter. OECD:s definition av IT-sektorn ligger även till 
grund för omfattande forskning och jämförelser mellan nordiska länder 
(Winther, 2001) samt jämförelser på global nivå (OECD, 2002, 1998). 

Även andra studier utnyttjar alltför breda definitioner. Ett exempel på det-
ta är Castells (2001) som konstaterar att det kommersiella internet inte bara 
rör internetföretag, utan handlar om företag på internet. Till skillnad från den 
definition som används i denna avhandling och som avser att fånga företag 
som är beroende av internet i sin verksamhet, studerar Castells den totala 
inverkan av internet på ekonomi och samhälle. Ett annat exempel är forskare 
som har studerat internetbranschen utifrån så kallade domännamnsregistre-
ringar11 som indikator på omfattningen av det kommersiella internet (Abram-
son, 2000; Bonaccorsi et.al., 2002; Castells, 2001; Kellerman, 2000; Kolko, 
1999; Moss & Townsend, 1997; Townsend, 2001; Zook, 2002, 2001, 2000a, 
2000b). Problemet med domännamnsregistreringar är att de knappast fångar 
internetbranschen per se, utan snarare är ett mått på i vilken omfattning som 
kommersiella verksamheter (av vilken typ som helst) har anammat internet-
teknologin. Ytterligare metoder för att fånga internetteknologins påverkan på 
ekonomiska verksamheter har varit användandet av till exempel uppgifter 
om antal internetvärdar (hosts) (Hargittai, 1999; Jordan, 2001), bandbredd 
(Abramson, 2000), och webbsideslänkar (Brunn and Dodge, 2001). 
                               
10 Statistiksammanställningarna genomfördes av Nutek (Verket för näringslivsutveckling) 
fram till 1 januari 2001 då ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) blev ansvariga för viss 
statistik inom området informationsteknik. 
11 Se kapitel 5 för en mer ingående beskrivning av domännamnsstudier. 
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Det saknas dock inte studier som baseras på definitioner som tar hänsyn 
till mångfalden av verksamheter som är relaterade till informationsteknologi. 
Dessa studier pekar på betydelsen av att gruppera IT-sektorn i olika katego-
rier och differentiera den i olika subsektorer eller branscher. Moriset (2003) 
har studerat internetbaserade företag i Lyon, Frankrike, och delar in dessa 
företag i skilda kategorier12. Han konstaterar bland annat att lokaliserings-
mönstret på mikronivå varierar mellan de olika kategorierna. Andra studier 
som behandlar IT-sektorns variationsrikedom är Frøslev-Cristensen et al. 
(2002) som detaljerat beskriver internetkonsulttjänsternas utveckling från 
mitten av 1990-talet och framåt. 

Det finns även en rad definitioner som angränsar till den definition som 
används i denna avhandling, men som använder sig av andra begrepp än just 
internetbranschen. I Sverige har bland annat Sandberg (1998, 1999) studerat 
vad som benämns ’multimediabranschen’, vilken inkluderar företag som 
producerar nya medier som till exempel CD-rom och internetlösningar, men 
exkluderar leverantörer av internetutrustning och hårdvaru- och mjukvarufö-
retag. Detta är en definition som trots sin benämning ’multimedia’ till inne-
hållet har stora likheter med den definition som tillämpas i denna avhand-
ling. I en senare studie av Sandberg (2002) av samma bransch är benäm-
ningen ändrad från multimediabranschen till ’nya media’. Det finns ett antal 
studier baserade på olika definitioner av multimedia, vilka till innehållet 
liknar den definition som används i avhandlingen (Braczyk et al., 1999). 

Anledningen till denna mångfald av sätt att definiera relativt likartade 
verksamheter är branschens låga ålder och brist på mognad (Zook, 2002). 
Över hälften av internetföretagen i Stockholm var vid skapandet av popula-
tionen fem år eller yngre. Detta för med sig att företagen har utvecklats 
snabbt sedan förutsättningarna för en internetbransch uppkom i mitten på 
1990-talet. Flera forskare konstaterar att både företag och bransch ständigt 
ändras och antar nya former och strukturer, vilket i sin tur innebär att den är 
svår att fånga och svår att definiera (Frøslev-Cristensen et al., 2002; Moriset, 
2003; Norris, 2001). Ett annat problem är att den officiella branschindel-
ningen (SNI, SIC13) inte är möjlig att använda för att avgränsa och definiera 
internetbranschen (se nästa avsnitt). 

                               
12 Företagen i studien delas in i åtta kategorier. Dessa är: webbyråer, multimediaproducenter, 
internetkonsulter, internetaffärslösningar, mjukvaruproducenter för internet och telekom, 
telekomoperatörer, internetleverantörer samt elektronisk press och nyhetsportaler på internet. 
(Moriset, 2003. s. 2168). 
13 SNI står för Svensk NäringsgrensIndelning. Dess internationella motsvarighet är SIC, vilket 
står för Standard Industrial Classification. 
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Den konceptuella definitionens operationalisering 
Syftet är att operationaliseringen, så långt som det är möjligt, ska följa den 
konceptuella definitionen av internetbranschen för att därigenom erhålla en 
enhetlig population. Därmed avses en population som inte har allt för stora 
variationer vad gäller funktion och sammansättning. Varje företag som ingår 
i den slutgiltiga populationen ska ha vissa karakteristika gemensamma med 
de övriga företagen i populationen. 

Avgränsningen av populationen ’internetföretag i Stockholms innerstad’ 
har skett i flera steg. Det första steget syftade till att identifiera företag med 
identiska eller likartade verksamheter, knutna till internet som medium. I 
detta steg utnyttjades en särskild sökfunktion i Affärsdata som ger möjlighet 
att söka på enskilda ord i företagens bolagsordning. Urvalet av sökord gjor-
des genom att ett antal företags bolagsordningar undersöktes. Dessa företag 
handplockades utifrån kriteriet att de med stor säkerhet uppfyller den kon-
ceptuella definitionens kriterier. Från de utvalda företagens bolagsordningar 
filtrerades sex sökord fram. De sökord som ligger till grund för urvalet är: 
internet, web, interaktiv, multimedia, virtuell och elektronisk handel. Tanken 
bakom detta urval av sökord är att de fångar in just de företag som ingår i 
kategorin internetföretag. Även andra sökord kontrollerades, till exempel 
kommunikation, systemutveckling, hemsidor, grafisk formgivning, informa-
tionsteknologi, IT, data, datakonsult, program, programutveckling och me-
dia. Dessa sökord visade sig dock vara för grova och innehöll allt för få före-
tag med en verksamhet som stämde överens med avhandlingens branschde-
finition. För vart och ett av sökorden kontrollerades ett stickprov där varje 
bolagsordning lästes igenom, för att kontrollera i vilken mån företaget var 
relevant eller inte för undersökningspopulationen. Då urvalet från ett sökord 
visade sig innehålla en alltför stor andel irrelevanta företag uteslöts detta ur 
urvalet av de sökord som definierar undersökningspopulationen. Ett annat 
problem som framkom var att vissa bolagsordningar inte är uppdaterade och 
att de därmed ger en felaktig beskrivning av företagets nuvarande verksam-
het. Detta gäller dock i första hand äldre företags bolagsordningar och man 
kan därmed anta att problemet inte är lika allvarligt bland företagen i den 
relativt unga internetbranschen14. Även de ord som slutligen valdes ut skapar 
en del problem då till exempel sökordet elektronisk handel omfattar en 
mindre andel företag vars verksamhet rör mer traditionell tillverkning av 
elektroniska komponenter etc. Sökningen på de sex valda orden gav följande 
antal ’träffar’. 

 
 
 

                               
14 Även här kontrollerades stickprovföretagens bolagsordning för att se vilken mån bolags-
ordningen stämde överens med företagets reella verksamhet (enligt företagets hemsida). 
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Tabell 2: Antal träffar per sökord 

Sökord Antal ’träffar’ 
Internet 3094 
Web 841 
Interaktiv 458 
Multimedia 827 
Virtuell 22 
Elektronisk handel 839 
Summa 6081 
Summa efter kontroll 5327 

Populationen bestod efter detta steg av totalt 5327 företag i Sverige15. Notera 
även att populationen endast består av aktiebolag. 

Det andra steget i skapandet av populationen innebar en avgränsning med 
syfte att utesluta de allra minsta företagen. Denna avgränsning skedde utifrån 
företagens omsättningsstatistik. Gränsen för vilka företag som ska ingå i 
urvalet sattes vid en årsomsättning på 400 000 kronor. Denna siffra är rela-
tivt låg, men har fått representera en ungefärlig minimiomsättning för att 
klara huvudinkomsten för en person under ett år16. Gränsen har således satts 
för att utesluta företag med en omsättning som inte försörjer ett heltidsarbe-
te. En högre gräns för årsomsättningen skulle få ett starkt genomslag i popu-
lationens storlek då många företag inom branschen är mycket små. Ett pro-
blem som uppstår vid detta förfarande är att ett betydande antal företag sak-
nar uppgifter om omsättning. Av de företag som ingår i populationen så här 
långt saknade 35 procent information om omsättning. Detta innebar att drygt 
en tredjedel av företagen sorterades bort utan att man exakt kan uttala sig om 
orsaken. Man kan dock anta att ett flertal av dessa företag faktiskt helt sak-
nar omsättning och att orsaken till detta sannolikt är att de är nystartade. 
Detta problem sammanhänger sannolikt till stor del ihop med att det är en 
ung bransch som studeras. Efter detta andra steg begränsades populationen 
till 2069 företag (i Sverige)17. 

Utifrån denna grundläggande population, en nationell population, ska 
själva studieobjektet definieras, det vill säga internetföretag i Stockholms 
innerstad. Detta steg delades in i två faser18. Den första fasen inleddes med 
att samtliga företag belägna i Stockholms län togs ut ur materialet. Antalet 

                               
15 Summeras antalet ’träffar’ blir det totalt 6081. Ett antal företag har dock flera av sökorden i 
sin bolagsordning. När denna kontroll genomförts återstod 5327 företag. 
16 Denna siffra motsvarar ungefär kostnaden (inklusive sociala avgifter) för en månadslön på 
18000 kronor samt en buffert för andra utgifter som t.ex. lokalhyra, investeringar etc. 
17 I detta steg i urvalsförfarandet reduceras populationen med 61 % av de ursprungliga företa-
gen. 
18 Den första fasen har egentligen ingen relevans för den slutgiltiga populationen, utan ge-
nomförs endast för den deskriptiva analysen av internetbranschens rumsliga spridning på 
nationell nivå. 
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internetföretag i Stockholms län är 1159. Ett antal företag visade sig emeller-
tid vara felkodade, det vill säga att de har sin postadress i andra län än 
Stockholm. Efter att ha rensat bort dessa företag (62 st) kvarstod 1097 före-
tag. 

Den andra fasen innebar att välja ut företag lokaliserade till Stockholms 
innerstad. I praktiken genomfördes här ett urval enligt kriteriet att ’Stock-
holm’ ska ingå i företagens postortsadress. Företag från övriga delar av 
Stockholms län rensades bort liksom samtliga företag som inte har Stock-
holm som postortsadress. Förutom postort Stockholm innehåller Stockholms 
stad även 12 andra postorter19, vilka alltså inte tas med i undersökningspopu-
lationen. Databasen med internetföretag i Stockholms innerstad innehöll 
efter detta steg 614 företag. 

För att ytterligare kontrollera att de företag som ingår i populationen fak-
tiskt är relevanta för den undersökning som ska företas genomfördes en ma-
nuell genomgång. I detta steg kontrollerades samtliga företags bolagsord-
ningar. Denna genomgång gick till så att bolagsordningen dels lästes för att 
kontrollera och tolka företagets egen beskrivning av sin verksamhet, dels 
matchades bolagsordningen mot namnet på företaget, vilket ger en finger-
visning om vad företagets verksamhet går ut på samt kontrolleras mot andra 
källor, till exempel företagets hemsida på internet. Den manuella genom-
gången innebar att 163 företag, knappt 27 procent, gallrades bort. Detta kan 
tyckas vara en stor andel, då avsikten med populationens kriterier är att de 
ska vara konsekventa och möjliga att reproducera även för andra forskare. 
Merparten av de företag som uteslöts i denna fas är dock nära angränsande 
till populationens konceptuella definition, men företagens huvudsakliga 
verksamhet bedömdes inte vara helt beroende av internet. Det kan till exem-
pel röra sig om konsulter vars verksamhet bland annat innehåller internet-
konsultverksamhet men som i huvudsak berör andra affärsområden, eller 
reklambyråer med endast delvis inriktning på reklamproduktion för internet. 
Efter detta urvalssteg kvarstod 451 företag. 

Ytterligare ett urval bestod av en genomgång av branschen via bransch-
tidningar och andra media, vilka rapporterar om internetbranschen20. Detta 
urval genomfördes för att finna företag vars verksamhet överensstämmer 
med definitionen av internetbranschen, men som av olika anledningar und-
gått de sökkriterier som använts ovan. Genom denna metod erhölls ytterliga-
re 23 företag21. Den slutgiltiga populationen i Stockholms innerstad är såle-
des 474 internetföretag. 

                               
19 Förutom postort Stockholm ingår Bandhagen, Bromma, Enskede, Farsta, Hägersten, Häs-
selby, Johanneshov, Kista, Skärholmen, Spånga, Vällingby och Älvsjö i Stockholms stad. 
20 T.ex. Internetworld, Resumé, Computer Sweden, men även dagstidningar som Dagens 
Nyheter. 
21 Vid en kontroll visar det sig att merparten av dessa företags bolagsordningar innehåller de 
sökord som ratades i processens första steg, det vill säga ord som kommunikation, program, 
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Tabell 3: Steg för steg i skapandet av en undersökningspopulation av internetföretag 
i Stockholms innerstad 

Avgränsningsområde Geografisk nivå Antal företag 
Sökord Nationell (Sverige) 5327 
Omsättningsstatistik Nationell (Sverige) 2069 
Geografisk: län Regional (län) 1097 
Geografisk: postort Lokal (Stockholms innerstad) 614 
Manuell: kontroll av bolagsordning Lokal (Stockholms innerstad) 451 
Manuell: kontroll av branschmedia Lokal (Stockholms innerstad) 474 

I den definition som avhandlingen använder sig av för att urskilja studieob-
jektet är den rumsliga avgränsningen en viktig komponent. Den rumsliga 
avgränsningen är relativt snäv och innefattar företag som är lokaliserade 
inom Stockholms innerstad. Med Stockholms innerstad avses i praktiken 
Södermalm (inklusive Liljeholmen, Gröndal och Hammarbyhamnen), Gamla 
Stan, Kungsholmen (inklusive Stora- och Lilla Essingen), City, Norrmalm 
och Östermalm. Med andra ord ingår inte företag som är lokaliserade relativt 
centralt inom Stockholms stad, men med postadresser i till exempel Bromma 
eller Johanneshov22. 

Fördelarna med att göra en snäv rumslig avgränsning har understrukits av 
flera forskare (Scott, 2000a; Banks et al., 2000; Rantisi, 2002a, 2002b). 
Bland annat ger det möjlighet att ställa mer preciserade, specifika och rele-
vanta frågor, vilket bör öka undersökningens validitet. Den kanske främsta 
fördelen med en snäv rumslig avgränsning är att det möjliggör studier av 
processer på mikronivå. Detta är ett viktigt verktyg för att kunna studera till 
exempel informationsflöden mellan aktörer i en viss miljö. Informationsflö-
den tenderar att koncentreras till vissa punkter i rummet i agglomerationer av 
verksamheter då informationen förtätas på grund av närheten mellan indivi-
der och företag. 

Även om en snäv rumslig avgränsning ger många fördelar är det dock 
viktigt att poängtera att till exempel en kontrollpopulation med internetföre-
tag utanför Stockholms innerstad skulle ha kunnat utgöra ett intressant kom-
plement till de utsagor som denna studie resulterar i. 

Bolagsordning vs. SNI-koder - brister i den officiella 
näringsgrensindelningen 
Det vanligast förekommande tillvägagångssättet vid skapandet av en under-
sökningspopulation bestående av en viss typ av företag är att använda den 

                                                                                                                             
system och IT. Dessa kategorier innehåller med andra ord ett antal intressanta företag för 
denna studie. Dock ska denna sista fas i skapandet av populationen ses som ett försök att 
fånga upp just dessa företag och undvika allvarliga brister i förfarandet. 
22 Se karta över studieområdets geografiska avgränsning i kapitel 5. 



Internetbranschen i Stockholms innerstad 
 

 

42 

officiella branschindelningen23. Fördelen med den officiella branschindel-
ningen är att statistiska data ofta är lättillgängliga och omfattande, vilket 
möjliggör jämförelser, både inom Sverige och internationellt. 

Den officiella branschindelningen, eller SNI-koderna, har kritiserats och 
en undersökning genomförd av Larsson (1998) visar att upp emot 30 procent 
av företagen inom svensk maskinindustrin kan vara felregistrerade24. Orsa-
kerna till detta är flera. Det första problemet hänger samman med de fördelar 
som SNI-koderna erbjuder i och med att de är statiska och därmed möjliga 
att jämföra. Problemet är att systemet saknar flexibilitet. De successiva och 
ibland snabba förändringar som företagens verksamheter genomgår, medför 
att kodningssystemet inte alltid förmår fånga in den typ av verksamheter som 
företagen de facto bedriver. Oakey et al. (2001) visar att den officiella när-
ingsgrensindelningen i många fall är förlegad och inte fångar in den snabba 
framväxten av företag inom internet och multimedia. Larsson tar upp ett 
annat problem vilket är relaterat till det första och som rör omläggningen av 
statistiken, något som har skett vid två tillfällen, 1969 och 1992. När statisti-
ken har omorganiserats för att möta nya krav blir jämförelser över tiden mer 
komplicerade. Omorganisationen har även fått till följd att vissa äldre företag 
inte uppdaterats till de nya koderna. Det är med andra ord en svår balans-
gång mellan kontinuitet och flexibilitet. Det tredje problemet är att vissa 
företag slarvar med att registrera ett inriktningsbyte i sin verksamhet. Sam-
manfattningsvis konstateras att det finns ”betydande brister i den officiella 
statistiken”, samt att ”oavsett förklaring innebär resultatet att forskare som 
använder sig av officiell statistik som källa i sina analyser bör lägga ned 
energi och tid på att kontrollera statistikens validitet, eller åtminstone vara 
försiktig i de slutsatser som dras” (Larsson, 1998, s. 83). 

När det gäller populationen av internetföretag i Sverige visar det sig att 
21,8% av ursprungspopulationen25 helt saknar uppgifter om SNI-kod. I den 
slutgiltiga populationen, baserad på internetföretag i Stockholms innerstad, 
återfinns 63 olika SNI-koder och 5,9 % av företagen saknar helt klassifice-
ring. Skulle dessa koder använts hade mängden företag blivit oöverskådlig 
och föga användbar vid operationaliseringen av den konceptuella definitio-
nen. Detta motiverar att så långt som möjligt undvika användandet av SNI-
koder i en studie som denna. Särskilt svårt är det, utifrån ovanstående reso-
nemang, att försöka definiera en så pass ung och outvecklad bransch som 
internetbranschen med hjälp av SNI-koder. Genom att använda företagens 
bolagsordningar som urvalskriterium kan man erhålla en mer tillförlitlig bild 

                               
23 Den officiella branschindelningen har utformats av Statistiska centralbyrån (SCB) och 
består av så kallade SNI-koder. SNI 92 eller Svensk NäringsgrensIndelning 1992 bygger på 
NACE som är EU:s näringsgrensstandard. 
24 Se även Hallencreutz (2002) och Waxell (2005) för utförligare diskussioner kring SNI-
kodningens brister. 
25 Populationen av internetföretag i Sverige. Se urvalsförfarandet under steg 1. 
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av internetbranschen. Fördelen med att använda företagens bolagsordningar 
som urvalskriterium ligger i att bolagsordningarna formuleras av företagen 
själva och därför bör ge en tillförlitlig förklaring till företagens verksamhet. 

Intervjuundersökningen 
I arbetet med att finna förklaringar till internetbranschens lokaliseringsmöns-
ter har kvalitativa intervjuer varit den främsta empiriska källan. Bryman 
(2002) menar att fördelen med att använda kvalitativa intervjuer är att de är 
mer flexibla och mindre strukturerade än kvantitativa intervjumetoder26 och 
andra kvantitativa empiriska metoder. Detta leder till att den kvalitativa in-
tervjun ger mer utrymme för intervjupersonernas egna uppfattningar och 
synsätt. Här blir flexibiliteten viktig då det är önskvärt att låta intervjun röra 
sig i olika riktningar eftersom detta kan ge kunskap om vad intervjupersonen 
själv upplever vara relevant och viktigt. Intervjuaren bör vara lyhörd för hur 
intervjupersonen uppfattar och förstår skeenden samt hur denne förklarar 
händelser, mönster och beteenden. 

Den form av intervjuer som används i avhandlingen är så kallade semi-
strukturerade intervjuer (Bryman, 2002). Med semi-strukturerade intervjuer 
menas att forskaren använder sig av en intervjuguide som är en lista över de 
specifika teman som ska behandlas under en intervju. Frågorna behöver inte 
ställas i den ordning som de är formulerade i intervjuguiden och det är öppet 
för intervjuaren att formulera om frågorna utifrån sammanhanget. Det är 
även möjligt för intervjuaren att formulera följdfrågor som anpassas till situ-
ationen. Frågeställningarna bör därför inte vara så specifikt formulerade att 
de hindrar alternativa idéer eller synsätt från att ta plats i undersökningen. 
Detta ger möjlighet att komma bortom de på förhand formulerade intresse-
områdena samt erhålla detaljerade och mångfacetterade svar vilka kan vara 
svåra att fånga i till exempel en enkätundersökning. Den intervjuguide som 
använts vid intervjutillfällena berör följande teman: 
 
• Bakgrundsfrågor (företagens verksamhet, finansiering, historik etc.) 
• Lokaliseringsspecifika frågor (företagens egen syn på lokalisering) 
• Formella och informella affärskontakter och kunskapsflöden 
• Den lokala arbetsmarknaden 

Urval av intervjuföretag 
Intervjuundersökningen genomfördes under 2002 och omfattar sammanlagt 
30 intervjuer, varav 27 företagsintervjuer och tre intervjuer med företrädare 

                               
26 Till kvantitativa intervjuer räknas t.ex. enkätundersökningar. 
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för internetbranschen. Utifrån de 474 internetföretag som identifierats i 
Stockholms innerstad gjordes ett urval av 27 företag. Dessa erhölls genom 
att kategorisera företagen i tre grupper; webbyråer, internetkonsulter och 
innehållsleverantörer27. Ur dessa kategorier drogs ett obundet slumpmässigt 
urval (OSU) bestående av nio företag per kategori28. 

När ett urval ska göras från en population är representativitet en viktig 
fråga, det vill säga huruvida urvalet ger en representativ bild av den popula-
tion som ska beskrivas. Därför användes denna urvalstyp för att säkerställa 
att olika grupper ur populationen, det vill säga enheter med ett eller flera 
karakteristika gemensamt, representeras i urvalet. Utgångspunkten för ur-
valsmetoden var att använda redan tillgänglig information för att dela in 
populationen i grupper med gemensamma kännetecken och egenskaper som 
är relevanta för studien. För att ytterligare säkerställa urvalets representativi-
tet kontrollerades urvalet beträffande företagens storlek, definierat som anta-
let anställda29. Att få med olika storlekskategorier är relevant då företagens 
storlek kan påverka företagens strategier och målsättningar och därmed även 
de svar som kan tänkas erhållas från respektive företag. Målsättningen har 
varit att urvalet ska ge en representativ bild av internetföretagen i Stock-
holms innerstad. 

Intervjuförfarande 
Intervjuundersökningen genomfördes i två omgångar där den första fasen 
utgjordes av pilotintervjuer och den andra fasen utgjorde den huvudsakliga 
intervjuundersökningen. Undersökningens första fas innehöll tre intervjuer 
med företrädare för branschorganisationer och i branschen initierade perso-
ner30. Syftet med intervjuerna i den första fasen var att erhålla en generell 
förståelse för internetbranschen. Detta var viktigt inför intervjuundersök-
ningens andra fas. De inledande intervjuerna gav en grundläggande förförs-
tåelse för studieobjektet, det vill säga internetbranschen, vilket är av betydel-
se för att skapa förtroende mellan forskare och intervjuperson. De inledande 
pilotintervjuerna genomfördes även med målsättningen att formulera rele-
vanta och tydliga frågeställningar inför den huvudsakliga intervjuundersök-
ningen. 

Intervjuundersökningens andra fas bestod av 27 intervjuer med represen-
tanter för internetföretag i Stockholms innerstad. Intervjuerna genomfördes 
med företagens grundare eller VD eller i enstaka fall med försäljningsansva-

                               
27 Denna indelning diskuteras mer ingående i kapitel 4. 
28 Detta tillvägagångssätt bygger på så kallat stratifierat urval (Frankfort-Nachmias & Nach-
mias, 1996; Kinnear & Taylor, 1996; Newbold, 1995) med den skillnaden att urvalet inte är 
proportionerligt. 
29 Baserat på uppgifter från Affärsdata 2001. 
30 En telefonintervju och två personliga intervjuer.  
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rig eller liknande. De intervjuade var, med ett undantag, män31. Intervjuerna 
genomfördes med en intervjuguide baserad på dels de teman och intresseom-
råden som härleddes ur pilotintervjuerna, dels på frågeställningar härledda ur 
de teoretiska resonemang som ligger till grund för avhandlingen. 

Samtliga intervjuer med internetföretagen genomfördes på respektive fö-
retags arbetsställe32. I genomsnitt tog varje intervju cirka en och en halv 
timme. Den kortaste intervjun genomfördes på cirka 40 minuter medan den 
längsta varade över två timmar. Generellt sett var mottagandet bra. Respon-
denterna visade intresse för de frågor som ställdes och flertalet var engage-
rade i vilka slutsatser som kunde dras från intervjun. 

Kontakter och intervjubokningar har i huvudsak skett genom telefonkon-
takt och fungerade generellt sett bra. Majoriteten av de företag som kontak-
tades såg positivt på att medverka i intervjuundersökningen. Vid dessa före-
tagskontakter var det fyra företag som avböjde att intervjuas. Två företag 
uppgav tidsbrist som skäl. Ett företag ansåg frågeställningarna alltför känsli-
ga för att kunna besvaras. Det sista företaget ströks efter det att intervjuper-
sonen inte infann sig vid intervjutillfället. Vid de tillfällen då företag tackade 
nej till intervju slumpades nya företag fram inom samma kategori. Då endast 
fyra av de 27 kontaktade företagen inte ställde upp på att bli intervjuade bör 
detta inte ha någon större påverkan på undersökningens resultat. Materialet 
bedöms vara tillräckligt tillförlitligt för att representera de verksamheter som 
avhandlingen avser att studera. 

En viktig del i materialinsamlingen var mötet med intervjupersonerna. 
Mötet i sig är viktigt för förståelsen av de företag där intervjupersonerna 
arbetar. En annan betydelsefull aspekt av intervjuerna var att vid intervjutill-
fället få tillträde till själva företagen. Att utföra intervjuerna på arbetsplatser-
na ger möjlighet att observera företaget och dess anställda på plats, vilket 
kan ge betydelsefull information om vilken typ av företag det handlar om 
och hur detta företag väljer att framställa sin verksamhet i form av till exem-
pel inredning och mottagande. Det ger dessutom en inblick i hur övriga 
medarbetare (förutom intervjupersonen) ser ut och agerar, vilket kan säga 
något om till exempel företagets hierarkiska struktur. Sammantaget har dessa 
observationer bidragit till en ökad förståelse av internetbranschen som stu-
dieobjekt. 

Mugerauer (2000) menar att en direkt konversation med företagsledare 
(dialogical method) är väl anpassad för att förstå affärsmiljöer och relaterade 
kulturer. Om intervjuaren kan skapa en vänskaplig och hemmastadd atmo-
sfär, där intervjupersonerna känner sig trygga och har förtroende inför inter-
vjusituationen och mig som forskare, är det möjligt att få intervjupersonerna 
att avslöja signifikant och ibland känslig information, vilken hade varit svår 

                               
31 Se kapitel 4 för diskussion rörande könsfördelningen i internetbranschen. 
32 En av intervjuerna genomfördes som en kombinerad telefon- och e-mail-intervju. 
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att komma åt vid till exempel en postenkät. Detta förtroende har etablerats 
bland annat genom att intervjupersonerna redan från intervjuns start erbjudits 
anonymitet. Anonymiteten har (förhoppningsvis) bidragit till att intervjuper-
sonerna givit en så realistisk och ’sann’ bild som möjligt av den egna verk-
samheten samt av deras syn på andras verksamheter. På grund av detta har 
de citat som använts i denna avhandling anonymiserats, vilket gör det omöj-
ligt att koppla ihop ett citat med en specifik individ från intervjuundersök-
ningen. 

Inspelning och transkribering av intervjuerna är nödvändig då de kom-
pletterar vårt bristfälliga minne och skyddar mot de intuitiva och halvt 
omedvetna tolkningar som görs under och efter en konversation (Atkinson & 
Heritage, 1984). Detta har genomförts i intervjuundersökningen där samtliga 
intervjuer har spelats in och transkriberats. Transkriberingen är viktig för den 
detaljerade analys av intervjuerna som krävs. Till exempel kan det vara av 
betydelse att ha tillgång till intervjupersonernas svar i deras egna ordalag. 
Om man endast gör anteckningar, är det lätt att speciella fraser, uttryck och 
inte minst tonfall går förlorade. En annan fördel med att transkribera inter-
vjumaterialet är att forskaren kan göra upprepade genomgångar av intervju-
personernas svar. Ju noggrannare materialet granskas desto mer fördjupad 
blir analysen, vilket i sin tur kan ge nya insikter och idéer. Det är också vik-
tigt att poängtera att intressant information ofta kommer fram efter det att 
bandspelaren har stängts av. Intervjuaren bör då vara beredd på att i efter-
hand göra minnesanteckningar över denna information. 

En definition i praktiken 
Detta kapitel har för det första beskrivit de metoder och material som ligger 
till grund för avhandlingen. För det andra har en konceptuell definition for-
mulerats. Den konceptuella definitionen har utvecklats utifrån ett behov av 
att identifiera en tydlig och väl avgränsad underökningspopulation av inter-
netföretag, som även är enkel att särskilja från andra typer av definitioner av 
IT- och internetbranschen som existerar i tidigare forskning. Den konceptu-
ella definitionen har sedan operationaliserats genom att en undersökningspo-
pulation har identifierats. 

I det följande kapitlet kommer undersökningspopulationen av internetfö-
retag att beskrivas. Där delas internetbranschen in ett antal underkategorier 
för att tydliggöra branschens struktur. För varje typ kategori internetföretag 
ges en detaljerad beskrivning av den verksamhetstyp som kännetecknar varje 
kategori. 



 
 

4. Internetbranschens struktur och omfattning 

I föregående kapitel skapades en konceptuell definition av internetbranschen 
som mynnade ut i en undersökningspopulation. Frågan som ställs i detta 
kapitel är: Vad består internetbranschen av för verksamheter? Svaret på den-
na fråga besvaras i detta kapitel som ingående beskriver de verksamheter 
som ingår i undersökningspopulation av internetföretag. Dessutom ges en 
beskrivning av internetbranschens omfattning och struktur. 

För att lättare förstå vilka typer av verksamheter som utgör internetbran-
schen har internetföretagen delats in i ett antal kategorier. Dessa kategorier 
har tagits fram genom att vart och ett av de 474 internetföretagen i Stock-
holms innerstad kontrollerats och därefter sorterats efter vilken typ av verk-
samhet som företaget bedriver. Kontrollen har bestått av dels genomläsning-
ar av företagens bolagsordningar, dels besök på respektive företags hemsida 
på internet. Detta för att så korrekt som möjligt dela in företagen i relevanta 
kategorier och för att på ett så rättvisande sätt som möjligt försöka beskriva 
internetbranschens struktur. 

I ett första steg delas internetföretagen in i tre huvudkategorier: webbyrå-
er, internetkonsulter och innehållsleverantörer. Denna uppdelning är baserad 
på generella skillnader mellan företagens verksamheter. De tre huvudkatego-
rier är i sin tur uppdelade i subkategorier för att ge en mer detaljerad bild av 
verksamheternas inriktning. 

Det är viktigt att poängtera att dessa kategorier ej är uteslutande på före-
tagsnivå. Det är med andra ord fullt möjligt att ett företag kan ha verksamhe-
ter som inkluderar flera av de verksamhetskategorier som är definierade här. 
Till exempel kan ett företag vars verksamhet kategoriseras som internetkon-
sult kan till exempel involvera verksamheter som nedan definieras inom 
kategorierna webbyrå eller innehållsleverantör. 
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Figur 1: Internetbranschen i Stockholms innerstad 

Webbyråer 
Kategorin webbyråer kännetecknas av att företagen är designintensiva, det 
vill säga att tyngdpunkten i deras produktion ligger i den estetiska och kom-
munikativa delen av internet, främst marknadskommunikation. Webbyråer 
kan delas in i två undergrupper: webbdesign och internetmarknadsföring. 
Några exempel på företag inom denna kategori ur undersökningspopulatio-
nen är Abelbaker, Catwalk Interactive, Large Medium, Robot Icke Mekanisk 
Information och Entrappa Communication33. 

                               
33 Observera att dessa företag är exempel från den undersökningspopulation som definierades 
2001. Denna undersökningspopulation kan idag innehålla företag vars verksamheter är ned-
lagda eller på annat sätt omorganiserade. Detsamma gäller de exempel på företag som ges i de 
övriga verksamhetskategorierna. 
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Webbdesign 
En grupp webbyråer är främst inriktade på design av webbsidor och grafisk 
design. I denna kategori ingår företag som till exempel planerar, designar 
och tillverkar webbsidor på uppdrag av andra företag och organisationer. 
Dessa webbsidor är ofta designade för att genom ett estetiskt tilltalande yttre 
intressera och locka nya och befintliga kunder. Andra typer av tjänster som 
dessa företag erbjuder är till exempel digitala animationer och presentationer 
samt enklare spel och underhållningsprogram för marknadsföring av produk-
ter och tjänster. 

Företag inom denna kategori bedriver verksamheter inom multimedia, 
webbproduktion och spel. Verksamheten är definierad som ett webbproduk-
tionsbolag där kompetens finns för att tillverka och designa traditionella 
hemsidor, men där kompetens och inriktning i första hand är digitala anima-
tioner och spel. Företagen har en designintensiv profil där kompetensen lig-
ger inom områden som grafisk form, grafiska gränssnitt och interaktionsde-
sign. 

Internetmarknadsföring 
Den andra gruppen webbyråer är inriktade mot reklambyråverksamhet och 
internetmarknadsföring. Denna typ av företag är egentligen reklambyråer där 
fokus för verksamheten är marknadsföring på internet. Reklamuppdragen 
kan gälla allt från större reklamkampanjer på internet till enstaka så kallade 
banners34. Det kan vara svårt att tydligt skilja mellan företag inom webbde-
sign respektive internetmarknadsföring eftersom båda typerna av företag 
ägnar sig åt designintensiv verksamhet på internet. Ett företag som designar 
spel, hemsidor och annat för internet kan naturligtvis utföra dessa tjänster åt 
en kund i syfte att marknadsföra en produkt eller tjänst. Eller tvärtom, en 
internetreklambyrå kan ta uppdrag som inte direkt är relaterade till mark-
nadsföring. Inom reklambranschen är det till exempel åtråvärt att ibland ta 
uppdrag som ger mer för trovärdighet, image och välvilja än för kortsiktig 
ekonomisk lönsamhet. 

Företag inom denna kategori kan definiera sig själva som till exempel di-
gital reklambyrå eller digital kommunikationsbyrå. Trots att internetproduk-
tionen kan utgöra cirka 95 procent av ett företags verksamhet utgör ofta 
webbsidesproduktionen endast en mindre del av verksamheten. Istället är 
verksamheten ofta inriktad mot reklam- och marknadsföringskampanjer, 
kommunikation och varumärkesbyggande via internet och digitala medier. 
Det handlar således om andra typer av kommunikation på internet än pro-

                               
34 Banners är bilder eller ikoner som visas på en webbplats. Bilden är oftast möjlig att klicka 
på och är i sin tur länkad, det vill säga kopplad till en hemsida vilken marknadsför en viss 
produkt eller tjänst. 
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duktionen av traditionella webbsidor. Digital marknadsföring behöver inte 
nödvändigtvis vara internetbaserad, men är det dominerande mediet i dessa 
fall. Företagens huvudkompetens ligger inom marknadsföring och inte af-
färssystem, vilket istället är grundpelaren inom nästa kategori företag inom 
internetbranschen – internetkonsulter. 

Den kanske viktigaste skillnaden mellan de två undergrupperna av webb-
byråer gäller hur företagen definierar sin egen verksamhet. Inom kategorin 
webbdesign är företagen ofta mer fokuserade på webbdesign och design i 
allmänhet och utför ofta uppdrag där estetisk kreativitet kommer i första 
hand. Internetföretagen med inriktning mot internetmarknadsföring definie-
rar sin verksamhet mer i form av traditionell reklambyrå, dock med skillna-
den att kommunikationen i första hand sker via webb och internet. Dessa 
företag tar i större utsträckning ett strategiskt ansvar för kundernas mark-
nadskommunikation. 

Internetkonsulter 
Företag inom kategorin internetkonsulter är mindre designintensiva och mer 
teknologitunga än företag inom kategorin webbyråer. Denna kategori kan 
delas in i tre undergrupper: affärsutveckling, internetsäkerhet, och internet-
undersökningar. Från undersökningspopulationen ges följande exempel på 
företag inom denna kategori: Cell, Mind, Icon Medialab, Framfab och Ra-
zorfish. 

Affärsutveckling 
Företag inom kategorin internetkonsulter med inriktning mot affärsutveck-
ling, som sysslar med internetlösningar och system skapade för företags 
närvaro på internet. Till skillnad från kategorin webbyråer är internetkonsul-
ter relativt teknologitunga, det vill säga att de till exempel har kompetens 
inom systemering, systemutveckling och applikationsprogrammering. Denna 
skillnad innebär också att internetkonsultföretagen kan erbjuda en annan typ 
av tjänster. Exempel på dessa internettjänster är webb- och systemutveck-
ling, design och programmering av webbplatser, intranät, extranät, fristående 
system, applikationer, kampanjer, e-handelslösningar, affärsutveckling, kon-
ceptutveckling, digitala annonser, interaktiva presentationer, e-post-utskick 
(nyhetsbrev), content management, systemintegrering, domännamnsadmi-
nistration m.m. 

Internetkonsulter med inriktning mot affärsutveckling är en bred kategori 
företag vars utbud till viss del överlappar de tjänster och produkter som er-
bjuds av företagskategorin webbyråer. Det finns dock distinkta skillnader i 
deras verksamheter. En viktig skillnad jämfört med webbyårerna är att inter-
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netkonsulterna erbjuder olika typer av produkter som till exempel webbside-
suppdateringsprogram. Dessa kallas ofta content management eller publice-
ringsverktyg, det vill säga program som tillåter företag att själva underhålla 
och förändra publicerat material på internet. Andra exempel på produkter är 
internetbaserade bokningssystem samt lösningar för e-handel (e-
handelssystem) både mellan företag (B2B eller Business to business) och 
mellan företag och slutkonsument (B2C eller Business to consumer). 

Företag inom denna kategori kan definiera sig som till exempel internet-
konsultbolag som arbetar med webb- och systemutveckling. Det kan även 
vara företag som definierar sig själva specifikt som handelsstrategiska inter-
netbyråer vilka hjälper sina kunder att utnyttja webben för att generera ökad 
försäljning, genomföra varumärkesbyggande aktiviteter och utveckla olika 
typer av resurssparande system genom att producera webbplatser, intranät, 
extranät och e-handelslösningar. Kärnan i de handelsstrategiska internetby-
råernas verksamhet är handel på internet, och i första hand med inriktning 
mot försäljning mellan företag, samt problem som rör till exempel integra-
tion av affärssystem. 

Säkerhet på internet 
I den andra underkategorin, internetkonsulter med inriktning mot säkerhet på 
internet, återfinns företag som erbjuder tjänster och produkter för ökad sä-
kerhet på internet. Ett exempel på tjänster som denna typ av företag erbjuder 
är att ansvara för säkerheten vid olika typer av valutatransaktioner, såsom att 
ansvara för säkerheten på internet för internetbanker och traditionella ban-
kers internettjänster, eller för olika betalningssystem över internet. 

Internetundersökningar/mätningar och sökmotorpositionering 
Den tredje underkategorin är internetkonsulter med inriktning mot internet-
undersökningar. Här finner man företag som utför undersökningar om, för 
och via internet. Det kan dels handla om traditionella opinions- eller mark-
nadsundersökningar som använder internet som kanal för att inhämta infor-
mation. Men det kan även vara undersökningar och mätningar av företeelser 
specifikt för internet, till exempel hur många och vilka som besöker en 
webbsida eller ’klickfrekvensen’ på internetreklam eller så kallade banners. 

En annan typ av verksamhet inom samma kategori är så kallad sökmotor-
positionering, det vill säga en tjänst som ser till att företag hamnar högt upp 
på de sökmotorer som finns på internet, vilket i sin tur genererar fler besöka-
re på en hemsida. 
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Innehållsleverantörer 
Kategorin innehållsleverantörer inkluderar vitt skilda verksamheter såsom 
portaler, söktjänster, e-handel, underhållning, utbildning, annonsförmedling 
och on-linespel. Det handlar med andra ord om företag som lägger ut olika 
former av nyheter, information och underhållning på internet, eller företag 
som erbjuder olika tjänster för kommers och utbildning via internet. 

Några exempel på företag ur undersökningspopulationen inom denna 
verksamhetskategori är Jobagent, Allt om Stockholm, EuroSeek, popwire 
Stockholm, Funplanet, IQ Student, Tasteline Sweden, Fanglobe och Jobfin-
der. 

Då undersökningen endast gäller företag (aktiebolag) inkluderas inte olika 
former av information och underhållning som publiceras eller läggs ut av 
privatpersoner eller icke kommersiella organisationer. Icke kommersiell 
information och underhållning svarar för en betydande del av innehållet på 
internet, men den största andelen av innehållet på internet kommer från tra-
ditionella företag. Med traditionella företag avses ’vanliga’ företag med nå-
gon form av närvaro på internet (t.ex. hemsidor)35. 

Underhållning/Information 
Internet innehåller en mängd olika typer av underhållning och information 
med ett otal webbsidor tillägnade till sport, spel (se nedan angående on-
linespel), nyheter, musik och rörliga bilder för att nämna några få kategorier. 

Till underhållning kan även nyhetstjänster på internet räknas, vilket är en 
vanlig och efterfrågad typ av internettjänst. Att denna typ av tjänst inte 
nämns separat beror på att nyhetstjänsterna på internet i första hand tillhan-
dahålls av traditionella och sedan länge etablerade medier. I inledningsske-
det av kommersialiseringen av internet startades en rad nya företag som för-
sökte etablera sig på väl inarbetade marknader som till exempel nyheter eller 
återförsäljning av modeprodukter på internet. Flera av dessa gick i slutet av 
1990-talet under benämningen dot.com-företag och försökte under en kort 
tid ta marknadsandelar genom att tidigt anamma internet (first-mover-
advantage) som kommunikations- och försäljningskanal. Av diverse orsaker 
(kundernas bristande interneterfarenhet, bristfällig kund- och leverantörstek-
nologi, finansiell kris och börsbubblan) gick många av dessa företag omkull, 
ofta innan försäljning av tjänster och produkter ens hade startat. 

                               
35 Internetanvändningen bland svenska företag har fått ett starkt genomslag. En rapport från 
SCB (2002; se även Hedlund, 2003) visar att för företag med 10-19 anställda är andelen med 
egen hemsida 64 %. För större företag (500 anställda eller fler) är andelen 94 %. Igenom snitt 
har 73 % av samtliga företag med tio anställda eller fler en egen hemsida på internet. 



Internetbranschens struktur och omfattning 
 

 

53 

Portaler 
En publik portal är en samlingsplats för information och funktioner som ofta 
erbjuder en rad olika typer av tjänster (t.ex. söktjänster, e-mail, etc.) och som 
kan vara länkad till en stor mängd andra webbsidor. Det finns även många 
andra typer av portaler som till exempel intresse- eller ämnesportaler, in-
köpsportaler och företagsportaler. Till skillnad från den publika portalen är 
dessa inte kommersiella i sig utan tjänar andra syften. Idén med en publik 
portal (förutom att t.ex. vilja vara en naturlig startsida för sina kunder) är att 
erbjuda besökaren en samling av tjänster och länkar till andra hemsidor och 
tjänster. De publika portalerna fyller delvis samma funktion som andra typer 
av massmedier med nyhetsuppdateringar och aktuella erbjudanden. Portaler-
nas tjänster inkluderar vanligen handel, underhållning, spel och chatt-
funktioner. Fördelarna med en portal är att de erbjuder ett urval av det digra 
utbudet av sidor på internet och ger en samling av (förhoppningsvis) tillför-
litliga och fungerande tjänster och informationsutbud. 

Det finns även andra typer av portaler som drivs affärsmässigt. Till ex-
empel finns ett stort antal så kallade intresseportaler eller ämnesportaler vil-
ka producerar material, nyheter och annan information inom vissa områden 
som till exempel sport och musik eller bransch- och produktspecifik infor-
mation. 

Söktjänster 
Med söktjänster menas olika sökverktyg som används för att finna rätt väg 
och lämpliga sidor på internet. Då dessa internettjänster är mycket välbesök-
ta fungerar många söktjänster idag som portaler i sig själva. Ofta tillhanda-
hålls söktjänsterna av utländska företag, varav en del har kontor i Sverige. 

e-handel 
Begreppet e-handel har förekommit sedan mitten av 1990-talet då de första 
dot.com-bolagen försökte slå sig in på i första hand detaljhandelsmarknaden 
genom att anamma internet som försäljningskanal (för t.ex. böcker, skivor 
och kläder). Idag är e-handel ett vedertaget begrepp och i stort sett går det att 
handla alla typer av varor och tjänster via internet. De flesta företag i Sverige 
har idag en hemsida på nätet varav en del har försäljning via dessa webbplat-
ser36. I denna undersökning är dock inte alla företag med en hemsida av in-
tresse, utan endast företag vars verksamhet är helt beroende av internet och 
uppkomna ur dess möjligheter. Ett exempel på företag som bedriver e-handel 
och ingår i denna undersökning är internetauktionsföretag, det vill säga före-
                               
36 År 2002 hade 9 % av samtliga företag med fler än tio anställda försäljning av varor eller 
tjänster via internet. (SIKA, 2004) 
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tag som inte själva säljer varor över internet, utan som förmedlar en tjänst, 
där andra personer (d.v.s. företagets kunder) kan annonsera och sälja sina 
egna produkter. 

Annonsförmedling 
En annonsförmedling för internet fungerar som mellanhand mellan annonsö-
rer och de medier (informationskanaler) där annonsering och marknadsfö-
ring ska ske. En annonsförmedling håller reda på var det är intressant för en 
annonsör att annonsera, det vill säga vilka medier som passar ett visst företag 
och deras produkter. De har med andra ord en stor del i vilken typ av reklam 
vi ser på internet och på vilka internetsidor som den kan ses. 

De tjänster som annonsförmedlingen erbjuder till sin kund är dels att skö-
ta kontakterna med olika medier, dels samordna olika aktörer (annonsör, 
reklammakare och informationskanaler) samt att tillhandahålla ett annons-
hanteringssystem som förmedlar annonserna och mäter och räknar leveran-
ser och antal ’klick’ etc. 

On-linespel 
Inom kategorin on-linespel finner man två typer av verksamheter. Dels finns 
internetspel där avgiften är fast och man prenumererar på en tjänst för att få 
tillgång till spelen. Det handlar oftast om spel som ren underhållning och 
liknar de spel som finns på den traditionella TV-spelsmarknaden. Det finns 
även försök att utöka spelens omfattning och bygga ut hela (virtuella) världar 
kring spelen. Ett exempel är företag som kallar sig interaktiva underhåll-
ningsbolag vilka lanserar virtuella världar med återkommande karaktärer och 
en viss typ av design. Den andra typen av spelföretag producerar mjukvara 
till internetkasinon, virtuella enarmade banditer etc., det vill säga spel och 
dobbel på internet. Denna typ av företag utvecklar produkter för spel, täv-
lingar och lotterier för internet i huvudsak, men även andra nya media. 

Internetrelaterade men exkluderade företag 
Naturligtvis går det att diskutera huruvida det finns ytterligare kategorier av 
företag som borde inkluderas i internetbranschen. De kategorier som presen-
terats ovan är dock de typer av företag som identifierats i den population av 
internetföretag som är lokaliserade till Stockholms innerstad. Till exempel 
finns det ett otal olika typer av innehållsleverantörer och samtliga dessa ty-
per av företag finns knappast representerade i ovanstående beskrivning. 
Dessutom är det möjligt att dela upp underkategorierna i än mer detaljerade 
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kategorier. Men för hanterbarhetens skull begränsas presentationen till ovan 
nämnda kategorier. 

Utöver de företag som har beskrivits ovan finns en rad verksamheter som 
vid första anblicken kan antas vara relaterade till internetbranschen och in-
ternetteknologin. Till dessa hör till exempel de företag som installerar, byg-
ger och underhåller den teknologiska infrastrukturen för internet (internet 
backbones). För det andra finns så kallade ISP (Internet Service Providers), 
det vill säga företag som tillhandahåller abonnemang etc. till internet via 
telefon, kabel-TV eller bredbandskablar. Dessa företag ingår ej bland de 
verksamheter som definieras som internetbranschen. Inte heller hårdvarufö-
retag finns representerade. Hårdvaruföretag är företag som producerar och 
tillverkar datorer och annan utrustning nödvändig för koppla upp sig på in-
ternet. Det kan tyckas att dessa företag logiskt bör betraktas som knutna till 
internetbranschen då deras verksamhet i alla avseenden är beroende av inter-
net som teknologi. De är dock inte beroende av internet för överföringen av 
produkter och tjänster. Poängen med internetföretagen, så som de definieras 
i denna avhandling, är att deras lokaliseringsmönster, i och med att deras 
produkter och tjänster är oberoende av traditionell infrastruktur för transport, 
teoretiskt sett har andra förutsättningar. Samma idé ligger bakom att de flesta 
e-handelsföretag har valts bort. Merparten av dessa fungerar som traditionel-
la postorderföretag fast med internet som huvudkanal (vilket även de tradi-
tionella postorderföretagen anammat vid det här laget). Till dessa företag hör 
vissa av de så kallade dot.com-bolagen37 som var omskrivna i massmedia 
under några år på 1990-talet. 

Företag och anställda i internetbranschen i Stockholms 
innerstads 
Totalt utgörs internetbranschen i Stockholms innerstad av 474 företag med 
6195 anställda. Webbyråkategorin utgörs av 103 företag (21,7%) och har 
760 personer anställda (12,3%). Internetkonsultkategorin består av 204 före-
tag (43%) och har 3456 personer anställda (55,8%). Innehållsleverantörerna 
är 167 stycken företag (35,3%) och har 1979 personer anställda (31,9%). 

                               
37 Det kanske mest omtalade dot.com-bolaget i Sverige var boo.com vilket var ett e-
handelsföretag vars affärsidé gick ut på att sälja märkeskläder över internet (Lindstedt, 2001). 
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Figur 2: Antal företag och anställda i internetbranschen i Stockholms innerstad 
(Källa: Affärsdata, 2001) 

Internetbranschen består således av små företag då det genomsnittliga före-
taget har 13 anställda och medianen är fem anställda per företag. 

Från figur 2 går det att se att den största kategorin i urvalet är internetkon-
sulter. Sett utifrån det gigantiska utbud av information och underhållning 
som finns på internet samt den mängd av olika typer av företag som eventu-
ellt kan sägas tillhöra kategorin innehållsleverantörer är det måhända förvå-
nande att en så pass liten andel företag tillhör denna kategori. Detta beror på 
att det mesta av det innehåll som återfinns på internet i första hand är publi-
cerat av och kommer från ’traditionella’ företag, organisationer och privat-
personer som lägger ut information på hemsidor, portaler och andra publice-
ringsformer på nätet. 

Internetföretagens registreringsdatum 
Internetbranschen är relativt ung och fick sitt egentliga genombrott i slutet av 
1990-talet då många företag startades. Ser man till etableringsdatum för före-
tagen i Stockholm finner man att närmare tre fjärdedelar av företagen (72,6 
%) startades efter år 1994. Detta är dock inte något märkligt i sig då internet 
egentligen inte kommersialiserades förrän runt mitten av 1990-talet då den 
första grafiska webbläsaren introducerades på marknaden38. Mer förvånans-
värt är då kanske att ett så stort antal företag etablerats långt innan internet 
blev en allmänt använd teknik. Detta avsnitt har inte för avsikt att genomföra 
någon djupare analys av dessa företag, men sannolikt rör det sig om företag 
vilka har ändrat inriktning på sin verksamhet efter det att internet gjort sin 
                               
38 Till exempel lanserades Netscape 1994 och Internet Explorer 1995. För mer ingående be-
skrivningar av internets framväxt se t.ex. Frøslev-Cristensen et al., 2002; Norris, 2001; 
Townsend, 2001; Zook, 2002;. 
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entré på den kommersiella marknaden. En tolkning kan vara att många av de 
traditionella datakonsulter som växte fram under 1980-talet har ändrat verk-
samhetsinriktning till internetkonsulter och webbyråer samt att olika typer av 
multimediaföretag har gått samma väg eller börjat leverera sitt innehåll på 
internet istället för andra typer av media. 
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Figur 3: Internetföretagens etableringsår (Källa: Affärsdata, 2001) 

I figur 3 visas företagens etableringsår för både Stockholms innerstad och 
Sverige som helhet. Andelen företag som startades under senare delen av 
1990-talet är större i Stockholm än i Sverige som helhet. Det är sannolikt att 
nyetableringarna i Stockholm är relaterade direkt till framväxten av det 
kommersiella internet och den boom som internetbranschen upplevde under 
1990-talet. I Sverige som helhet ser det ut som att redan etablerade företag i 
högre utsträckning har ändrat verksamhetsinriktning för att införliva den nya 
teknologin i sina affärsplaner. 

Den lokala arbetskraftens struktur 
I tabell 4 redovisas uppgifter från databasen PLACE39, vilken innehåller data 
fram till år 1999. Detta innebär att data för undersökningspopulationen 2001 
ej är möjliga att erhålla. Däremot görs ett urval ur PLACE från år 1999 base-

                               
39 Se kapitel 3 för en beskrivning av datamaterialet. 
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rat på de företag som ingår i undersökningspopulationen från 200140. Genom 
att kombinera det statistiska materialet med de utsagor som intervjumateria-
let är det möjligt att få en generell bild av internetbranschens arbetskrafts-
struktur samt utbildnings- och kompetensnivåer. Vid läsandet av tabell 4 bör 
alltså hållas i minnet att uppgifterna för de individer som ingår i urvalet gäll-
er 1999 medan undersökningspopulationen från 2001. Utifrån datamaterialet 
går det inte att uttala sig huruvida personerna från 1999 fortfarande arbetar 
inom internetbranschen år 2001. Materialet kan dock ge fingervisning om 
arbetskraftens struktur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
40 Urvalet genomförs genom att låta SCB matcha undersökningspopulationens organisations-
nummer (2069 företag i Sverige) mot de avidentifierade organisationsnumren i databasen för 
att få tillbaka en avidentifierad population av individer. Bortfallet vid denna matchning är 6 
%. Efter urvalet består databasen således av data från 1999 om de individer som arbetade vid 
något av undersökningspopulationens 2069 internetföretag från år 2001. För att ta fram data 
för Stockholms innerstad i den avidentifierade populationen användes SAMS-koder (Small 
Area Market Statistics). Dessa områden täcker i stort sett den definition av Stockholms inner-
stad som används i avhandlingen. Avvikelserna är så små att det material som erhålls sanno-
likt överensstämmer med Stockholms innerstads population av internetföretag. På grund av 
ovan nämnda avvikelser presenteras inga absoluta tal. Syftet med detta material är snarare att 
ge en generell bild av arbetskraftens struktur. 
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Tabell 4: Internetbranschens arbetskraftsstruktur 1999 samt jämförelse med data 
över Sveriges totala arbetskraft 1999. 

 Internetbranschen i 
Stockholms innerstad 

Internetbranschen i 
Sverige 

Sverige41 

Kön    
Män 66,6 % 71,1 % 53,9 % 
Kvinnor 33,4 % 28,9 % 46,1 % 
    
Ålder    
Medelålder 31 år 35 år  
Medianålder 29 år 32 år  
    
16-24 21,0 % 17,4 % 10,3 % 
25-34 53,8 % 40,6 % 23,6 % 
35-44 17,0 % 21,6 % 24,6 % 
45-54 5,3 % 13,2 % 26,5 % 
55-64 3,0 % 7,2 % 15,0 % 
    
Etnicitet    
Sverige 91,9 % 91,7 % 88,9 % 
Norden 1,8 % 2,2 % 3,2 % 
Europa 2,3 % 1,8 % 3,6 % 
Övriga 4,0 % 4,3 % 4,3 % 
    
Lön    
Medellön 291 867 kr/år 260 539 kr/år  
Medianlön 248 100 kr/år 239 750 kr/år  
 (Källa: PLACE och Statistisk årsbok 2001) 

En generell utsaga för internetbranschen i Stockholms innerstad är att den 
genomsnittlige arbetstagaren är en svensk man med en månadslön på knappt 
25 000 kr. 

Könsfördelning 
När IT och internet introducerades och begrepp som ’den nya ekonomin’ 
etablerades fördes resonemang om att de nya organisationer som uppstod 
skulle vara mer flexibla beträffande arbetskraftens etnicitet, kön och ålder. 
En idé om den nya ekonomins företag har varit att det är en sektor som ka-
rakteriseras av en ung arbetskraft och informella kanaler, vilket antogs till 
viss del skulle förändra de rigida strukturer som ofta finns inom traditionella 
företag. Empiriska studier har dock visat på en mer traditionell bild där män-
nen förblir överrepresenterade i arbetskraften (Arbetsmarknadsstyrelsen, 
2000; Wahl, 2002). 
                               
41 Uppgifterna för Sverige är baserade på uppgifter från SCB. Variablerna kön och ålder visar 
befolkning i arbete 1999 (16-64 år). Statistiken för etnicitet är baserad på uppgifter för hela 
befolkningen i Sverige. 
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Internetbranschen är en mansdominerad bransch. För den svenska inter-
netbranschen generellt gäller att 71,1 procent av de anställda är män. I 
Stockholms innerstad är andelen något mindre, 66,6 procent. Jämförelsen 
med den totala arbetskraften i Sverige visar att övervikten av män är betyd-
ligt tydligare inom internetbranschen. 

Intervjuföretagen är också klart mansdominerade då samtliga företag 
utom ett representerades av män. I intervjuundersökningen ingick i första 
hand företagens grundare och i andra hand företagens VD eller någon annan 
person i ledande position med mandat att uttala sig i frågor rörande företa-
gets verksamhet. 

Ålderstruktur 
Internetbranschen är en ung bransch, inte bara sett utifrån företagens etable-
ringsår. Även arbetskraftens medelålder är låg. För internetbranschen i Sve-
rige var medelåldern 1999 35 år och medianen 32 år. För internetföretagen i 
Stockholms innerstad var medelåldern 31 år och medianålder 29 år. Då dessa 
data är hämtade från år 1999 och företagspopulationen från 2001 ska två år 
läggas till den ålder som presenteras. 

Det finns med andra ord en viss skillnad mellan Stockholm och övriga 
Sverige. Denna skillnad överensstämmer med företagens ålder. I Stockholm 
ligger internetföretagens etableringsår generellt sett senare än i övriga Sveri-
ge. Detta kan delvis förklara åldersskillnaderna i arbetskraften mellan inter-
netföretagen i Stockholm och övriga Sverige. 

Även i en jämförelse med den totala arbetskraften i Sverige framstår ar-
betskraften inom internetbranschen som ung. Inom internetbranschen i 
Stockholms innerstad är 74,8 procent av arbetskraften inom kategorierna 16 
till 34 år. Detta kan jämföras med den totala arbetskraften i Sverige där inte 
mer än 33,9 procent av arbetskraften finns i kategorierna 16 till 34 år. 

Etnicitet 
Internetbranschen är etniskt en tämligen homogen grupp i vilken över 90 
procent av arbetskraften är födda i Sverige. Skillnaderna mellan Stockholm 
och övriga Sverige är obetydlig. I och för sig finns det människor från i stort 
sett hela världen i branschen, men de utgör en liten del av den totala arbets-
kraften. Jämförs internetbranschen med Sveriges befolkning visar det sig att 
skillnaderna är små, men generellt är det lägre andel utrikes födda i internet-
branschen än i Sverige generellt. 

Generellt har Stockholm en högre andel utlandsfödda än riket som helhet. 
I till exempel Stockholms kommun är andelen invånare med utländsk bak-
grund 21 procent42. Detta talar kanske för att utlandsfödda är underrepresen-
                               
42 Kategorin ’Invånare med utländsk bakgrund’ utgörs av utländska medborgare födda i ut-
landet eller i Sverige och utrikes födda svenska medborgare. Områdesfakta från USK (Utred-
nings- och statistikkontoret) [http://www.stockholm.se]. 
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terade bland internetföretagen i Stockholm. Även om man inte i datamateria-
let kan kontrollera för var arbetskraften i internetbranschen är bosatt är det 
dock snarare så att andelen utlandsfödda i internetbranschens arbetskraft 
sannolikt återspeglar andelen utlandsfödda boende i Stockholms innerstad, 
vilket även den är betydligt lägre än för hela Stockholms kommun (ca. 14 %) 
(SCB, 2004; USK, 2004). 

Lön 
Denna variabel utgörs av deklarerad inkomst för år 1999. För Sverige gäller 
att medellönen per år är 260 539 och medianlönen 239 750. I Stockholms 
innerstad är medellönen 291 867 och medianlönen 248 100. Med andra ord 
finns en skillnad mellan Stockholms innerstad och övriga Sverige. Sannolikt 
förklaras denna skillnad av Stockholmsregionens generellt sett högre löne- 
och kostnadsläge. 

Utbildningsnivå 
Den största andelen av arbetskraften i internetbranschen i Stockholms inner-
stad, 55,8 procent, utgörs av personer med eftergymnasial utbildning43, det 
vill säga personer med någon form av högskole- eller annan utbildning (oav-
sett längd), efter genomförda gymnasiestudier. 

0

10

20

30

40

50

60

Förgymnasial
utbildning

Gymnasial
utbildning

Eftergymnasial
utbildning

Pr
oc

en
t

Sverige
(internetbranschen)
Stockholm innerstad
(internetbranschen)
Stockholm kommun

 
Figur 4: Internetbranschens utbildningsnivå 1999 (Källa: PLACE och SCB) 

                               
43 Kategorierna låg-, medel- och högutbildad är baserade på kategorier i PLACE-databasen 
vilken i sin tur är baserad på SUN2000-nyckeln för utbildningskoder. Förgymnasial utbild-
ning utgörs av kategorierna förgymnasial utbildning kortare än 9 år och förgymnasial utbild-
ning 9 (10) år; Gymnasial utbildning utgörs av kategorierna gymnasial utbildning; Eftergym-
nasial utbildning utgörs av kategorierna eftergymnasial utbildning kortare än 2 år och efter-
gymnasial utbildning 2 år eller längre samt forskarutbildning. 
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Figur 4 visar att i internetbranschen i Stockholms innerstad arbetar 7,8 pro-
cent med förgymnasial utbildning, 35,5 procent har gymnasial utbildning 
medan 55,8 procent har eftergymnasial utbildning. I jämförelse med inter-
netbranschen i hela Sverige har internetföretagen i Stockholms innerstad 
generellt sett en högre utbildningsnivå44. Skillnaden mellan Stockholms in-
nerstad och övriga Sverige är inte specifik för internetbranschen utan följer 
snarare mönstret att storstäder generellt sett har en högre andel högutbildade 
människor (SCB, 2004). 

I figur 4 visas även en jämförelse med den generella utbildningsnivån i 
Stockholms kommun45. Av den framgår att internetbranschen i Stockholms 
kommun har en högre andel personer med eftergymnasial utbildning än 
Stockholms kommun. Med andra ord framstår arbetskraften i internetbran-
schen i Stockholms innerstad som mer välutbildad än Stockholms kommuns 
totala arbetskraft46. 

 
 
 
 
 

                               
44 Utbildningsnivåer för internetbranschen i Sverige: Förgymnasial utb. = 13 %; Gymnasial 
utb. = 46,5 %; Eftergymnasial utb. 39,8 %. 
45 Statistik för Stockholm kommun hämtat från SCB som använder kategorierna Förgymnasial 
utbildning, Gymnasial utbildning och Eftergymnasial utbildning i sin officiella statistik. 
46 Arbetskraftens kompetensstruktur diskuteras även i kapitel 10. 



 
 

5. Internetbranschens lokalisering 

I och med internetteknologins snabba utveckling och påverkan på samhälle 
och ekonomi har frågan om företags lokaliseringsförutsättningar åter fått nytt 
bränsle. Kommer framtidens ekonomiska verksamheter att utsättas för cent-
ripetala eller centrifugala krafter? Är det spridning, koncentration eller både 
och som är framtidens tema? Frågan som ställs i detta avsnitt rör vilka rums-
liga mönster som internetrelaterade verksamheter, särskilt internetbranschen, 
uppvisar. 

Castells (2001) menar att internets rumsliga dimension kan analyseras ur 
tre olika perspektiv: teknologins rumsliga utbredning, användarnas rumsliga 
fördelning, och internetinnehållsproduktionens ekonomiska geografi. Tekno-
logins rumsliga utbredning handlar främst om infrastruktur för telekommu-
nikation och internet, länkarna mellan de datorer där internet organiseras 
samt spridningen av bredband eller tillgången till fast och snabb uppkopp-
ling. Internetbranschen och andra ekonomiska verksamheter kopplade till 
internet är beroende av denna teknologiska infrastruktur. En fråga som till 
viss del avgör internetbranschens lokalisering är således: Var är internet? 
Vissa hävdar att internet är gränslöst, att internet finns överallt. Affärsverk-
samheter och hushåll över stora delar av världen har genomgått något av en 
revolution när det gäller användandet av internet som kommunikationsmedi-
um. Samtidigt är internets infrastruktur till viss del osynlig. Utbudet på in-
ternet är till sin form virtuellt, digitaliserat och består av ettor och nollor, och 
därmed obundet till fysiska platser. Internets platslöshet är dock en illusion. 
Verksamheter knutna till internet har en rumslig fördelning. Till exempel är 
det långt ifrån alla som har tillgång till internet och i synnerhet till fast och 
snabb uppkoppling genom till exempel bredband. Denna ojämna spridning 
av tillgången till internet är ett problem som har uppmärksammats, dels på 
global nivå mellan olika världsdelar och stater, men även inom olika natio-
ner och regioner. Problemet har ofta sammanfattats under rubriken ’det digi-
tala glappet’ (eller en ’digital klyfta’ [SOU, 200247]; Castells, 2001; Graham, 
2001; Graham & Marvin, 2001; Norris, 2001). Det andra perspektiv som 
Castells talar om är användarnas rumsliga fördelning vilket omfattar både 
kommersiell och icke-kommersiell användning av internet, både på individ- 

                               
47 ‘Det digitala glappet’ är en översättning av det engelska begreppet ‘the digital divide’, 
vilket refererar till den ojämlika tillgången till internet. 
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och företagsnivå. I det tredje perspektivet, internetinnehållsproduktionens 
lokaliseringsmönster, studeras de aktörer som skapar innehållet på internet 
och var dessa är belägna. Även här särskiljs kommersiellt och icke-
kommersiellt innehåll (se t.ex. Castells, 2001; Kolko, 1999; Zook, 2000a). 

I det följande ges en översikt över den forskningslitteratur som beskriver 
internetproduktionens globala mönster. Därefter följer en redogörelse för 
internetbranschens rumsliga fördelning på nationell nivå i Sverige och på 
lokal nivå i Stockholms innerstad. 

Internetbranschens globala lokaliseringsmönster 
Generellt saknas studier av internetbranschens globala lokaliseringsmönster, 
också naturligtvis när det gäller den definition av internetbranschen som 
används i denna studie. Däremot finns ett antal studier vars syfte är att be-
skriva var den globala internetinnehållsproduktionen äger rum. Det vill säga 
vilka aktörer som producerar innehåll på internet och var dessa är lokalisera-
de. Dessa studier bör ge en indikation på internetbranschens globala lokalise-
ringsmönster. 

Ett vanligt sätt att mäta spridningen av den kommersiella användningen 
av internet är genom så kallade domännamn eller domännamnsregistreringar 
(Abramson, 2000; Bonaccorsi et.al., 2002; Castells, 2001; Kellerman, 2000; 
Kolko, 1999; Moss & Townsend, 1997; Townsend, 2001; Zook, 2002, 2001, 
2000a, 2000b). En internetdomän är i princip den del av en internetadress 
som står mellan www. och ett så kallat suffix48. En domänadress kan vara till 
exempel Amazon.com eller Gulasidorna.se. Kolko (1999) diskuterar förde-
larna med att mäta domännamn och menar att det är en bra måttstock på 
kommersiell internetinnehållsproduktion. Men antalet domännamn är långt 
ifrån ett perfekt mått på internets omfattning och nackdelarna är bland annat 
att företag kan ha e-mail utan att ha ett domännamn. Samtidigt är det inte 
säkert att ett företag har integrerat internet i företagets dagliga affärsverk-
samhet, även om de registrerat ett domännamn. Det är dock vanligt att före-
tag som är närvarande på internet har ett domännamn registrerat eftersom 
domännamn idag fungerar som ett viktigt medel för företagens identifikation 
och marknadsföring gentemot sina kunder. Ett annat problem som gör det 
svårt vid mätningar av domännamn är att företag kan ha flera domännamn 
registrerade. Många företag registrerar domännamn för till exempel varje 
produkt i ett sortiment. Ett exempel på detta är General Motors som dels har 
GM.com, men även Pontiac.com, Chevrolet.com m.fl., vilket är produkter 
                               
48 Suffix kan vara kommersiella, t.ex. .com (vanligast för internationella domänadresser samt 
domänadresser i USA), eller landsbundna t.ex. .co.uk eller .se. Suffix kan även vara icke-
kommersiella, t.ex. .edu (utbildningsorganisationer), .org (icke-kommersiella organisationer) 
eller .net (net administration organizations). 
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som alla ingår i General Motors. Antalet registrerade domäner reflekterar 
dock ofta företagets storlek eller med vilken intensitet det använder sig av 
internet. 

Precis som när det gäller tillgången till internet och internetanvändandet i 
allmänhet är även produktionen av internets innehåll synnerligen ojämnt 
fördelad på global nivå. Castells (2001) beskriver internetinnehållsproduk-
tionens geografiska spridning utifrån statistik rörande domännamn. I materi-
alet som är från juli 2000 konstateras att USA står för huvuddelen, eller cirka 
50 procent av produktionen av innehåll på internet49. Inget annat land produ-
cerar mer än tio procent av innehållet på internet. Det är dock viktigt att kon-
statera att utvecklingen går snabbt och att andelen internetdomäner i USA 
har sjunkit drastiskt under de senaste åren. 

På global nivå är internetinnehållsproduktionen även koncentrerad till 
vissa platser. Data från 2001 (Castells, 2001) visar att merparten av världens 
domännamn är koncentrerade till större världsstäder. De fem domäntätaste 
städerna i världen svarade för sammanlagt 20,4 procent av världens domän-
namnsadresser men endast 1 procent av dess befolkning. De femtio domän-
tätaste städerna stod, som jämförelse, för 48,2 procent av internetdomänerna, 
men bara 4 procent av världens befolkning. 

Vi kan anta att internetbranschen, liksom internetinnehållsproduktionen, 
är koncentrerad till vissa länder, regioner och städer. Nedan är siktet istället 
inställt på att visa internetbranschens lokalisering i Sverige. Till skillnad från 
ovanstående avsnitt tas i fortsättningen av detta kapitel utgångspunkten i den 
definition som diskuteras i kapitel 3 och 4. 

Internetbranschens nationella lokaliseringsmönster 
Som redan antytts har internetbranschen globalt en stark koppling till större 
städer och nationella centra. Detta lokaliseringsmönster uppträder även på 
nationell nivå, vilket stöds av ett flertal empiriska studier. Dessa studier an-
vänder sällan samma, men ofta jämförbara definitioner av branscher som på 
flera sätt liknar internetbranschen som till exempel nya media, multimedia, 
grafisk design m.m. (Brail & Gertler, 1999; Castells, 2001; Gorman & Ma-
lecki, 2000; Kellerman, 2001; Kolko, 1999; Leamer & Storper, 2001; Ma-
lecki, 2002; Moriset, 2003; Moss & Townsend, 1997; Naylor, 1999; Pratt, 
2000; Sandberg, 1999; Sandberg & Augustsson, 2002; Scott, 1997; Towns-
end, 2001; Wolf-Powers, 2001; Zook, 2000a; Zook, 2002). 

Frågan här är dock huruvida detta mönster stämmer in på internetbran-
schen i Sverige, utifrån den definition som används i denna avhandling. Det 

                               
49 Det vill säga .com, .org, .net och landskod (t.ex. .se, .uk etc.)  
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kan snabbt konstateras att så är fallet. I tabell 550 redovisas data över inter-
netbranschens nationella lokalisering i form av antal internetföretag och 
antal anställda fördelade på län. 
Tabell 5: Internetföretag och anställda i Sverige på länsnivå, september/oktober 
2001. 

Län Antal 
internet-
företag 

Andel 
internet-
företag 
(%) 

Lokalise-
ringsk-
vot51 

Antal 
anställda 

Andel an-
ställda (%) 

Lokalise-
ringskvot52 

Stockholm 1159 56,0 1,73 13822 64,0 2,63 
Uppsala 41 2,0 0,77 217 1,0 0,33 
Södermanland 17 0,8 0,38 65 0,3 0,12 
Östergötland 52 2,2 0,63 458 2,1 0,48 
Jönköping 28 1,4 0,40 184 0,9 0,23 
Kronoberg 28 1,4 0,82 206 1,0 0,48 
Kalmar 19 0,9 0,45 127 0,6 0,25 
Gotland 11 0,5 1,00 38 0,1 0,17 
Blekinge 13 0,6 0,55 51 0,2 0,13 
Skåne 187 9,0 0,74 2398 11,1 0,98 
Halland 40 1,9 0,68 332 1,5 0,58 
Västra Götaland 259 12,5 0,77 2414 11,2 0,65 
Värmland 23 1,1 0,48 62 0,3 0,11 
Örebro 29 1,4 0,61 258 1,2 0,40 
Västmanland 30 1,4 0,67 236 1,1 0,39 
Dalarna 26 1,3 0,50 152 0,7 0,24 
Gävleborg 21 1,0 0,43 87 0,4 0,14 
Västernorrland 22 1,1 0,52 102 0,5 0,19 
Jämtland 16 0,8 0,67 114 0,5 0,36 
Västerbotten 25 1,2 0,48 123 0,6 0,21 
Norrbotten 23 1,1 0,55 154 0,7 0,27 
Totalt 2069 100,0 - 21600 100,0 - 
(Källa: Affärsdata, 2001) 

Som tabell 5 visar har internetbranschen en tydlig koppling till storstadslä-
nen. Enbart i Stockholms län finns 56 procent av internetföretagen53. Till de 

                               
50 Tabell 5 baseras på steg 2 i urvalsförfarandet, vilket betyder att de sista stegen i urvalsförfa-
randet ej genomförts. Detta innebär att respektive region inte har rensats från företag som ej 
exakt definieras som internetföretag. Denna högre aggregationsnivå används för att en jämfö-
relse inom Sverige ska kunna göras. 
51 Lokaliseringskvoten är ett mått på den relativa omfattningen av ett fenomen i en region 
jämfört med dess omfattning i en större region (t.ex. hela Sverige i detta fall). Lokaliserings-
kvoten beräknas i detta fall genom att regionens andel internetföretag divideras med regionens 
andel av det totala antalet företag (i Sverige). 
52 Lokaliseringskvoten beräknas genom att regionens andel av anställda i internetbranschen 
divideras med regionens andel av den totala arbetskraften (i Sverige). 
53 Även tidigare forskning, vilken använder liknande definitioner av internet- eller nya media-
branschen, visar att över 50 % av de svenska företagen är lokaliserade till Stockholm (Sand-
berg, 1999; White & Coronado, 2000; Arbetsmarknadsstyrelsen, 2001; Birkinshaw, 2000). 
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tre svenska storstadslänen Stockholm, Göteborg och Malmö är 77,5 procent 
av samtliga internetföretag lokaliserade54. Tabellen visar även att internet-
branschen finns representerad över hela landet, men att andelen internetföre-
tag är betydligt mindre utanför de tre storstadsregionerna. Ser man till lokali-
seringskvoterna är det endast Stockholms län som överstiger värdet 1,0. Det-
ta innebär att Stockholm har en högre koncentration av internetföretag än 
andra län. 

Tabell 5 visar även antalet och andelen anställda i internetföretag i Sveri-
ge. Precis som i fråga om företagen är arbetskraften tydligt koncentrerad till 
storstadsregionerna. I Stockholms län finns 64,0 procent av de anställda i 
internetbranschen och i de tre storstadslänen återfinns totalt 86,3 procent av 
de anställda. Även för denna variabel är det endast Stockholms län som 
överskrider värdet 1 för lokaliseringskvoten. Ett annat exempel är Uppsala 
läns arbetskraft som utgör 3 procent av Sveriges totala arbetskraft, men en-
dast 1 procent av internetbranschens arbetskraft. Resultatet av detta förhål-
lande blir att Uppsala läns lokaliseringskvot är 0,33, det vill säga en lägre 
koncentration av anställda i internetföretag än om fördelningen av internet-
branschens arbetskraft varit fördelad som Sveriges totala arbetskraft. 

Internetbranschens lokala lokaliseringsmönster - 
Stockholms innerstad 
Tabellen ovan visar är internetbranschen koncentrerad till storstadsregioner-
na, och till Stockholms län i synnerhet. Naylor (1999) visar, i en studie av 
Nederländerna, att internetbranschen även har ett specifikt lokaliserings-
mönster inom städerna. Detta visas på liknande sätt i studier av USA (Gor-
man, 2001; Moss & Townsend, 1997; Neff, 2005; Zook 2000) samt av städer 
som till exempel Toronto (Brail, 1998; Brail & Gertler, 1999) och Lyon  
(Moriset, 2003). Att internetföretagen har ett tydligt lokaliseringsmönster 
inom storstadsområdena är inte unikt utan ett fenomen som återfinns även 
inom en rad andra branscher som till exempel musikindustrin (Scott, 2000a; 
Power & Hallencreutz, 2002), modeindustrin (Rantisi, 2002a, 2002b) och 
andra kreativa industrier (se t.ex. Gibson et al., 2002; Grabher, 2002a). 

I en studie av Torontos multimediakluster visar Brail och Gertler (1999) 
att av Greater Toronto Areas (GTA) multimediaföretag återfinns strax över 
50 procent i den centrala zonen och det största antalet företag är lokaliserade 
till vissa gator i staden (Queen Street West) och den omkringliggande urbana 
kärnan. Enligt en undersökning av Stockholms multimediakluster (Sandberg, 

                               
54 Detta kan jämföras med tidigare studier av multimediabranschen i Sverige (Sandberg, 
1999) som visar att 64 % av alla multimediaföretag i Sverige är lokaliserade till någon av de 
tre största städerna, 47 % i Stockholm, 9 % i Göteborg och 8 % i Malmö-Lund. 
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1999) var majoriteten av dessa företag lokaliserade till Stockholms inner-
stads norra delar (Norrmalm, Östermalm och Vasastan), övriga företag var 
lokaliserade till hamnområdet (Frihamnen) och de södra delarna av centrala 
Stockholm (Södermalm). 

På samma sätt är internetbranschen i Stockholms innerstad lokaliserad till 
vissa platser i staden. Tabell 655 visar internetföretagen fördelade på postort i 
Stockholms stad samt övriga internetföretag i Stockholms län. 
Tabell 6: Internetföretag fördelade på postort i Stockholm stad samt övriga internet-
företag i Stockholms län. 

Postort Antal Procent 
Bandhagen 3 0,3 
Bromma 50 4,6 
Enskede 10 0,9 
Farsta 9 0,8 
Hägersten 15 1,4 
Hässelby 6 0,5 
Johanneshov 8 0,7 
Kista 22 2,0 
Skärholmen 2 0,2 
Spånga 9 0,8 
Stockholm 614 56,0 
Vällingby 7 0,6 
Älvsjö 9 0,8 
Övriga Stockholms län 333 30,4 
Totalt 1097 100 
(Källa: Affärsdata, 2001) 

Inom Stockholms län är 56 procent av internetföretagen lokaliserade till 
Stockholms innerstad. Det handlar med andra ord om företag med Stockholm 
i sin adress. Att ha just postortsnamnet Stockholm i sin adress är en faktor 
som kan tillskrivas ett visst symboliskt värde i och med att postadressen de 
facto avslöjar ett företags lokalisering. Sett ur ett nationellt perspektiv inne-
bär det att cirka 30 procent av alla internetföretag i Sverige är lokaliserade 
till Stockholms innerstad, det vill säga en yta på mindre än fyra kvadratkilo-
meter. 

I likhet med de refererade studierna finns tydliga koncentrationer av före-
tag även inom Stockholms innerstad. Figur 5 och 656 visar internetföretagens 
lokalisering i Stockholms innerstad. 

                               
55 Tabell 6 baseras på steg 3 och 4 i urvalsförfarandet där Stockholms län har rensats på fel-
kodade företag. Därför består Stockolms län av 1097 företag och Stockholms kommun av 614 
företag istället för de 1159 företag som representerar Stockholms län i tabell 5. 
56 Kartorna baseras på urvalsförfarandets sista steg där populationen av internetföretag består 
av 474 företag. 
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I princip täcker kartorna in hela det område som definierats som avhand-
lingens studieområde, det vill säga det område som har postortsadress Stock-
holm. De områden som saknas på kartan är de östra delarna av Ladugårds-
gärdet och Djurgården, delar av Liljeholmen och Stora Essingen samt Hjort-
hagen, Norra Djurgården, och Gröndal. Detta utgör dock inget problem då 
kartorna främst används för ett illustrativt ändamål och att i stort sett hela 
populationen av 474 internetföretag är markerad på kartorna. Endast tre före-
tag är lokaliserade utanför de områden som kartorna täcker in. 

Kartorna visar att majoriteten av företagen är lokaliserade till Norrmalm 
och Östermalm med den högsta tätheten av företag runt Sergels Torg, 
Kungsgatan, Stureplan och Birger Jarlsgatan. Runt ett antal adresser finns 
kluster av företag vilka beror på att deras adresser är lokaliserade till post-
boxar. Dessa postboxkontor återfinns på Sveavägen 31, Döbelnsgatan 54, 
Nybrogatan 57, Tegeluddsvägen 31, Rosenlundsgatan 11, Vasaplan och 
Regeringsgatan 65. Utifrån detta går det inte att exakt säga var företagen är 
lokaliserade. Där stickprov har gjorts har dock inget företag befunnits lokali-
serat utanför Stockholms innerstad. 
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Fem agglomerationsteoretiska teman 
Stockholms innerstad är en plats som med svenska mått mätt har höga hyror, 
stressigt arbetsliv, hög konkurrens om arbetskraft och kunder samt dagliga 
problem som till exempel svårigheten att hitta en parkeringsplats. Vad beror 
det på att så många företag, som producerar och säljer immateriella varor 
och tjänster, och rent teoretiskt har möjligheten att lokalisera sig var som 
helst, är koncentrerade till Stockholms innerstad? 

Det empiriska materialet presenteras med utgångspunkt i fem agglomera-
tionsteoretiska teman som är av betydelse för internetbranschens specifika 
lokaliseringsmönster: kunder, leverantörer och samarbetspartners, konkur-
renter, finansiering samt arbetsmarknad. Dessa teman baseras dels på den 
litteratur rörande agglomerationsteorier som diskuterats i kapitel 2, dels på 
mer specifika faktorer som forskningslitteraturen för fram som betydelseful-
la för internetbranschen. De fem agglomerationsteoretiska teman som pre-
senteras är även ett resultat av de erfarenheter och kunskaper som erhållits 
genom intervjuundersökningen och annan informationsinhämtning rörande 
internetbranschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Förklaringsfaktorer för agglomerationen av internetföretag i Stockholms 
innerstad 

Genom de fem kapitel som presenterar respektive agglomerationsfaktor lö-
per några gemensamma teoretiska resonemang. I varje kapitel behandlas för 
det första betydelsen av social förankring, det vill säga hur socialt förankrade 
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relationer spelar en viktig roll i att skapa och återskapa de ekonomiska struk-
turer som internetbranschen utgörs av. För det andra behandlas betydelsen av 
informations- och kunskapsflöden. Här står till exempel varje agglomera-
tionstema som tas upp för olika aspekter av flödet av information och kun-
skap, särskilt tyst kunskap. 

De teman som presenteras i följande kapitel är med andra ord ett resultat 
av både teori och empiri. Det vill säga att både teori och empiri har fått på-
verka vilka faktorer som bäst representerar och förklarar varför det finns en 
agglomeration av internetföretag i Stockholms innerstad. 

I den empiriska redovisningen och analysen lyfts generella teman eller de-
taljer fram. Valet av dessa baseras på att de representerar en majoritet av de 
intervjuade företagen. Med andra ord är de teman eller frågeställningar som 
diskuteras inte baserade på utsagor från ett eller några enstaka företag i in-
tervjuundersökningen. Detta tillvägagångssätt har valts för att det så långt 
som möjligt ska vara rimligt att generalisera materialet till de företag som 
ingår i intervjuundersökningen. I de fall där det råder ambivalens kring in-
tervjuresultaten påpekas detta. 

I de kommande kapitlen (kapitel 6-10) analyseras varje tema separat. I 
samtliga kapitel integreras teori och empiri på så vis att kapitlen presenterar 
befintlig litteratur inom varje område, vilket åtföljs av en analys av det empi-
riska materialet. Fördelarna med att låta empiri och teori samspela med var-
andra i texten är att det hela tiden går att koppla de empiriska resultaten till 
vad teorierna säger om ett specifikt tema eller en speciell lokaliseringsfaktor. 
Denna närhet mellan empiri och teori innebär dessutom att analysen i princip 
kan genomföras på samma gång som den empiriska beskrivningen av inter-
netbranschen genomförs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 
 

6. Det informella spelet om kunderna 

Att marknaden och kunderna har betydelse för lokaliseringen av företag eller 
branscher inom framförallt tjänstesektorn kan knappast ifrågasättas. Företag 
måste vara synliga och närvarande för att knyta till sig nya kunder och i 
många fall är en direkt interaktion mellan företag och kund nödvändig för att 
en tjänst eller produkt ska vara möjlig att leverera. I detta kapitel tas ut-
gångspunkten specifikt i frågan om betydelsen av närheten till kunder när det 
gäller att förklara varför internetföretagen i så stor utsträckning är lokalise-
rade i Stockholms innerstad. Analysen lyfter fram de informella kontakter 
och nätverk som förekommer mellan internetföretagen och deras kunder. 
Frågeställningarna berör hur internetföretagen får information om potentiella 
kunder och hur kontakter etableras samt hur de upprätthålls. Dessutom berör 
frågeställningarna kundernas betydelse utifrån deras roll som drivande aktö-
rer vid framväxten av internetbranschen. 

Även om få ekonomisk-geografiska forskare idag skulle ifrågasätta kun-
ders betydelse för företags lokalisering så har kunden i den ekonomisk-
geografiska forskningstraditionen inte alltid haft en framskjuten position 
som förklaringsfaktor bakom olika företags, branschers eller sektorers loka-
liseringsmönster. I modernare ekonomisk-geografisk forskning kring agglo-
merationer och särskilt i forskning rörande kluster (Porter, 1990) och (natio-
nella) innovationssystem (Lundvall, 1992) har kundernas roll uppmärksam-
mats, inte minst kundernas betydelse för innovationer. I båda dessa an-
greppssätt menar man att innovativa företag är de företag som svarar upp 
mot (lokala) kunders sofistikerade krav. Inom denna litteratur ses kunden 
som en del i ett system av aktörer som på ett eller annat sätt bidrar till fram-
växten av innovationer, och som i sin tur påverkar den långsiktiga konkur-
renskraften och överlevnaden av företag, branscher och i ett vidare perspek-
tiv även regioner. 

Betydelsen av närhet till kunder 
I forskningslitteraturen går det att urskilja två sätt att se på betydelsen av 
närhet till kunder för företagens lokalisering. För det första är marknadens 
storlek i sig en lokaliseringsfaktor. Ju större marknad, desto intressantare 
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alternativ blir en plats/region för olika typer av verksamheter. För det andra 
kan kundernas behov verka som en faktor som driver utvecklingen framåt. 

Marknadens storlek 
Den kanske viktigaste aspekten av företagens relation till kunder har med 
marknadens storlek att göra, det vill säga att marknadens storlek har betydel-
se för hur många eller hur stora producenter som kan vara verksamma på en 
marknad. Marknadens storlek är med andra ord en betydelsefull lokalise-
ringsfaktor för de typer av ekonomiska aktiviteter som är beroende av närhet 
till sina kunder (Christaller, 1933/1966). 

Tidigare forskning om internetbranschen och liknande näringar har visat 
att behovet av närhet till kunder är starkt och att en stor andel av internetfö-
retagen de facto är lokaliserade nära sina kunder. Forskningen på detta om-
råde är dock inte helt samstämmig. I en studie av internetbaserade företag i 
Lyon, Frankrike, visar Moriset (2003) att 88 procent av internetföretagen 
anser att deras lokalisering inte beror på den lokala marknaden. På regional 
nivå rankas dock närheten till marknaden högst. Med andra ord är de slutsat-
ser som denna typ av undersökningar ger ofta ett resultat av vilken geogra-
fisk analysnivå som används, det vill säga om det lokala definieras som 
lokalt, regionalt eller nationellt. Moriset konstaterar också att det finns tydli-
ga skillnader mellan olika typer av verksamheter inom internetbranschen. 
Vissa aktiviteter har stort behov att vara nära sina kunder medan andra typer 
av verksamheter uppger att de inte har detta behov. Lokaliseringsbehoven 
varierar kraftigt beroende på teknologisk eller kommersiell positionering. 
Företag inom till exempel mjukvarudesign är i högre grad lokaliserade till 
perifera lägen i staden. Andra aktiviteter, där de anställda måste vara nära 
kunderna, så som representanter, konsulter och ingenjörer har inte samma 
frihet att välja sin lokalisering. 

Ett annat exempel är Torontos multimediekluster där företagens kunder är 
spridda både inom och utanför Kanada. Den lokala marknaden är ändå bety-
delsefull då mer än två tredjedelar av försäljningen sker till lokala kunder, 
vilka främst utgörs av nationella och internationella företags huvudkontor. 
Närheten till kunderna har betydelse för att den underlättar möjligheten till 
möten. Detta gör det möjligt att underhålla befintliga nätverk, vilket i sin tur 
kan ge nya uppdrag och kunder. Kunderna själva föredrar också att arbeta 
med lokala företag då personliga mötena fyller en viktig funktion. En av 
undersökningens intervjupersoner uttrycker sig enligt följande: ”Although 
you can do everything over the internet they [clients] actually want to know 
there’s an office down the street. Some of them will not give you the busi-
ness unless they know you have a presence, some sort of physical presence 
in the neighbourhood” (Brail & Gertler, 1999). 
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Sofistikerade kunder 
Närhet till kunderna är viktig också utifrån andra perspektiv än storleken på 
marknaden. Alfred Marshall (1920/1960) betonade vikten av sofistikerade 
kunder i den lokala miljön. Han beskrev bland annat hur styrande hov bjöd 
in hantverkare och konstnärer från andra länder och regioner och förde 
samman dem i nya konstellationer. Detta ledde till nya produktionssätt, nya 
produkter och till helt nya industrier. På samma sätt som dåtidens styrande 
hov spelade en viktig roll som krävande eller sofistikerade kunder kan lik-
nande exempel tas fram idag då kundernas krav driver på utvecklingen av 
industrier, vilket i sin tur leder arbetet med att utveckla nya och konkurrens-
kraftiga produkter framåt. På liknande sätt betonar Porter (1990) betydelsen 
av sofistikerade kunder för att effektivt driva utvecklingen framåt. 

Kunderna är med andra ord en väsentlig pusselbit i innovationskedjan. 
Här fungerar kunderna som en del i det kontinuerliga flöde av idéer och in-
formation som skapar nya produkter. Detta perspektiv har dock inte alltid 
varit självklart inom ekonomisk geografi. Den aktive och krävande kundens 
relativa frånvaro i den ekonomisk-geografiska litteraturen har antagligen att 
göra med att kunden ofta reducerats till en anonym mottagare av färdiga 
produkter. Produkter som i sin tur har antagits ha kommit till i slutna innova-
tionssystem, utan interaktion med en vidare kontext (Malmberg & Power, 
2003). Ofta underskattas betydelsen av kundens makt som konsument eller 
att kunden utgör en oumbärlig del av marknadens system av aktörer (Crewe 
& Beaverstock, 1998; Wrigley & Lowe, 1996). Istället bör man uppmärk-
samma kundens roll i produktionssystemet och se hur denne bidrar till inno-
vationsprocessen som kan vara både kund- och producentdriven (Malmberg 
& Power, 2003). Detta kan dock skilja sig åt mellan olika branscher och 
produkter, till exempel mode (skor och kläder) är mer konsumentdrivna än 
bilar och flygplan vilka är mer producentdrivna (Gereffi, 2001; Raikes et al., 
2000). Här är det dock viktigt att poängtera att även mer tekniska branscher 
där slutkonsumtenten inte utgör den viktigaste aktören kan vara kunddrivna 
genom att andra led i produktionskedjan fungerar som kunder åt producen-
ten. En viktig distinktion kan göras mellan industriella marknader som säljer 
produkter och tjänster mellan företag, och konsumentmarknader som säljer 
mellan producent och (slut)konsument. 

Det intressanta med detta synsätt är att det visar att vare sig producenter 
eller kunder står för sig själva utan är delar i ett system varifrån färdiga pro-
dukter och tjänster kommer ut på marknaden. För att förstå kundens efterfrå-
gan måste producenter och leverantörer försöka förstå, tolka och manipulera 
kundernas val och motiv. Med detta menas inte att produkt- och tjänsteinno-
vation alltid följer ett ’kunden-har-alltid-rätt’ argument eller ett perspektiv 
där kunden kontinuerligt deltar i produktionen. Innovation sker ofta i de 
delar av värdekedjan som ligger närmast konsumenten. Dels beror detta på 
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att införlivandet av konsumentens efterfrågan ger mer framgångsrika pro-
dukter, dels verkar det vara så att ju närmare konsumentledet som innovatio-
nen sker desto mer lönsamma tenderar de att bli (Malmberg & Power, 2003). 
Det är då ingen överraskning att innovativa företag med en direkt koppling 
till kundens preferenser och efterfrågan är särskilt framgångsrika (Cristiano 
et al., 2000; Goodstein & Butz, 1998; Tidd et al., 1997). 

Var finns internetföretagens kunder? 
Inledningsvis är det viktigt att poängtera att kundernas lokalisering och även 
relationerna mellan företagen och deras kunder skiljer sig mellan olika typer 
av internetföretag. Framförallt har innehållsleverantörerna ofta en annan 
kundbas och därmed andra relationer till sina kunder än företag inom katego-
rierna webbyråer och internetkonsulter. Skillnaderna består i att innehållsle-
verantörernas kontakter i första hand sker mellan företag och slutkund (B2C 
eller business to consumer), vilket innebär att företaget levererar sina tjänster 
eller produkter direkt till slutkonsumenten (ofta privatpersoner). Webbyråer-
nas och internetkonsulternas kundrelationer sker istället mellan företag och 
företag (B2B eller business to business), vilket innebär att de säljer tjänster 
och produkter till andra producenter och företag. Kundbasen för de företag 
som säljer direkt till slutkunder har ofta ett annat rumsligt mönster än kund-
basen för de företag som säljer till andra företag. 

För webbyråer och internetkonsulter i Stockholms innerstad är de lokala 
kunderna totalt dominerande. Intervjuundersökningen genererar inga exakta 
data om var kunderna är lokaliserade, men uppskattningar från företagen vid 
intervjutillfällena säger att kundbasen för dessa företag till cirka 90 procent 
finns inom Storstockholm. Kunderna till webbyråerna och internetkonsulter-
na består ofta av svenska och internationella företag med huvudkontor i 
Stockholm. Beslutande enheter inom företagen, som till exempel deras 
marknadsavdelningar eller sälj- och inköpsavdelningar, handlar upp tjänster 
inom bland annat internetmarknadsföring eller affärslösningar för internet. 
Många webbyråer och internetkonsulter arbetar även med olika samarbets-
partners som till exempel reklambyråer, vilka i sig utgör en viktig kundbas 
för internetföretagen. 

Att det lokala kundunderlaget är så dominerande bland Stockholms inter-
netföretag går emot vad viss annan forskning visat de senaste åren. Flera 
undersökningar konstaterar att de flesta företags viktigaste kunder inte är 
lokala och att inte heller de viktigaste länkarna är lokala (Larsson & Lund-
mark, 1991; Markgren, 2001). Detta är naturligtvis sant i fråga om vissa 
typer av ekonomiska verksamheter. Samtidigt är det viktigt att konstatera, 
utifrån det fall som studeras här, att betydelsen av lokala och globala länkar 
växlar beroende på vilken typ av ekonomiska verksamheter, branscher och 
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kategorier av företag som studeras. Betydelsen av närhet mellan producent 
och kund har konstaterats i viss forskning, särskilt inom tjänsteverksamheter 
som till exempel konsultverksamhet (Hermelin; 1997; Moriset, 2003) Frågan 
om fortsatt och mer omfattande forskning kring lokala miljöers externa och 
globala länkar har också rests de senaste åren (se t.ex. Bathelt et al., 2004; 
Malmberg & Power, 2003). 

På grund av ovan nämnda skillnader i relationerna till sina kunder visar 
det sig att Stockholms innehållsleverantörers kunder är betydligt mer ut-
spridda. Här kan två typer av innehållsleverantörer urskiljas. Dels företag 
inriktade mot en internationell marknad, med hemsidor på engelska och med 
internationellt relevant innehåll och med till stor del internationella kunder. 
Dels företag inriktade på den nationella marknaden, med hemsidor på svens-
ka. Till denna grupp kan man även föra specifika lokala internetsidor som i 
första hand tillgodoser den lokala regionen (d.v.s. Stockholm) med informa-
tion, tjänster och produkter. 

Från mitten av 1990-talet och fram till intervjutillfället har kundbasen 
förändrats kraftigt för många internetföretag. Under internetbranschens tidi-
ga fas hade svenska internetföretag fler utländska kunder än de har idag. 
Detta beror på att svenska företag vid denna tidpunkt hade en relativt hög 
teknisk nivå i jämförelse med andra länder i världen (USA undantaget). 

Men just då, för tre år sedan, fanns det ingen kunskap i England…de hade ju 
ingen koll. De kunde ju ingenting över huvud taget. Samtidigt har de ju den 
förmågan att, eftersom de är mer entreprenöriella i sitt förhållningssätt, att 
lära sig fort. Och sen kan dom. Men då fanns det verkligen ett window of op-
portunity där (Företagsintervju 1129. Webbyrå) 

Men allt eftersom tekniken blev mer spridd (framförallt till Europas större 
städer) och enklare att använda så tappade de svenska företagen sin konkur-
rensfördel och därmed sina utländska kunder. Detta mönster verkar stå sig då 
internetföretagen i Stockholm framförallt har lokala kunder med lokalisering 
till Stockholm. Även på andra lokala marknader, utanför Stockholm, tillgo-
doses behovet av internettjänster i första hand av respektive marknads lokala 
aktörer. 

En intressant iakttagelse är dock att internetföretagens hemsidor ofta är på 
engelska och att deras verksamhets- och produktbeskrivning är på engelska, 
vilket dels kan tyda på att mycket av den terminologi och jargong som an-
vänds är på engelska, men även att företagen fortfarande är öppna för inter-
nationella kontakter trots att kundunderlaget generellt sett har förändrats 
kraftigt de senaste åren. Denna trend kan naturligtvis även relateras till rent 
estetiska eller image-mässiga faktorer. Sannolikt vill företagen, genom att 
presentera sig i engelsk text, förmedla ett professionellt budskap gentemot 
sina (främst) svenska kunder. 
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Hur skaffar internetföretagen nya kunder? 
Ett sätt att analysera betydelsen av närhet till kunder är att studera hur före-
tagen har skaffat de kunder som de redan har och hur de får tag på nya kun-
der? På grund av de produkter och framförallt de tjänster som internetföreta-
gen säljer (framförallt webbyråer och internetkonsulter) blir tillvägagångs-
sättet för att hålla kvar gamla och erhålla nya kunder en viktig del i företa-
gets överlevnadsstrategi. 

För att förstå spelet mellan företag och kund analyseras dessa processer 
genom att ett antal begrepp introduceras: kontinuerlig kreativitet, nätverk 
och insider. Först och främst handlar företagens tillgång till kunder och 
marknad om just kunskap och om information om dessa kunder och denna 
marknad. Därför analyseras nedan vilken typ av information och kunskap 
som är av betydelse för internetbranschen i Stockholms innerstad och på 
vilket sätt närhet är en viktig del i denna process. 

Kontinuerlig kreativitet  
Internetbranschen är baserad på relativt avancerad teknologi, men är samti-
digt en bransch som har få om ens några kontakter med forskning och ut-
veckling av internetteknologi. Det vill säga att konkurrensfördelen för före-
tagen i Stockholm har väldigt lite att göra med innovationer och av ny tekno-
logi. Den kunskap som skapas i den lokala miljön är med andra ord kopplad 
till något annat än teknisk forskning och utveckling. Precis som visat sig i 
Grabhers (2002b) forskning om reklambranschen är internetbranschen till 
stor del beroende av förmågan att fånga upp nya idéer och nya sätt att an-
vända redan existerande teknologi. Inom både reklambranschen och inter-
netbranschen är marknaden och kunderna relativt ombytliga. Med detta me-
nas att flertalet av de intervjuade företagen upplever att kunder snabbt kan 
ändra sina behov av internettjänster eller vilken byrå eller konsult de vill 
arbeta med. Kunden vill ha en kreativ samarbetspartner som förstår att ut-
veckla deras varumärke. Detta leder till en situation där kunderna ständigt 
letar efter den byrå eller konsult som ligger steget före alla andra och som 
kan erbjuda den bästa och mest lönsamma lösningen för deras internetsats-
ning. På samma sätt måste webbyråerna eller internetkonsulterna hela tiden 
hålla ögonen öppna, inte bara efter nya idéer, utan även efter nya kunder 
eftersom de aldrig kan luta sig tillbaka mot det befintliga klientelet. Internet-
företagen måste ha en kontinuerlig kreativitet, vara nyskapande och hela 
tiden förnya sina idéer då det är just fräschheten hos till exempel en kam-
panj, en webbsida eller en affärslösning på internet som är den centrala kun-
skapen. 
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Jag tror att det ligger i byrånaturen…att man ska vara nån slags spegel…..om 
jag ska kunna skapa ett unikt marknadsbudskap som appellerar till en mark-
nad så måste jag vara nåt slags trend- och strömningskalejdoskop i mig själv. 
Annars så kan man inte jobba på en byrå. Det är kreativa själar som jobbar på 
en byrå och dom får influenser från en massa olika håll och det ligger liksom 
i det kreativa själskapet (Företagsintervju 1129. Webbyrå) 

Det verkar som företagets ’själ’ ligger i de anställdas kreativitet. Samtidigt 
bekräftar citatet att det är svårt att i ord uttrycka vad kreativitet faktiskt är. 
Med andra ord verkar det som om teknologin i sig delvis saknar betydelse 
(sett ur innovationssynpunkt) då den grundläggande kunskapen är allmänt 
spridd, det vill säga är en ubikvitet (Maskell & Malmberg, 1999a, 1999b). 
Det är inte denna kunskap som är tyst och implicit. Istället är det kunskapen 
om hur den befintliga tekniken används som är tyst. I fall där kodifierad, 
öppen kunskap existerar överallt kan den bli värdefull om den blandas med 
mindre generell, tyst kunskap som är inbäddad eller erhållen i den lokala 
miljön (Asheim, 1999). 

Det är även en fråga om att skapa en grupp människor (team) kring exi-
sterande teknologi. Här ligger den tysta kunskapen i förmågan att välja ut 
’rätt’ medarbetare ur en specialiserad, men även splittrad lokal arbetskraft 
(se även Grabher, 2002b). Eftersom kunskapen om teknologin är en ubikvi-
tet innebär det hårdraget att företagen är fria att organisera nya konstellatio-
ner kring varje projekt. 

Nätverk 
Vem man känner och vem som känner vem är viktig ur två perspektiv. För 
det första är internetbranschen baserad på projektarbeten där en viktig kun-
skap är att kunna välja ut ett effektivt och väl fungerande team av kreativa 
människor med förmågan att hitta nya kommersiella och funktionella idéer 
med hög kvalitet. Arbetssituationen i dessa företag karakteriseras av flexibi-
litet där nätverk bildar grunden för att skapa lämpliga konstellationer för 
varje projekt. 

Vi är ett nätverksföretag. Och ganska få anställda. Och det är kul också att vi 
samarbetar med….dels har vi frilansare som sitter hos oss, konstant. Men 
också företag på stan som vi samarbetar med för att kunna tillgodose kundens 
behov. Framförallt på tekniksidan där vi ju inte är speciellt duktiga. Och det 
är ju medvetet från vår sida eftersom vi är en kommunikationsbyrå. Så där 
plockar vi ju ofta in hjälp. Men också på image- och reklamsidan, som inte 
heller är vår nisch. Där samarbetar vi med reklambyråer (Företagsintervju 
1225. Webbyrå). 

För det andra är vem man känner viktigt för möjligheten att skaffa nya kun-
der. Detta beror på att kunder främst erhålles genom personliga nätverk och 
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att dessa nätverk ständigt måste underhållas för att vara effektiva. Detta till-
vägagångssätt innebär att det saknas standardiserade strategier för hur man 
närmar sig potentiella nya kunder. För flera företag verkar detta vara ett vä-
sentligt hinder för deras verksamhet. 

Vi är ju inte speciellt bra på att vara ute och ragga kunder eller jaga kunder 
och sånt där. […] alla vi tre tycker att det är ganska tråkigt och att det nästan 
är förnedrande att ringa och sälja. Så visst kan det kännas som ett problem. 
Att man drar sig för att sälja. Men faktiskt…det som jag tror kan vara 
bra…ett sätt att få kunder…det är att vi har varit runt på lite branschträffar el-
ler seminarier. […] och det tror jag är ett mycket lättare sätt för då kommer 
man på ett naturligt sätt att börja prata om det man sysslar med. Man tänker 
ju inte att man är där för att sälja. […] Man hittar automatiskt såna man kan 
samarbeta med eller som behöver ens tjänster (Företagsintervju 1006. Webb-
byrå). 

Men samtidigt som många av företagen förlitar sig på sina nätverk och in-
formella vägar till nya kunder går andra företag mer systematiskt till väga 
för att få nya kunder genom att skapa kundregister och aktivt kontakta poten-
tiella nya kunder. Många av företagen är dock små vilket innebär att möjlig-
heten att avsätta resurser till direkt försäljning är begränsade. Istället delas 
detta arbete upp mellan företagets medarbetare, och samtliga anställda har ett 
gemensamt ansvar för att hålla ögon och öron öppna för nya möjliga kunder. 
En vanlig uppfattning är att direkt försäljning inte är en effektiv väg att gå 
för att locka nya klienter. Orsaken till detta är att internetföretagens produk-
ter och tjänster är komplexa och kräver en hög nivå av förtroende mellan 
företag och kund, vilket är svårt att bygga upp endast genom försäljning via 
till exempel telefon. 

Det är svårt att bara ringa upp…det är så pass komplexa tjänster…och det är 
rätt dyra tjänster också…det är svårt att bara ringa upp någon och fråga om 
de vill ha en jätteutbildning…eller en stor sajt. (Företagsintervju 1113. Inter-
netkonsult) 

Den direkta försäljningen har dock ökat. Detta beror antagligen på att inter-
netbranschens lågkonjunktur har tvingat fram en mer aktiv och utåtriktad 
försäljningsstrategi. De informella kontakter som nätverken ger räcker helt 
enkelt inte till för att ge internetföretagens full sysselsättning. Särskilt visar 
det sig i att ett antal företag som tidigare aldrig har sålt i allt högre utsträck-
ning tar till aktivt säljande som strategi. 

För att få en ny kund eller ett nytt uppdrag är det vanligt att medverka i en 
upphandling eller så kallad pitch. En pitch är när en uppdragsgivare låter ett 
antal leverantörer ansöka (skicka in offerter) om ett uppdrag. I princip funge-
rar det som en tävling eller en budgivning där ett antal företag lämnar in 
förslag på genomförandet av en viss tjänst eller produkt. Kunden i sin tur 
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bedömer sedan vilket förslag som är mest attraktivt. Detta förfarande kräver 
naturligtvis starka nätverk och kontakter eftersom sannolikheten att vinna 
dessa budgivningar ökar om en relation till uppdragsgivaren redan är etable-
rad. Många av intervjuföretagen uppger att de aldrig deltar i någon pitch på 
grund av att de vet att de aldrig skulle ta hem den typen av uppdrag. Flera av 
företagen kritiserar detta förfarande och menar att det är ett tidskrävande och 
ineffektivt sätt att få nya kunder. Varje pitch kräver att idéer och skisser på 
produkten eller tjänsten måste arbetas fram. Detta arbete är både tids- och 
kostnadskrävande och görs ofta helt i onödan om uppdraget går till ett kon-
kurrerande företag. 

Tillvägagångssättet för att få nya kunder är, som nämnts, långt ifrån stan-
dardiserat. Ofta sker kontakterna genom informella och företags- eller indi-
vidspecifika nätverk vilka kräver omsorgsfullt arbete för att byggas upp och 
upprätthållas. Ett sätt att vinna nya köpare är att försiktigt närma sig kunden 
och på så vis skapa en nära informell och personlig kontakt, för att därefter 
vid rätt tidpunkt etablera en mer professionell relation. 

[…] det finns ju ändå nån slags fördel med att företagen är så koncentrerade 
inom Stockholm, alltså innanför tullarna, för det räcker ju med att […] om 
man håller sig ute på kvällarna och dricker öl på rätt ställen så är det ganska 
lätt att sprida rykten och sprida namn och hitta nätverk… (Företagsintervju 
1124. Internetkonsult) 

Att skapa dessa nätverk är fundamentalt för företagen inom internetbran-
schen, men kunskapen om hur man skapar nätverk är långt från standardise-
rad. Med andra ord är kunskapen om hur man kommer in i nätverken och hur 
man kommer i kontakt med viktiga aktörer på marknaden tyst kunskap. Möj-
ligheten att bli en del av de viktiga nätverken är beroende av kunskap om 
lokala normer och hur man för sig. Tydligt är att man behöver känna till 
’ritualerna’ för hur man närmar sig en potentiell kund. Denna kunskap kan 
endast erhållas genom att befinna sig i ’rätt’ miljöer då den är lokal till sin 
kontext. 

Insider 
Den kanske viktigaste faktorn för att få access till nya kunder är att bli en 
insider. Det vill säga en person som förstår kollektivet, kontexten, dess nor-
mer, språk och kultur. Men möjligheten att bli en insider är minimal eller 
rent av obefintlig utan att ha tillgång till den lokala kontextens normer, språk 
och kultur. För att få tillgång till de verktyg som krävs för att bli en insider 
spelar lokaliseringen en viktig roll därför att närhet mellan aktörerna under-
lättar kommunikationen av denna typ av kunskap. 

Termen insider, med dess innebörd av att vara på rätt plats vid rätt tillfäl-
le, innebär att det finns en viss grupp människor som har en gynnsam posi-
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tion när det gäller att ta kontakt med potentiella kunder. Implicit i detta är 
dock att en stor grupp människor automatiskt kommer att bli exkluderade 
från dessa nyckelnätverk. Utan dessa nyckelnätverk är det svårare att finna 
nya kunder. Informationen om nya kunder och kunskapen om hur man 
kommer i kontakt med nya kunder är tyst kunskap på så vis att den förblir 
dold för en ’outsider’ men sprids genom mer eller mindre komplexa proces-
ser inom en redan initierad grupp. Detta kan leda till en mer eller mindre 
medveten strategi att försöka hålla viss kunskap och information inom vissa 
specifika nätverk. Detta utgör ett problem för andra aktörer i den lokala mil-
jön som inte får tillgång till viktiga kunder. För internetföretag lokaliserade 
utanför den lokala miljön i Stockholm är det i princip omöjligt att etablera en 
relation till viktiga kunder i Stockholm. 

Sedan är det ju så att nästan alla företag [kunder] har ju sin upphand-
ling….när det är upphandling på webbyrå så är det bara Stockholmsbyråer 
som tas med  (Företagsintervju 1118. Webbyrå) 

På samma sätt har internetföretag i Stockholm svårt att komma in på externa 
marknader där de lokala kundföretagen, på samma sätt som i Stockholm, 
föredrar att arbeta med lokala internetföretag. 

Man märker också…om man kollar på de här upphandlingarna…så fort det är 
en kommun ute i landet…så premierar de alltid en lokal leverantör. Det är 
den känslan man får. I Uppsala var det i och för sig inte så, men Uppsala och 
Stockholm är ganska nära varandra. Men är man uppe i Norrland eller nere i 
Skåne då är det ju svårt att få in en fot. Men kunderna tänker väl sig att de 
gärna vill träffa oss. Och det blir väldigt jobbigt att åka långa resor (Företags-
intervju 1113. Internetkonsult) 

Det har visat sig många gånger när man har tittat på upphandlingar…det här 
kanske är lite kontroversiellt men…i många fall är det ju så att de redan har 
en relation men att de måste göra en upphandlingsrunda för att få fortsätta att 
jobba, och så väljer de samma byrå i alla fall. Så det kan vara ett företag eller 
organisation, en offentlig förvaltning i Östersund som ska göra en upphand-
ling och så har dom redan en relation med en webbyrå och då spelar det ingen 
roll hur bra grejer vi skickar upp. Det är väldigt svårt ibland (Företagsintervju 
1114. Internetkonsult) 

Det är viktigt att poängtera att den process som krävs för att en person ska 
kunna bli en insider sker på en rumslig mikronivå. Det handlar inte bara om 
att lokalisera sitt företag till rätt adress. Man måste även hitta de kanaler som 
ger den information och kunskap som är avgörande för företagets konkur-
renskraft och överlevnadsförmåga. Så även om man finner sig sittandes 
bredvid det bord där skvallret sker är det inte säkert att man hör vad som 
sägs. Det räcker inte att bara vara där, man måste även vara en insider. Om 
man inte har kunskap om var information (skvaller, rykten etc.) utbyts kom-
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mer man inte att kunna skapa sina egna nätverk eller ta del av värdefull in-
formation. Med andra ord är det inte tillräckligt att vara lokaliserad i en dy-
namisk och ’het’ region eller lokal miljö, man måste även befinna sig på rätt 
plats i den lokala miljön. Om man saknar rätt verktyg för att etablera viktiga 
relationer i den lokala miljön kommer man att ha svårt att skapa egna nät-
verk och ta del av viktig information. Här kan det även vara på sin plats att 
konstatera att dessa miljöer i första hand domineras av en relativt ung och 
manlig kultur vilket är ytterligare hinder för många grupper att bli insiders. 

Individbaserade nätverk 
En viktig aspekt av förhållandet mellan företag och kund som har framkom-
mit under intervjuerna är de specifika relationerna mellan enskilda individer 
(anställda hos internetföretagen) och företagens kunder. Det har visat sig att 
många kunder och kundkontrakt i princip är knutna till enskilda personer i 
företag och att dessa har en särskilt viktig roll i att bibehålla kontakter med 
nuvarande kunder samt etablera och anskaffa nya kundkontakter. Detta gäll-
er sällan samtliga personer vid ett företag, utan ofta är kunderna knutna till 
en eller ett par nyckelpersoner på ett företag. 

Detta förhållande liknar även vad som är vanligt i andra typer av verk-
samheter som kunskapsintensiva, kreativa företag där verksamheten till stor 
del inte är standardiserad, och där särskild kompetens och specifika kunder 
är knutna till individer (Salzer-Mörling, 2002). Coyle (1998) konstaterar att i 
de flesta yrken är arbetet inte längre knutet till en plats utan till en person 
och att dessa personer aldrig lider av att de inte har ett jobb utan att de istäl-
let aldrig kan komma undan sina jobb. De arbetar ständigt och måste ständigt 
vara ’uppkopplade’. Det är med andra ord svårt att skilja mellan privat- och 
arbetsliv när gränserna blir transparenta. 

Betydelsen av de personliga nätverken när det gäller relationerna till kun-
der innebär att när internetföretagen, som medveten strategi, anställer perso-
nal föredrar man att anställa personer med ett redan befintligt nätverk. Detta 
gäller åtminstone rekrytering till vissa särskilt kritiska poster i företagen. 
Dessa redan etablerade kontakter blir viktiga på två sätt. För det första kan 
företaget utnyttja den anställdes redan existerande kundkontakter och där-
igenom erhålla nya kunder till företaget. För det andra ger den anställdes 
individuella kontakter också en grund för nya kundkontakter, dels direkt men 
även indirekt då de etablerade kontakterna underlättar knytandet av nya kon-
takter. Ett exempel på detta ges av följande citat ur en företagsintervju: 

Och sen är det så att om vi bara anställer människor som är seniora så har alla 
så mycket kontaktnät, vilket underlättar om man ska göra ett samtal till en 
kund…..det blir inte ett så kallt samtal, utan det blir med en viss precision: 
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”En vän tyckte jag skulle ringa dig”. Någon känner någon som…. (Företags-
intervju 1108. Internetkonsult) 

När företagen anställer ny personal har det viktigaste kriteriet inte alltid så 
mycket att göra med individens formella utbildning och kompetens. Istället 
är betydelsen av det sociala kapital och nätverk som personen innehar desto 
viktigare. Generellt besitter mer erfarna personer ett mer omfattande socialt 
kapital och nätverk. Eftersom många kundkontrakt är knutna till individer 
snarare än till företag innebär det att om personen i fråga flyttar från ett före-
tag till ett annat så följer även kunden med. Detta har noterats även inom 
andra men relaterade branscher såsom reklambranschen. Grabher konstaterar 
att “…probably more accounts are lost through personnel changes than 
through any other reason” (2002b, p. 250). Detta kommer sig av det faktum 
att tillit grundar sig i samspel och erfarenheter mellan individer, inte mellan 
företag eller ens individ och företag. Nätverken är individbaserade (Christo-
pherson, 2002). Naturligtvis ligger det även en kumulativ process bakom 
nätverken. ’Min vän är din vän’ utgör underlag för snabbt expanderande 
nätverk, vilket inte bara utökar individens möjliga uppsättning av kontakter 
utan även stärker nätverket i sig. 

Åter kan man notera en viktig skillnad mellan webbyråer och internetkon-
sulter å ena sidan och innehållsleverantörer å andra sidan. Denna skillnad 
består i att typen av kunder och därmed kundrelationerna ser något annor-
lunda ut beroende på vilket typ av tjänster som internetföretaget producerar. 
De exempel som givits ovan behandlar i första hand webbyråer och internet-
konsulter som arbetar med kundanskaffning genom nära kontakter och ofta 
informella relationer med sina kunder. Kommunikationen mellan innehålls-
leverantörerna och deras kunder bygger ofta på en annan strategi. Där hand-
lar det i första hand inte om försäljning mellan företag. Istället går innehålls-
leverantörernas kundrelationer direkt till slutkonsumenterna. Detta får till 
följd att man snarare försöker bygga upp en så stor kundbas som möjligt än 
letar upp ett mer begränsat antal kunder med vilka en leverantörsrelation 
etableras. För innehållsleverantören gäller generellt att ju fler kunder desto 
större inkomster, medan webbyråerna och internetkonsulterna ofta har ett 
mer kvalitativt sätt att se på förhållandet mellan antal kunder och inkomster. 
Innehållsleverantörernas strategi i detta avseende kan vara effektiv eftersom 
varje ny kund oftast inte kräver samma typ av engagemang som en ny kund 
till en webbyrå eller internetkonsult. 

Konsult – mer än att bara ’stå till tjänst’ 
Ytterligare en sida av behovet av närhet mellan företag och kund som har 
framkommit i intervjuerna är att internetföretagen i första hand säljer tjänster 
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till andra företag (särskilt gäller detta webbyråer och internetkonsulter). Säl-
jandet generellt, och särskilt säljandet av vissa typer av tjänster ställer speci-
fika krav på relationen mellan säljare och kund (Cannon & Perreault, 1999). 
I och med att de tjänster som internetföretagen säljer oftast är konsulttjänster 
innebär det att kontakterna mellan företag och kund är intensiva. Ett pro-
dukttillverkande företag behöver inte med nödvändighet rumsligt nära och 
personliga kontakter (face-to-face contacts) med sina kunder. Det går till 
exempel bra att distribuera produkter till återförsäljare och att ha minimal 
kontakt med sina slutkunder. Detta är inte möjligt när det gäller konsulttjäns-
ter. De internettjänster som levereras av internetföretagen handlar i de flesta 
fall om att förmedla och kommunicera komplexa processer, strategier och 
system. Att behovet av täta och nära kontakter är större vid kommuniceran-
det av komplexa processer har uppmärksammats i forskningslitteraturen 
(Karamanos, 2003; Morgan, 2004). I och med att webbyråer och internet-
konsulter i första hand säljer komplexa processer, strategier och system i 
form av till exempel marknadsföring och affärssystem på och för internet 
finns ett behov av täta kontakter mellan företag och kund. 

Särskilt tydligt blir detta i förhållandet mellan designintensiva webbyråer 
och deras kunder. Man kan säga att kundens behov ligger på två nivåer och 
att internetföretaget (ofta webbyrån) har som uppgift att tillgodose båda des-
sa. För det första handlar det om att kunden har ett behov av till exempel 
marknadsföring på internet med ett högt designinnehåll, det vill säga själva 
den tjänst som kunden betalar för och som internetföretaget kan fakturera 
för. För det andra handlar det om att kunden, i och med köpet av denna 
tjänst, söker någonting mer, ett symboliskt värde. För kunden kan det med 
andra ord vara imagebyggande att relatera sitt eget varumärke till en viss 
webbyrå (eller reklambyrå). Ett av intervjuföretagen förklarar detta så här: 

…det är oss de köper. Och då är det väldigt svårt att inte ha kontor i samma 
stad som kunden som man ska serva. För de köper vårat engagemang…och 
det är så viktigt att det är ett personligt engagemang. Inte att vi bara levererar 
en pryl. (Företagsintervju 1118. Webbyrå) 

Samtidigt som kunden köper eller får tillgång till de idéer som internetföre-
taget använder sig av ger uppdragsbeställningen även tillgång till de perso-
ner som står för idéerna. Kunderna betalar med andra ord inte endast för en 
konsults tid, de betalar även för tiden tillsammans med personerna på inter-
netföretaget. Från kundernas sida är det en investering i både nya internet-
lösningar och det symboliska värde som relationen innebär. 
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Uppstartsmöten, standardiserad kommunikation och 
upprätthållande av etablerade kontakter 
Kundrelationer liksom alla former av sociala relationer förändras naturligtvis 
över tiden. Samtidigt som den fysiska närheten är viktig för att skapa nät-
verk, skaffa nya kunder och upprätthålla befintliga relationer finns det indi-
kationer på att betydelsen av närhet avtar med tiden. Inledningsvis i en rela-
tion mellan internetföretaget och kunden är behovet av täta kontakter stort 
och det är viktigt att få sätta ett ’ansikte’ på den person som man sedan kan-
ske har kontakt med via e-mail eller telefon. Särskilt viktigt är att träffas 
personligen den första eller de första gångerna: 

Det brukar ju vara så att man oftast har ett uppstartsmöte där man träffas. 
Man träffar ju alltid kunder i början. Men sedan…speciellt om det är kunder 
man har jobbat med länge, då är det ju bara mail hela tiden. (Företagsintervju 
1006. Webbyrå) 

Efter de första inledande mötena är det dock vanligt att behovet av personli-
ga möten avtar: 

Det är väl lite så att ju längre man har jobbat med en kund desto mer sällan 
behöver man träffa dom, men initialt kan det vara fem-sex möten, kanske 
ännu mer. Men i de flesta projekt så är det nog två-tre möten där man träffas 
face-to-face. (Företagsintervju 1011. Webbyrå) 

Efterhand utarbetas en strategi mellan företag och kund om hur den löpande 
kontakten ska ske. Den mest komplexa kommunikationen är ofta avklarad i 
detta läge och övertas istället av en mer standardiserad kommunikation som 
naturligtvis underlättas av att parterna lärt känna varandra i ett tidigare ske-
de: 

[Det är mycket möten] initialt. Men sen så förändras det om man har jobbat 
tillsammans länge. Man behöver kanske bara skicka ett mail eller ringa. (Fö-
retagsintervju 1113. Internetkonsult) 

Till slut blir rutinerna så pass inarbetade att man kan starta nya projekt med 
gamla etablerade kunder utan att kontakterna sker personligen. Internetföre-
taget lär sig hur de ska arbeta med en kund och relationen kräver åtminstone 
inte lika regelbundna kontakter som inledningsvis. 

Ett liknande problem som rör de långsiktiga kundrelationerna handlar om 
hur internetföretagen upprätthåller kontakter med gamla kunder och upp-
dragsgivare. Problemet har sitt ursprung i den projektbaserade arbetsformen 
där företag och kund arbetar intensivt tillsammans under en begränsad tid för 
att färdigställa ett visst projekt (till exempel en hemsida). Det är lätt att rela-
tionen dör ut efter det att projektet är genomfört. Internetföretaget har dock 
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oftast ambitionen att upprätthålla relationerna för att få möjlighet att ta hand 
om även framtida uppdrag och projekt: 

Och det är så otroligt svårt att upprätthålla, men vet man om det och försöker 
leva efter det så går det. Det vill säga kunder som man inte gör nånting med 
just nu. Att bara ringa och säga hej eller äta lunch eller vad som helst, det är 
guld värt i relationsbyggandet. Därför börjar vi med ett nyhetsbrev nu, och 
det är också ett led i att upprätthålla kommunikationen […]. Man måste ju 
hitta lite olika vägar att göra det där på för jag kan ju inte umgås med alla 
hela tiden, det går ju inte, men man får försöka så mycket det går… (Före-
tagsintervju 1114. Internetkonsult) 

En av intervjupersonerna liknar utvecklingen av relationen mellan kund och 
företag vid en kärleksrelation: 

Det är ju som att träffa en tjej eller kille, det väl ungefär samma mekanismer. 
Det tycker jag är en ganska bra jämförelse. Det är samma mekanismer som 
råder när du får en ny kund på kroken som när man får en ny tjej eller kille 
som man är kär och förälskad i. Sen gäller det ju att bibehålla och vårda den 
där relationen. Det är precis som i privatlivet, det gäller samma sak för våra 
kunder. I början när vi får in en ny kund då har vi ju en attityd, ett sätt att 
närma oss dom och sen när en kund har blivit etablerad här då jobbar vi på ett 
annorlunda sätt. Vi släpper ju inte kontakten. Vi har väldigt, väldigt täta kon-
takter med nästan alla våra kunder, både gamla som nya. En kund som vi har 
fått in och förhoppningsvis har vi gjort ett bra jobb, för oss är det bara början 
på en bra relation som förhoppningsvis ska ge mer uppdrag och mer pengar. 
(Företagsintervju 1130. Internetkonsult) 

Ett konkret sätt att hålla kontakt med det befintliga klientelet, men som även 
används i syfte att komma i kontakt med potentiella nya kunder är att konti-
nuerligt anordna träffar och seminarier där branschfolk får tillfälle att möta 
varandra och skapa nya kontakter. 

Drivande kunder 
En omfattande forskningslitteratur tar upp kundernas viktiga roll när det 
gäller innovationer och deras betydelse som drivande aktörer för en bransch i 
utveckling, och på sikt även för företags förmåga att överleva extern konkur-
rens (se Malmberg & Power, 2003). 

Att kunderna driver utvecklingen inom en bransch är ingen självklarhet. 
Både litteraturen och undersökningsintervjuerna ger motsägelsefulla svar till 
detta. Till exempel beskriver Brail och Gertler (1999) i en fallstudie av To-
rontos multimediebransch att den lokala efterfrågan knappast varit viktig för 
att styra in företagens verksamhet mot multimedia. Istället har många kunder 
inte vågat ta risker och prova nya vägar. Ofta finns en oro för misslyckanden 
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hos kunderna och istället är det upp till multimedieföretaget att övertyga sina 
kunder om nya kreativa lösningar på deras problem. 

Frågan är i vilken utsträckning kunder verkligen varit drivande aktörer i 
internetbranschen samt vilka företag som i så fall har varit viktiga? Amin 
och Thrift (2002) konstaterar att den mångfald av människor och ekonomis-
ka verksamheter som finns i inom städer genererar sofistikerad efterfrågan. 
Städer fungerar som centra för konsumtion då de utgör agglomerationer av 
människor, byggnader, teknologi, kommunikationsnätverk, kontor, hem, 
parker etc. som tillsammans skapar specifika behov och efterfrågan. 

Inom internetbranschen i Stockholm kan kunderna utifrån detta resone-
mang delas in i två typer av så kallade sofistikerade kunder, vilka påverkar 
utbudet av internettjänster och driver utvecklingen av internetbranschen 
framåt. För det första existerar en kritisk massa av drivna och kunniga slut-
kunder vilka efterfrågar tjänster och produkter av hög kvalitet och med den 
senaste teknologin. För det andra utgörs sofistikerade kunder av kunniga 
beställare av tjänster och produkter. Det vill säga att företagen ställer höga 
krav i relationen till andra företag. Här driver företagens kunder på genom 
att till exempel inköpare blir allt mer kunniga och kan göra specificerade 
beställningar på allt mer sofistikerade tjänster och produkter. 

Av intervjuerna framgår att både Telia och Ericsson har varit betydelse-
fulla för internetbranschen och drivit på utvecklingen av denna. Deras bety-
delse har mycket att göra med inriktningen på deras verksamheter inom IT, 
men framförallt har kanske deras inverkan på internetbranschen att göra med 
deras storlek. I kraft av sin storlek och med relativt sett stora ekonomiska 
resurser har dessa två företag gemensamt drivit stora delar av internetbran-
schen i Stockholm. 

Men Telia och Ericsson har varit viktiga, det är klart. Om inte annat, bara ut-
ifrån sin storlek. De är ju trots allt två ganska dominerande företag inom tele-
komsektorn. I varje fall har det varit så de senaste åren. På de sättet blir de 
naturligtvis viktiga. Men däremot rent pengamässigt…rent cash-flow-mässigt 
har de varit väldigt viktiga. (Företagsintervju 1129. Webbyrå) 

Deras betydelse har dock mattats av i och med att både Telia och Ericsson 
har haft en ekonomiskt besvärlig period i början av 2000-talet. Samtidigt har 
utvecklingen av hela internetbranschen delvis gått långsammare under denna 
period. 

Men självklart, tittar man på Ericsson och Telia och de där så självklart har 
de betytt mycket för…nu kanske de inte är så stora konsultköpare som de har 
varit….men det har ju varit det och antagligen försörjt ett antal byråer (Före-
tagsintervju 1225. Webbyrå) 
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Men generellt verkar det som om stora företag driver utvecklingen framåt. 
Andra företag som har nämnts är Saab, Volvo och större medieföretag. Initi-
alt stod även de omtalade dot.com-företagen bakom utvecklingen av inter-
netbranschen (se Lindstedt, 2001). Dessa företag fungerade som föregångare 
i användandet av internet, ny teknik och nya internetlösningar. 

Vad jag framförallt tänker på….1995, 1996 så var ju Torget stor ekonomisk 
motor för vår bransch…dom försvann väl där runt 1997…de la väl 4 miljar-
der eller nåt sånt. Jag tror att Posten lärde sig väldigt mycket på det, men det 
är ju dyra läropengar i och för sig. Men jag tror att de faktiskt fick Sverige på 
kartan (Företagsintervju 1123. Webbyrå) 

På längre sikt har även andra företag och framförallt organisationer som inte 
är lika konjunkturberoende varit viktiga för att hålla internetbranschen vid 
liv när det varit som svårast ekonomiskt. Till sådana organisationer hör till 
exempel statliga enheter som departement och regeringskansli, men även 
kommuner, landsting och länsstyrelser. 

Kundernas påverkan på internetföretagen är både direkt och indirekt. I 
många fall är relationen mellan internetföretag och kund väldigt nära vilket 
leder till en dialog mellan parterna som får ett direkt utfall i den produkt eller 
tjänst som levereras. 

Kunderna ställer krav och säger att: ”Vi måste ha den här funktionen”. Och 
det är ju då en ny funktion föds. Vi vet ju redan idag att vi skulle kunna ha 
tjugo funktioner till, men vilken av dem ska vi utveckla…då tar man hellre 
och utvecklar den som nästa kund efterfrågar (Företagsintervju 1113. Inter-
netkonsult) 

Vissa intervjupersoner menar att det ofta är enskilda kampanjer, företag eller 
projekt som banar väg för nya lösningar inom internetbranschen. Till exem-
pel kommenterar en intervjuperson en internetlösning som Volvo använde 
till marknadsföring under hösten 2002 (vid lanseringen av Volvo XC 90). 

Det är otroligt viktigt. Att de gör en sån kampanj där alla ska gå in på deras 
sajt och känna känslan av att…sajten är bra, snygg, det skulle vara mer inter-
aktivitet, men otroligt snygg, skön upplevelse, det är en föregångarkampanj. 
Det känns som dom driver mycket… (Företagsintervju 1118. Webbyrå) 

Andra menar dock att just nämnda Volvo-kampanj inte stod för någonting 
nytt, men att den möjligen övertygade de mest ängsliga marknadsföringsav-
delningarna på de mest traditionella företagen om möjligheterna med inter-
net som kommunikationsmedium. 

En annan faktor som innebär att kunderna driver utvecklingen mer idag 
än i mitten på 1990-talet, då hela branschen var i sin linda, är att kundernas 
kunskapsnivå vad gäller att beställa internettjänster har blivit markant bättre 
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under senare år. Flera intervjupersoner bekräftar att kunderna idag är på 
samma nivå eller nästan bättre än de själva. Till exempel vet kunderna, på ett 
helt annat sätt än tidigare, vilken typ av tjänster och internetlösningar som är 
intressanta för dem. 

I början så låg ju kunderna långt efter oss. Men det har ju…det är nästan så 
att vi ligger jämsides idag (Företagsintervju 1122. Internetkonsult) 

Under intervjuperioden hade många traditionella företag i Sverige skaffat sig 
egna avdelningar med internetkompetens i större omfattning än vid mitten av 
1990-talet, vilket innebär att mycket internetrelaterat arbete redan utförs 
inom de traditionella företagen, särskilt större företag. Detta för även med 
sig att internetföretagens kunder ofta är kunniga beträffande vilken typ av 
tjänster eller produkter de är i behov av. Internetföretagen kan idag, på ett 
helt annat sätt än tidigare, diskutera sig fram till en lösning tillsammans med 
sina kunder. Dock existerar det fortfarande stora skillnader mellan olika 
kunder. 

Att kundernas kunskapsnivå som beställare har ökat är även ett resultat av 
att internetföretagen själva har blivit bättre, inte bara på att utföra internet-
tjänster, utan även på att presentera och lägga fram förslag på hur internet-
tjänster ska användas samt vilka fördelar och eventuella vinster det finns 
med internetbaserade system. 

För ett par år sedan så var ju både köpare och säljare så oerhört stressade över 
att: ”Vi måste göra någonting”. Och det var ingen som ställde sig frågan: 
”Varför och vad?” Utan det var bara fokus på att producera häftiga grejer. Så 
det är väl något positivt som den här lågkonjunkturen har fört med sig. Nu 
måste man tänka efter vad man ska spendera kronorna på och kalkylera på 
det också: ”Vad får vi pengar tillbaka på?” Och det tycker jag både vi och 
kunden har blivit duktigare på. Och tillsammans kan vi konstatera vilka sats-
ningar som är relevanta. Men det är mycket fokus på ekonomi. Vi säljer väl-
digt få projekt bara för att de är coola…nu för tiden (Företagsintervju 1225. 
Webbyrå) 

Även i detta sammanhang är det viktigt att understryka skillnaderna mellan 
webbyråer/internetkonsulter och innehållsleverantörer. Innehållsleverantö-
rernas kundrelationer, till skillnad från ovanstående beskrivning, är i första 
hand med slutkonsumenter (privatpersoner). I dessa relationer arbetar företag 
och kund oftast inte lika nära varandra vilket också får till följd att kundernas 
påverkan på en tjänst eller produkt inte är lika tydlig. Detta beror främst på 
att innehållsleverantören mer sällan träffar sina kunder personligen. Dock 
utgör kunderna och kundkontakterna på ett annat sätt en viktig del i utveck-
lingen av nya tjänster och produkter. Ett exempel på detta är användandet av 
så kallade communities vilket är vanligt bland innehållsleverantörerna. En 
community fungerar som en kommunikationskanal som går utöver själva 
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säljandet av en viss produkt eller tjänst och verkar som en länk till kunderna 
där de på ett interaktivt sätt kan ha synpunkter på till exempel uppdateringar 
av materialet och innehåll på en webbsida (Dobers, 2002; Power & Jansson, 
2004). 

Sammanfattning 
Kundernas betydelse för internetföretagen och internetbranschen kan inte 
nog understrykas. Behovet av rumsligt nära relationer till kunderna är stort. 
Dock skiljer sig mönstret till viss del mellan å ena sidan webbyråer och in-
ternetkonsulter, och å andra sidan innehållsleverantörer. Innehållsleverantö-
rernas kunder är mer utspridda vilket kan tyda på ett mindre behov av rums-
lig närhet. Detta går i linje med befintlig litteratur vilken även den är splitt-
rad i frågan om betydelsen av lokala kunder. 

I och med att internetföretagen i första hand arbetar med immateriella 
tjänster och produkter är deras främsta kunskaper och därmed konkurrens-
fördelar deras idéer och procedurer för att erhålla dessa. Detta återspeglas 
hos internetföretagen i Stockholms innerstad vars främsta konkurrensförde-
lar inte ligger i att skapa ny avancerad teknologi, utan snarare ligger i att 
kunna presentera så fräscha och nya idéer som möjligt. 

Kundkontakterna för webbyråer och internetkonsulter sker i stort sett ute-
slutande genom informella nätverk som kräver närhet för att byggas upp, 
men även för att upprätthållas. Innehållsleverantörernas kundkontakter sker i 
första hand med slutkonsumenter, det vill säga privatpersoner snarare än 
företag. En viktig skillnad är karaktären på de tjänster och produkter som 
innehållsleverantörerna förmedlar; de är ofta mindre komplexa och riktar sig 
tydligare till en masspublik. 

När det gäller kundernas roll som drivande i utvecklingen av internetbran-
schen har ett antal stora företag varit betydelsefulla på så vis att de enbart 
genom sin storlek och sitt behov av internettjänster själva har finansierat 
delar av internetbranschen i Stockholm. Dessutom har kundernas roll som så 
kallade sofistikerade kunder stärkts i och med att internetteknologin och de 
tjänster som finns till förfogande har spritts allt mer och förståelsen för dessa 
har ökat. Kunderna har blivit bättre och mognare beställare av internettjäns-
ter. 

 



 

 

 
 



 
 

7. Lokala samarbets- och leverantörsnätverk 

Förekomsten av agglomerationer har ofta förklarats med att de ger företag 
och individer ökade möjligheter till intensiva kontakter och samarbeten med 
andra företag i den lokala miljön (se t.ex. Rosenfeld, 1996). Denna tes har 
ibland drivits slentrianmässigt då det förefaller naturligt att samarbeten upp-
står mellan olika aktörer när de är lokaliserade nära varandra. Under de se-
naste femton åren har dock tesen ifrågasatts då flera studier har visat att det 
är svårt att empiriskt verifiera huruvida samarbeten sker mer frekvent mellan 
företag som är lokaliserade till samma platser (Malmberg & Power, 2003). 
Ett antal studier visar till och med på det motsatta förhållandet, att det är få 
aktörer inom en lokal miljö som faktiskt samarbetar med varandra och att 
formella transaktioner sällan sker mellan aktörer i den lokala miljön (Lars-
son & Lundmark, 1991; Markgren, 2001). 

I detta kapitel diskuteras huruvida det förekommer lokala länkar mellan 
internetföretagen i Stockholms innerstad samt vilken typ av samarbeten som 
är vanliga och vilken betydelse de har för branschens struktur. För att reda ut 
frågan om varför företag samarbetar tar den följande diskussionen hjälp av 
två begrepp: riskhantering och projektarbete. 

Lokala eller globala länkar 
Bathelt et al. (2004) skriver att det är ett välkänt faktum sedan lång tid att 
kluster och agglomerationer sällan karakteriseras av starka interna länkar. De 
nämner bland annat en studie av Philadelphias tillverkningssektor där endast 
några få procent av de materiella länkarna finns inom regionen (Karaska, 
1969). Detta mönster, där de inomregionala länkarnas betydelse är svåra att 
identifiera, finns bekräftade i ett flertal studier rörande både traditionella och 
högteknologiska industrier och miljöer. 

I sin studie av länkningar mellan företag i Kista visar författarna (Larsson 
& Lundmark, 1991) att elektronik- och dataföretag i Kista i begränsad ut-
sträckning är länkade till lokala aktörer genom sina köp- och säljrelationer, 
eller genom andra typer av samarbetsrelationer. Försäljning sker endast i 
liten utsträckning till lokala kunder i Kista. Däremot är Stockholm som regi-
on den viktigaste marknaden för de produkter som produceras i Kista. Det-
samma gäller för företagens inköp med den skillnaden att inköpen i högre 
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utsträckning sker utanför Sverige. En viktig avvikelse från detta mönster, 
konstaterar författarna, är att det endast är konsultföretagen som kan sägas 
vara beroende av andra Kistaföretag som sin marknad. Denna avvikelse är 
intressant då den kan relateras till avhandlingens studieobjekt i och med att 
internetföretagen till stor del utgörs av just konsultföretag. 

Det finns naturligtvis studier som visar på motsatsen, det vill säga att det 
de facto förekommer samarbeten mellan aktörerna i den lokala miljön. Ex-
empel på detta är Scott och Kwok (Scott, 1983; Scott & Kwok, 1989) som 
tar upp företagslänkningarna inom andra agglomerationer av företag i hög-
teknologisk industri som till exempel Silicon Valley i Kalifornien. Författar-
na visar på starka koncentrationer av kretskort-producenter i Kalifornien. De 
identifierar ett omfattande system av köp- och säljrelationer mellan leveran-
törer och underleverantörer i den inomregionala miljön där transaktionskost-
naderna får en avgörande betydelse för industrins och företagens lokalise-
ring. Larsson och Lundmark (1991) konstaterar att Scotts studie av samarbe-
ten i Kaliforniens agglomeration av kretskortproducenter kanske är det un-
dantag som bekräftar regeln. 

Malmberg och Power (2004) sammanfattar litteraturen på området och 
kommer fram till att resultaten är varierande, men att tillgänglig empiri pekar 
mot att det generellt finns få transaktioner mellan företag i en lokal miljö. Ett 
undantag är till exempel så kallade klusterinitiativ där politiska åtgärder i 
syfte att skapa kluster och lokala eller regionala system av företag verkar 
generera vissa länkar och samarbeten mellan företag i en lokal miljö. 

En viktig kommentar till de studier som har refererats är att vilka variab-
ler som mäts får betydelse för de resultat som erhålls samt hur dessa ska 
analyseras. Det är till exempel självklart att den rumsliga avgränsningen får 
betydelse för vilka slutsatser som kan dras om omfattningen av lokala län-
kar. Detsamma gäller vilken sektor eller bransch som är undersökningens 
fokus när frågor om länkar, kopplingar och transaktioner inom den lokala 
miljön ställs. I till exempel Kistastudien (Larsson & Lundmark) konstaterar 
författarna att en liten andel av företagen i Kista köper och säljer sina pro-
dukter lokalt, det vill säga i Kista, men att merparten av deras inköp och 
försäljning sker med företag i Stockholm. Vad som är lokalt och inte är na-
turligtvis en avgränsningsfråga, man bör vara försiktig med vilka slutsatser 
man drar utifrån dessa avgränsningar. 

Ytterligare en kommentar är att länkarna kan vara mer eller mindre fre-
kventa och starka beroende på i vilket utvecklingsskede som en bransch eller 
miljö befinner sig. Olika tidpunkter i utvecklingen av till exempel ett kluster 
kan kräva mer eller mindre av lokala samarbeten (Malmberg & Power, 
2003). Audretsch och Feldman (1996) visar i en studie av innovativa kluster 
i USA att innovationer och kontakter i den lokala miljön tenderar att vara 
mer intensiva i ett tidigare skede i en branschs framväxt för att sedan dels 
avta men även spridas i rummet när branschen mognar. 
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Vad är då anledningen till att företag samarbetar? Det handlar om att före-
tag dels är specialiserade och inte har möjlighet att vare sig kvantitativt eller 
kvalitativt utföra samtliga moment i en produktionskedja på egen hand. En 
ensam aktör kan ofta inte själv tillverka alla komponenter utan är beroende 
av samarbetspartners eller leverantörer för att klara av att fullborda en viss 
produkt. I tjänsteföretag kanske det handlar om att de saknar en viss typ av 
kompetens för att utföra de moment som kunder efterfrågar. För det andra 
behöver företag samarbeta med andra aktörer för att till exempel gemensamt 
utveckla nya produkter eller processer. Enligt von Hippel (1988) kan leve-
rantörerna, i likhet med kunder, vara en viktig del i produktutvecklingen. 
Detta är naturligtvis sant även i internetbranschen där företagen ofta arbetar 
nära tillsammans med både kunder och leverantörer. 

Inom så kallade kreativa branscher som kultur-, musik- och reklamindu-
stri är de lokala länkarna generellt sett starkare än inom andra branscher och 
sektorer. Här har bland annat Grabher (2002a; 2002b) funnit att vissa bran-
scher (t.ex. reklambranschen i London) har en starkt utvecklad organisation 
och samordning för projekt och projektarbete. Projektarbeten inom branscher 
som reklam, design och andra kreativa verksamheter medför intensiva kon-
takter mellan en rad aktörer, som ofta är lokaliserade inom rumsligt begrän-
sade områden. Inom reklambranschens projektbaserade organisation finner 
Grabher täta samarbetsnätverk mellan dels klienter och reklambyrå, men 
även mellan reklambyrån och utomstående teknisk och kreativ arbetskraft 
(ofta frilans) samt mellan reklambyrån och andra reklambyråer eller relate-
rade byråer som är engagerade i projektet. 

Lokala, nationella och internationella leverantörer och 
samarbetspartners 
Tendensen är att forskningsresultaten i första hand pekar på att samarbeten 
och kontakter mellan företag inom en region inte är särskilt framträdande. 
Frågan här är hur situationen ser ut för internetföretagen i Stockholms inner-
stad. Förekommer det länkar mellan lokala producenter, leverantörer och 
samarbetspartners samt andra aktörer på den lokala marknaden? Eller är det 
så att de viktigaste leverantörerna och samarbetspartners finns utanför den 
lokala miljön? 

Studier av liknande branscher visar att graden av samarbete mellan före-
tag med relaterad verksamhet inom en viss region kan vara relativt hög. I 
Torontos (Brail & Gertler, 1999) agglomeration av multimediaföretag visade 
det sig 78 procent av företagens leverantörer (säljvolym) vara lokaliserade 
till Toronto. Av dessa är cirka 20 procent lokaliserade till samma stadsdel 
som det tillfrågade företaget. 
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En liknande studie av multimediaklustret i Stockholm (Sandberg, 1999) 
visar att företagen inom multimediabranschen bildar produktionsnätverk och 
att 75 procent av företagen uppger att de samarbetar med andra företag inom 
branschen. 

Former för samarbeten bland internetföretagen i 
Stockholms innerstad? 
Av de intervjuade internetföretagen i Stockholms innerstad uppger samtliga 
att de har någon form av samarbeten med andra företag. Nästan fyra av fem 
företag uppger att de har samtliga eller en majoritet av sina leverantörer och 
samarbetspartners inom Stockholms län. Endast få av företagen uppger att 
deras leverantörer och samarbetspartners är lokaliserade utanför Stockholms 
län. Några enstaka företag har sina viktigaste samarbetspartners och leveran-
törer utanför Sverige. 

Det är med andra ord vanligt att leverantörer och samarbetspartners till in-
ternetföretagen i Stockholm är lokaliserade till den lokala miljön, som i detta 
fall definieras som Stockholms län. Detta resultat går till viss del mot tidiga-
re forskningsresultat. 

Samarbeten mellan företag kan anta olika former. I första hand skiljer sig 
samarbetsformerna åt beroende på vilken typ av flöden som eftersträvas 
mellan de båda aktörerna. Dessa flöden kan bestå av till exempel kunskap, 
information, tjänster och material. Malmberg och Power (2004) exemplifie-
rar utbytet av kunskap genom tre olika samarbetsformer: affärstransaktioner 
mellan företag (det vill säga lokala producent-leverantör-relationer), före-
tagssamarbeten (ej egentliga [materiella] transaktioner, t.ex. gemensamma 
utvecklingsprojekt), samarbetslänkar eller partnerskap mellan företag och 
närliggande FoU-institut, universitet etc. För att förstå enskilda branscher 
kan det dock vara nödvändigt att mer specifikt gå in på detaljer i de samarbe-
ten som förekommer. Internetbranschen i Stockholms innerstad karakterise-
ras av en mängd olika typer av samarbetsformer mellan internetföretag och 
andra aktörer. Nedan presenteras sex samarbetsformer karakteristiska för 
internetbranschen. 

Samarbeten mellan internetföretag och reklambyråer 
Den kanske vanligaste samarbetsformen är i informella kontakter mellan 
webbyråer och viss mån internetkonsulter och andra (mer traditionella) re-
klamföretag som är lokaliserade i den lokala miljön. Ofta saknar dessa sam-
arbeten avtalade kontrakt och bygger istället på ett ömsesidigt förtroenden 
mellan parterna. 
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En första typ av samarbete innebär att internetföretag och reklambyrå 
gemensamt tar kontakt med en kund och även delar ansvaret gentemot denna 
kund57. Fördelen med detta samarbete är att deras gemensamma kontaktnät-
verk täcker flera potentiella kunder. Samarbetet innebär även att de kan er-
bjuda ett bredare utbud av tjänster och produkter. I denna samarbetsform 
finns möjligheten att dela upp de olika delarna i produktionskedjan så att 
internetföretaget tar hand om de delar som rör internet. 

För det andra sker samarbetet mellan traditionella reklambyråer och inter-
netföretag på uppdrag från reklambyrån, det vill säga att reklambyrån köper 
in den kompetens och de tjänster som internetföretaget kan erbjuda. I dessa 
fall är reklambyråerna direkta kunder till internetföretaget, och internetföre-
taget fungerar som leverantör till reklambyrån. Internetföretaget arbetar en-
dast indirekt med reklambyråns kund, det vill säga den ursprungliga beställa-
ren. Denna indirekta kontakt med kunden sker genom att reklambyrån har 
det övergripande ansvaret, vilket ofta innebär ansvar för den grundläggande 
tanken bakom marknadsföringen (t.ex. grafisk profil, form). Ett vanligt upp-
drag kan då vara att internetföretaget ska integrera den grafiska profilen i 
den tekniska lösningen (webblösningen). Då sker de huvudsakliga kontak-
terna mellan internetföretag och reklambyrå (angående t.ex. grafisk profil). 
Det måste dock till en direkt kontakt mellan internetföretag och den ur-
sprungliga kunden i de fall då implementeringen av den grafiska profilen ska 
integreras med redan befintlig teknologi, till exempel ett webbaserat affärs-
system, hos kunden. 

Kompetenskompletterande samarbeten mellan internetföretag 
I likhet med de samarbeten som sker mellan internetföretag och traditionella 
reklambyråer sker även samarbeten internetföretag sinsemellan och med 
andra typer av företag. Dessa samarbeten sker främst i syfte att bredda den 
kompetens som företaget besitter, till gagn för båda inblandade parter. Fler 
än två företag kan naturligtvis vara med i sådana samarbeten, även om koor-
dineringen i ett projekt försvåras om allt för många parter är inblandade. 

Dessa samarbeten rör i första hand företag inom kategorierna webbyråer 
och internetkonsulter och sker ofta mellan två internetföretag. Till exempel 
kan ett företag som är inriktat mot design vara i behov av tyngre teknisk 
kompetens för att utföra ett uppdrag åt en kund. Det kan även vara det om-
vända förhållandet där ett tekniskt kompetent företag behöver en samarbets-
partner eller leverantör med kompetens inom design. Detta är en vanlig lös-
ning för att kunna arbeta med större kunder och uppdrag då konjunkturen 
                               
57 Det är dock vanligast att reklambyrån tar det övergripande ansvaret gentemot kunden. Detta 
har att göra med att många företag, d.v.s. blivande kunder, har en traditionell syn på hur 
marknadsföring ska genomföras och därför i första hand vänder sig till traditionella reklamby-
råer. 
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pekar nedåt. I och med att många företag har blivit tvungna att minska sin 
personalstyrka och därmed även sin kompetens är denna typ av samarbete ett 
sätt att komma runt detta problem och ha möjlighet att öka respektive mins-
ka personalstyrka och kompetensbredd utifrån det aktuella projektet. 

Även denna typ av samarbeten sker vanligen under informella former. De 
uppstår snarare efter behov än utifrån kontinuerliga avtal och skrivna kon-
trakt. Det ömsesidiga beroendet och tilliten mellan företagen eller (naturligt-
vis) mellan enskilda individer anställda på företagen är stark och överens-
kommelserna är av ”gentlemannamässig” art (Företagsintervju 1124, Pro-
jektledare) där företagen, förutom att direkt samarbeta, även rekommenderar 
varandra då en kund eftersöker en viss typ av kompetens. 

Kompetenskompletterande nätverk 
Ett annat vanligt sätt att samarbeta på är att internetföretagen har nätverk 
eller ingår i nätverk av företag, frilansare och andra typer av kompetenser. 
Även här handlar det om att kunna växa (och krympa för all del) i takt med 
att kunderna och uppdragen växlar, både avseende storlek och efterfrågad 
kompetens. För att kunna ta uppdrag av skiftande storlek och varierande 
kompetenskrav är det viktigt för internetföretaget att ha tillgång till och ingå 
i ett nätverk (ej formellt) av företag för att snabbt kunna ställa om sin pro-
duktion efter de krav som potentiella kunder ställer. Det gäller att snabbt 
kunna integrera hela eller delar av produktionskedjan vid till exempel ett 
projektarbete. En konkurrenskraftig tillgång i internetföretaget är att ha kon-
takter i samtliga led i den vertikalt uppdelade produktionskedjan. Vid till 
exempel framställningen av en hemsida för en kund krävs inte endast webb-
produktion. Till detta kommer till exempel produkter och tjänster inom de-
sign, fotografi, undersökningsföretag, illustratörer, film och video, men även 
speciella programmeringstjänster såsom flash- och shockwaveprogrammera-
re samt tyngre programmeringstjänster (t.ex. C/C++ etc.). Vilken typ av 
kompetens som ett företag behöver komplettera med är naturligtvis avhäng-
igt den kompetens som redan existerar vid företaget. 

I första hand så gäller detta webbyråer och internetkonsulter, men även 
innehållsleverantörer utnyttjar ofta ett nätverk av leverantörer för framställ-
ning av olika typer av material för sin internetverksamhet. 

Formella partnerskap 
En annan typ av nätverksberoende internetföretag ingår i en mer formell 
kontext där nätverken är formaliserade och avtal är skrivna.  

En första typ av partnerskap är när internetföretaget ingår i ett nationellt 
eller internationellt nätverk av företag (t.ex. ett reklambyrånätverk). För in-
ternetföretaget är denna typ av samarbete fördelaktigt på så vis att nätverket 
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kan tillhandahålla både kunder och kompetens som inte finns in house i före-
taget. Istället för att internetföretaget helt på egen hand bygger upp kontakter 
med enskilda kunder, samarbetspartners och leverantörer kan företaget dra 
nytta av det redan befintliga nätverk som byrånätverket erbjuder. Ofta är 
organisationen eller företaget som tillhandahåller nätverket en stor nationell 
eller internationell aktör vilket ger skalfördelar där nätverket förgrenar sig 
till områden och verksamheter dit små företag själva har svårt att nå. 

En andra typ av samarbete är när två eller flera företag bildar ett partner-
skap, vilket innebär att företagen fortfarande är oberoende enheter men att 
avtal finns om samarbete i vissa verksamheter. Ett exempel på detta kan vara 
när ett större företag förhandlar ett så kallat ramavtal med en underleverantör 
om att köpa en viss mängd produkter eller ett visst antal timmar av en kon-
sult. Vanligt är att en webbyrå eller internetkonsult ingår i ett partnerskap 
med en större reklambyrå. En del av de intervjuade företag som saknar den-
na typ av partnerskap säger uttryckligen att det skulle vara önskvärt. 

När det gäller webbyråer och internetkonsulter så handlar partnerskapet 
eller nätverket i första hand om att skaffa nya uppdrag och kunder. För inne-
hållsleverantörerna är syftet med ett partnerskap ofta att finansiera själva 
verksamheten. Anledningen till detta kan härledas till svårigheterna för in-
ternetinnehållsleverantörer att kunna ta betalt för sina tjänster och produkter 
på internet. När internet under 1990-talet växte fram som en kanal för infor-
mation och underhållning stod många annonsörer för kostnaderna för att 
producera innehåll till internet. Efter den kraftiga nedgången i början av 
2000-talet, då många annonsörer helt eller tillfälligt gav upp internet som 
marknadsföringskanal, har det visat sig svårt för innehållsleverantörerna att 
själva börja ta betalt för sina produkter och tjänster. En väg ut för innehålls-
leverantörerna har varit att liera sig med andra företag och bilda partnerskap. 
Dessa samarbeten går ofta ut på att till exempel en stor annonsör tar hjälp av 
en innehållsleverantör för att skapa innehåll på internet och därigenom kun-
na marknadsföra sitt företags produkter eller tjänster. Alternativt är det inne-
hållsleverantören som söker partnerskap med etablerade, stora företag för att 
nå ut med sina tjänster och produkter. 

Samlokalisering 
En annan typ av väl integrerat, men inte lika formaliserat samarbete som till 
exempel nätverksföretag och partnerskap är när två eller flera företag väljer 
att lokalisera sig i gemensamma lokaler. Fördelarna med samlokalisering 
liknar de som kan erhållas i ett formellt eller informellt nätverk av företag. 
Ytterligare fördelar nås naturligtvis genom att den rumsliga närheten gör 
kommunikationen mellan företagen och dess anställda mindre komplicerad. 
En annan fördel är att samlokaliseringen kan skapa en kreativ miljö där olika 
typer av kompetenser samlas och interagerar. Detta kan vara särskilt viktigt 
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för mindre företag som kan ha svårt att själva skapa en kritisk massa. En 
nackdel, eventuellt, är att det är svårare att vara flexibel, det vill säga att 
välja exakt de samarbetspartners man vill då de sociala relationerna kräver 
att de rumsligt nära kontakterna utnyttjas i första hand. Detta problem är 
dock marginellt och kan även finnas i andra, rumsligt mer spridda, nätverk. 
Från företagens sida är ofta blandningen av de företag som är lokaliserade i 
samma lokaler ett medvetet val. Detta för att snabbt och smidigt kunna er-
bjuda nuvarande och framtida kunder bättre service och ett större urval. 

Leverantörssamarbeten (produkter och tjänster) 
I vissa, mer formella, relationer mellan internetföretag och deras leverantörer 
sker affärstransaktioner i form av försäljning av produkter och tjänster. Des-
sa kan liknas vid explicita (under)leverantör-köpar-relationer där internetfö-
retagen beställer produkter eller tjänster av andra företag för att kunna utföra 
sin egen produktion. 

Ett exempel på denna typ av kontakter mellan företag är när ett internetfö-
retag producerar en webbsida till en kund. En vanlig önskan från kunden är 
att de själva ska kunna uppdatera innehållet på sin webbsida. Detta kan 
genomföras genom speciella program som tillhandahålls av olika företag. 
Många av de webbyråer och internetkonsulter som inte har kompetens på 
tyngre programmering har sällan egna uppdateringsprogram och köper där-
för in dessa av andra internetföretag eller andra typer av teknologiföretag. 

Andra exempel kan vara att ett internetföretag köper utbildningstjänster 
till deras produkter eller specifika lösningar för betalning via internet för 
webbaserade affärslösningar. 

Ej heller i dessa samarbeten är det särskilt vanligt med skrivna kontrakt 
som till exempel reglerar storleken på inköpen eller vilken leverantör inter-
netföretaget måste vända sig till. Kontakterna sker oftast genom redan eta-
blerade nätverk eller genom tips och information från konkurrenter eller 
samarbetspartners. 

Ett annat exempel på mer formella relationer mellan internetföretag och 
leverantör är när en innehållsleverantör behöver tjänster som rör hosting etc, 
det vill säga köpa eller hyra in sig på utrymme eller plats på en server för att 
kunna ha sin webbplats på internet. För många innehållsleverantörer är den-
na relation den i särklass viktigaste då de flesta innehållsleverantörer är helt 
beroende av att deras innehåll och tjänster ligger uppe på internet. Om deras 
webbsida skulle ligga nere under kortare eller längre tid innebär det ofta 
direkta förluster i form av uteblivna kontrakt, affärsuppgörelser och transak-
tioner (ofta med slutkonsumenten). 

När det gäller webbyråer och internetkonsulter händer det att de blir kon-
taktade av hostingföretag med erbjudanden om partnerskap. Detta för att 
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webbyråerna och internetkonsulterna ska erbjuda sina kunder att lägga upp 
sina webbsidor via en viss hostingleverantör. 

Riskhantering och projektarbete – orsaker till samarbete 
inom internetbranschen 
Vi kan nu konstatera att det förekommer samarbeten mellan internetföretag 
och andra företag i den lokala miljön, vilket enligt forskningslitteraturen är 
något som inte ska tas för givet. Vi har även tittat närmare på vilken typ av 
samarbeten som sker mellan företagen. Nedan kommer internetbranschens 
samarbetsbehov att analyseras utifrån två relaterade begrepp: riskhantering 
och projektarbete. Anledningen till att just dessa faktorer tas upp som orsa-
ker till samarbete beror på att de var ett återkommande tema i de intervjuer 
som genomförts. Med riskhantering avses hur företag, och i detta fall inter-
netföretag i Stockholms innerstad, hanterar risk i sin ekonomiska vardag. 
Det andra begrepp som analyseras är projektarbetsformen vilket behandlar 
det arbetssätt som anammats av många typer av ekonomiska verksamheter 
och som även har diskuterats livligt inom både massmedia och forskning. 
Båda begreppen har i allmänhet relaterats till nya snabbt framväxande verk-
samheter som till exempel internetbranschen och andra kreativa och kulturel-
la branscher. 

Riskhantering 
Med riskhantering avses hur internetbranschen och mer specifikt internetfö-
retag hanterar olika typer av risker som existerar i en ung, framväxande 
bransch, men också i en bransch som karakteriseras av korta projekt och 
föränderliga kundrelationer. Ett samhälle under utveckling är också ett sam-
hälle med stora risker för företag och individer. Detta på grund av att risk är 
associerat med att pröva sig fram på okänd mark där konsekvenserna av att 
lyckas och att inte lyckas ofta är stora (Holmberg & Strannegård, 2002). För 
internetbranschen är detta ett faktum då få branscher under de senaste de-
cennierna upplevt så stora omvälvningar på så kort tid som internetbran-
schen. 

Banks et al. (2000) beskriver så kallade kulturella industrier utifrån ett 
riskhanteringsperspektiv och konstaterar att små företag inom kulturella 
industrier genomsyras av risker och risktagande. De måste hela tiden vara 
innovativa, flexibla, kreativa, idédrivna och ständigt beredda på förändring 
och att anpassa sig till nya villkor och förhållanden. De menar vidare att det 
sätt som individer och grupper hanterar risker i sin vardag säger mycket om 
hur samhället ser ut. Men även i ett snävare perspektiv kan riskhantering tala 
om till exempel hur en bransch är strukturerad och vilka processer som på-
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verkar aktörerna i en viss kontext. Inom samhällsvetenskapen har analyser 
av riskhantering fått en allt starkare ställning beroende på att man har lyft 
fram betydelsen av fenomen som osäkerhet och instabilitet, både för samhäl-
let i stort och för företags ekonomiska vardag. 

Bakgrunden till just kulturindustriers och kreativa branschers (inklusive 
internetbranschen) utsatta position har att göra med att de verkar inom sub-
jektiva och oförutsägbara marknader där produktens värde bedöms utifrån 
till exempel estetiska värderingar. Samtidigt är företagens mål inte alltid 
vinstmaximering, utan snarare att behålla en position som kreativt ledande 
och relevant (Crewe & Beaverstock, 1998). Företagens konkurrenskraft be-
står i att de investerar i förmågan att finna och profitera på de korta livs-
rummen för trender, stilar och symboler. Detta för att skapa ny kunskap vil-
ken kan omsättas i produkter och tjänster i framtiden. Det är denna typ av 
instabilitet och osäkerhet som gör att riskhantering blir central för sådana 
företag (Banks et al., 2000). 

Det ska dock inte glömmas bort att det ofta är en fråga om relativt låg fi-
nansiell risk för många företag inom kulturella industrier (detta gäller även 
för internetbranschen). Till exempel är kostnaderna för maskiner och dylikt 
låg då de flesta internetföretag kan starta sin verksamhet med enbart kostna-
derna för datorer samt personalkostnader och lokalhyror. Den verkliga inve-
steringen sker istället i form av personliga kunskaper som entreprenören och 
de anställda är beredda att investera i företaget (Banks et al., 2000; Bell, 
1974). Ett resultat från Banks et al. (2000) intervjuundersökning är att före-
tagen är beroende av sina sociala nätverk och närheten till andra företag med 
liknande verksamheter (kluster). Detta för att minimera riskerna och försäkra 
sig om i första hand det kulturella och i andra hand det ekonomiska värdet av 
företaget. Ett sätt för till exempel innehållsleverantörerna att minimera risk 
är att skapa så kallade communities på internet runt sina tjänster och produk-
ter för att på så vis befästa relationen mellan företaget och dess kunder och 
därmed öka kundens incitamentet till att vara trogen ett visst företag (Power 
& Jansson, 2004). 

För små företag inom kreativa industrier är immateriella eller intellektuel-
la resurser särskilt viktiga eftersom det är företagens idéer som är deras mest 
värdefulla och ibland enda resurs. Eftersom dessa resurser är svåra att skyd-
da från andra aktörer blir det betydelsefullt att kunna bygga förtroende och 
skapa tillit till aktörer i den lokala miljön (Banks et al., 2000). När det gäller 
internetbranschen ligger en stor del av konkurrenskraften i att ha nya och 
fräscha idéer58. Därför är det av extra stor betydelse att kunna skydda dessa 
idéer från spridning innan de når ut på marknaden via ’rätt’ kanaler. Särskilt 
när samarbeten sker med flera frilansare och ibland även mellan och över 

                               
58 Se diskussion i kapitel 6. 
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företagsgränserna är det angeläget att kunna lita på sina medarbetare, samar-
betspartners och leverantörer. 

Morgan (2004) menar att det krävs gemensamt språk och längre, inarbe-
tade, nära relationer för att skapa tillit och förtroende. Detta för att överbryg-
ga eventuella missförstånd och kunna förstå den motsatta partens situation. 
Fördelarna med att bygga tillit med aktörer i en lokal miljö är att det under-
lättar förståelsen och trovärdigheten mellan olika parter. Detta i sin tur mi-
nimerar risk och osäkerhet. Det främjar även lärande då information flödar 
lättare mellan personer som förstår och litar på varandra. 

Medan företag inom mer formellt strukturerade branscher ofta möter ris-
ker genom att utöka eller slå samman juridiska och administrativa enheter så 
saknar företag inom kreativa branscher ofta resurser till att byråkratisera sina 
arbetsprocedurer. Istället utvecklar de kvalitativt starka personliga relationer 
med sina klienter och personer som de trivs med och kan samarbeta med 
(Banks et al., 2000). I internetbranschen i Stockholm kan denna tillit mellan 
parterna illustreras av att formella avtal sällan upprättas mellan företag när 
det gäller samarbeten eller dylikt. I den föränderliga miljö som internetbran-
schen har utgjort från mitten av 1990-talet och framåt med fluktuationer i 
medieintresse, verksamhetsinriktningar, och som en följd av detta ekono-
miska upp- och nedgångar, har det varit svårt att bygga upp fasta relationer 
mellan företag, kunder och leverantörer. Ofta sker vändningarna så snabbt i 
branschen att det inte finns tid till att skriva formella kontrakt, men bristen 
på formella kontrakt har ofta sin grund i att det ekonomiska utrymmet för ett 
företag eller ett projekt är begränsat. Ett av intervjuföretagen svarar på frå-
gan om de har formella kontrakt skrivna med sina leverantörer: 

Nej, det kan jag inte påstå, utan det man gör är att man kommer överens om 
nånting. Men det handlar ju mycket om…nån man har förtroende för. Man 
har en relation. Man frågar hur lång tid nånting tar och de säger att det tar 15 
timmar och man frågar vad han vill ha för det: ”Okej, men du får inte lägga 
mer tid än så här och det får inte kosta mer än så här” (Företagsintervju 1016. 
Webbyrå) 

Det är viktigt att kunna hålla de informella överenskommelserna strikta så att 
parterna kan lita på varandra, men även att de är flexibla i sin struktur och att 
innehållet i överenskommelsen lätt kan förändras utifrån nya direktiv. De 
överenskommelser som görs med leverantörer (och frilansare) är sällan ex-
klusiva utan internetföretagen har rätt att använda sig av den leverantör som 
fungerar bäst i ett specifikt projekt. För att kunna bygga upp tillit och förtro-
ende är det viktigt med nära relationer som enklast byggs upp i täta miljöer 
där fysisk närhet är en starkt bidragande faktor till kontaktskapande. 

De informella och lösa överenskommelserna är ett sätt att minska riskerna 
i en oförutsägbar ekonomisk kontext och istället för att rekommendera andra 



Internetbranschen i Stockholms innerstad 
 

 

106 

företag och ta hjälp av leverantörer och frilansarbetare så försöker företagen 
att göra så mycket som möjligt av arbetet själva. 

Men det är tyvärr så inom alla affärsverksamheter att när marknaden är kärv, 
så tufft som det är idag, så prioriterar man sina egna grejer. Och det här med 
andrahandsförsäljning [rekommendation]….då får den vara. (Företagsintervju 
1232. Internetkonsult) 

Det verkar då rimligt att dra slutsatsen att de korta kontrakten och oviljan att 
etablera mer långvariga formella relationer och kontrakt med kunder, leve-
rantörer och samarbetspartner är ett sätt att hantera risk. Det vill säga att 
parterna snabbt kan dra sig ur ett samarbete om det inte är lönsamt eller ut-
vecklande för företaget. Och då blir informella och kontraktslösa relationer 
ett sätt eller uttryck för att snabbt ’lämna ett skepp som sjunker’. Med andra 
ord kan hela den relationsstruktur som utvecklats bland internetföretagen i 
Stockholm ses som påverkad av hur snabbföränderlig och riskfylld markna-
den är och har varit. 

Ytterligare ett sätt att hantera risk är att när en bransch växer fram söker 
sig enskilda individer till andra likasinnade för att få stöd för sina idéer. 
Utanför en viss kontext kan det vara svårt att få gehör för innovationer som 
går vid sidan av de traditionella stigarna. Detta får entreprenörer och företag 
att lokalisera sig nära varandra i en slags försvarsställning. I en snabbt förän-
derlig kontext blir lokaliseringen nära andra likasinnade ett sätt att bekräfta 
sin egen existens, särskilt i ett stadium av en branschs framväxt då den ännu 
inte hunnit etablera sig på de traditionella arenorna. 

Projektarbetsformen 
Ett konkret exempel på hur företagen i Stockholm hanterar risk och kom-
plexa situationer i en snabbt föränderlig miljö är projektarbetsformen. När 
man studerar, kategoriserar och strukturerar ekonomiska verksamheter är det 
vanligt att se till hur dessa är organiserade59 och en karakteristisk förändring 
som har skett de senaste decennierna är att projekt och temporära organisa-
tioner blivit allt vanligare (Blomé, 2001; Ekstedt et al., 1999; Lindberg & 
Rundkvist, 1999). 

Goodman (1981, s. 2) definierar projekt eller ’temporära system’ som ”a 
set of diversely skilled people working jointly on a task of some complexity 
over a limited period of time”. Med andra ord involverar ett projekt flera 
personer, och, kanske än viktigare, flera typer av kompetenser. Ett projekt är 
även avgränsat i tiden då sammansättningen av personer och kompetenser 

                               
59 Några exempel bland många är Masseys (1984) ’rumsliga arbetsdelning’ (the spatial divi-
sion of labour) eller Piore och Sabels (1984) ’andra industriella uppdelning’ (the second 
industrial divide). 
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vanligtvis upplöses då arbetsuppgifterna är utförda. Grabher (2002a) utveck-
lar denna definition genom att inkludera fem kännetecken för projekt. För 
det första är själva legitimeringen av ett projekt baserad på en viss uppgift 
eller ett mål. För det andra är ett projekt ett beroendeförhållande där de del-
tagande aktörerna är beroende av varandras koordinerade kompetenser. För 
det tredje är projekt ofta sammanhållna av en projektledare. För det fjärde 
karakteriseras projekt av maktrelationer och en tydlig hierarki mellan parter-
na beroende på ställning och arbetsuppgifter i projektet. Slutligen känne-
tecknas projektet av deadlines, vilka utgör själva grunden i temporära system 
eller projekt genom att de fungerar som ett institutionaliserat upplösande av 
projektet. 

Från mitten av 1980-talet och framåt har länkar mellan företag och nät-
verk i allt högre utsträckning setts som relevanta objekt för analyser av eko-
nomiska verksamheter och processer (Grabher, 2002a). Detta innebär ett 
visst nytänkande då företagens gränser inte längre tas för givna vilket medför 
att synen på företaget som ensamt övergetts till förmån för ett perspektiv där 
flöden mellan företag och individens roll (d.v.s. företagens anställda) får en 
allt mer framträdande position60. Under 1990-talet har forskningen om arbe-
tets organisation uppmärksammat de flytande gränserna mellan enskilda 
företag och istället fokuserat på projektarbete (se Ekstedt et al., 1999; 
Ekinsmyth, 2002). Diskussionen om projekt som temporära system (Lundin 
& Söderholm, 1995) har vidgat synen på relationer mellan företag till att 
även inkludera relationer på det personliga planet. Vissa forskare menar att 
projektarbetsformen har fått en så betydande roll i dagens ekonomi att den 
traditionella företagsstrukturen bryts upp och att man istället kan tala om så 
kallade Jag AB (”Me Inc.”), vilka utgörs av enskilda individer som valt att 
arbeta tillsammans under ett gemensamt namn (Salzer-Mörling, 2002, s. 
113). 

Den temporära karaktären av projektbaserade arbetsorganisationer utma-
nar några vanliga antaganden om arbetets organisation, framförallt rörande 
lärande, som finns inom ekonomisk-geografisk forskning (se t.ex. Maskell & 
Malmberg, 1999a; Morgan, 1997), men även i litteratur rörande lokalt för-
ankrade industriella distrikt (Boschma & Lambooy, 2002). Denna litteratur 
tenderar att betona långvariga relationer vilka genererar tillit som i sin tur 
ligger till grund för lärande och innovationer, särskilt vid komplexa proces-
ser. Projektens tillfälliga karaktär behöver dock inte nödvändigtvis stå i mot-
sats till det långsiktiga lärandet. Även om projektet i sig är avgränsat i tiden 
och därmed skulle kunna innebära att den kunskap som ackumulerats i pro-
jektet försvinner så kommer den nya kunskap som skapas fortfarande att 
spridas och därmed kollektivt ackumuleras i de nätverk som personerna ar-

                               
60 Se Maskell (2001b) för en mer ingående diskussion kring och kritik mot företaget som 
analysenhet inom den ekonomiska geografin. 
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betar i (Grabher, 2004). Projektteam är ofta ett resultat av väl förankrade och 
långvariga relationer mellan de individer som är engagerade i projektet (Sy-
dow & Staber, 2002). 

Grabher (2002b) menar att beroendet mellan projekt och de företag, per-
sonliga relationer och företagsnätverk ur vilka projekten tar sina resurser 
visar upp ett organisatoriskt och fysiskt rum som kan liknas vid en projekt-
ekologi (project ecology). I sin beskrivning av projektbaserade organisatio-
ner gör han skillnad mellan interna och externa projekt i relation till företa-
get. Det interna projektet sker inom företaget och byggs upp runt den person 
i företaget som handhar kontakterna med kunden (eller en projektledare). 
Projektgruppen består av flera olika personer och kompetenser sammansatta 
för det specifika projektet. Det externa projektet är ofta förankrat hos ett 
enskilt företag men involverar flera andra aktörer (företag och/eller frilansa-
re). 

Även inom internetbranschen i Stockholms innerstad sker både interna 
och externa projektarbeten sett från företagets sida. Det intressanta med före-
tagen i Stockholm är att de är relativt små och därmed ofta saknar viktig 
kompetens som krävs för att färdigställa specifika projekt. Detta ökar beho-
vet av externa projekt där fler parter förutom det enskilda företaget deltar i 
samarbetet. 

Kännetecknande för projektbaserad arbetsorganisation, visar Grabher 
(2002b) i sin studie av reklambranschen i London, är hur de personliga nät-
verken expanderar projektet utanför det enskilda företagets gränser. Dessa 
nätverk utgör den grundläggande sociala infrastrukturen för projekten då de 
ger tillgång till lokala kompetenspooler och informationskällor. Grabher 
identifierar här två typer av nätverk varav det första är så kallade klientnät-
verk. Personerna i detta nätverk är de som handhar kontakt och kontrakt med 
företagets kunder. Den andra typen är kreativa nätverk som består av de 
personer som producerar själva innehållet i en produkt eller tjänst. Inom 
internetbranschen i Stockholm är dessa två typer av nätverk inte lika lätta att 
identifiera vilket återigen beror på att många företag inom internetbranschen 
är relativt små. Detta för med sig att de personer som sköter kontrakt och 
kontakter med kunder många gånger är samma personer som är ansvariga för 
produktion och kreativa aspekter av projekten. 

I internetbranschen i Stockholm sker kontakterna i produktionsnätverken 
eller de kreativa nätverken på informell väg. Ofta sluts inga överenskommel-
ser utan att företagen eller de individer som initierar kontakterna har en rela-
tion sedan tidigare. 

Dels så är det mycket kontakter från de som jobbar här. Folk som jobbar här 
som har jobbat någon annanstans tidigare som känner nån frilansare som dom 
anlitat tidigare, eller känner nån som blev uppsagd. Alltså personliga rekom-
mendationer väger ju tungt. Om det är nån vars omdöme man litar på som 
säger att: ”Den här killen är bra” (Företagsintervju 1011. Webbyrå) 
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Företagen inom kulturella industrier tenderar att i första hand arbeta med 
aktörer som de känner till namn och gärna på ett personligt plan. Särskilt 
gäller detta de personer (frilansare) eller företag som används när ett projekt-
team sätts ihop eller en viss typ av uppgift ska utföras. Detta har ofta att göra 
med att risken för att få idéer stulna och spridda till obehöriga ökar när de 
inblandade aktörerna är främmande för varandra (Banks et al., 2000). 

Men det där är ju också lite grann klubben av reklambyråer i Stock-
holm…folk byter ju jobb med varandra i stort sett, vilket är en fördel för då 
få man hela tiden nya kontaktytor. Först arbetar de på en reklambyrå och sen 
börjar de jobba ett tag på ett produktionsbolag, och det är ju väldigt bra för 
oss (Företagsintervju 1107. Webbyrå) 

De uppdrag företagen är involverade i går med andra ord främst till leveran-
törer och samarbetspartners som de använt sig av tidigare, särskilt inom vis-
sa grupperingar där ’alla känner alla’ och personer byter arbeten med var-
andra. Genom denna process sprids både det egna och andras anseenden och 
kompetens. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har internetbranschen i Stockholms innerstad diskuterats och 
analyserats med avseende på lokala leverantörer och samarbetspartners. Ma-
joriteten av litteraturen på området menar att lokala formella samarbeten 
mellan aktörer inom samma eller relaterade branscher är relativt sällsynta. 
Detta är något som även gäller för internetbranschen i Stockholms innerstad. 
Det saknas dock inte formella kontakter mellan internetföretag och andra 
aktörer. Däremot visar det sig att merparten av internetföretagen har 
kopplingar till andra aktörer i sina nätverk. Detta har att göra med att inter-
netföretagen ofta är små företag utan full kompetens för de uppdrag som de 
utför. För att utföra dessa uppdrag behövs ett nätverk där olika kompetenser 
finns både tidsmässigt och rumsligt nära. Detta återspeglas även i att många 
informella kontakter sker i syfte att tillsammans med en partner söka kunder. 

I kapitlet har även orsakerna bakom samarbetena diskuterats. Detta har 
gjorts utifrån begreppen riskhantering och projektarbetsform. Riskhantering 
beskriver hur företagen bemästrar situationer där samarbeten sker på en i 
första hand informell basis och där samarbetsformerna baseras på det förhål-
lande att det existerar gemensamma normer som reglerar de ofta informella 
och kontraktslösa samarbetena. Projektarbetsbegreppet beskriver de former 
av samarbeten som finns mellan internetföretag och deras leverantörer och 
samarbetspartners. Projektarbetsformen kan i sig ses som ett svar på de ris-
ker som små företag inom kulturella industrier upplever i och med osäkra 
marknader och snabba preferensförändringar. 



 

 

 
 
 



 
 

8. Mördande eller sporrande konkurrens? 

En generell uppfattning om konkurrens är att starkare aktörer konkurrerar ut 
svagare aktörer och att dessa konkurrenter aldrig har kontakt med varandra 
eller ens känns vid sin konkurrent. Att den starkare parten vinner över den 
svagare är naturligtvis ett ofrånkomligt inslag i konkurrensutsatta verksam-
heter. Frågan som ställs i detta kapitel berör istället konkurrens och framför-
allt fysisk närhet mellan konkurrenter samt vilka eventuella positiva 
och/eller negativa effekter detta kan ha för internetbranschen i Stockholms 
innerstad. Kan konkurrens och rivalitet verka sporrande och kan konkurren-
ter dra nytta av att vara lokaliserade till samma miljö, eller är det istället så 
att de lokala konkurrenterna existerar sida vid sida utan att ta notis om var-
andra, att konkurrenter aldrig blir rivaler? 

Konkurrens och rivalitet som agglomerationsfördel 
I vissa länder och regioner där konkurrensfördelar som till exempel lägre 
produktionskostnader i stor utsträckning är neutraliserade och skalfördelar 
påverkas av snabba produktionsförändringar är det istället dynamisk konkur-
rens, det vill säga flödet av information rörande teknologi, marknad och 
rivaler som är avgörande. Forskningen har idag övergett statiska förklarings-
faktorer bakom företags lokalisering till förmån för mer dynamiska faktorer 
såsom kontinuerlig uppgradering av arbetskraften, teknologi, infrastruktur 
och kapitalresurser samt andra specialiserade och stödjande verksamheter, 
sofistikerade kunder, en kritisk massa av leverantörer och närvaron av lokalt 
baserade konkurrenter. Detta har bland annat lett till att lokala leverantörer 
uppfattas som betydelsefulla, inte så mycket beroende på kostnadseffektivi-
teten, utan för informationsutbyten och som resurs för ökad innovationstakt. 
Konkurrens och rivalitet handlar här inte endast om utslagning utan om ef-
fektiviteten i relationerna mellan lokala aktörer och om de motiv som driver 
aktörerna till utveckling. Närhet, i rumsliga, kulturella och kontextuella ter-
mer, till kunder, huvudleverantörer, rivaler och institutioner är värdefull i en 
dynamisk konkurrensmodell eftersom den har betydelse för informationsflö-
det, formen för utbytet och aktörernas motivation (Basant, 2002; Porter, 
1994). 
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Även om Marshall (1890/1920) redan för många år sedan pekade på de 
fördelar som kan uppstå i en konkurrensutsatt miljö där en mängd olika före-
tag sysslar med liknande verksamheter har ändå fokus i studier av agglome-
rationer, lokala miljöer och system i första hand legat på samverkan mellan 
företag. Ett undantag från detta har varit Porter (1980, 1990, 1994, 1998, 
2000) som i flera arbeten drivit tesen att rivalitet är en väsentlig del av ett 
dynamiskt kluster. Gemensamt för dessa arbeten är att Porter hävdar bety-
delsen av rumslig koncentration för främjandet av lokal rivalitet vilket i sin 
tur stärker en regions konkurrenskraft. Men generellt verkar den agglomera-
tionsteoretiska forskningen studera konkurrenter och rivaler utifrån ett per-
spektiv där i första hand negativa aspekterna fokuseras och de dynamiska 
effekter som kan uppstå mellan lokala rivaler är negligerade. 

Förutom Porter är det dock ett växande antal forskare som tagit upp frå-
gan om betydelsen av lokala konkurrenter och rivaler för kunskapsspridning 
och innovation och som mer explicit tar fasta på effekterna av rivalitet och 
konkurrens (Boari et al. 2003; Chen, 1996; Cohen & Fields, 1999; Gertler, 
2003b; Malmberg & Maskell, 2002; Malmberg & Power, 2003; Maskell, 
2001a). Det finns till exempel ett flertal studier som behandlar sambandet 
mellan företags innovationsförmåga och lokal konkurrens (Gao, 2004; Saka-
kibara & Porter, 2001). Andra studier har försökt visa den lokala rivalitetens 
betydelse för kunskapsskapande. Boari et al. (2003) har studerat italiensk 
förpackningsindustri och funnit att rivalitet är en kognitiv och social dimen-
sion vilken existerar i bakgrunden av konkurrensutsatta affärsrelationer. 
Författarna gör även en skillnad mellan vad de beskriver som intensiv rivali-
tet och enkel konkurrens. De beskriver konkurrens som ett mer generellt 
fenomen än rivalitet som i första hand handlar om individuella företag och 
aktörer som agerar och tävlar mot varandra på en lokal marknad. Empiriskt 
visar de att rivalitet är en drivande kraft bakom entreprenörernas ansträng-
ningar att förstå och tolka den omgivande miljön. På ett mer individuellt plan 
visar Power och Hallencreutz (2002) i en studie av den jamaicanska musik-
industrin hur den lokala rivaliteten har skapat en miljö karakteriserad av hög 
innovationshastighet och snabba informationsflöden. 

I en kritik av tidigare forskning rörande klusterfenomenet Silicon Valley 
(se t.ex. Saxenian, 1994) tar Cohen och Fields (1999) upp det sociala kapital 
som är kittet i den miljö som utgör Silicon Valley. Med socialt kapital menar 
de inte den form som Putnam (1993) studerar där socialt kapital definieras 
som graden av civilt engagemang (networks of civil engagement) utifrån de 
förtroenderelationer som uppstår i lokala institutioner vilka i sin tur bygger 
på en gemensam kultur och historia som är sammanvävd med lokala ekono-
miska verksamheter. Cohen och Fields konstaterar istället att miljön i Silicon 
Valley karakteriseras av att alla i första hand är främlingar inför varandra 
och att ”nobody knows anybody else’s mother” (s. 109). Det sociala kapita-
let i Silicon Valley bör snarare förstås i termer av samverkande partnerskap 



Mördande eller sporrande konkurrens 
 

 

113 

(collaborative partnerships) där de enda likheterna med Putnams civila enga-
gemang är relationernas nätverksstruktur. Till viss del kanske Cohen och 
Fields undervärderar de sociala relationerna mellan ekonomiska aktörer då 
de i första hand ser relationerna som uttryck för rent ekonomiska transaktio-
ner: The network environment […] is the outcome of historically conditio-
ned, specifically chosen collborations between individual entrepreneurs, 
firms, and institutions focused on the pursuit of innovation and its commer-
cialization” (s. 109). Detta blir tydligt i en jämförelse med internetföretagen i 
Stockholms innerstad där entreprenörers drivkrafter och bakomliggande 
strategier i allt väsentligt är påverkade av djupt förankrade social relationer. 
Det viktiga som Cohen och Fields lyfter fram är att forskningen inte kan 
bortse från betydelsen av antagonistiska relationer i en lokal miljö. 

I likhet med flera av de agglomerationsfaktorer som studeras i denna av-
handling är den empiriska bevisningen beträffande lokala konkurrenter och 
rivalers eventuella betydelse för företag i samma miljö bristfällig. Dels är 
antalet studier som tar upp betydelsen av lokala rivaler begränsat, dels är 
resultaten ambivalenta. 

Boari et al. (2003) har studerat fenomenet med lokala konkurrenter och 
rivaler och konstaterar att företag i allmänhet har svårt att identifiera fler än 
ett fåtal företag som sina konkurrenter, men att den rumsliga närheten är 
avgörande för vilka och hur många rivaler och konkurrenter som kan identi-
fieras. En annan anledning till varför företag har svårt att peka ut sina kon-
kurrenter är att de inte konkurrerar om samma kundkrets eller har samma 
marknadsfokus trots ett liknande tjänste- eller produktutbud. I denna situa-
tion är det ingen idé för ett företag att engagera sig i andra företag i annat fall 
än om det konkurrerande företaget besitter kunskaper eller andra egenskaper 
som är avgörande för det egna företagets överlevnad (Chen, 1996). 

Malmberg och Power (2004) konstaterar att även om både innovationsri-
kedom och innovationstakt kan relateras till lokala rivaler är det naturligtvis 
möjligt att företag kan vara kreativa och innovationsstarka även utan lokala 
konkurrenter. Det finns exempel där lokala konkurrenter är helt frånvarande 
och där istället internationella/globala konkurrenter är av betydelse (Malm-
berg et al., 2000) eller där konkurrenter inom samma bransch spelar en 
obetydlig roll i jämförelse med de kunskapsflöden som sker mellan olika, 
men samlokaliserade branscher (Glaeser et al. 1992). 

Konkurrens och kunskapsflöden i agglomererade miljöer 
Rivalitet i en lokal miljö kan vara mer intensiv än mellan fysiskt åtskilda 
aktörer. Rumslig närhet ökar sannolikheten för att aktörerna känner till, inte 
bara affärsmässig information, utan även privata detaljer vilket gör rivalite-
ten mer personlig och känslofull. Detta kan i sin tur skapa ett tryck på aktö-
rerna att förbättra sin verksamhet eller produkt för att bli bättre än sin lokala 
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rival. I och med att rivalerna är samlokaliserade blir de mer synliga för var-
andra vilket underlättar observation och imitation. På detta sätt kan lokala 
rivaler bli mer effektiva än företag vars konkurrenter är lokaliserade på andra 
platser (Malmberg & Power, 2003). Närhet har även betydelse för i vilken 
utsträckning företag kan bli observerade, iakttagna eller avlyssnade. Precis 
som människor som bor i samma kvarter inte kan undgå att se vad som för-
siggår på grannens tomt (på gott och ont) så har företag lokaliserade i samma 
miljö många gånger detaljerad information om företag i sin närmaste omgiv-
ning (Malmberg & Maskell, 2002). Detta gäller även om företaget inte har 
någon systematisk övervakning av sina konkurrenter. Om ett närliggande 
företaget sysslar med en relaterad eller liknande verksamhet är sannolikheten 
stor att dess grannar lätt kommer över information om företaget även om 
övervakningen endast sker indirekt. Samlokaliserade företag får även räkna 
med att jämföras med varandra. Det är svårare att hävda att konkurrenterna 
har olika typer av konkurrensfördelar om konkurrenten ifråga är lokaliserad 
på samma gata eller i samma stad som ens eget företag. I och med att samlo-
kaliserade konkurrenter delar liknande kontextuella förutsättningar, möjlig-
heter och hinder är det lättare för företagets ledning, ägare, anställda och 
andra att uppmärksamma ett företags styrkor och svagheter. Detta innebär att 
den lokala konkurrensen kan vara hårdare än konkurrensen mellan rumsligt 
separerade konkurrenter. Framgångsrika idéer och lösningar blir snabbt all-
mängods för andra företag i den lokala miljön då de lätt kan ta till sig nya 
trender och inkorporera dem i sin egen verksamhet. Om varje företag sedan 
bidrar med egna idéer till redan allmänt spridda idéer förblir innovationstak-
ten hög och den lokala miljön dynamisk. Det är dock viktigt att poängtera att 
medan företag i till exempel en vertikal produktionskedja per definition mås-
te interagera så innebär den typ av övervakning som diskuteras här inte nöd-
vändigtvis täta kontakter eller interaktion. (Malmberg & Maskell, 2002). 

Informationsspridning är mer effektiv i lokala miljöer med närhet mellan 
aktörerna. Särskilt gäller detta så kallad tyst kunskap som är svår att översät-
ta och som inte utan svårigheter kan kommuniceras mellan två rumsligt åt-
skilda individer. Det är enklare att förstå och imitera närliggande företag 
vilka agerar inom ett gemensamt system vad gäller normer, språk och kultur. 
Utan detaljerade kunskaper om relevanta aktörer i den lokala miljön blir det 
dessutom svårt att erhålla den information som är nödvändig för att ett före-
tag ska hålla sig uppdaterat om till exempel teknologisk utveckling eller 
presumtiva kunder (jmf kapitel 6). Viss typ av information och kunskap är 
endast tillgänglig på vissa platser, det vill säga platser som kräver någon 
form av insider information för att ha kännedom om. Detta gäller inte bara 
platser i det mikrogeografiska perspektivet utan kan även gälla i ett globalt 
perspektiv. För att få tillgång till rätt information är det nödvändigt att vara 
en insider, det vill säga ha tillgång till rätt kanaler där den senaste och mest 
uppdaterade informationen sprids. Tillgång till rätt kanaler med information 
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om rätta platser och tidpunkter underlättas av rumslig närhet då rykten, 
skvaller och andra informationsflöden, det vill säga the buzz (Bathelt et al., 
2004; Storper & Venables, 2002, 2003) är som mest intensivt i grupperingar 
av liknande eller relaterade verksamheter. 

Konkurrentkännedom och first-mover-advantage 
Flera studier har även visat att det rumsliga avståndet är avgörande för hur 
man uppfattar sina konkurrenter samt hur ett företag relaterar sina egna pro-
dukter och tjänster till sina konkurrenter (Baum & Haveman, 1997; Porac et 
al., 1995). 

En intressant poäng med både lokala och externa konkurrenter är att in-
novationer och nya idéer per definition är omöjliga att skapa utan just kon-
kurrenter. Detta kommer sig av att det i princip är omöjligt att vara unik och 
tillverka en unik produkt eller utföra en unik tjänst utan att ha kännedom om 
de verksamheter, produkter och tjänster som andra företag är involverade i, 
det vill säga sina konkurrenters verksamheter. I synnerhet gäller detta vid 
utvecklandet eller vidareutvecklandet av ett företags marknadsförings- eller 
konkurrensstrategi där företag är i behov av att finna en egen nisch. Utan att 
jämföra sig med andra blir det paradoxalt att kalla sig unik eller som Holm-
berg et al. (2002, s. 11) uttrycker det: “[…] being different cannot be under-
stood without a point of reference”. 

Konkurrentkännedom har betydelse även när det handlar om att introdu-
cera nya produkter eller dylikt på en marknad och kunna få så kallad first-
mover-advantage (Lawless och Anderson, 1996). Förhållningssättet till och 
kunskapen om lokala rivaler och konkurrenter har betydelse för till exempel 
produkt- och tjänsteutveckling. Detta påverkar i vilken grad de kan dra för-
del av just first-mover-advantage. När internet i mitten på 1990-talet blev en 
allmän teknik startades en mängd företag i syfte att ta tillvara möjligheten 
med att vara ’först på plan’, det vill säga utnyttja positionen av att först in-
troducera en produkt eller tjänst på marknaden. 

Fortsättningen av detta kapitel ska närmare granska i vilken utsträckning 
internetföretagen i Stockholms innerstad känner till sina konkurrenters verk-
samheter samt hur de ser på sina konkurrenter. För det andra behandlas vilka 
olika typer av kunskapsflöden som förekommer mellan internetföretagen i 
Stockholms innerstad. Dessutom identifieras ett antal lokala (och andra) 
forum där dessa kunskapsflöden äger rum. Slutligen diskuteras interbran-
schens utveckling ur ett konkurrensperspektiv. 
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Bäst i stan! Konkurrens och rivalitet i Stockholms 
innerstad 
Frågan är då i vilken utsträckning som internetföretagen i Stockholms inner-
stad känner till sina konkurrenter samt var dessa är lokaliserade. Finns det en 
rivalitet mellan företagen där man tävlar om vem som är mest framgångsrik 
sett till ekonomiska måttstockar eller till vem som utför de mest avancerade 
och mest prestigegivande uppdragen? Vilka positiva och negativa effekter 
uppstår med lokala konkurrenter i kvarteret eller runt hörnet, eller i alla fall 
inom T-baneavstånd från det egna företaget? 

Internetföretagens konkurrenter 
Konkurrentkännedomen i Stockholms innerstad är hög och samtliga tillfrå-
gade företag har någon form av kunskap om sina konkurrenter. Över hälften 
av de tillfrågade företagen anser till och med att de har god kännedom om 
sina konkurrenter. Till viss del förklarar företagen detta genom att Stock-
holm är en relativt liten stad där ’alla känner alla’. 

Ja, alltså, vi har en väldigt bra koll. Stockholm är en liten stad. Vi vet vilka 
som jobbar var…Det finns ju några människor som har hållit på i ett antal år 
inom marknaden...och så hamnar folk som man känner eller är bekant med på 
olika ställen…oavsett om man vill det eller inte. Jag känner väl folk på samt-
liga bolag mer eller mindre (Företagsintervju 1015. Innehållsleverantör) 

När det gäller det antal konkurrenter som internetföretagen kan räkna upp så 
handlar det generellt sett om endast ett fåtal namn, däremot känner många på 
sig att antalet konkurrenter är fler än de kan räkna upp. Paradoxalt nog ver-
kade många företag besvärade av att räkna upp sina rivaler och konkurrenter. 
Även om de känner sina konkurrenter väl så vill de inte riktigt tillkännage 
det. 

Det är klart att jag vet….men jag vill inte säga några namn för då kommer du 
tro att de är dom som är konkurrenterna…men jag vet ju precis, jag har ju 
koll på byråerna (Företagsintervju 1114. Internetkonsult) 

Det finns flera anledningar till att företag inte kan räkna upp fler konkurren-
ter än de gör. Det har naturligtvis i första hand att göra med att få av företa-
gen har någon systematisk övervakning av sina konkurrenter, men det har 
även att göra med att snabba förändringar, såsom konkurser, fusioner etc., 
har inneburit att många företag helt enkelt inte hinner hålla reda på vilka 
företag som är kvar i branschen och vilka som inte är kvar. 
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Där har du en lista på årets bästa webbyråer, den kom i februari, den är 
knappt ett år gammal. Och tittar vi på den där listan så är ju mer än hälften av 
de här företagen borta. Och därför så har det kommit nya konkurrenter och 
det är ju nya konstellationer som har startat upp ur de gamla byråerna och så 
har det hoppat av gäng som har startat egna verksamheter, och dom kan vi 
springa på ibland. Det vill säga att det är unga företag, men de drivs av män-
niskor som har jobbat i branschen länge fast i nedlagda företag. Och det är 
väl rätt naturligt att det blir så. […]. Det har rört sig snabbt, men jag kan be-
rätta en intressant jämförelse…vi var med i en stor upphandling i maj […] 
där vi var inbjudna, vi var rätt många från början, det var kanske 20-30 som 
skickade in offerter och till slut så var det fem kvar och däribland vi. Och un-
der den här utvärderingsprocessen där vi var fem kvar, vi pratar om en pro-
cess som tar två veckor, så gick två av de här företagen i konkurs. Vi fick 
höra: ”Nu är det bara tre kvar för två har försvunnit”. Men det är väl rätt ty-
piskt för hur det har sett ut sista året (Företagsintervju 1130. Internetkonsult) 

Ett fåtal företag är dock inte alls främmande för att systematiskt informera 
sig om potentiella konkurrenter på den lokala marknaden. Ofta sker denna 
systematiska ’scanning’ av marknaden i samband med särskilda tillfällen, till 
exempel när ett företag letar efter samarbetspartners eller vid företagsfusio-
ner. 

Var finns konkurrenterna? 
I första hand konkurrerar de intervjuade internetföretagen med andra inter-
netföretag i Stockholm. Det finns dock några undantag, till exempel att väl-
renommerade webbyråer konkurrerar om stora, nationella reklamkampanjer. 
En viktig åtskillnad bör dock göras mellan webbyråer/internetkonsulter och 
innehållsleverantörer. Innehållsleverantörerna är den enda kategori internet-
företag bland intervjuföretagen som anser att de har internationella konkur-
renter. Det beror på att deras verksamheter bygger på ett kundunderlag som i 
högre utsträckning än för webbyråer/internetkonsulter är rumsligt mer ut-
spritt. Deras produkter och tjänster kan via internet erbjudas till en interna-
tionell publik vilket i sin tur leder till att även konkurrenterna kommer att 
vara internationella. 

Vilka är internetföretagens konkurrenter? 
Ett sätt för företagen att få information om sina konkurrenter är genom att 
uppmärksamma de företag som söker samma uppdrag som det egna företa-
get, det vill säga studera de företag som ingår i samma pitch. På detta sätt 
kan ett företag överblicka andra företag som söker samma uppdrag och som 
därför verkar inom samma bransch och då sannolikt är konkurrenter. 

Även om i stort sett samtliga intervjuade internetföretag kan räkna upp ett 
antal konkurrenter är ofta åsikten att det egna företaget saknar konkurrenter 
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inom just den nisch där de själva är verksamma. Detta faller sig tämligen 
naturligt eftersom företagen, för att kunna konkurrera, anser sig ha en unik 
strategi. Internetföretagens satsningar på att utveckla sin egen nisch för att på 
detta sätt försöka utesluta konkurrens har dock visat sig svår att upprätthålla 
då de uppdrag som finns att söka ofta är bredare än vad många enskilda in-
ternetföretag profilerar sig som. Detta ger en situation där företag söker upp-
drag som de saknar kompetens för, särskilt i tider då aktörerna är många, 
uppdragen få och marginalerna små. 

Så här är det egentligen, i nästan alla webbkonsulter, i dagsläget hugger alla 
på allting. Alla är konkurrenter med varandra känns det som. Väldigt många 
försöker vara superbreda. Det finns dom som klarar det, men de flesta är väl-
digt nischade (Företagsintervju 1117. Internetkonsult) 

Naturligtvis ser konkurrenterna olika ut för skilda typer av internetföretag. 
Webbyråerna konkurrerar i första hand med andra webbyråer om uppdrag 
som rör internet med fokus mot designintensiva internettjänster, grafisk de-
sign, spel m.m. Denna verksamhetsinriktning innebär att de även konkurre-
rar med företag inom liknande och relaterade branscher som till exempel 
traditionella reklambyråer med kompetens inom internet, andra företag inom 
grafisk design och designintensiva byråer. Internetkonsulternas konkurrenter 
kan vara allt från managementkonsulter och företag med inriktning mot af-
färsstrategier till stora IT-konsulter med kompetens inom både hård- och 
mjukvara samt affärsstrategi för internet. Generellt för både webbyråer och 
internetkonsulter är att de i princip även konkurrerar med större företag som 
har avdelningar för internetproduktion integrerade inom företaget61. Dessa 
avdelningar inom större företag är förvisso inte med och konkurrerar i all-
männa pitchar, men eftersom de representerar stora företag innebär det att de 
är ansvariga för stora marknadsförings- och affärsstrategikonton. Innehålls-
leverantörerna konkurrerar med en rad olika branscher till följd av den 
mångfald verksamheter som inkluderas i kategorin innehållsleverantörer. 
Till exempel konkurrerar nyhets- och underhållningsleverantörer med aktö-
rer inom media som producerar material för internet som till exempel tradi-
tionell press, TV och radio. Detsamma gäller för portaler. Internetföretag 
med inriktning mot e-handel konkurrerar naturligtvis med alla aktörer som 
idkar försäljning via internet. 

Positiva och negativa aspekter av lokala konkurrenter 
Internetföretagen i Stockholms innerstad har naturligtvis både positiva och 
negativa erfarenheter av konkurrenter. Den kanske mest positiva effekten 
uppstår när konkurrerande företag kan åsidosätta rivaliteten och istället sam-
                               
61 Så kallad inhouse-produktion. 
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arbeta kring frågor som berör samtliga inblandade. Ett sådant samarbete 
mellan internetföretag kan vara till exempel frågor om rör säkerhet på inter-
net eller samarbeten mot bedrägeri och häleri på internet. Andra samarbets-
frågor gäller till exempel det generella innehållet på internet där problem rör 
bland annat feladresserade länkar med våldsrelaterat eller pornografiskt in-
nehåll samt problem med spam62. Att etablera denna typ av samarbete gynnar 
inte det enskilda företaget mer än något annat utan är ofta en gemensam 
insats för att förbättra ryktet för branschen. Detta är särskilt viktigt vid eta-
bleringen av en ny bransch. Den ömsesidiga vinsten vid denna typ av samar-
bete gör att företagen deltar utan risk för prestigeförlust. 

Ett av företagen i intervjuundersökningen konstaterar även att lokalisering 
nära sina konkurrenter innebär att kunderna vet var de ska leta efter potenti-
ella leverantörer. För kunden kan det bli mer effektivt om flera liknande 
företag är lokaliserade till samma gata eller ett kvarter när en upphandling 
ska ske. 

Jag vet till exempel en reklambyrå som skulle hitta en webbyrå att samarbeta 
med i ett projekt. Och då gick de ju runt…promenerade till de webbyråer som 
fanns i närheten. Och i det fallet är det ju helt klart…det hade ju inte fungerat 
om vi suttit i någon annanstans (Företagsintervju 1006. Webbyrå) 

Så även om konkurrenten naturligtvis utgör ett hot genom att kunderna kan 
välja en konkurrent innebär det samtidigt att fler kunder håller ögonen på de 
företag som finns lokaliserade till en viss plats. 

Men det finns även potentiella problem relaterade till konkurrenter. En 
webbyrå konstaterar att de ett tag funderade på att låta en annan webbyrå 
dela deras lokaler, men att samarbetet avblåstes på grund av att deras respek-
tive verksamheter i allt för hög grad liknade varandra. Detta innebar att de 
inte kompletterade varandra tillräckligt sett ur ett kompetensperspektiv samt 
att det eventuellt skulle uppstå konkurrens om identiskt klientel, något som 
skulle vara påfrestande för relationerna. Med andra ord finns en antydan om 
att allt för nära samarbeten med konkurrenter kan utsätta en verksamhet för 
allvarliga informationsläckor. Men generellt sett verkar internetföretagen 
snarare se sina konkurrenter som en sporre till utveckling än aktörer som 
stjäl kunder mitt framför näsan på dem. 

Informationsflöden 
Den kanske viktigaste anledningen att vara lokaliserad nära sina konkurren-
ter är intimt förknippad med flöden av kunskap och information. Dessa in-

                               
62 Spam kan förklaras som massutskick av skräppostmeddelanden via internet med reklam för 
olika företag och tjänster [http://www.microsoft.com/sverige/security/threats/spam.asp] 
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formationsflöden handlar i första hand inte om formella kanaler där informa-
tion ’skickas’ mellan olika aktörer, utan snarare om information som obser-
veras, iakttas eller avlyssnas genom informella kanaler i den lokala miljön. 
Nedan beskrivs de typer av informationsspridning och kunskapsflöden som 
sker i den lokala miljön samt de forum där denna informationsspridning äger 
rum. 

Olika typer av kunskapsflöden/informationsspridning 
Utvecklingen av nya produkter och tjänster är kontextberoende och påverkas 
av externa kunskaps- och informationskällor. Internetföretagens  utveck-
lingsprocesser sker således i interaktion med en mängd olika aktörer. Ett 
vanligt sätt att komma åt externa kunskaps- och informationskällor är att 
studera sina konkurrenter. I första hand sker denna observation via internet 
där internetföretagen kan se hur deras konkurrenter löst uppdrag som liknar 
deras egna. 

Men det normala är ju att när man får in en ny kund, så vad man gör är oftast 
att man tittar runt, om man till exempel ska bygga en bank så tittar vi ju på 
alla större banker över hela världen, nätbanker och så får man fram de tio 
bästa och tittar man igenom dom och kartlägger dom och så tar man det bästa 
från varje grej. Sen gör man sin egen grej utifrån det. Så man tar ju väldigt 
mycket, eller hittar inspiration, så är det. Och där är ju nätet förnämligt för 
allt är ju så lättåtkomligt. Vi har precis släppt en ny webbtjänst. Då tittar vi 
igenom alla befintliga aktörer på marknaden och så tog vi det bästa från varje 
(Företagsintervju 1130. Internetkonsult) 

Denna typ av information är lättillgänglig då den övervägande delen av in-
ternetföretag (webbyråer och internetkonsulter) lägger ut sina uppdrag på 
sina hemsidor som en marknadsföringsstrategi mot potentiella kunder. Lik-
nande form av ’konkurrent-scanning’ kan även utföras genom att övervaka 
facklitteratur och branschpress som till exempel Computer Sweden, Resumé, 
Nätverk och Kommunikation, Dagens IT. Men det gäller även att ha en 
överblick över media generellt och snegla mot andra industrier och bran-
scher både efter nya sätt att lösa problem på och efter nytt innehåll att fylla 
sina internettjänster med. 

Generellt sett ses produktutveckling som en dyr investering med höga ris-
ker. Internetbranschen består, som nämnts, till stor del av små företag med 
begränsade resurser för produktutveckling. På grund av detta är företagen 
beroende av det kunskapsflöde som finns på internet, i media och generellt i 
Stockholms innerstad. När det gäller produktutvecklingsarbete i allmänhet 
bland internetföretagen så är det tydligt att många företag utfört mycket ut-
vecklingsarbete initialt, men att denna process avtagit då produkter eller 
tjänster lanserats och börjat generera affärer. Naturligtvis byggs tjänster eller 
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produkter ut med nya erfarenheter, men generellt saknas resurser till utveck-
lingsarbete. Detta kan kopplas till det ekonomiska läget i branschen som 
helhet. Naturligt är att utvecklingsarbetet i många internetföretag var inten-
sivare under de sista åren på 1990-talet då det i högre utsträckning, än vid 
tiden för intervjuerna, fanns kapital (t.ex. riskkapital) att investera i utveck-
lingsarbete. 

Andra informationskanaler och inspirationskällor kommer från Stock-
holms nöjes- och kulturliv. Flera av de intervjuade företagen menar att det är 
viktigt att ’hänga med’ i vad som händer. Detta är något som de flesta av 
företagen menar gör det oundvikligt att vara lokaliserad till Stockholms in-
nerstad. Det är även vanligt att idéer och inspiration hämtas på mässor och 
seminarier. 

Även när det gäller informationsinhämtning är det tydligt att det finns 
skillnader mellan webbyråer och internetkonsulter å ena sidan och innehålls-
leverantörer å den andra. Innehållsleverantörerna är generellt sett mer aktiva 
utåt och är mer benägna att leta efter information och kunskap på den inter-
nationella marknaden. Detta kan antagligen ses som ett svar på den interna-
tionella konkurrens som flera innehållsleverantörer upplever. Dock är få 
webbyråer och internetkonsulter främmande inför att hämta information på 
en internationell marknad, men många konstaterar att det finns stora interna-
tionella skillnader i preferenser för hur man bygger upp till exempel affärs-
lösningar för internet. 

Andra former av kunskaps- och informationsspridning är till exempel ryk-
tesspridning och skvaller. Betydelsen av denna form av informationssprid-
ning har tagits upp av ett flertal forskare. Terminologin som används kallar 
detta fenomen för buzz (Bathelt et al., 2004; Leamer & Storper, 2001; Stor-
per & Venables, 2002; Storper & Venables, 2003) eller noise (Grabher, 
2002b). Med noise menas att informationsinhämtning kan ske mer eller 
mindre omedvetet på så vis att även om ett företag inte medvetet observerar 
eller ’scannar’ sin omgivning efter potentiella projektpartners eller dylikt så 
är de omgivna av ett gytter av rykten och intryck (Grabher, 2002b; Nachum 
& Keeble, 1999). Storper och Venables (2003) menar att branscher som till 
exempel mode, design och kulturella industrier ofta är lokaliserade till ag-
glomerationer där informella och oplanerade möten är oumbärliga för utvär-
deringsprocesser, identifikation och samarbeten. Men buzz eller noise är mer 
än bara kunskapsflödet i täta nätverk. Det är även en faktor som attraherar 
människor till platser där de kan erhålla oplanerade och spontana, men vär-
defulla kontakter. 

Det allmänna ‘bruset’ av information är tydligt en del av miljön för inter-
netföretag i Stockholm där inte minst det relativt låga antalet företag inom 
samma bransch innebär att ’alla känner alla’ och att information, rykten och 
skvaller snabbt sprids till stora delar av branschen. Denna typ av information 
har även mer formella spridningsytor genom olika branschmedia. 
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Vill du verkligen grotta ned dig i skit och skvaller finns det både på Resumé 
och Dagens Media, insändarsidor där man säkert får reda på en massa om 
man vill (Företagsintervju 1015. Innehållsleverantör) 

I branschtidningar etc. rapporteras det om kampanjer, nya hemsidor och 
vilka företag som är producenter av en viss tjänst eller produkt. 

Men samtidigt som ryktesspridning och skvaller har sina fördelar är det 
även ett potentiellt hot mot det enskilda företaget. I en liten miljö som 
Stockholms innerstad är det även lätt hänt att felaktiga uppgifter kan cirkule-
ra fritt vilket kan få negativa effekter för ett företag. Flera företag konstaterar 
att man får vara försiktig när det gäller att tala illa om sina konkurrenter ef-
tersom det kan slå tillbaka i efterhand. Det finns även anledning att tänka på 
vem man sprider information till och i vilka sammanhang man presenterar 
sina idéer och produkter då dessa lätt kan övertas eller stjälas av konkurre-
rande aktörer. 

Forum för informationsspridning och kunskapsflöden 
För att informationsspridning och kunskapsflöden ska kunna äga rum i en 
lokal miljö är det viktigt att det finns forum som underlättar denna kommu-
nikation. Nedan har ett antal av dessa forum identifierats. 

Priser, utmärkelser och galor 
Tävlingar63 utgör en viktig knutpunkt för internetbranschen i fyra avseenden. 
För det första är det ett sätt för branschen att identifiera sig själv. För det 
andra är det ett tillfälle att mäta sig och jämföra sig mot andra företag inom 
branschen samt identifiera de konkurrenter som dels är verksamma inom 
liknande verksamheter men även konkurrerar om ett liknande kundunderlag. 
För det tredje är det en tillställning där nätverk byggs och där ett ’namn kan 
få ett ansikte’. Men kanske främst är det ett sätt att marknadsföra sig och sitt 
företag. För de företag som tar hem priser är detta dels en värdemätare för 
den verksamhet de bedriver men även ett skyltfönster utåt mot presumtiva 
kunder. Även för företag som inte vinner priser erbjuder tävlingarna utmärkt 
tillfälle att studera var frontlinjen för branschen är belägen. 

Nu var det ju Webbspelen här om dagen. Då var det 700 pers där och käkade 
middag i Wennergren Center och Carl Bildt var där och delade ut priser och 
sen har ju reklambyråvärlden Guldäggsgalan. De har ju såna tillställningar, 
bjuder på gratis sprit och folk står där och snackar,…det är byråfolk som träf-
fas. Även om det är vi och dom lite grand…men när man väl sitter där: ”Jaha, 
du jobbar på blablabla, vilka kunder har ni?” (Företagsintervju 1122. Inter-
netkonsult) 

                               
63 T.ex. Guldägget och Webbspelen. 
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Nätverksträffar/Seminarier 
Under 1990-talet blev nätverksträffar ett allt vanligare fenomen. Nätverks-
träffar är ett sätt att skapa kontaktytor och etablera nätverk, samarbeten och 
’vi-känsla’ inom en viss grupp av aktörer eller mellan aktörer som tidigare 
sällan har haft möjlighet att träffas. 

Dom här nätverksträffarna kanske kändes lite skapade, det är lättare att sam-
las för att ett pris ska delas ut eller så. Jag var på några såna här nätverksträf-
far när de väl fanns i början av år 2000 då hypen var som värst och då var det 
nästan status att få gå på de där. För att då var det mer: ”Jaha, du jobbar i 
webbranschen, coolt”. Och så bjöds det på en massa sprit. Nu kan man ju 
säga att det finns inga företag som vill betala den där spriten längre. På så sätt 
försvann nätverken (Företagsintervju 1122. Internetkonsult) 

Nätverksträffarna har med andra ord blivit allt färre i takt med att internet-
branschen tappat ekonomisk bärighet, medial uppmärksamhet och känsla av 
att vara en framtidsbransch. Detta utesluter dock inte att många företag och 
individer känner ett behov av att möta andra personer inom samma bransch. 
För detta finns andra forum som till exempel olika seminarieverksamheter 
där representanter och personal från internetföretag och andra verksamheter 
samlas för att höra på föredrag etc. Dessa seminarier arrangeras ofta av före-
tag som i sin tur ser seminarierna som positiv marknadsföring för sin egen 
verksamhet64. 

Nöjesliv 
Även det generella nöjeslivet ses som ett möjligt och viktigt forum för att 
skapa kontakter, inhämta information och ta del av kunskapsflöden. I och 
med att internetföretagen ofta konkurrerar genom att skapa fräscha idéer, 
vara kontinuerligt kreativa så utgör det lokala nöjeslivet i Stockholm en ef-
fektiv informationskälla till att vara i samspel med sin egen tid. 

Internet som kunskapskanal 
Som tidigare nämnts spelar internet en viktig roll för informationsspridning-
en. Inte minst är internet en viktig kunskapskanal för att observera sina kon-
kurrenter, men även för generell åtkomst till information och kunskap. Flera 
företag uppger även internet som inspirationskälla. 

Inspirationen får man ju delvis av att man är uppkopplad [mot internet]. Man 
ser ju väldigt mycket, man sitter ju dygnet runt och surfar på internet. Det gör 
att man ser allt som görs, man ser olika lösningar, man hör talas om nya pro-
dukter (Företagsintervju 1107. Webbyrå) 

                               
64 Se kapitel 6 för en diskussion kring seminarieverksamhet som ett sätt att locka nya kunder 
och hålla kontakt med redan etablerade kunder. 
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En viktig inspirationskälla är alla webblänkar som sprids via nätet. Mycket 
av det som skickas via e-post är webblänkar med inriktning mot humor och 
underhållning. Bland annat fungerar dessa webblänkar som inspiration till 
nya lösningar eller till exempel nya sätt att marknadsföra sig på internet. Att 
känna till populära webblänkar är ett sätt att hålla sig à jour över vad som 
händer. 

Arbetskraftsrörlighet 
Ytterligare en process som främjar spridandet av information är arbetskraf-
tens rörlighet65. Ofta ser företagen det som positivt att till exempel tidigare 
anställda flyttar till nya företag. För företaget innebär det att deras samman-
lagda nätverk expanderar. 

Internetbranschens utveckling ur ett 
konkurrensperspektiv 
Ett återkommande drag i interföretagens syn på sina konkurrenter är att de 
inte konkurrerar med varandra direkt, i form av produktutbud och tjänster. 
Internetföretagens kunder väljer i första hand inte mellan olika leverantörer 
av internettjänster. Istället handlar kundens val snarare om huruvida de ska 
använda sig av internetlösningar (eller uppgradera befintliga lösningar) över 
huvud taget. Detta går naturligtvis att relatera till branschens relativt låga 
ålder. När internetbranschen växte fram från mitten av 1990-talet och framåt 
var teknologin ung och de tjänster som erbjöds på marknaden nymodiga. 
Detta innebar att många kunder var nyfikna men också vaksamma inför 
eventuella satsningar på internetlösningar. 

En intressant paradox rörande internetföretagens syn på konkurrens är att 
vissa företag anser att konkurrensen hårdnat därför att uppdragen har blivit 
färre (och riskkapitalet mer sällsynt) medan andra företag konstaterar att 
konkurrensen minskat på grund av att många företag har gått omkull och 
försvunnit från marknaden. 

Om jag går tillbaks i tiden, ett par år eller nånting, då hade vi ju inte några 
konkurrenter överhuvudtaget. Även om det fanns folk som gjorde samma sak 
som vi gjorde. Men det kändes inte som om man konkurrerade om jobben för 
det fanns så mycket jobb. På grund av det så var det bara att den som var 
mest lämpad för att göra uppdraget fick uppdraget på ett eller annat sätt. Sen 
så kanske det inte vart så i alla lägen. Vissa fick mer och andra mindre än vad 
de skulle ha. Men under senare tid kan man ju känna att det faktiskt är kapital 
som omsätts, som man tävlar om på nåt sätt (Företagsintervju 1107. Webby-
rå) 

                               
65 Arbetskraftens rörlighet behandlas i kapitel 10. 
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Andra företag menar att marknaden har stabiliserats sedan riskkapitalet mer 
eller mindre försvann från marknaden och att detta har normaliserat konkur-
rensförhållandet mellan internetföretagen. 

Det är ganska skönt, för det är svårt att konkurrera med bolag som har en 
massa riskkapital i ryggen. De har fått in en halv miljard för att ta kunder. De 
kan ju dundra in med en helt annan styrka. Man kan ju inte sätta emot….Det 
enda man kan göra är att flaxa, sparka och skrika och säga att man är bättre 
(Företagsintervju 1123. Webbyrå) 

Det man kan konstatera är att det (eventuella) riskkapital som företagen tog 
del av har minskat, eller helt försvunnit, samt att kundernas investeringsvilja 
har minskat i takt med att allt fler företag har gjort sina investeringar i inter-
netlösningar etc. 

Sammanfattning 
Generellt sett har internetföretagen i Stockholms innerstad god kännedom 
om sina konkurrenter, även om detta inte alltid är uttalat. I fallet webbyråer 
och internetkonsulter är konkurrenterna, i likhet med kunderna, lokaliserade 
i den lokala miljön. Innehållsleverantörerna uppger dock att deras konkur-
renter, på samma sätt som deras kunder, är mer spridda. Vissa av deras kon-
kurrenter finns utomlands. 

Få internetföretag har någon systematisk kontroll över sina konkurrenter 
men blir varse dessa genom att se vilka andra företag som lägger anbud på 
samma uppdrag som de själva. Att känna till och vara lokaliserad i närheten 
av sina konkurrenter upplevs som både positivt och negativt. De positiva 
aspekterna har bland annat att göra med att kunderna vet var de ska leta när 
de söker en viss typ av tjänst. Agglomerationen av internetföretag gör att 
kunderna inte behöver leta på fler ställen för att finna det de söker. Negativa 
sidor med att vara lokaliserad i närheten av sina konkurrenter är att de kan ta 
uppdrag, eller få tillgång till de idéer och lösningar som utgör internetföreta-
gens konkurrensmedel. 

I kapitlet studeras även vilken typ av flöden som förekommer mellan 
konkurrenterna i internetbranschen och det kan konstateras att det i huvud-
sak handlar om informations- och kunskapsflöden. Dessa flöden underlättas 
av att det finns ett antal forum där information och kunskap kan cirkulera. 
Dessa forum är tävlingar, nätverksträffar eller seminarier, Stockholms nöjes-
liv, internet som informations- och kunskapskanal samt arbetskraftsrörlighet. 
 



 

 

 
 



 
 

9. Riskkapital som lokaliseringsfaktor? 

En lokaliseringsfaktor som är nära förknippad med internetbranschen är 
tillgång till kapital, inte minst riskkapital. Närheten till kapital och riskkapi-
tal anses vara av stor betydelse för framväxten av unga branscher (Nutek, 
1999b). Under internetbranschens första dynamiska år var kapitalet och risk-
kapitalet, och även riskkapitalisterna själva, omtalade och omskrivna, inte 
minst i massmedia. 

Utvecklingen av riskkapitalmarknaden var under 1990-talet explosionsar-
tad i USA och mellan 1995 och 2000 ökade det investerade kapitalet med 
mer än 1300 procent. En stor del av dessa investeringar gick till internetrela-
terade företag som stod för 90 procent av ökningen66 (Zook, 2002). Europa 
(främst EU-länderna) har inte lika lång erfarenhet av riskkapitalmarknader 
som USA där riskkapitalet går tillbaka till 1950-talet. I Europa började risk-
kapitalmarknaden utvecklas först under 1980-talet, främst i Storbritannien 
(Martin et al., 2002). Utvecklingstakten har dock varit snabb under 1990-
talet. Mellan 1989 och 1999 ökade investeringarna med över 600 procent. 

I och med börsuppgången på 1980-talet växte den svenska riskkapital-
branschen, men den stagnerade när aktiebörsen dämpades i början av 1990-
talet. Under slutet av 1990-talet var branschen åter föremål för en kraftig 
expansion för att sedan mattas av något i och med den kraftiga börsnedgång-
en i början på 2000-talet (Svenska Riskkapitalföreningen, 2002). Ett mått på 
expansionens omfattning är att Svenska Riskkapitalföreningens medlemsan-
tal ökade från 25 företag 1994 till 155 företag 2001 (aktiva företag). År 2002 
vände trenden igen och visade på en minskning med tio procent (Svenska 
Riskkapitalföreningen, 2002). 

Detta kapitel kommer att behandla finansieringen av internetbranschen ut-
ifrån flera aspekter. Ett första avsnitt tar upp skillnaderna mellan olika typer 
av finansiering för företag inom internetbranschen. I första hand behandlas 
begreppet riskkapital då det utgör ett centralt begrepp i litteraturen rörande 
finansiering och tillgång till kapital som lokaliseringsfaktor. Det andra av-
snittet behandlar riskkapitalets betydelse för internetbranschens framväxt. 
Därefter följer en beskrivning av riskkapitalets rumsliga mönster där tidigare 
studier på både nationell och internationell nivå presenteras. I det avslutande 

                               
66 Detta är dock svårt att verifiera då statistiken vid 1995 inte gjorde någon skillnad mellan 
internetbranschen och annan mjuk- och hårdvarubaserade datorbranscher (Zook, 2002). 
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avsnittet beskrivs intervjuföretagens situation med avseende på finansiering 
och deras syn på finansiering samt deras medvetna eller omedvetna val i 
finansieringsfrågan. Här diskuteras huruvida företagens finansiering har varit 
ett resultat av medvetna strategier eller mer slumpmässiga processer och hur 
dessa har påverkat företagets nuvarande situation. Kapitlet påvisar också en 
paradox där just finansieringssituationen har påverkat vilka företag som 
överlevt den starka nedgången i början på 2000-talet. Vilka strategier har 
företagen haft för att överleva denna nedgång, eller vilka slumpmässiga skäl 
har avgjorde att just dessa företag fortfarande är verksamma? 

Olika former av företagsfinansiering  
Det finns flera olika sätt att finansiera ekonomiska verksamheter. Traditio-
nella vägar har varit och är till exempel egenfinansiering, men också externa 
finansieringsformer så som banklån eller lån från andra kreditgivare. En 
annan relativt vanlig väg till finansiering som förknippats med IT-sektorn 
och internetbranschen är riskkapital, eller venture capital som det har kom-
mit att kallas även i Sverige. 

Isaksson (1999) definierar och beskriver olika former av finansiering, sär-
skilt riskkapital67. Riskkapital är investeringar i företag som inte finns note-
rade på en aktiebörs eller på någon annan marknadsplats, och riskkapitalbo-
lag bildades med syftet att ekonomiskt backa upp onoterade bolag samt stöd-
ja dem med ett aktivt ägarengagemang. En riskkapitalinvestering är med 
andra ord inte endast en kapitalinsats, utan den förutsätter även att den som 
investerar tar aktiv del i verksamheten, till exempel genom att sitta med i 
företagets styrelse och att bidra med kunskaper och kontakter. En riskkapi-
talinvestering är också tidsmässigt begränsad då investerarens målsättning är 
att dra sig ur inom en överskådlig tid, ofta inom fem till sju år. Genom sin 
riskkapitalist kan ett ungt företag lättare få tillgång till nödvändig expertis 
inom till exempel juridik och marknadsföring (Smith & Florida, 2000). 

En distinktion görs i litteraturen mellan formellt och informellt riskkapital 
(Smith & Florida, 2000). Det formella riskkapitalet kommer från organisera-
de företag som är specialiserade på riskkapitalinvesteringar. De formella 
riskkapitalföretagen kan vara antingen privata, statliga eller koncernägda. 
Informellt riskkapital är investeringar som görs av privatpersoner. De infor-
mella investerarna kallas ibland även för ’affärsänglar’ vilket beror på att de 
ofta beskrivs mer som välgörare än som affärsmän med rationella ekonomis-
ka överväganden bakom sina investeringsbeslut. I Sverige blev begreppet 
                               
67 Isaksson använder i sin text begreppet venture capital som benämning på riskkapital. Detta 
för att riskkapital endast bör ses som en undergrupp av venture capital. I detta kapitel behand-
las inte de olika formerna för venture capital. Istället används för enkelhetens skull begreppet 
riskkapital som ett övergripande begrepp. 
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affärsänglar allmänt bekant i slutet på 1990-talet då ett antal privata investe-
rare blev omskrivna i media. 

En annan viktig distinktion som görs mellan olika typer av riskkapitalin-
vesteringar är i vilket skede av ett företags livscykel som investeringen in-
leds. Bland annat definieras ett antal olika faser då riskkapitalinvesteringar 
kan genomföras (Isaksson, 1999). Gränserna mellan dessa är naturligtvis 
diffusa, men tre huvudfaser kan ändå urskiljas: tidig fas, expansionfas och 
mogen fas. I den tidiga fasen finner man två typer av investeringar. Det är 
dels såddfinansiering som är kapital som investeras i en uppfinning eller en 
entreprenör i syfte att utvärdera och pröva en idé eller ett koncept (till exem-
pel finansiering av ett forskningsprojekt), dels uppstartsfinansiering som 
används till produktutveckling eller marknadsföring av en ny produkt eller 
tjänst. I expansionsfasen är investeringarna inriktade mot företag vars till-
verkning och/eller försäljning ökar och där det finns ett behov av ytterligare 
kapital för att företaget ska fortsätta att utvecklas. I den mogna fasen handlar 
investeringarna om så kallade överbryggningsfinansiering till företag som 
förväntas komma att börsnoteras inom en nära framtid, eller en buyout-
finansiering som helt enkelt innebär ett uppköp eller utköp av ett företag. En 
turnaround-finansiering innebär en investering i mogna företag som är i 
behov av kapital för att vända en negativ utveckling. 

En viktig poäng med möjligheten att få tillgång till riskkapital är att unga, 
framväxande branscher har svårare att bygga upp förtroende till bankerna 
och därmed få tillgång till bankens kapital i form av lån, vilket gör det svåra-
re att bygga upp en verksamhet eller ett företag. Detta har att göra med att 
unga branscher och företag inte bara behöver övertyga finansiärerna om att 
det enskilda företaget har en fungerande affärsidé, utan även om den affärs-
mässiga nyttan med själva branschen. När det gäller till exempel internet-
branschen ställde sig många traditionella investerare frågande inför många 
företags affärsplan, men även inför själva idén och nyttan med internet som 
en ny teknologi. I detta skede uppstår ett glapp i ’finansieringsapparaten’. 
Här fyller riskkapitalet och riskkapitalisterna en funktion genom att ha till-
gång till kapital som man är villig att investera till betydligt högre risk än de 
traditionella bankerna vill göra (Zook, 2002). Här fyller riskkapitalbolagen 
en nisch mellan entreprenörens möjlighet att själv finansiera sin verksamhet 
och den punkt där banker och den offentliga marknaden är villig att erbjuda 
finansiering. 

Riskkapitalets betydelse för internetbranschens 
framväxt 
Att tillgången på kapital generellt sett alltid är viktig för entreprenörer i den 
regionala eller lokala miljön har uppmärksammats av ett antal forskare (Cas-
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tells & Hall, 1994; Friedman, 1995; Mason & Harrison, 1999; Zook, 2002). 
Dock konstaterar Pollard (2003) att företagsfinansiering ofta har tagits för 
given i mycket forskning och att den på så vis har blivit något av en ’svart 
låda’ inom ekonomisk-geografisk forskning. Men en första orsak till att ka-
pitalet, och särskilt riskkapitalet, har varit viktigt för internetbranschens 
framväxt är just att branschen var ny och ännu inte etablerad hos de traditio-
nella finansiella institutionerna. Nya idéer tar tid att etablera, inte minst 
bland stora och relativt trögrörliga finansiella institutioner som till exempel 
banker och pensionsfonder. Till exempel tar det tid för banker och finansiel-
la institutioner att utbilda sin personal och få tillräckligt med information och 
specialiserade kunskaper om olika nya, framväxande branscher (Smith & 
Florida, 2000). 

Medan de flesta entreprenörer föredrar att finansiera sina verksamheter 
själva eller att förlita sig på banker eller andra typer av låneformer har andra 
valt eller tvingats att vända sig till riskkapital för finansiering. Unga och 
innovativa företag som saknar säkerhet för belåning, men med möjlighet och 
behov av att växa snabbt har generellt sett svårt att försäkra sig om banklån 
och har sällan de personliga resurser som krävs för att finansiera sitt företag. 
Dessa företag är ofta intresserade och villiga kandidater för riskkapitalinve-
steringar (Zook, 2002). 

Vidare hävdar Zook att den regionala fördelningen av riskkapital har spe-
lat en central roll för lokaliseringen av nystartade internetföretag. Genom att 
kombinera data om riskkapitalinvesteringar i internetföretag och intervjuer 
med entreprenörer inom internetbranschen får han fram resultat som stödjer 
hypotesen att riskkapital på flera sätt har varit betydelsefullt för internetbran-
schens lokalisering. Detta stöds av andra forskare som menar att riskkapital 
har varit avgörande för expansionen och lokaliseringen av internetföretag i 
USA (Casper & Glimstedt, 2001). 

Florida och Kenney (1988a) argumenterar för att riskkapitalister fungerar 
som katalysatorer eller teknologiska gatekeepers vilka lotsar fram vissa in-
novationer i regioner med starka sociala innovationsstrukturer, det vill säga 
koncentrationer av humankapital, universitet och offentlig FoU. De menar 
dock att tillgången på riskkapital i en region inte är en tillräcklig förutsätt-
ning för regional tillväxt eftersom mycket av det privata riskkapitalet flödar 
till några få högteknologiska regioner. Med andra ord ser man riskkapitalin-
vesteringar som ett resultat av högteknologiska kluster snarare än som en 
drivmotor bakom denna utveckling, det vill säga att riskkapitalet flödar dit 
företagen finns och inte tvärtom. Detta argument går emot Zook som ändå 
hävdar att det finns ett kausalt samband mellan riskkapital och internetbran-
schens lokalisering, men tillgång till kapital inte garanterar en tillväxt av 
entreprenörer. Argumentet här är att riskkapitalet var en drivande faktor i en 
spiralprocess under kommersialiseringen av internet som skapade både nya 
och framgångsrika företag och, genom att göra det, skapade en situation där 
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allt mer pengar investerades på allt kortare tid (se även Frøslev-Cristensen et 
al., 2002; Mandel, 2000; Porter, 2001). På samma sätt hävdar Mandel (2000) 
att kommersialiseringen av internet utan tvekan hade ägt rum även utan risk-
kapitalet. Utvecklingen hade gått långsammare och dess struktur hade varit 
annorlunda. 

Även om både internet och kapital har setts som obundna när det gäller 
lokalisering så pekar utvecklingen av internetbranschen på att geografin har 
fortsatt relevans för regioner och platsbaserade relationer. Skapandet av 
framgångsrika internetbolag var inte bara en fråga om att ha tillgång till dug-
liga affärsplaner, kompetent arbetskraft, en god infrastruktur eller ens kapi-
tal. Det var en fråga om en process där dessa resurser snabbt organiserades 
och kombinerades på vissa platser (Zook, 2002). 

En annan viktig faktor i internetbranschens uppbyggnad där riskkapital 
spelade en viktig roll var hastighet. I enlighet med tanken på den så kallade 
’nya ekonomin’ sattes hastighet i främsta rummet när det gällde framväxten 
av IT-sektorn och branscher som internetbranschen (Lewis, 2000). I sin ana-
lys av Silicon Valley menar Freeman (1998) att viktiga faktorer var hastig-
het, tid och timing och skriver: ”It’s almost to the point that it matters less 
what you do than when you do it”. En viktig del av riskkapitalistens jobb är 
just att ta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Tonvikten på hastighet och ansträng-
ningarna att nå first-mover-advantage gjorde att riskkapitalet blev en strate-
gisk tillgång både för dess materiella och immateriella värden, som snabbt 
gav ett uppsving för företaget (Smith & Florida, 2000). Distinktionen mellan 
materiella och immateriella värden görs för att särskilja själva mynten och 
sedlarna från de kunskaps- och informationsaspekter, det vill säga social 
värden som är kopplade till vem som investerar i vilken typ av verksamhet. 
Med first-mover-advantage avses den aktör som lyckas lansera en produkt 
eller en tjänst först kommer att kunna dra nytta av det försprång som skapas 
av att vara just först. Dock har det visat sig att det kanske inte bara innebär 
fördelar med att vara först ut på en marknad. Negativa aspekter kan till ex-
empel vara att marknaden inte är redo för den typ av produkter eller tjänster 
som marknadsförs (Frøslev-Christensen et al. 2002; Frøslev-Christensen, 
2003). Det har till exempel konstaterats att ny teknik tenderar att överskattas 
på kort sikt men underskattas på lång sikt (Willim, 2002). 

Riskkapitalets lokaliseringsmönster 
Generellt sett är riskkapitalisterna och deras investeringar koncentrerade till 
större städer där tillgången till investeringsobjekt är omfattande. Detta för-
hållande råder även i USA där riskkapitalet under slutet av 1990-talet fortsat-
te att koncentrera sig inom några få regioner. Zook (2002) visar att 68 pro-
cent av allt riskkapital var lokaliserat i de tio största städerna i USA under 
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perioden 1997 till 1998. Traditionellt sett har riskkapitalrika regioner som 
San Fransisco-bukten (inklusive Silicon Valley och Palo Alto) samt Boston 
fortsatt varit målet för en stor del av riskkapitalet, även om deras andelar av 
riskkapitalet har minskat sedan 1980-talet. Martin et al. (2002) visar hur mer 
än tre fjärdedelar av riskkapitalet i USA har investerats i endast sju regioner. 

I likhet med USA har merparten av ökningen av riskkapitalinvesteringar-
na i Europa varit riktad mot högteknologiska sektorer. Även i Europa är 
riskkapitalet och riskkapitalisterna koncentrerade till vissa regioner och 
framförallt till större städer. Undersökningar i Storbritannien under 1980- 
och 1990-talet visar att riskkapitalföretagen till 60 procent var lokaliserade i 
London och dess omgivningar, medan andra regioner endast hade mycket 
små koncentrationer av riskkapitalföretag. 

Martin et al. (2002) har jämfört fem länder (Storbritannien, Frankrike, 
Holland, Tyskland och Italien) och finner att Storbritannien och Frankrike är 
de överlägset största marknaderna för riskkapital. Detta beror mycket på 
Londons och Paris historiska ställning som finansiella centra dit merparten 
av kapitalet och riskkapitalet också är koncentrerat. Även i de övriga under-
sökningsländerna är riskkapitalet i huvudsak koncentrerat till de största 
stadsregionerna. 

Enligt en rapport från Nutek (2003a) sker en klar majoritet av riskkapital-
bolagens investeringar i små och unga företag. Ungefär 60 procent av inve-
steringarna sker i företag med färre än 20 anställda. Investeringarna sker i en 
rad olika branscher men högteknologiska branscher är klart dominerande. 
Totalt var branschen datorer och IT tillsammans med teknisk FoU mottagare 
av 57 procent av riskkapitalinvesteringarna i Sverige år 2003. Denna trend 
har i stort sett varit konstant sedan undersökningens start år 1997. En annan 
trend är att det generellt har blivit vanligare att investera i tjänsteföretag un-
der perioden. Rapporten följer även upp var riskkapitalinvesteringarna ham-
nar och det visar sig att närmare hälften (46 procent) av investeringarna sker 
i företag lokaliserade i Stockholms län följt av Västra Götaland (14 procent) 
och Skåne län (12 procent). Görs denna beräkning istället på antal anställda 
och omsättning i riskkapitalbolagens portföljföretag är Stockholms läns do-
minans än mer markant. Svenska Riskkapitalföreningens (2002) undersök-
ning under det första halvåret 2001 visar att det är vanligast att investera i 
Stockholmsområdet (43 procent), följt av Göteborg (16 procent), 
Malmö/Lund (7 procent) och Uppsala (6 procent). Endast 13 procent av in-
vesteringarna går till övriga Sverige medan 16 procent går till företag utom-
lands. I en annan rapport (Nutek, 2003b) som undersöker riskkapitalbolagens 
aktiviteter går investeringar i bioteknologiföretag framåt samtidigt som 
Stockholmskoncentrationen minskar till förmån för Göteborg, Malmö/Lund 
och Uppsala. 
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Varför är kapitalet rumsligt koncentrerat? 
Frågan är då vilka faktorer som ligger bakom riskkapitalets koncentrerade 
lokaliseringsmönster. Varför är riskkapitalet så rumsligt koncentrerat när 
kapital teoretiskt sett är så lätt att flytta? Här kopplas riskkapitalet mer speci-
fikt till interaktionen mellan riskkapital/riskkapitalister och internetbran-
schen. 

Den litteratur som beskriver kopplingen mellan geografi och riskkapital 
tar upp flera orsaker bakom riskkapitalets rumsliga koncentration och i hu-
vudsak inbegriper de flesta av dem en social dimension av pengar eller kapi-
tal. Till exempel delar Zook (2002) upp riskkapital i två kategorier: smart 
money och dumb money (intelligent och ointelligent kapital). Det ointelli-
genta kapitalet är helt enkelt pengar som investeras i affärsverksamheter, det 
vill säga pengar utan en social dimension. Det intelligenta kapitalet är också 
pengar som investeras i affärsverksamheter, men det inbegriper även en so-
cial dimensionen där det sociala är förankrat i kapitalet. Kapitalet är inte bara 
pengar, sedlar och mynt, utan det besitter även sociala mervärden. I prak-
tiken innebär det intelligenta kapitalet till exempel ett medföljande nätverk 
av betydelsefulla relationer; ”…they may not know squat about your busi-
ness but if they can get doors opened for you at Netscape, Eudora, or Lotus 
or Microsoft, they are worth their weight in gold” (Zook, 2002 s. 163). För 
att det ska kunna skapas ett mervärde ur kombinationen av själva kapitalet 
och den sociala dimensionen av kapitalet krävs relationer inom täta sociala 
nätverksrelationer, vilka underlättas av rumslig närhet. Rumslig närhet spelar 
som bekant en viktig roll både för spridningen av information och kunskap 
samt skapandet av sociala nätverk. 

Tillgång till det intelligenta kapitalet är ofta rumsligt begränsad då de 
flesta riskkapitalister föredrar att göra sina investeringar lokalt eller i part-
nerskap med andra riskkapitalister som finns nära företaget (Florida & Ken-
ney, 1988a, 1998b; Florida & Smith, 1993; Saxenian, 1994). De rumsliga 
begränsningarna är ofta mycket lokala då det till exempel kan handla om att 
avståndet inte får vara längre än en timmes bilfärd. Detta för att kunna upp-
rätthålla personlig länkar till det företag man investerat i samt snabbt kunna 
få inblick i företagets dagliga verksamhet (Martin et al., 2002; Zook, 2002). 
Innan investering sker vill riskkapitalister undersöka det tilltänkta invester-
ingsobjektet, och behovet är lika stort att övervaka bolagets utveckling efter 
det att investeringen genomförts. Genom en smidig tillgång till sina invester-
ingsobjekt, vilket underlättas av rumslig närhet, kan riskkapitalisterna mins-
ka de finansiella riskerna genom att få mer och tydligare information om 
sina investeringsobjekt. Behovet av information om och inblick i gjorda 
investeringar har fört med sig att riskkapitalisterna i första hand koncentrerar 
sig på lokala verksamheter och investeringsobjekt. Snabb tillgång till infor-
mation är ett sätt för riskkapitalföretagen att reducera riskerna (Norton, 
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2001). Detta förhållande visar också att det ofta är de immateriella aspekter-
na av riskkapitalet som är av kritisk betydelse för dess framgång (Bygrave, 
1988; Gorman and Sahlman, 1989). 

Naturligtvis innebär framgångsrika investeringar att det skapas utrymme 
för ytterligare investeringar i företag med liknande verksamheter. Både i 
USA, Europa och i Sverige gav framgångar näring åt nya framgångar. Lyck-
ade investeringar skapade utrymme för och förväntningar på nya invester-
ingar. Snabba börsintroduceringar av internetbolag gav blodad tand för ytter-
ligare investeringar i liknande verksamheter. Riskkapitalisternas invester-
ingsvilja i internetbolag kan delvis förklaras utifrån ett tilltagande flockbete-
ende, haussat av media och stigande aktiekurser (Schiller, 2000). 

Internetföretagens finansiering 
Riskkapital och extern finansiering verkar, sett utifrån forskningslitteraturen, 
ha spelat en viktig roll i framväxten av dels högteknologiska branscher, men 
även mer specifikt internetbranschen. I litteraturen finns även empiriska 
framställningar som tar upp riskkapitalets betydelse som lokaliseringsfaktor 
för denna typ av verksamheter. Riskkapital är dock endast en av flera former 
för finansiering av företag och som nämnts tidigare finns det flera olika sätt 
att finansiera företag i dess initiala skede och även i senare faser av företa-
gets utveckling. 
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Figur 8: Intervjuföretagens finansiering (Källa: Intervjuundersökningen) 

I figur 9 presenteras intervjuföretagens svar på frågan varifrån uppstartsfi-
nansieringen kommer. Om företaget i sin initieringsfas var egen- eller ex-
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ternfinansierat, eller om det var fråga om en kombination av dessa. I figuren 
redovisas även företag för vilka uppgifter saknas. 

Här ser man att en majoritet (15 st.) av företagen är egenfinansierade, det 
vill säga att inget externt kapital har investerats i företaget vare sig när det 
startades eller vid senare tillfällen i företagets utveckling. Vidare ser man att 
endast tre av de intervjuade företagen är helt finansierade av externt kapital. 
För sex av företagen var finansieringen vid deras uppkomst en kombination 
av både eget och externt kapital. Anmärkningsvärt är även att inget företag 
har uppgett banklån som finansieringsform. 

Dessa siffror talar delvis mot de uppgifter som har presenterats tidigare i 
detta kapitel. Till skillnad från tidigare forskning gällande internetbranschen 
och dess finansieringsformer verkar det som om de intervjuade internetföre-
tagen i första hand inte har finansierats av externt kapital (inklusive riskkapi-
tal), utan att de medvetet eller omedvetet, strategiskt eller slumpmässigt, har 
löst finansieringen utan hjälp av externt kapital. Viktigt att ha i åtanke är att 
de företag som intervjuats är företag som har överlevt internetkraschen. 

Beträffande de externfinansierade företagen, det vill säga företag finansie-
rade av kapital och/eller riskkapital med ursprung utanför företaget i fråga, 
handlar det ofta om stora riskkapitalinvesteringar i ett internetföretag då 
branschen var som hetast i slutet av 1990-talet: 

Sen fick vi…..in finansiering till företaget, vilket inte riktigt var planerat att 
det skulle gå så fort, utan tanken var att vi skulle hinna lite längre på 
den…ursprungliga produkten. Den som vi tog fram från början. Den skulle 
vara lite mer klar. Men när nån kommer och erbjuder en 30 miljoner så var 
det ingen som tackade nej. (Företagsintervju 931. Innehållsleverantör) 

Det empiriska materialet rymmer exempel på ytterligare två sätt att finansie-
ras. Det ena är att antingen bli uppköpt av ett större företag för att ingå som 
en avdelning inom det stora företaget eller som en del i en koncern, det andra 
är att avknoppas från ett större företag och vara externt finansierat av det 
tidigare moderbolaget. Vissa egenfinansierade företag har dessutom köpt ut 
sig själva från ett större företag: 

Sen så köptes vi upp 1999. Sedermera har vi köpt tillbaks…. Vi var fyra sty-
cken då som startade och så blev vi ytterligare två huvuddelägare plus perso-
nal som alla löstes ut 1999 och sen köpte vi tillbaks hela vår del för två år se-
dan (Företagsintervju 1123. Webbyrå) 

Skälen till att företagen i intervjuundersökningen har valt att själva finansie-
ra sina verksamheter är flera, men en ofta återkommande kommentar handlar 
om att man vill vara oberoende och att det finns en ideell identitet bland 
dessa entreprenörer som kommer till uttryck i bland annat att de ’brinner för 
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vad de gör’ och att det inte var ’snabba pengar’ som lockade dem till inter-
netbranschen: 

För vår del var det inte aktuellt [att ta in riskkapital] på grund av det jag 
nämnde…vi såg inte nåt större syfte i att tjäna några snabba pengar. (Före-
tagsintervju 1107. Webbyrå) 

En annan anledning som nämns är det genuina intresset för internet som 
medium: 

…om vi tar företagets grundare …han har ju ett genuint intresse i det här, för 
honom har kanske inte den här rikedrömmen varit den drivande kraften. Utan 
han är intresserad av mediet som sådant. Och då känner man också att man 
inte vill ta in några externa…Blandar man in externt kapital, då tappar du ju 
kontrollen. (Företagsintervju 1122. Internetkonsult) 

Ytterligare en anledning verkar vara viljan att vara oberoende och att själva 
kunna bestämma över sitt eget företag: 

Men de tre första åren bestämde inte vi eftersom vi inte hade lagt in pengar-
na. Och därav kunde vi inte göra det vi ville och det blev till slut att vi starta-
de själva. Idag är vi helt självägda, inga investorer, inget nätverk. Alla i per-
sonalen äger företaget, mer eller mindre. Tre huvudägare, sen äger de andra 
lite mindre. (Företagsintervju 1212. Webbyrå) 

Ett minskat oberoende skapade också en ökad osäkerhet då kraven på vinst 
och expansion ökar i takt med storleken på investeringen: 

…då är det ju dom som styr och då är det ju ganska korta vinstintressen. Det 
vill säga att det ska förränta sig en viss procent per kvartal. Lever du inte upp 
till det då kanske de kliver av och satsar på något annat istället och det är ju 
det som har hänt. Men det är ju intressant det där. Många av de större, där 
klev ju folk in när de såg att det fanns pengar att tjäna, de hade ju inget in-
tresse i företaget, det var ju bara pengar. (Företagsintervju 1122. Internetkon-
sult) 

Men att blanda in externt kapital i det egna företaget är inte bara en fråga 
som rör oberoende och attityd. Dessutom anser en majoritet av de intervjua-
de internetföretagen att deras verksamhet skulle ha skadats av att finansierats 
av externt kapital såsom riskkapital: 

Hade vi blivit uppköpta hade de lagt ned oss. Eller vi hade kanske fått köpa 
tillbaks företaget för en krona. För vi gjorde brakförluster under 2000 när alla 
andra gick med vinst. Sedan har vi rätat upp det och gått med vinst två år i 
rad, men de hade lagt ned oss det är jag helt övertygad om. Vi har ju klarat 
oss själva genom att vi har förhandlat med våra leverantörer och vi har skjutit 
till mera pengar själva. (Företagsintervju 1016. Webbyrå) 
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Ett tag så var vi på väg att växa och det var många som var på oss om att 
köpa och så där. Men vi tackade nej till dom som ville köpa oss. Och jag tror 
att hade vi tackat ja så hade vi nog inte funnits idag. (Företagsintervju 1006. 
Webbyrå) 

Vi har finansierat oss själva. Så vi har aldrig gjort den här jätteexpansionen 
som många i vår bransch har gjort, som det inte har gått så bra för (Företags-
intervju 1225. Webbyrå) 

Man märker det…av dom som finns kvar nu är det väldigt få som är…som i 
alla fall startades med riskkapital. Nästan alla har startat för egen drivkraft 
och där det har funnits mycket personer som antingen har haft nån kunskap 
eller nån drivkraft eller kärlek till hantverket som har gjort att det har funkat 
(Företagsintervju 1011. Webbyrå) 

Dock säger flera av företagen att det inte saknades tillfällen att låta externa 
investerare placera kapital i deras företag. Särskilt under ’internetboomen’ 
sökte många riskkapitalister med ljus och lykta för att hitta nya och intres-
santa investeringsobjekt: 

Det fanns ju naturligtvis en hel del bud som lades på bolaget runt 2000-2001. 
Fast det var ju ingenting...i och med att vi är kompisar som startade bolaget 
för länge sen, så är ju företagsstrukturen och kulturen hos oss ganska annor-
lunda (Företagsintervju 1107. Webbyrå) 

De angivna skälen till varför man inte har låtit sig externfinansieras kan 
ibland tolkas som ursäkter och bortförklaringar. Flera företag verkar inse att 
chansen fanns att göra snabba pengar under slutet av 1990-talet, men att den 
idag är försvunnen. Detta skulle inte ha gynnat företaget i första hand, utan 
snarare de entreprenörer som tidigt startade företag inom internetbranschen: 

Vi har klarat oss bra måste jag nog få säga, men det är mycket på grund av att 
vi har….vi drog inte iväg när det var som värst. Och då kändes det jobbigt att 
vi inte gjorde det, men vi trodde inte på…vi hade en annan affärsidé och den 
var inte att växa. Plus att vi inte riktigt….vi ville inte bli stora helt enkelt (Fö-
retagsintervju 1122. Internetkonsult) 

Sedan fanns det någon ångest där ett tag för ett par år sen när man såg att an-
dra blev jätterika. Vi blev jättestressade. Idag är vi bara glada (Företagsinter-
vju 1016. Webbyrå) 

Denna bild av entreprenörerna bekräftas av ett företag som menar att många 
företag idag säger sig vara nöjda med att inte tagit in externt kapital trots att 
de gärna hade velat det: 
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….Jag tror att många sitter där och: ”Pust, vi expanderade inte, alltså gick det 
bra”. Dom ville gärna…fast de kom aldrig på tåget. Så kan jag känna lite i 
branschen (Företagsintervju 1129. Webbyrå) 

Något man inte bör glömma är att internetbranschen idag karakteriseras av 
att det inte krävs särskilt höga investeringskostnader för att starta ett företag. 
Ofta är det andra faktorer som är avgörande. Till exempel har flera företag 
startats i samband med att företaget har fått ett stort uppdrag från en kund 
vilket i sin tur har kunnat betala lönen för företagets grundare: 

Men då fick vi ett första stort jobb, som kunde finansiera att vi startade ett fö-
retag. Det var ett gigantiskt företag. Skulle man få göra den webbplatsen idag 
så skulle det inte handla om de pengarna som vi fick. Det skulle vara några 
miljoner och inte några tusenlappar som vi fick. Men det var så vi startade 
(Företagsintervju 1107. Webbyrå) 

De riskkapitalinvesteringar som gjordes i internetföretag under slutet av 
1990-talet gjordes i första hand för att skaffa kapital till marknadsföring samt 
för att utveckla olika tekniker, produkter och tjänster som till exempel platt-
formar och sökverktyg, för att underlätta användandet av internet. 

En entreprenör exemplifierar riskkapitalisternas krav och förväntningar på 
avkastning och lönsamhet genom att berätta om ett företag som han tidigare 
startat men som nu gått i konkurs: 

...om man reflekterar bakåt kan man tycka att det var lite märkligt, för jag 
startade ett bolag och vi tog ju in 60 miljoner i riskkapital. Skulle man ha en 
avkastning på de här pengarna så byggde det ju på….om man tittar på tradi-
tionell avkastning…att man inte sätter ett bolag på börsen…så vill man ju ha 
en förändring på det här kapitalet på 10 procent eller nåt sånt. Om man bara 
tittar på 10 procent på 60 miljoner, det är ju 6 miljoner…och de ägde 25 pro-
cent. Då blir det ju snabbt 24 miljoner. Vi måste alltså göra 24 miljoner i 
vinst, för att de ska kunna förränta sig. Och det kan man ju ganska snabbt 
inse att 6 miljoner i en verksamhet som har…då 40 anställda…det går aldrig 
att räkna hem. Inte ens på tjugo års sikt. Där var det ju bara en slags förvän-
tad börsintäkt som drev kapitalinvesteringen, vilket gör att…när den sprack 
så fanns det ingen återvändo. Jag tror att bolaget hade överlevt om vi inte 
hade haft riskkapital. Då hade man kunnat bromsa. Men nu hade man ju en 
ägare som förväntade sig en kapitalisering och inte var villig att backa (Före-
tagsintervju 1129. Webbyrå) 

Samma entreprenör berättar också om hur deras nuvarande ägare har mer 
rimliga krav på deras verksamhet: 

…vi har inte haft något extremt tillväxtkrav på oss. Vi har ju egentligen bara 
ett lönsamhetskrav på oss. Så att vi har inte haft incitament att växa snabbt. 
Vi har bara incitament att bli lönsamma snabbt (Företagsintervju 1129. 
Webbyrå) 
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Andra företag beslutade sig för att genomföra sina högtflygande expansions-
planer på egen hand: 

Vi har finansierat oss med egna medel under hela vår expansion, men 1999 
då gjorde vi faktiskt en emission, därför att då var marknaden så fullständigt 
tokig som den var, och man värderade såna här företag fruktansvärt högt och 
vi ville gärna utnyttja den möjligheten för att få in lite nytt kapital, för vi ville 
expandera med nya dotterbolag, och vi startade ett riskkapitalbolag och vi 
skulle starta kontor i Bryssel och Amerika….högtflygande planer. Så då tog 
vi in några miljoner i en emission […]: Vi köpte en liten reklambyrå till ex-
empel. Vi köpte en reklambyrå som var fokuserad på design och produktion. 
Vi trodde att det skulle kunna tillföra lite mot våra befintliga kunder, de efter-
frågade lite den typen av mertjänster när vi jobbade med nätlösningar. Och 
sen startade vi då också ett litet så kallat riskkapitalbolag där vi skulle gå in 
och hjälpa etablerade varumärken att starta e-handel (Företagsintervju 1130. 
Internetkonsult) 

Internetbranschens finansiella paradox 
Även om en stor del av forskningslitteraturen har fokuserat på riskkapital 
som en viktig faktor bakom lokaliseringen av internetföretag så visar denna 
undersökning att riskkapitalet eller annan form av extern finansiering inte 
har varit direkt avgörande för internetbranschens lokalisering till Stockholms 
innerstad. Här återkommer vi med andra ord till den paradox som nämndes i 
inledningen av detta kapitel. En paradox där forskningslitteraturen betonar 
vikten av tillgång till riskkapital och riskkapitalbolag för lokaliseringen av 
internetföretag, men att de intervjuade internetföretagen inte är finansierade 
av externt kapital så som till exempel riskkapital. 

En annan rapport som visar på fördelarna med att finansieras av riskkapi-
tal är en Nutekrapport från 2003 (a) som undersöker så kallade portföljbolag, 
det vill säga bolag som riskkapital har investerats i. Rapporten visar att de 
undersökta portföljbolagen har vuxit med 240 procent mellan 1997 och 
2001, det vill säga ett starkt samband mellan riskkapitalinvesteringar och 
företagens tillväxt. Problemet med denna undersökning är dock att den en-
dast följer de företag som fortfarande finns kvar och ej har gått i konkurs. 
Om konkursföretagen skulle medräknas kan man tänka sig att undersök-
ningsresultatet blir ett annat. Särskilt drabbade har många internetföretag 
varit som har gått i konkurs efter 2000 och 2001. Med andra ord är det rim-
ligt att tro att det saknas ett positivt samband mellan riskkapital och utveck-
lingen av internetföretag medan portföljbolagen däremot generellt sett upp-
visar en god utveckling. 

Man kan även tänka sig att den fördel som omtalats i forskningslitteratu-
ren och som rör den så kallade first-mover-advantage snabbt avtog och blev 
en first-mover-disadvantage när det gällde internetföretagen. Den analys 
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som Frøslev-Christensen et al. (2002) gör är att first-mover-advantages för 
de renodlade internetpionjärerna var kortlivade och att de tenderade att jagas 
bort när den ‘gamla ekonomins’ företag kom in på marknaden. Frøslev-
Christensen et al. menar att de företag som kom in i branschen vid senare 
tillfälle ofta var erfarna, stora företag, som efter grundligt strategiskt övervä-
gande hoppade på internettåget och på så vis hade lätt att tränga ut pionjärfö-
retagen från marknaden. Frågan är dock om de stora, traditionella företagens 
internetsatsningar alltid var så väl övertänkta och strategiskt genomförda. En 
mer trolig analys är att många stora väletablerade företag gjorde av med 
åtskilligt kapital på ambitiösa men misslyckade internetsatsningar. 

Kan man då säga att företagsfinansiering generellt och riskkapital i syn-
nerhet är en lokaliseringsfaktor av betydelse? Resultatet av undersökningen 
visar att dessa företag i första hand inte har finansierats av riskkapital eller 
andra externa finansieringsformer. Detta går, som nämnts, stick i stäv mot 
den tidigare forskning som har presenterats. Antalet observationer är dock få 
och bör analyseras mer i detalj. Men utifrån resultaten skulle riskkapitalets 
betydelse för internetbranschen och dess lokalisering kunna tonas ned. Sam-
tidigt går det dock inte heller att utesluta att tillgången till riskkapital i 
Stockholm faktiskt lockade till sig internetföretagen till den lokala miljön. 
Trots att alla företag inte fick ta del av kapitalet var det antagligen efter-
strävansvärt vilket kan ha fört med sig att många företag lokaliserade sig till 
innerstan i hopp om att få ta del av riskkapitalet. Utan riskkapital är det tvek-
samt om internetbranschen hade vuxit fram med den hastighet som den gjor-
de under 1990-talet. Allt för högt ställda krav på avkastning, kombinerat 
med kort tålamod gjorde att internetföretag finansierade med riskkapital 
hade svårt överleva när påfrestningarna var som störst. 
 

 
 
 



 
 

10. Den lokala arbetsmarknaden 

Arbetskraftens nära koppling till produktionen innebär att arbetskraften är 
och har varit en betydelsefull faktor för lokaliseringen av ekonomiska verk-
samheter. Geografer och särskilt ekonomgeografer har därför länge studerat 
arbetskraftens lokalisering och hävdat att några av nyckelfaktorerna vid före-
tags lokaliseringsbeslut är arbetskraftskostnader och arbetskraftens kvalitet 
(Florida, 2002a). För agglomerationsforskningen har särskilt den lokala ar-
betskraften och den lokala arbetsmarknaden utgjort en betydelsefull faktor. 
Inom agglomerationer finner företag den typ av arbetskraft de eftersöker och 
arbetskraften finner arbetsuppgifter. I vilken mån det är arbetskraften som 
flyttar till företagen eller företagen som lokaliserar sig nära arbetskraften är 
en frågeställning som uppmärksammades av Marshall redan på 1890-talet 
(1920/1960, s. 271), då han konstaterade att ”Employers are apt to resort any 
place where they are likely to find a good choice of workers with the special 
skill which they require; while men seeking employment naturally go to 
places where there are many employers who need such skill as theirs to find 
a good market”. Agglomerationer av vissa typer av företag och branscher 
innebär att den lokala arbetskraften besitter särskilda kunskaper som är svåra 
att kopiera eller är omöjliga att få tag på i andra miljöer eller agglomeratio-
ner. 

Under 1900-talets första hälft och ända fram till 1970-talet sågs arbets-
kraften främst som en kostnadsfaktor vilken varierade mellan olika platser. 
Det lokala näringslivets struktur bestämdes i hög grad av arbetskraftens kost-
nadsnivå. Regioner konkurrerade om arbetstillfällen genom att arbetskraften 
producerar till ett lägre pris än andra regioner (Martin, 2000). Detta fenomen 
är aktuellt än idag då lågkostnadsländer lockar till sig standardiserad produk-
tion. De senaste decennierna har till exempel stora delar av den industrialise-
rade världens produktion utlokaliserats, främst till lågkostnadsländer i delar 
av Asien (Dicken, 1998). 

Under 1970-talet och med starkt inflytande från marxismen skiftade fokus 
från synen på arbetskraft som en statisk kostnadsfaktor till ett uppmärksam-
mande av produktionens rumsliga arbetsdelning (the spatial division of la-
bour). Med detta förändrades synen på arbetskraften. Från att betraktas som 
en vara eller faktor kom den att ses som ett subjekt för kontroll och exploate-
ring. Sedan slutet av 1980-talet har fokus skiftat än en gång vilket grundlagts 
i ett generellt intresse för sociala och institutionella faktorer. I centrum för 
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denna forskning står ofta de lokala arbetsmarknadernas skiftande karaktär. 
Grundläggande för detta perspektiv är att arbetsmarknader i grunden är loka-
la och är lokalt reglerade och att även om ekonomi och samhälle till stora 
delar är globala, är många processer som skapande och nedläggande av ar-
betstillfällen, arbetslöshet, lönesättning, den institutionella och sociala re-
gleringen av dessa processer, ofta lokalt konstituerade. Fokus ligger på hur 
specifika rumsliga förhållanden påverkar hur arbetskraften söker anställning 
och arbetsgivarna söker personal och hur vissa typer av personalstrukturer, 
anställningspraktiker, arbetskulturer och arbetskraftsrelationer etableras 
(Martin, 2000). Både forskare och politiker har de senaste decennierna ar-
gumenterat för att det är humankapital och inte fysiskt kapital som är den 
avgörande konkurrensfaktorn för regioner i framtiden. Detta har lett till åt-
gärder som syftar till att både utveckla den befintliga arbetskraften samt 
locka till sig kvalificerad arbetskraft (Wolf-Powers, 2001). 

För företag och branscher är den lokala arbetskraften och arbetsmarkna-
den betydelsefull ur två aspekter. För det första utgör den lokala arbetskraf-
ten en resurspool varifrån företag kan rekrytera arbetskraft med rätt kunska-
per och kvalifikationer. För det andra är den lokala arbetsmarknaden bety-
delsefull genom att den utgör ett instrument varigenom kunskap genereras, 
reproduceras och sprids. Det är hos den lokala arbetskraften som det sociala 
kapitalet, humankapitalet och nätverken existerar. Den lokala arbetsmarkna-
dens sammansättning och funktion är betydelsefull för vilken typ av verk-
samheter som lokaliseras till olika platser, men även för i vilken mån dessa 
verksamheter är konkurrenskraftiga i ett längre perspektiv. 

Idag samexisterar ett antal intressanta forskningsinriktningar vilka fokuse-
rar på betydelsen av den lokala arbetsmarknaden för företags innovations- 
och konkurrenskraft. För det första har arbetskraften och arbetsmarknaden 
kopplats närmare innovations- och konkurrenskraft genom att kunskap gene-
reras, reproduceras och kanske framförallt sprids via arbetskraft på arbets-
marknaden. I och med detta har intresset för arbetskraftens rörlighet ökat på 
så vis att arbetsplatsbyten, både på inomregional och mellanregional nivå, 
sätts i samband med spridningen av kunskap inom och mellan olika platser 
och miljöer (Almeida & Kogut, 1999; Power & Lundmark, 2004; Pinch & 
Henry, 1999). För det andra har både forskare och politiker argumenterat för 
att humankapital blir allt viktigare för konkurrerande regioner i den så kalla-
de kunskaps- eller lärandeekonomin (Asheim, 1996; Florida, 2000; Lundvall 
& Johnson 1994; Maskell & Malmberg, 1999a; Morgan, 1997). Med detta 
som bakgrund har åtgärder som syftar till att locka till sig kvalificerad ar-
betskraft lagts till åtgärder som syftar till att utveckla befintlig arbetskraft. 
Bland förgrundsfigurerna i denna forskning kan nämnas Florida (2002b) som 
studerat kopplingen mellan vad han kallar bohemer och kvalificerad arbets-
kraft där resultatet visar att miljöer som uppvisar mångfald och öppenhet 
inför en varierad mix av människor och nya idéer tenderar att attrahera kvali-
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ficerad arbetskraft. En tredje intressant inriktning behandlar förändringar på 
arbetsmarknaden i fråga om deltidsarbete och frilansarbetare (Garsten, 1999; 
Holmlund & Storrie, 2002; Korpi & Levin, 2001). Detta hänger samman 
med ekonomins och arbetsmarknadens generellt sett ökade flexibilitet (Mag-
nusson 1999), men kan även härledas till projektarbetsformens ökande om-
fattning68. 

Internetbranschens arbetskraft 
Som konstaterats i tidigare kapitel består internetbranschen av en rad olika 
typer av verksamheter. Verksamheterna delas in i tre huvudkategorier: 
webbyråer, internetkonsulter och innehållsleverantörer. Dessa kategorier kan 
i sin tur delas in i ett flertal undergrupper. Frågan är då vilken typ av arbets-
kraft som arbetar i dessa företag? I kapitel 4 redogjordes för statistik som 
beskriver internetbranschens arbetskraftsstruktur med hjälp av variablerna 
kön, ålder, etnicitet, lön och utbildningsnivå. Denna statistik kan sammanfat-
tas med att internetbranschens arbetskraft är ung och med en kraftig domi-
nans av män. Arbetskraften är vidare övervägande svensk och mindre än tio 
procent är födda utomlands. Utbildningsnivån är högre i Stockholms inner-
stad än inom internetbranschen i Sverige generellt och även högre än den 
totala befolkningen i Stockholms stad. 

Nedan redovisas de kompetenser som eftertraktas inom de olika kategori-
erna av internetföretag. Här visas först de konkreta kunskaper och kompe-
tenser som är av betydelse för arbetskraften, men även de tidigare erfarenhe-
ter som är eftertraktade inom internetbranschen. 

Kompetensstruktur 
Zook (2002) konstaterar att även om internetföretag är baserade på använ-
dandet av teknologi är de flesta av dessa företag inte teknologiföretag per se. 
Det är få internetföretag vars egen verksamhet är inriktad mot teknikutveck-
ling. Snarare handlar det om att internetföretagen utnyttjar internetteknologin 
för att omskapa eller omstrukturera befintliga affärsverksamheter. Detta får 
till följd att internetföretagen inte endast är i behov av högutbildade ingenjö-
rer, programmerare eller annan tekniskt utbildad personal. Istället finns ett 
samband mellan internetföretag och mer generellt kvalificerad arbetskraft. 

Som framgår av figur 4 (kapitel 4) har 55,8 procent av arbetskraften i 
Stockholms innerstad eftergymnasial utbildning. Arbetskraften framstår med 
andra ord som relativt välutbildad. Vid en mer detaljerad kontroll av katego-
rin eftergymnasial utbildning framkommer i viss mån ett annat mönster. Av 

                               
68 Se kapitel 7 för en mer ingående diskussion kring projektarbete. 
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dessa är det knappt hälften som har eftergymnasial utbildning 2 år eller läng-
re. Det är med andra ord endast 26,1 procent av arbetskraften inom internet-
branschen i Stockholms innerstad som har en examen från högskola eller 
universitet. 

Med avseende på utbildningarnas inriktning inom kategorin eftergymna-
sial utbildning är det få personer som har utbildningar med direkt koppling 
till de verksamheter som inkluderas i internetbranschen. Till exempel har 
endast 7,7 procent av denna kategori utbildning inom systemvetenskap och 
programvaruteknik, 2,9 procent är utbildade inom marknadsföring samt 1,8 
procent inom kategorin elektronik-, tele-, och datatekniskt arbete. Övriga 
relevanta kategorier som till exempel datavetenskap, medieproduktion, re-
klam och grafisk formgivning var samtliga representerade av mindre än en 
procent av personerna med eftergymnasial utbildning. Utbildningsstrukturen 
hos internetbranschens arbetskraft är istället mycket differentierad och det är 
svårt att identifiera självklara utbildningar eller vägval för att ta sig in på 
arbetsmarknaden. 

Internetbranschen är en ung och dynamisk bransch vars innehåll och 
verksamheter förändras snabbt. Detsamma gäller den kompetens som inter-
netföretagen eftersöker. Ett exempel på detta ges av Frøslev-Christensen et 
al. (2002) som genom att studera internetserviceföretag under perioden från 
mitten av 1990-talet till 2002 finner att internetbranschens kompetensstruk-
tur kan delas in i tre olika generationer. De konstaterar att den första genera-
tionens tjänster krävde anställda med yrkesmässig bakgrund i grundläggande 
webbprogrammering, kreativ och visuell design och projektledning. När den 
andra generationens tjänster utvecklades ökade betydelsen av kunskaper 
inom processoptimering, kunskaps- och personalhantering. I den tredje gene-
rationen eftersöktes kompetens inom projekthandledning, design av databa-
ser och integration av systemapplikationer. Författarna konstaterar dock att 
framväxten av nya generationer internettjänster inte har inneburit att föregå-
ende kompetenser har dött ut, utan endast minskat i betydelse. 

I denna avhandling har inte utvecklingen av kompetenser eller olika gene-
rationer av produkter och tjänster studerats i sig. Däremot kan konstateras att 
internetbranschen eftersöker många olika typer av kompetenser vilka inte 
med nödvändighet är kopplade till formell teknisk utbildning. Nedan ges en 
kort beskrivning av de kompetensområden inom respektive kategori som har 
framkommit i intervjuerna med internetföretagen i Stockholms innerstad. 

Webbyråer 
Då webbyråernas verksamhet i första hand kännetecknas av att de är design-
intensiva och att produktionens fokus ligger på estetiska och kommunikativa 
aspekter av internet hör den kompetens som eftersöks främst hemma inom 
design och kommunikation. I intervjuerna uppges kompetens inom områden 
som till exempel grafisk form, grafiska gränssnitt, interaktionsdesign och 
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webbdesign vara viktiga. Men långt ifrån alla företag består av personal med 
endast kompetens inom design. Kompetens eftersökes även inom spelut-
veckling, film, trycksaksproduktion, marknadsproduktion, konceptutveck-
ling, copyright, programmering, teknisk projektledning samt analys och stra-
tegiarbete. 

Internetkonsulter 
Internetkonsulternas verksamhetsområde är mindre designintensiva och mer 
teknologitunga än webbyråer. Här eftersöks också kompetens som är mer 
inriktad mot teknik. Av företagsintervjuerna framkommer att kompetens 
eftersöks inom områden som systemering, systemutveckling, applikations-
programmering, multimediautveckling, programmeringsspråk, mjukvaror 
samt olika plattformar och operativsystem. Bland internetkonsulterna finns 
även behov av kompetens inom design, till exempel webbdesign, formgiv-
ning/illustration och grafisk design. Andra intressanta kompetensområden är 
sådana som finns inom pedagogik, projektledning, marknadsföring och 
kommunikation. 

Innehållsleverantörer 
Kategorin innehållsleverantörer utgör den mest mångsidiga typen av inter-
netföretag. På grund av detta är innehållsleverantörerna i behov av en rad 
olika typer av kompetenser. I princip är innehållsleverantörerna i behov av 
de kompetenser som finns inom webbyråer och internetkonsulter. Men då 
innehållsleverantörernas verksamhet fokuserar på att producera just innehåll 
på internet går det att lägga till kompetenser inom till exempel journalistik, 
fotografi och film. För innehållsleverantörerna är det viktigt att ha tillgång 
till en bred arbetsmarknad där många olika typer av kompetenser är tillgäng-
liga. 

Gemensamt för samtliga kategorier är att skicklighet inom försäljning all-
tid är välkommet då många företag är små och samtliga anställda på ett före-
tag ofta har ett gemensamt ansvar för försäljning. 

Arbetskraftens erfarenhet 
I likhet med arbetskraftens formella utbildning och de kompetensområden 
som efterfrågas bland de olika internetföretagen i Stockholms innerstad är de 
tidigare erfarenheter som arbetskraften innehar mycket varierande. 

Det är ganska olika bakgrund. Vi är två som har pluggat på universitetet. Jag 
och en annan kille. Jag har pluggat ganska mycket olika kurser. Sen har jag 
jobbat lite med TV innan. Sen är det en annan kille som också har pluggat 
och han är utbildad till lärare och sen har han också läst media- och kommu-
nikationsvetenskap, och han började hos oss som frilansare. De andra killar-
na, en som också började som frilansare, han jobbade på försäkringsbolag 
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förut, men sen fick han chansen här och sa upp sig. Och dom andra två har 
väl inte gjort så mycket tidigare, utan det var lite slump att de kom med här 
(Företagsintervju 927. Innehållsleverantör) 

De som jobbar här har ju en ganska blandad utbildning. Det är allt från eko-
nomer till tekniker, humanister och självlärda. Sen har man ju yrkesmässigt 
jobbat på både säljar- och köparsidan. En del kommer från mer reklamhållet, 
en del kommer från webbhållet, en del kommer mer från informationshållet 
(Företagsintervju 1016. Webbyrå) 

Att arbetskraften inom internetbranschen har så varierad bakgrund och ut-
bildning hänger samman med branschens korta existens. Avsaknaden av 
formell utbildning beror delvis på att det finns få utbildningar med inriktning 
mot internetproduktion. Men det har även att göra med att det är svårt att 
sätta fingret på vad som är de bästa lösningarna i en ung och dynamisk 
bransch. Många lösningar uppkommer i mötet mellan olika typer av erfaren-
heter och kunskaper (Zook, 2002). Företagen inom internetbranschen är 
kunskapsbaserade, men då branschen är ung saknas det ofta en uppfattning 
om vad som det bästa sättet att lösa ett problem på. Kunskaperna är knappast 
kodifierade, de är tysta (Salzer-Mörling, 2002). Ofta är det ett underskott på 
tillräckligt erfaren arbetskraft, vilket är ett resultat av branschens relativa 
korta existens och brist på mognad. De personer som finns i branschen eller 
den lokala miljön/arbetsmarknaden har inte haft möjlighet att skaffa sig den 
erfarenhet som kan vara nödvändig på grund av att teknologin och företagen 
i sig är allt för unga (Wolf-Powers, 2001). Branschens omognad är ett pro-
blem som får konsekvenser då arbetskraften generellt saknar lämplig erfa-
renhet för de arbeten som erbjuds. 

De har för lite erfarenhet inom det vi gör. Väldigt många har egentligen inte 
gjort nånting. Det finns så många människor som bara har halkat in när det 
var IT-eran och det fanns så många företag, och alla skulle pumpa in folk, så 
de kan ingenting helt enkelt (Företagsintervju 1212. Webbyrå) 

Ofta är det kombinationen av branschspecifika kunskaper och gedigen erfa-
renhet av affärsverksamhet, entreprenörskap och företagande som är en 
bristvara i nya och snabbt växande branscher som internetbranschen. 

Arbetskraftens rörlighet 
Arbetskraftsrörlighet kan dels handla om att byta jobb, men även om att 
pendla till andra platser och arbetsmarknader. Rörligheten mellan företag 
minskade under perioden från tidigt 1960-tal till början av 1980-talet. Detta 
gäller både rörligheten mellan och inom lokala arbetsmarknader. I och med 
konjunkturuppgången i slutet av 1980-talet ökade rörligheten igen för att 
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sedan åter sjunka i början av 1990-talet. Under andra hälften av 1990-talet 
ökade mobiliteten igen. Det finns flera förklaringar till varför arbetskrafts-
rörligheten ökar eller minskar. Framförallt beror det på ekonomiska sväng-
ningar, men även andra orsaker som till exempel arbetskraftens ålderssam-
mansättning och andelen hushåll där båda makarna/personerna arbetar. Till 
exempel tenderar yngre människor att flytta mer frekvent än äldre. Även 
institutionella faktorer påverkar arbetskraftens rörlighet som till exempel 
lönestruktur, skattesystem, utformning av arbetsmarknadspolitik och arbets-
marknadsförsäkring samt bostadspolitik (Nutek, 2000a; SOU 2000:36). 

Generellt antas arbetskraftens rörlighet, både den externa rörligheten, det 
vill säga mellan olika arbetsmarknader och den interna rörligheten, inom en 
lokal arbetsmarknad, vara betydelsefull för en god ekonomisk tillväxt. ”En 
hög omvandlingstakt i ekonomin förutsätter bland annat en hög arbetskrafts-
rörlighet i form av byte av bostadsort, arbetsställe, yrke eller bransch samt 
förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap”(Nutek, 2000a, s. 3). 

Fördelarna med arbetskraftsrörlighet är flera. På mellanregional nivå är 
rörligheten positiv i den bemärkelse att den kan vara avgörande för den 
strukturella omflyttningen mellan nedåtgående sektorer och tillväxtsektorer. 
Arbetskraftsrörlighet på den lokala arbetsmarknaden antas för det första 
skapa nya kombinationer av kunskap (idéer, metoder), för det andra påverka 
distributionen av kunskap mellan företag, för det tredje upprätta länkar mel-
lan företag och andra institutioner i den lokala miljön (Almeida & Kogut, 
1999; Power & Lundmark, 2004). Särskilt kan arbetskraftsrörligheten påver-
ka tillgången till det sociala kapital som nätverk är baserade på samt sprid-
ningen av så kallad icke standardiserad eller tyst kunskap. 

Detta resonemang ligger till grund för forskning kring betydelsen av ar-
betskraftens rörlighet på den lokala arbetsmarknaden. Ett exempel på detta är 
Power och Lundmark (2004) som ifrågasätter den litteratur som fokuserar på 
relativt diffusa idéer om att skapandet av ny kunskap och kunskapsspridning 
och innovation sker ’in the air’ eller i slumpmässig och informell interaktion 
mellan människor. Deras hypotes är istället att denna typ av slumpmässiga 
personliga möten är en marginell företeelse för flödet av kunskap i de flesta 
sektorer, och att det snarare är på själva arbetsplatsen som dessa utbyten och 
flöden är lokaliserade. Därför är kunskapsutbyten i första hand ett resultat av 
arbetskraftens rörlighet, det vill säga när människor byter jobb. I Power och 
Lundmarks undersökning studeras arbetskraftsrörligheten inom IT-klustret i 
Stockholm och de finner att den är signifikant högre än för den totala arbets-
kraften i Stockholm. 

Arbetskraftsrörlighet i internetbranschen 
Frågan är då vilken omfattning arbetskraftsrörligheten har i internetföre-

tagen i Stockholms innerstad. Intervjuundersökningen visar att arbetskrafts-
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mobiliteten bland internetföretagen i Stockholms innerstad generellt sett är 
låg, i betydelsen att få företag har bytt ut sin personal. Flera företag uppger 
att de har haft samma personal sedan starten medan ett fåtal anger att de växt 
långsamt under en längre period. Endast två företag uppger att de har haft en 
stor personalomsättning under den senaste tiden, det vill säga att ny personal 
anställts på grund av att tidigare anställda slutat. Däremot har ett flertal av 
intervjuföretagen snabbt ökat sin personalstyrka, särskilt i slutet av 1990-
talet, för att sedan ha blivit tvungna att avskeda stora delar av personalen i 
början av 2000-talet. 

Vi har ju varit två, tre, fem, sex, åtta, tio, femton, tjugo, tjugofem, tjugoåtta. 
Trettio var vi när vi började backa och nu är vi nere på åtta igen (Företagsin-
tervju 1130. Webbyrå) 

Vi anställde väldigt mycket folk runt 1999-2000…och sen har vi fått minska 
på arbetskraften. Men sen har vi också lagt ned vissa projekt som folk har 
jobbat med (Företagsintervju 1020. Innehållsleverantör) 

Den arbetskraftsrörlighet som förekommer på den lokala arbetsmarknaden 
har utifrån ovanstående utsagor inte så mycket att göra med en stor omsätt-
ning av företagens personal där tidigare anställda i hög utsträckning byter 
jobb inom den lokala arbetsmarknaden. Istället har branschen karakteriserats 
av snabba personalökningar som avbrutits av lika hastiga personalneddrag-
ningar. Därmed inte sagt att det inte finns någon arbetskraftsrörlighet alls. 
Tvärtom finns det ett antal intressanta aspekter på rekryteringsprocessen i 
internetbranschens lokala arbetsmarknad. 

Rekryteringsprocessen 
Den lokala arbetsmarknaden är förankrad i sociala nätverk (Granovetter, 
1985). Det vill säga att informella sociala nätverk är viktiga för att få tillgång 
till information, vilket är avgörande för individen för att kunna försäkra sig 
om arbete (Neff, 2005). Detta är kanske särskilt tydligt inom kreativa och 
projektbaserade branscher där behovet av att snabbt kunna rekrytera nya 
konstellationer till olika projekt är av betydelse (Blair et al., 2003; Grabher, 
2002b, 2004). 

Även om arbetskraftsrörligheten enligt internetföretagen i Stockholms in-
nerstad är relativt låg är det naturligtvis så att människor byter arbete. I den-
na process är kopplingarna mellan olika företag och det personliga nätverket 
särskilt betydelsefullt69. I den mån behovet finns föredrar internetföretagen 
att anställa personer som de redan har en personlig, informell kontakt med. 
Personer de kan lita på. Nackdelen är att arbetsmarknaden på detta sätt löper 

                               
69 Se även diskussionen rörande anskaffningen av medarbetare till projektarbeten i kapitel 7. 
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risk att bli allt för intern. Detta kan leda till att inflödet av personer och idéer 
utifrån hindras vilket får effekter på den lokala miljöns konkurrenskraft. 
Wolf-Powers (2001) konstaterar att de individer som inte redan är ’inplug-
gade’ i systemet, det vill säga de informella nätverken och arbetskraftsge-
menskapen, kan få svårt att bygga upp en egen karriär. Detta avspeglas även 
i Stockholms internetbransch där rekryteringen i första hand går genom re-
dan etablerade informella kontakter. 

Personliga nätverk är det ju hela tiden. Det handlar om rekommendationer. Vi 
går aldrig några andra vägar. Det någon som känner någon….eller också nå-
got av de företagen vi brukar jobba ihop med som känner någon. Det är så 
känsligt att ta in….det är en väldigt informell rekrytering. Nästan alla som 
jobbar har ju kommit hit genom nån personlig kontakt (Företagsintervju 
1016. Webbyrå) 

Samma företag konstaterar att det är mycket svårt för personer utanför de 
etablerade nätverken att ta sig in på internetbranschens lokala arbetsmark-
nad: 

Vi får ett stort antal spontana jobbansökningar, men det är ju otroligt få som 
någonsin har kommit in (Företagsintervju 1016. Webbyrå) 

Att arbetsmarknaden är intern visar sig också av att de flesta företag som 
snabbt växte i slutet av 1990-talet och som sedan varit tvingade att säga upp 
personal i stort har kvar den kärngrupp av människor som var med vid före-
tagets start. Även om neddragningarna har varit stora så har företagen klarat 
av att behålla den närmaste kretsen personer. 

När det gäller frågan huruvida internetföretagen anser att det är komplice-
rat eller okomplicerat att rekrytera ny personal är svaren i intervjuundersök-
ningen relativt eniga. I den lågkonjunktur som de flesta internetföretag be-
finner sig i har många företag fått säga upp personal vilket har lett till att 
arbetsmarknaden är full av personer som letar efter nya anställningar. Detta 
innebär att de flesta av företagen i intervjuundersökningen svarar att det är 
lätt att få tag på ny personal. 

….skulle jag skicka ut en ansökan till den tjänsten vi tillsätter nu, man ska 
kunna lite html, lite kod och sånt som väldigt många har pluggat, man ska ta 
hand om delar av supporten, så skulle jag få så otroligt många svar. Jag skulle 
få flera hundra svar (Företagsintervju 931. Innehållsleverantör) 

Nu är det ju verkligen inte det, nu är det snarare ett problem att man blir så 
överröst med jobbansökningar, så det blir tidskrävande…(Företagsintervju 
1011. Webbyrå) 
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Förhållandet var dock i princip det motsatta när internetbranschen expande-
rade som mest i slutet av 1990-talet. Då var det svårt att över huvud taget få 
folk att söka de tjänster som utannonserades. 

Det är ganska stor skillnad jämfört med för två år sedan. Då var det jättesvårt. 
Då tänkte man att: ”Om det är nån som ringer, då tar vi honom” (Företagsin-
tervju 1113. Internetkonsult) 

Dock lägger de flesta företagen in en reservation. De menar att det är enkelt 
att få sökande till lediga tjänster, men att det är betydligt svårare att rekrytera 
personer med lämpliga kunskaper och kanske framförallt rätt erfarenhet. 

Branschen är så pass liten och sin begynnelse så det är svårt att hitta männi-
skor med tillräcklig erfarenhet. Det är lätt att rekrytera […] dom som är mitt 
emellan, typ fem års arbetslivserfarenhet, runt trettio år. Men vill man ha de 
som är runt fyrtio med femton års kvalificerat kunnande inom det här, då är 
det jättesvårt (Företagsintervju 1108. Internetkonsult) 

Alltså, vi har alltid haft lätt att hitta folk som är intresserade. Så det är ju det 
lätta. Det svåra är ju att välja ut bra folk (Företagsintervju 1117. Internetkon-
sult) 

Det är tydligt att branschen, av förklarliga skäl, saknar kompetens och erfa-
renhet inom vissa områden. Även inom unga och dynamiska branscher som 
internetbranschen finns behovet av personer med bred lokal och social för-
ankring med breda kontaktytor och kompetens och erfarenhet i entreprenörs-
kap och affärsverksamhet. 

Frilansarbetare 
Enligt intervjuundersökningen är arbetskraftsrörligheten i den lokala miljön 
begränsad. Detta gäller i princip för personer med fast anställning som byter 
arbetsgivare i den lokala miljön. Det finns dock andra former av arbets-
kraftsrörlighet vilka påverkar flödet av information och kunskap mellan oli-
ka företag och andra aktörer. 

Många internetföretag bygger upp sin verksamhet kring projekt och de 
uppdrag som företagen tar på sig är relativt begränsade i tiden. Beroende på 
projektets art och storlek är det företag som äger ett projekt eller uppdrag i 
behov av olika typer av kompetenser. På grund av detta behöver företaget 
sätta samman ett projektteam som är anpassat till det aktuella projektet eller 
uppdraget. På grund av att olika uppdrag kräver olika typer av kompetens 
och är olika stora till sin omfattning kan internetföretaget vara i behov av att 
tillfälligt utöka sin arbetskraftsstyrka. Ett vanligt sätt att gå tillväga när dessa 
situationer uppstår är att anlita frilanspersonal. 
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Det finns konkreta underleverantörsnischer som vi jobbar mycket med. De 
har ju alltid funnits…fotografer, undersökningsföretag, film och video. Där 
finns de en sån där frilanskultur sedan 25 år tillbaka. De är vana att jobba 
som små enheter och det är lätt att arbete med dom som underleverantörer. 
Sedan finns det ju rena resurser….till exempel om vi har för lite formgivare 
eller om vi behöver en viss programmerare…det är ju egentligen folk vi skul-
le kunna ha haft själva (Företagsintervju 1016. Webbyrå) 

Garsten (2002) konstaterar att temporär personal utgör en central resurs för 
unga företag inom IT-sektorn. Ett starkt ledord för IT- och internetföretag 
under slutet av 1990-talet och början på 2000-talet var flexibilitet. Rent kon-
kret har detta inneburit att marknaden för temporära anställningar har ökat. 

Inom internetbranschen i Stockholms innerstad har utnyttjandet av fri-
lanspersonal blivit vanligare i och med att många företag har avskedat ordi-
narie personal. Detta har inneburit att företagens arbetskraftsresurser mins-
kat, vilket i sin tur leder till att många internetföretag har allt för små resur-
ser för att hantera stora uppdrag från sina kunder. Detta leder till en situation 
där internetföretagen tvingas anställa personal på korta kontrakt för att upp-
fylla den kompetens och de produktionskrav som det aktuella projektet 
fordrar. 

Fast vi skyggar ju inte för stora uppdrag för att vi har ju….när vi var som 
flest då var vi tolv personer och alla dom har ju…inte alla har ju hittat nya 
jobb, så de har ju hört av sig och sagt att: ”Om det går bättre…”. Så då har vi 
ju kontakter. Så skulle det hända att det smäller till så kan vi alltid få in nya 
människor…eller gamla människor då (Företagsintervju 1113. Internetkon-
sult) 

Med andra ord är det vanligt att personal som tidigare varit fast anställda kan 
återanställas till företaget men då genom korta kontrakt i projektarbeten. För 
internetföretaget är dessa kontakter effektiva då de redan är inarbetade och 
de känner personerna sedan tidigare, samt känner till vilken kompetens de 
besitter. Många personer som frilansar är med andra ord tvingade till detta då 
andra anställningsformer inte längre finns tillgängliga. Inom internetbran-
schen fungerar frilansarna som en ’reservarmé’ ur vilken internetföretagen 
kan hämta lämplig arbetskraft och kompetens när behovet finns. Detta är 
dock ett förfaringssätt som vissa företag är kritiska till. 

Men det jag också säga som jag tycker är för jävligt att många, både inom re-
klambyråbranschen och webbyråbranschen, utnyttjar den här arbetslösheten 
som finns...de kan skicka ut ett uppdrag till fyrtio webbdesigners och sen får 
den bästa lösningen uppdraget. Det innebär att trettionio sitter och gör nån-
ting gratis. Det tycker jag är ganska dåligt (Företagsintervju 1122. Internet-
konsult) 
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Sammanfattningsvis konstaterar Garsten (2002) att temporära anställningar 
och projektarbetare har betraktats som både vinnare och förlorare i den ’nya 
ekonomin’. De har kallats vinnare i den meningen att de är flexibla, självdi-
sciplinerade, marknadsorienterade och kompetenta, men förlorare därför att 
de är marginaliserade och utgör en perifer grupp på arbetsmarknaden. 

Arbetskraft och boendemiljö 
Både forskare och politiker har de senaste decennierna argumenterat för att 
det är humankapital och inte fysiskt kapital som är nyckeln till framgång för 
konkurrerande regioner i framtiden. Med detta som bakgrund har åtgärder 
som syftar till att locka till sig kvalificerad arbetskraft adderats till de åtgär-
der som syftar till att utveckla den befintliga arbetskraften (Wolf-Powers, 
2001). 

En forskare som studerat vilka faktorer som lockar till sig en viss typ av 
arbetskraft (högutbildade) till en miljö är Florida (2002a, 2002b). I sin forsk-
ning tar Florida upp idén om att det finns ett samband mellan boendemiljö, 
arbetskraftens sammansättning och närvaron av högteknologisk industri eller 
mer generellt sambandet mellan urbana miljöer och kvalificerad arbetskraft. 
Denna forskning följer till exempel Jacobs (1961, 1969) studier som upp-
märksammar människors centrala roll när det gäller att generera och organi-
sera ekonomiska aktiviteter i städer. Jacobs menar att städer är viktiga för 
ekonomisk utveckling genom att de skapar och sprider ny kunskap. Städers 
storskalighet och deras mångfald skapar den typ av interaktion som genere-
rar nya idéer. Med andra ord, mångfalden av ekonomiska aktörer inom stä-
derna och deras interaktionsnivå underlättar skapandet och utvecklingen av 
nya produkter och ny teknologi. Utifrån dessa tankegångar arbetar Florida 
med hypotesen att det finns en koppling mellan kvalificerad arbetskraft och 
den lokala miljöns mångfald och öppenhet. Det vill säga att mångfald spelar 
en viktig roll för att attrahera kvalificerad arbetskraft eller humankapital. 

Det är svårt att exakt sätta fingret på hur den lokala arbetskraften fungerar 
och vad den lokala arbetsmarknaden består av och hur dess attraktionskraft 
byggs upp. Är det arbetsuppgifterna i sig? Är det förmånerna (lönen)? Är det 
den status som det innebär att arbeta i Stockholms innerstad? 

Även för arbetskraften i internetföretagen i Stockholms innerstad utgör 
den levda miljön ett väsentligt inslag. 

Människor som jobbar med reklam gillar att bo i en storstad för att där dyker 
nya trender upp mycket tidigare och så. Utvecklingen ligger lite före resten 
av landet. Det är väl därför jag kan tänka mig att branschen är mer storstads-
fixerad än vad den borde (Företagsintervju 1225. Webbyrå)  
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För internetföretagen blir lokaliseringen av själva företaget ett sätt att locka 
till sig den mest kvalificerade arbetskraften, och även ett sätt att hålla kvar 
den. Flera företag konstaterar att det mer eller mindre är ett krav från deras 
arbetskraft att företaget ska finnas i Stockholms innerstad. 

Dom anställda […]…de vill jobba i stan. Det är nästan som en löneförmån. 
Vi har diskuterat om vi ska flytta utanför stan. Och det blev ett enhälligt nej. 
Det var värt att lägga lite mer pengar på att få sitta inne i stan (Företagsinter-
vju 931. Innehållsleverantör) 

Vi har ju pratat om det flera gånger: ”Tänk om man skulle flytta”. Men det 
går inte ens att flytta verksamheten ut till förorten. För då skulle det genast 
bli problem att rekrytera folk. Sitter vi norr om stan kan vi inte rekrytera de 
från söder och tvärsom. Det ingår liksom i kulturen av det här (Företagsinter-
vju 1016. Webbyrå) 

Flera företag konstaterar med alltså att det inte är ett alternativ att lokalisera 
sig utanför Stockholms innerstad då det skulle bli alltför problematiskt vid 
eventuella rekryteringsbehov. I ovanstående citat talas till och med om en 
kultur där det är kutym för företagen att lokaliseras till innerstaden. 

Det går med andra ord att tala om Stockholms innerstad som en ’image-
miljö’ där immateriella faktorer såsom status och image påverkar möjlighe-
ten att attrahera arbetskraft, dels till internetbranschen generellt, men även 
till enskilda företag. Denna imagemiljö byggs upp av å ena sidan arbetskraf-
tens, producenternas och företagens känsla av att vara lokaliserade till epi-
centrum för de mest kreativa och innovativa verksamheterna i staden. För 
kunderna innebär imagemiljön dessutom att de upplever att ett köp av en 
produkt eller tjänst som associeras till en viss bestämd miljö ger högsta möj-
liga pris- och kvalitetsmässiga avkastning (Alvstam, 1998). Frøslev-
Christensen et al. (2002) konstaterar att internetföretag ofta är lokaliserade i 
lokaler med ’rätt’ adress och gärna modernt designad inredning, vilket ska-
par en bild av företaget som ’inne’ och i fas med tidens strömningar. På sätt 
och vis är detta ett sätt att materialisera företagets intellektuella kapital och 
status. Samtidigt är denna typ av arbetsplats ett sätt att skapa en miljö för vad 
Frøslev-Christensen et al. kallar oberoende kunskapsarbetare. Detta resone-
mang ligger helt i linje med vad som är typiskt för de internetföretag som 
ingår i intervjuundersökningen. Generellt är företagens kontor både lokalise-
rade och inredda för att skapa en image av professionalitet, men även en 
känsla av kreativitet och modernitet. 

Det går med andra ord inte att bortse från de immateriella magneternas 
inverkan när det gäller att attrahera rätt arbetskraft. “Interpretations and con-
structed images of reality are now just as important as any real material real-
ity, because these interpretations and images are diffused and accepted and 
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become the bases on which people act: they become real” (Storper, 1997, s. 
29). 

Sammanfattning 
Detta kapitel har för det första tagit upp internetbranschens kompetensstruk-
tur. För det andra har arbetskraftens rörlighet på den lokala arbetsmarknaden 
behandlats. Slutligen har den lokala arbetsmarknaden diskuterats utifrån dess 
attraktionskraft på, för internetbranschen, kvalificerad arbetskraft. 

När det gäller den kompetens som eftersöks av internetföretagen finns det 
skillnader mellan olika kategorier av företag. Dock är viss kompetens som 
till exempel programmering, grafisk design och naturligtvis kompetens inom 
internet en gemensam nämnare för samtliga kategorier av internetföretag. 

Enligt intervjuundersökningen är arbetskraftsrörligheten låg på den lokala 
arbetsmarknaden för internetföretag. Det är få personer som har slutat på ett 
företag för att gå vidare till ett annat företag inom samma bransch. Detta 
beror till stor del på att många internetföretag har varit tvingade att avskeda 
personal i samband med den ekonomiska tillbakagång som branschen upp-
levt. Den rörlighet som funnits har skett genom friställningar. En annan typ 
av rörlighet som är vanlig inom internetbranschen är utnyttjandet av fri-
lansarbetare, vilket är ett ofta förekommande sätt att lösa problematiken 
kring svårbedömda marknadsbehov. Många internetföretag använder sig av 
frilansarbetare för att expandera den egna personalstyrkan vid behov. I detta 
avsnitt konstateras även att den lokala arbetsmarknadens rekryteringsprocess 
karakteriseras av informella nätverk där eventuella rekryteringsbehov löses 
genom personliga kontakter och rekommendationer. 

Detta kapitel har även uppmärksammat kopplingen mellan den typ av ar-
betskraft som många internetföretag eftersöker och arbetskraftens attraktion 
till den mångfald staden erbjuder diskuterats. Här dras slutsatsen att internet-
företagens lokalisering till Stockholms innerstad är ett sätt att både locka till 
sig kvalificerad arbetskraft och att behålla den arbetskraft de redan har. 
 

 
 



 
 

11. Avslutande diskussion 

I avhandlingen ställs frågor som på ett eller annat sätt försöker förklara vilka 
faktorer som är betydelsefulla för företags lokalisering. En specifik fråga 
som ställs handlar om vad företagen själva anser vara den viktigaste anled-
ningen till deras lokalisering i Stockholm och Stockholms innerstad. Svaret 
på denna fråga är i många fall: ”Vi bor här”. Med andra ord är det långt ifrån 
alla företag i intervjuundersökningen som är medvetna om vilka eventuella 
fördelar och nackdelar som företagets lokalisering till Stockholms innerstad 
innebär. Samtidigt kan konstateras att agglomerationen av internetföretag i 
Stockholms innerstad inte lär bero på att det föds så många människor med 
kunskaper om till exempel programmering och marknadsföring på internet 
just i Stockholmsområdet. Snarare har det att göra med att förutsättningarna 
för att ta till sig kunskaper om internet och att starta internetföretag är gynn-
sammare i Stockholm än på andra platser i Sverige. 

En än mer specifik fråga som har ställts i intervjuundersökningen rör or-
sakerna till att internetföretagen är lokaliserade till en viss adress i Stock-
holms innerstad. Här nämns faktorer som till exempel samlokalisering med 
samarbetspartners och företagets lokalisering (adress) som personalförmån. 
Båda dessa faktorer har diskuterats i tidigare kapitel. Något förvånande 
nämns även tillgången till billiga lokaler i Stockholms innerstad som en lo-
kaliseringsfaktor. Denna förklaring bör dock sättas i relation till de höga 
lokalkostnader som många internetföretag drogs med när haussen kring 
branschen var som starkast. Ofta jämför internetföretagen sina lokalkostna-
der med de dyraste lokalerna i stadskärnan snarare än med lokaler utanför 
innerstaden. För de flesta av företagen är det inget alternativ att lokalisera sin 
verksamhet utanför Stockholms innerstad. Ytterligare en förklaring som 
flertalet företag framhåller som väsentlig vid valet av adress i innerstaden är 
betydelsen av adressen som image eller symbolvärde. Ett intervjuföretag 
konstaterar att för stora och etablerade företag spelar adressen mindre roll 
eftersom kunderna hittar företaget även om det är lokaliserat utanför Stock-
holms innerstad. Mindre företag, däremot, kan behöva marknadsföra sig 
själva med hjälp av rätt adress. Flera företag konstaterar att olika stadsdelar 
har olika profil och att valet av adress kan vara medvetet beroende på vilken 
image företaget vill framhålla. Vissa adresser har en image av kreativitet, 
medan andra utstrålar trygghet eller professionalitet. 
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Som avhandlingen visar är det dock flera faktorer än att de som arbetar på 
internetföretagen bor i Stockholm eller att olika stadsdelar utstrålar speciella 
budskap som har betydelse för internetbranschens koncentration till Stock-
holms innerstad. Internetbranschens koncentration till Stockholms innerstad 
förklaras i denna avhandling genom att fem relaterade teman analyseras: 
kunder, leverantörer och samarbetspartners, konkurrenter, finansiering samt 
arbetsmarknad. Dessa är lokaliseringsfaktorer som vid analysen av intervju-
undersökningen har framstått som betydelsefulla för internetföretagens val 
av lokalisering. 

Resultat och slutsatser 
Avhandlingens huvudresultat kan sammanfattas enligt följande. Internet-
branschen i Sverige uppvisar, i likhet med andra branscher med jämförbara 
karaktäristika, ett lokaliseringsmönster starkt koncentrerat till storstadsområ-
den. Den största agglomerationen av internetföretag finns i Stockholms in-
nerstad. På en yta av mindre än fyra kvadratkilometer finns cirka 30 procent 
av samtliga internetföretag i Sverige. De frågor som ställs i denna avhand-
ling är avsedda att försöka förklara vilka faktorer som ligger till grund för 
agglomerationen av internetföretag i Stockholms innerstad. 

Undersökningen visar på betydelsen av närhet för att skapa och upprätt-
hålla sociala nätverk, samt betydelsen av närhet för spridning av information 
och kunskap, särskilt tyst kunskap. Avhandlingen visar vidare hur sociala 
nätverk och informations- och kunskapsspridning spelar en viktig roll i samt-
liga fem agglomerationsteoretiska teman som avhandlingen analyserar. Re-
sultatet av denna analys visar att närheten till kunder är den viktigaste fak-
torn för internetföretagens lokalisering. Betydelsefulla faktorer är även den 
lokala arbetsmarknaden samt tillgången och närheten till samarbetspartners 
och leverantörer. Konkurrenter spelar en viss roll för kunskaps- och informa-
tionsspridning även om dess betydelse som lokaliseringsfaktor är svår att 
värdera. Analysen av företagens finansiering och betydelsen av närhet och 
tillgång till kapital visar att denna faktor knappast varit av avgörande bety-
delse som förklaringsfaktor för internetföretagens lokaliseringsmönster, men 
att tillgång till riskkapital indirekt kan ha påverkat både branschens lokalise-
ring och dess utvecklingstakt, i synnerhet i slutet av 1990-talet. 

Agglomerationsfördelar och betydelsen av socialt förankrade 
nätverk och tyst kunskap 
På ett övergripande plan har avhandlingen för det första visat att internet-
branschen i Stockholms innerstad är beroende av den mångfald som den 
urbaniserade miljön erbjuder i fråga om kunder och kompetens. Arbetskraf-
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ten attraheras av att internetbranschen är lokaliserad till centralt belägna 
adresser vilket ger närhet och tillgång till kunskaps- och informationsflöden 
och det urbana livets inspiration. 

För det andra är de verksamheter, aktiviteter och processer som förknip-
pas med internetbranschen förankrade i sociala nätverksrelationer. Ett 
genomgående tema är att den empiri som presenterats i avhandlingen har 
speglat de sociala relationer som ligger till grund för och i hög utsträckning 
påverkar de verksamheter, aktiviteter och processer som utgör internetbran-
schen. 

Avhandlingen lyfter fram de sociala relationsnätverkens informella karak-
tär. Av den empiriska analysen framgår att så kallade untraded interdepen-
dencies spelar en viktig roll för relationerna mellan olika aktörer i internet-
branschen i Stockholms innerstad. De konventioner, informella regler och 
normer som existerar inom internetbranschen underlättar informationssprid-
ning och kunskapsflöden. Samtidigt utgör dessa normsystem och konventio-
ner ett hinder för utomstående individer. Utan de rätta kanalerna i systemet, 
som man får genom att vara en insider, är det svårt, för att inte säga omöj-
ligt, att ta del av de möjligheter som existerar. Det kan gälla till exempel 
anställningar, information om potentiella kunder eller rätt kontakter i nätverk 
av samarbetspartners och leverantörer. 

Avhandlingen har även påvisat betydelsen av kunskaps- och informa-
tionsspridning, särskilt överföringen av tyst kunskap i den lokala miljön. 
Inom internetbranschen är de grundläggande kunskaperna explicita, det vill 
säga att arbetskraften har generella kunskaper om de verktyg (programme-
ring, grafisk design etc.) som krävs för att utföra de tjänster och produkter 
som internetföretagen erbjuder. Internföretagens konkurrensfördelar, och 
detta gäller förstås även de enskilda individerna på arbetsmarknaden, utgörs 
istället av hur dessa verktyg används. Hur dessa verktyg används, det vill 
säga tillämpningen, är internetbranschens tysta kunskap. I princip kan vem 
som helst med grundläggande tekniska färdigheter skapa till exempel en 
webbproduktion, men det är svårt eller omöjligt att explicit uttrycka vad som 
gör en webbkampanj mer framgångsrik än någon annan. Den tysta kunska-
pen handlar om att vara kontinuerligt kreativ. För att spridas till de individer 
som är involverade i produktionsprocesserna är den tysta kunskapen beroen-
de av gemensamt språk, gemensamma normer, gemensam kultur, och mer 
specifikt, gemensamma referensramar. Den tysta kunskapen har även stor 
betydelse för samspelet mellan internetföretag och dess kunder på så vis att 
gemensamma referensramar krävs för att kunna kommunicera de ofta kom-
plexa tjänster och produkter som internetföretagen erbjuder. 
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Fem agglomerationsteoretiska teman 
Utifrån den analys som har genomförts av de fem agglomerationsteoretiska 
teman som presenteras i avhandlingen har bedömningen gjorts att kunder är 
den mest betydelsefulla lokaliseringsfaktorn för internetbranschen. Kunder 
är det vanligaste svaret på frågan om varför internetföretagen är lokaliserade 
i Stockholm. 

I första hand beror detta på behovet av rumsligt nära relationer till kun-
derna. Behovet av personliga kontakter har sin grund i att internetföretagens 
primära verksamheter inkluderar komplexa immateriella tjänster och produk-
ter. På grund av verksamheternas komplexa karaktär krävs ofta rumsligt nära 
och personliga kontakter för att skapa tillit och förtroende mellan parterna. 
Förutom den rumsliga närheten mellan internetföretagen och deras kunder är 
även den kulturella närheten av betydelse, det vill säga gemensamma regler 
och normer. Detta för att det ska vara möjligt att kommunicera de komplexa 
tjänsterna och produkterna och för att information och kunskap lätt ska kun-
na flöda mellan internetföretagen och dess kunder. 

I och med att internetföretagen i första hand arbetar med immateriella 
tjänster och produkter är deras främsta resurser och därmed konkurrensför-
delar deras idéer och procedurer för att vara kontinuerligt kreativa, det vill 
säga förmågan att ständigt uppdatera innehållet i tjänster och produkter. In-
ternetbranschens konkurrensfördelar ligger inte i att skapa ny avancerad 
teknologi, utan snarare i att kunna presentera så fräscha och nya idéer som 
möjligt. 

Dock skiljer sig mönstret mellan å ena sida webbyråer och internetkonsul-
ter, och å andra sidan innehållsleverantörer. Webbyråer och internetkonsulter 
har i högre utsträckning behov av den närhet till kunder som beskrivits ovan. 
Innehållsleverantörernas kunder är ofta mer utspridda. Detta tyder på att 
behovet av rumslig närhet till kunden är mindre och att det är möjligt att 
etablera och bibehålla kontakter till rumsligt spridda kunder. Denna differen-
tierade bild går i linje med befintlig forskningslitteratur, vilken är splittrad i 
frågan om betydelsen av lokala kunder. Man bör dock påminna sig om att 
kunder är det vanligaste svaret på frågan om varför internetföretagen är loka-
liserade i Stockholms innerstad. 

Kundkontakterna för webbyråer och internetkonsulter sker i stort sett ute-
slutande genom informella nätverk som kräver närhet för att kunna byggas 
upp och upprätthållas. Innehållsleverantörernas kundkontakter sker i första 
hand med slutkonsumenter, det vill säga privatpersoner snarare än företag. 
En viktig skillnad är karaktären på de tjänster och produkter som innehålls-
leverantörerna förmedlar; de är ofta mindre komplexa och riktar sig tydligare 
till en masspublik. 

När det gäller kundernas roll som drivande i utvecklingen av internetbran-
schen har ett antal företag varit betydelsefulla på så vis att de enbart genom 
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sin storlek och sitt behov av internettjänster själva har finansierat delar av 
internetbranschen i Stockholm, särskilt under internetbranschens framväxt 
på 1990-talet. Dessutom har kundernas krav blivit mer sofistikerade i och 
med att internetteknologin och de tjänster som finns till förfogande har spri-
dits allt mer och förståelsen för dessa har ökat. Kunderna har blivit bättre 
och mognare beställare av internettjänster. 

I analysen av undersökningsmaterialet har bedömningen gjorts att den lo-
kala arbetskraften utgör den näst viktigaste lokaliseringsfaktorn. Detta häng-
er dels ihop med att kvalificerad arbetskraft finns att tillgå i den lokala mil-
jön, dels har det att göra med att miljön tenderar att dra till sig kvalificerad 
arbetskraft, det vill säga att arbetskraften drar sig dit arbetstillfällen finns. 

En fråga som diskuteras i avhandlingen behandlar huruvida arbetskrafts-
rörligheten är hög och vilken betydelse denna har för informations- och kun-
skapsspridning. Intervjuundersökningen visar dock att arbetskraftsrörlighe-
ten är låg på den lokala arbetsmarknaden för internetföretag. Det är få perso-
ner som slutat på ett företag för att gå vidare till ett annat företag inom sam-
ma bransch. Detta beror till stor del på att flertalet internetföretag har 
tvingats avskeda personal i samband med sämre ekonomiska förutsättningar. 
Den rörlighet som förekommer har skett genom uppsägningar. En annan typ 
av rörlighet som är vanlig inom internetbranschen är utnyttjandet av fri-
lansarbetare, vilket är ett vanligt sätt att lösa problematiken kring svårbe-
dömda marknadsbehov. Frilansarbetare används av flera internetföretag för 
att expandera den egna personalstyrkan vid behov. 

Trots att arbetskraftsrörligheten inte är hög och att de flesta företagen i 
undersökningen snarare har sagt upp än nyanställt personal händer det natur-
ligtvis att företag behöver ny personal. Rekryteringsprocessen är viktig och 
intressant på så vis att den lokala arbetsmarknaden karakteriseras av infor-
mella sociala nätverk där eventuella rekryteringsbehov nästan uteslutande 
tillgodoses genom personliga kontakter och rekommendationer. Denna re-
kryteringsprocess underlättas av att aktörerna befinner sig i en agglomera-
tion. 

I det kapitel som tar upp den lokala arbetsmarknaden har även kopplingen 
mellan arbetskraft och den lokala miljöns attraktionskraft studerats. Slutsat-
sen är att internetföretagens lokalisering till Stockholms innerstad är ett sätt 
att dels locka till sig kvalificerad arbetskraft, dels behålla befintlig arbets-
kraft. 

En annan viktig lokaliseringsfaktor för internetbranschen i Stockholms 
innerstad är närheten till leverantörer och samarbetspartners. Inom forsk-
ningslitteraturen finns förvånansvärt få bevis för att formella samarbeten 
mellan aktörer inom samma eller relaterade branscher i en agglomeration är 
av betydelse för företags lokalisering. Detta gäller även för internetbran-
schen i Stockholms innerstad. Dock innebär det inte att det saknas interak-
tion mellan olika aktörer inom och utanför internetbranschen. Snarare visar 
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studien att merparten av internetföretagen har informella kopplingar till an-
dra aktörer i den lokala miljön. Orsaken till internetföretagens relativt omfat-
tande nätverk av samarbetspartners och leverantörer har att göra med bran-
schens generella företagsstruktur. Många företag är små och har få anställda. 
Denna struktur innebär att många företag saknar den kompetens som krävs 
för att genomföra stora uppdrag och hantera stora kunder. Lösningen på pro-
blemet är för flertalet internetföretag att ingå i, oftast informella, nätverk av 
internetföretag och leverantörer av olika typer av tjänster och produkter. 
Fördelen med denna strategi är att det enskilda företaget expanderar sin 
kompetensbas genom att samarbeta med andra typer av företag som besitter 
kompletterande kompetenser. Detta återspeglas även i att många informella 
kontakter sker i syfte att tillsammans med en partner söka upp potentiella 
kunder genom det utvidgade nätverk som ett samarbete innebär. För att kun-
na koordinera dessa kompetenser och processer är den rumsliga närheten 
helt avgörande. 

I det kapitel som berör samarbetspartners och leverantörer behandlas även 
orsakerna till dessa samarbeten med utgångspunkt i två begrepp: riskhanter-
ing och projektarbetsformen. I avsnittet om riskhantering beskrivs hur före-
tagen hanterar situationer där samarbeten och koordination av kompetenser 
och produktionsprocesser sker på en i första hand informell basis och där 
samarbetsformerna är uppbyggda kring existensen av ömsesidig tillit och 
gemensamma normer vilka reglerar dessa informella och ofta kontraktslösa 
samarbeten. De samarbeten som förekommer sker i första hand för att tackla 
den osäkra marknad som produktion av internettjänster och produkter inne-
bär. Det vanligaste sättet att möta denna osäkerhet är att internetföretagen 
samarbetar i projekt och på detta sätt rekryterar de personer eller kompeten-
ser som krävs för ett specifikt uppdrag, eller att de tillsammans med en part-
ner söker nya kunder i det utökade nätverk som samarbeten resulterar i. Pro-
jektarbetsbegreppet innefattar de former av samarbeten som förekommer 
mellan internetföretag och deras leverantörer och samarbetspartners. Pro-
jektarbetsformen kan i sig ses som ett svar på de risker som små företag 
inom kulturella industrier upplever på grund av osäkra marknader och snab-
ba preferensförändringar. För att produktionslösningar som bygger på sam-
mansatta projektteam ska vara effektiva krävs det att de individer som ingår i 
ett team har en gemensam kunskapsbas. Men kanske än viktigare är att det 
existerar ett gemensamt språk och gemensamma referensramar för att kun-
skap, och särskilt tyst kunskap, ska vara möjlig att sprida mellan medarbe-
tarna i ett projektteam. 

Att vara lokaliserad nära konkurrenter i den lokala miljön visar sig vara 
en relativt svårtolkad lokaliseringsfaktor. Internetföretagen i Stockholms 
innerstad har generellt sett goda kunskaper om sina konkurrenter. Dock är 
denna kännedom inte alltid uttalad och explicit. I likhet med vad befintlig 
litteratur på området beskriver har få internetföretag systematisk kontroll 
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över sina konkurrenter. Ett vanligt sätt för internetföretagen att få upp ögo-
nen för sina konkurrenter är att observera andra företag som lägger anbud på 
och konkurrerar om samma uppdrag som de själva. 

Internetföretagen upplever både positiva och negativa aspekter av att kän-
na till och vara lokaliserad i närheten av sina konkurrenter. De positiva 
aspekterna har bland annat att göra med att kunderna vet var de ska leta när 
de söker en viss typ av tjänst. Agglomerationen av internetföretag gör att 
kunderna inte behöver leta på fler ställen för att finna det de söker. Negativa 
sidor med att vara lokaliserad i närheten av sina konkurrenter är förstås att de 
konkurrerar om uppdrag, eller att konkurrenter lättare kan få tillgång till 
idéer och internetlösningar som är internetföretagens konkurrensmedel. 

Den kanske viktigaste fördelen med att finnas i närheten av sina konkur-
renter har att göra med det informationsflöde som kan uppstå genom att till 
exempel idéer och information om potentiella kunder cirkulerar. Detta in-
formationsflöde underlättas av att det finns ett antal forum där information 
och kunskap kan omsättas. Exempel på dessa forum är tävlingar, nätverks-
träffar eller seminarier, nöjesliv, internet och arbetskraftsrörlighet. 

Den femte och sista lokaliseringsfaktorn som diskuteras i avhandlingen är 
närheten och tillgången till finansiering, särskilt riskkapital. Generellt har 
forskningslitteraturen fokuserat på riskkapital som en betydelsefull faktor för 
lokaliseringen av internetföretag och andra unga och snabbt framväxande 
branscher. Denna undersökning visar dock att riskkapital eller andra former 
av företagsextern finansiering inte har varit direkt avgörande för internet-
branschens lokalisering till Stockholms innerstad. 

Samtidigt går det inte att utesluta att tillgången till riskkapital i Stockholm 
indirekt kan ha lockat internetföretag till den lokala miljön. Trots att alla 
företag uppenbart inte tagit del av externt kapital har det antagligen varit 
eftersträvansvärt, vilket i sig kan ha fört med sig att många företag lokalise-
rat sig till eller startats i Stockholms innerstad i hopp om att ta del av riskka-
pitalet. Utan riskkapital är det tveksamt om internetbranschen hade vuxit 
fram med den hastighet som den gjorde under 1990-talet. Men allt för högt 
ställda krav på avkastning, kombinerat med kort tålamod, har gjort att inter-
netföretag finansierade med riskkapital haft svårt att överleva när påfrest-
ningarna varit som störst. 

Avslutande kommentarer 
Hur långt intervjuerna kan generaliseras är naturligtvis en intressant fråga. 
Intervjumaterialet består i första hand av 27 intervjuer med företagsgrundare 
och VD för internetföretag i Stockholms innerstad. Förhoppningen är att de 
intervjuer som genomförts har gett en detaljerad bild av internetbranschens 
lokaliseringsförutsättningar och kunnat förklara agglomerationen av internet-
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företag i Stockholms innerstad vad gäller de företag som ingår i intervjuun-
dersökningen. Däremot bör resultaten behandlas med försiktighet rörande 
hela den population av internetföretag som finns i Stockholms innerstad, och 
med stor försiktighet beträffande internetföretag utanför Stockholms inner-
stad. Naturligtvis finns det likheter mellan internetföretag i Stockholms in-
nerstad och internetföretag på andra orter, men Stockholms unika ställning 
som storstadsområde och dess diversifierade näringsstruktur gör att generali-
seringar till andra platser bör undvikas. En annan faktor som bör framhållas 
när resultaten diskuteras är att de resultat som presenteras avser de företag 
som ingår i den population av internetföretag som skapades hösten 2001, 
samt att resultaten från intervjustudien är från 2002. Då internetbranschen är 
en ung och dynamisk bransch är det sannolikt att dess omfattning och struk-
tur i vissa avseenden förändras kontinuerligt. Företag försvinner, går i kon-
kurs eller fusioneras. Verksamheter förändras och antar andra former. För-
hoppningen i ett större perspektiv är att denna undersökning har gett insikter 
i hur unga, dynamiska och snabbt framväxande branscher bestående av små 
och kreativa företag fungerar samt vilka faktorer som påverkar deras lokali-
seringsförutsättningar. I fokus för denna studie står problematiken med hur 
dessa företag tacklar den osäkerhet som det innebär för små företag att agera 
i en bransch som präglas av dynamik och ny teknologi i snabb utveckling. 

Denna avhandling har lyft fram ett antal faktorer som är av betydelse för 
internetbranschens lokaliseringsmönster i allmänhet och agglomerationen av 
internetföretag i Stockholms innerstad i synnerhet. Dock finns det naturligt-
vis ett oändligt antal frågor som avhandlingen inte har kunnat besvara. En 
intressant frågeställning rör den orsak som många internetföretag själva 
framhåller som viktig för företagets lokalisering, nämligen: ”Vi bor här”. 
Uppenbarligen är förutsättningarna för att starta ett internetföretag betydligt 
bättre i Stockholm än på många andra platser. För att förklara varför männi-
skor boende i Stockholm startar internetföretag bör man ställa andra frågor 
än de som behandlats i denna avhandling. Denna forskning bör innehålla 
frågeställningar som behandlar betydelsen av stigberoende (path dependen-
cy), det vill säga hur internetbranschen har växt fram och hur den institutio-
nella infrastrukturen och politiska initiativ har påverkat denna utveckling. 
Till exempel hur internetbranschens framväxt är relaterad till existerande 
branscher och verksamheter inom teknologi och media. En annan intressant 
forskningsfråga att ta upp rör behovet av komparativa studier, både på natio-
nell och internationell nivå. Komparativa studier skulle göra det möjligt att i 
ännu högre grad uppnå detaljerad information om orsakerna bakom internet-
branschens specifika lokaliseringsmönster, men även rörande lokaliserings-
faktorer för små företag inom dynamiska verksamheter. 

 
 



 
 

Summary 

The development of the Internet is a technological innovation with far reach-
ing consequences. The introduction of the graphic web browser in the mid 
1990’s turned the Internet from a military/academic experiment to a public 
tool for managing communication and information (Norris, 2001; Schiller, 
2000; Zook 2002). 

Despite its relatively short existence, Internet technology has had a great 
impact on most parts of society. The commercialization of the Internet has 
changed the conditions under which firms and organizations manage com-
munication and information. To many firms and organizations, this new 
media has revolutionized traditional channels for selling, distribution and 
communication. But Internet technology has also given rise to totally new 
types of firms and businesses. Firms that never before existed, whose activi-
ties are determined by the Internet, where the production and distribution of 
goods and services are dependent on the Internet. 

The introduction of this new technology – and its promises of a fast 
evolving ‘new economy’ – contributed to, in the end of the 1990s, a boom in 
the stock market and growing venture capital investments. Eager entrepre-
neurs, investors and analysts had great, perhaps overblown, expectations of 
the possibilities of the new technology. Mass media played an important 
role, with the advocates of the new economy getting a massive amount of 
space in newspapers, television and radio. During the last years of the 1990’s 
media was running, on a daily basis, reports of investment opportunities in 
Internet firms, new IT millionaires, and the rise of the new economy. In con-
trast to the economic crisis in Sweden in the early 1990s, the late 1990s 
boom saw Newsweek magazine declare Stockholm “Europe’s Internet Capi-
tal”. Stockholm was described as a dynamic and world-leading cluster of 
international Internet firms. 

In the beginning the 2000’s things took a dramatic new direction with the 
stock market in near collapse and venture capital rapidly disappearing. The 
frequently discussed ‘new economy’ was loosing pace, whilst the ‘old’ 
economy was striking back. Although the Internet industry’s development 
had been fast, it did not fulfill the high expectations that were put on the new 
technology. 

When the so called Internet-bubble burst the new technology and the eco-
nomic activities associated with it became the target of rather substantial 
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doubts. Immediately after the bursting of the bubble many of the prophecies 
made about the new technology became ridiculed and considered to be gross 
exaggerations. Nevertheless, today it is possible to see that the majority of 
the prophecies that were made have in fact become reality and there is a high 
acceptance of the business case for what were previously wild ideas such as 
e-business, Internet banking, and on-line information searching. Indeed the 
extent of these phenomena has exceeded even some of the most radical 
prophecies from the 1990’s. 

Despite the economic rollercoaster, one fact remains. Along with the de-
velopment and commercialization of the Internet, an entirely new type of 
firm – the Internet firm – has arisen. In this thesis the Internet industry is 
defined as a set of three categories. The category web design firms include 
design intensive firms whose activities are focused on market communica-
tion and other aesthetic and visual communication on the Internet. In the 
category on-line business solution consultancy are service companies with a 
focus on business development on the Internet. The third category, content 
providers, involves a range of different activities such as portals, search en-
gines, e-business, entertainment and on-line games. 

In this thesis the agglomeration of Internet firms in central Stockholm is 
researched. The theoretical framework of the thesis is based on agglomera-
tions theories. In particular there is a focus on local milieus and the impor-
tance of proximity between different actors and organizations in explaining 
the location pattern of the Internet industry. 

In the thesis it is suggested that the Stockholm Internet industry hardly 
has the characteristics of a world leading cluster. Rather it can be character-
ized as an agglomeration of small creative service firms that assist the local 
milieu and customers located in Stockholm. 

Approaching the problem - Aim of the study and 
research question 
Relatively little research has been done on the Internet industry. There are a 
limited number of studies on firms dependent on Internet technology in their 
production of goods and services. There are several explanations for the lack 
of research into this subject. 

First, there is a lack of adequate definitions of the Internet industry. 
Hence, this is not to say that there is no research done at all on activities 
related to the Internet. The definitions applied in this thesis identifies and 
focuses on firms whose activities are totally dependent on the Internet: firms 
that would not exist if it was not for the development of the Internet. The 
reason why the Internet industry is difficult to define is because the industry 
is young and unpredictable in its structure (Castells, 2001; Moriset, 2003; 



Summary 
 

 

165 

Norris, 2001). Another problem is that the official statistics or Standard In-
dustrial Classification (SIC) do not adequately capture the new types of 
activities that are dependent on the Internet (Moriset, 2003; Oakey et al., 
2001). One main task underpinning the work in this thesis was to create a 
definition of the Internet industry as an industry separated from the wider 
and more general concept of the ICT-sector. 

Second, there has been a lack of detailed knowledge about the location 
pattern of the Internet industry. Due to the deficiency of adequate defini-
tions, there is a lack of mappings and of detailed analyses of the locational 
patterns of the industry. Moriset (2003), in an examination of the latest re-
search literature, also finds that the knowledge about the location of the 
Internet industry is limited. Even scarcer is research into the micro-urban 
pattern of the Internet industry. In empirical analyses of, for example, the 
geographical concentration of e-businesses, the role of ICT technology is 
often treated as a ‘black box’, or the city is treated as a place of no variety. In 
many studies the Internet industry (not to mention the ICT sector) is looked 
upon as homogenous. In reality location patterns differ between different 
types of activities within the Internet industry. Another interesting question 
is concerned with more general notions of firm location. The idea that the 
importance of geography is declining because of improvements in informa-
tion and communication technology has promoted concepts like “death of 
distance” (Cairncross, 1997), “the weightless world” (Coyle, 1998), and “the 
end of geography” (O´Brien, 1992). Technologies like the Internet make real 
time interaction across great distances possible, and in effect allowing us the 
power to stretch time-space. This means that the long distant contacts that 
are possible to maintain through new information technologies are often no 
less authentic and intimate, than local, personal contacts and proximate pres-
ence (Amin & Thrift, 2002). Included in this is the idea that firms, theoreti-
cally, have the possibility to be located anywhere in space. This is particu-
larly the case for Internet firms that produce electronic or virtual goods and 
services that do not demand any transport or other time or cost consuming 
functions. 

Third, there is a lack of knowledge about what factors are important for 
the location of the Internet industry. The Internet industry is highly concen-
trated, more than many other industries, and is therefore an interesting indus-
try to study the mechanisms and processes important for the agglomeration 
of industries in the digital age. 
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Aim 
In this thesis the Internet industry is examined with a focus on Internet firms 
located in central Stockholm70. The thesis has two primary aims. The first is 
to define and describe the Internet industry and the agglomeration of Inter-
net firms found in central Stockholm. In this the idea is to give a detailed 
description of the type of activities included in the definition, but also to 
describe the spatial structure and the extent of the agglomeration of Internet 
firms in central Stockholm. The second aim is to analyse processes that may 
be of importance for explaining the agglomeration of Internet firms in cen-
tral Stockholm. The location of the Internet industry is analyzed through five 
different agglomeration factors or themes. These themes are: the importance 
of proximity to customers, suppliers and partners, competitors and rivals, 
financing, and labour market. 

Research questions 
The research questions that form the foundation of this thesis are partly a 
result of the above aims, and partly a result of the chosen study object and 
region. The research questions are also highly influenced by the theoretical 
background that informed the whole study. 

To reflect both aims of the thesis the research questions are divided into 
two categories. The first category of questions treats the definition and de-
scription of the Internet industry and the locational patterns of the industry. 
The second category of questions deals with the underlying explanations of 
the agglomeration of Internet firms in central Stockholm. 

Characteristics and locational pattern of the Internet industry 
• What is the Internet industry (conceptual and operational definition)? 
• What types of activities constitute the Internet industry? 
• How extensive is the Internet industry. How many firms, employees etc. 

are involved? 
• What location patterns are characteristic of the Internet industry at differ-

ent spatial levels (global, national, regional and local)? 

Agglomeration factors in the Internet industry 
• What importance does the proximity between individuals, firms, organi-

zations and institutions have for the development of the industry? 
• What is the importance of social relations between actors to the local mi-

lieu? 

                               
70 Central Stockholm is defined as the areas of Norrmalm, Vasastan, Östermalm, Kungshol-
men and Södermalm. 
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• What importance does information and knowledge flows have to the loca-
tion of the internet industry? 

• In what way is the agglomeration of the Internet industry influenced by 
proximity to customers, suppliers and partners, competitors and rivals, fi-
nancing, and labour market? 

These two categories of questions are broken down into a number of ques-
tions that are used to define, describe and analyse the Internet industry in 
central Stockholm. 

Theoretical framework 
In this thesis the agglomeration of the Internet industry in central Stockholm 
and the underlying factors behind this spatial pattern is under investigation. 
To be able to study this phenomenon the research questions are based on 
ideas of agglomeration factors or agglomeration economies that have been 
widely discussed within economic geography and agglomeration theory. 

More specifically the theoretical framework used in the thesis is based on 
three different, but related assumptions. These three assumptions have their 
foundations in a number of concepts: social embeddedness; social capital; 
untraded interdependencies; local innovative milieu; tacit knowledge; and 
innovation. 

Firstly, all economic activities and economic actions are embedded in so-
cial network relations. People act within social contexts which influence the 
decisions that individuals or organizations make (Granovetter, 1985). Sec-
ondly, the assets of regions, local milieus or agglomerations are comprised 
of much more than material conditions and tangible relations between differ-
ent actors in a production chain, e.g. untraded dependencies (Storper, 1995, 
1997). Thirdly, the importance of proximity between actors is often derived 
from the idea of tacit knowledge. This type of knowledge is hard to disperse 
between different locations but is easier spread in spatially proximate mi-
lieus where the actors share common language, culture and norms (Polanyi, 
1967). 

The thesis intends to describe and explain the social context in which dif-
ferent processes and phenomena take place within Stockholm’s Internet in-
dustry. It also attempts to draw attention to the informal networks and com-
mon language, culture and norms which facilitate the transmission of infor-
mation and knowledge, within the industry. In addition, it attempts to de-
scribe the types of tacit knowledge Internet firms rely on and to explain how 
this knowledge influences the location of Internet firms. 
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Method 
In the thesis various statistical data have been used to describe and identify 
the Internet industry. One such data source used to identify the population of 
Internet firms in Sweden and central Stockholm was a database called Af-
färsdata. Another statistical source, PLACE (Population, Chorology and 
Employment Database), was used primarily to give a description of the 
Internet industry and its labour force. 

The analysis of the location of the Internet industry is primarily based on 
an interview study made during 2002 that involved 30 semi-structured inter-
views. 

The interview study was divided into two rounds where the first phase 
constituted of three interviews with industry representatives. The purpose of 
the first part of the interview study, or the pilot study, was to obtain a general 
understanding of the industry. This was important since during the second 
phase of the interview study a basic understanding of the research object 
facilitated the trust between the researcher and interviewees drawn from 
Internet firms. The pilot stage also helped in the formulation of relevant re-
search questions for the primary interview study. 

The second and primary phase of the interview study included 27 inter-
views with Internet firms in central Stockholm. The interviews were made 
with the firms’ founder or CEO and in some cases with their head of sales or 
similar. The interviewees were, with one exception, male. The interviews 
were carried out with the help of an interview guide based partly on themes 
derived from the pilot study and partly from research questions derived from 
the theoretical framework that form the basis of this thesis. 

All interviews were carried out at the Internet firms’ offices. On the aver-
age the interviews took about on and a half hour. The shortest interview took 
about 40 minutes and the longest about two hours. 

Results and conclusions 
The main conclusion of the thesis are summarised as follows. The Internet 
industry in Sweden proves to have, as with other industries with similar 
characteristics, a location pattern strongly concentrated to bigger cities. The 
largest agglomeration of Internet firms is located in central Stockholm. An 
area of less than 4 square kilometres contains approximately 30 percent of 
the total population of Internet firms in Sweden. 

The research also found that proximity was important to create and main-
tain social networks and to spreading information and knowledge, especially 
tacit knowledge. The thesis also proves that social networks, and information 
and knowledge flows, have an essential role in all the five agglomeration 
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themes underpinning the thesis. The result of this analysis shows that prox-
imity to customers is the most important factor for the location of the Inter-
net industry. Important factors are also the local labour market and access to 
suppliers and partners. Competitors and rivals have a role to play when it 
comes to the diffusion of knowledge and information, although their impor-
tance as a location factor is hard to estimate. The analysis of the firms fi-
nancing the industry, and the importance of proximity and access to capital 
and financial actors, demonstrates that this factor has hardly been of crucial 
importance for the location of the Internet industry. However, access to (ven-
ture) capital might have had an indirect importance for the location and the 
pace of the development of the Internet industry. 

Agglomeration economies and the importance of socially 
embedded networks and tacit knowledge 
At a general level this thesis shows that the Internet industry in central 
Stockholm is dependent on the diversity of customers and competences in 
the urban milieu. The labour force is attracted to the fact that the Internet 
firms are located in the central addresses near to the stimulus of urban life 
and near to potential sources of knowledge and information. 

Secondly, the activities and processes related to the Internet industry are 
embedded in social network relations. A consistent theme in the empirics 
presented in the thesis is the idea that social relations are basic to the activi-
ties and processes that constitute the Internet industry. 

The thesis highlights the informal character of social network relations. 
From the empirical analysis it is established that untraded interdependencies 
play an important role in the relations between different actors within the 
industry. The conventions, informal rules and norms that exist among the 
actors within the Internet industry facilitate the flow of information and 
knowledge. At the same time these norms and conventions function as a 
barrier to outsiders. Without the right channels into the system, which you 
will get only by being an insider, it is hard to participate and take full advan-
tage of the possibilities that exist: employment, information about potential 
new customers or connections to good suppliers and partners etc. 

The thesis has also shown the importance of knowledge and information 
diffusion: especially the transmission of tacit knowledge in the local milieu. 
Within the Internet industry basic knowledge is explicit: the labour force has 
a general understanding of how to manage the tools (programming, graphic 
design etc.) necessary to execute the services and products that the Internet 
industry offers. The competitive advantage of individual Internet firms is, as 
with individual labour, rather how these tools are used. How these tools are 
used is the tacit knowledge of the Internet industry. In principle, anyone with 
basic technological skills is able to create, for example, a web production, 
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but it is much harder to express, in an explicit way, what makes one web 
campaign or an advert more successful than another. Tacit knowledge is 
about being continuously creative. To transmit tacit knowledge among peo-
ple involved in the production process, it must be put in the context of a 
common language, norms and culture, and more specifically, a common 
frame of reference. Tacit knowledge is also important for interaction be-
tween Internet firms and their customers in that a common frame of refer-
ence is necessary to communicate the complexity that the services and prod-
ucts of the Internet firms involve. 

Five agglomeration themes 
Of the five different themes assumed to underpin the agglomeration, cus-
tomers appear to be the most important factor behind the agglomeration of 
Internet firms in central Stockholm. Customers are also the most common 
answer to the question about why the firms are located in central Stockholm. 

Firstly, this is due to the need for spatially proximate relations to custom-
ers. The demand for personal contact is a result of the complex nature of the 
immaterial services and products Internet firms provide. Due to the complex 
character of the activities there is a need for personal contacts to create trust 
and confidence between the actors. However, it is not only physical prox-
imity that is of importance. Cultural proximity, common conventions and 
norms, are also important because they facilitate the communication of com-
plex information necessary to understand the services and products offered 
by the Internet firms. 

The Stockholm Internet firms are primarily working with immaterial ser-
vices and products, and because of this their main resource and competitive 
advantage is their ideas and procedures to be continuously creative, that is to 
constantly update the content in their services and products. The competi-
tiveness of the Internet industry is not about developing new and advanced 
technologies, rather it is about being able to present new and fresh ideas and 
content for relatively ubiquitous technologies. 

However, there is a difference between, on the one hand, web design 
firms and on-line business solution consultancies, and on the other, content 
providers. Web design firms and on-line business solution consultancies are 
more dependent of the type of proximity described above than the content 
providers which have a more geographically spread set of customers. This is 
an indication that the need for spatial proximity is lower and that this type of 
firm is able to establish and maintain contact with spatially dispersed cus-
tomers. This finding is in line with existing literature in the field. Neverthe-
less, from the interview study it appeares that the most common answer to 
the question why they were located in central Stockholm was proximity to 
customers. 
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To web design firms and on-line business solution consultancies contacts 
with customers are almost exclusively made through informal networks. 
Such networks are very dependent on spatial proximity for their creation and 
maintenance. To the content providers the main form of contact with cus-
tomers is with end-consumers, e.g. private persons (B2C or Business to Con-
sumer) rather than other firms (B2B or Business to Business). An important 
distinction in this is the character of the services and products that the con-
tent providers offer. These are often less complex and clearly directed to a 
mass consumer market. 

Whilst the customer has certainly been a driving force behind the devel-
opment of the Internet industry in Stockholm this study also shows that a 
small number of large companies have been particularly important. By virtue 
of their size they have been able to finance parts of the Internet industry in 
Stockholm. This was especially the case during the fast developments in the 
1990’s. In addition, the role of the customers as sophisticated users – and 
therein contributors to the overall Internet innovation system – can be seen 
to have grown as Internet technology and services available have been more 
widespread and knowledge about these phenomena has increased. In general, 
the Internet firms’ customers have been better and more mature in their or-
dering of Internet services and products which in turn has driven Internet 
firms to provide better products. 

In the analysis of the research material the local labour market emerged 
as the second most important factor behind the location of the Internet indus-
try. This is partly due to the fact that talented and competent workers are 
more easily found in the Stockholm local labour market than in other places 
in Sweden. The existence of a strong poll of labour tends over time to rein-
force itself as new talent is continually attracted to the firms who were them-
selves attracted by earlier generations of workers and customers. Talent, in 
short, tends to move where the work is. 

One question that has been discussed in the thesis considers whether la-
bour mobility within the local labour market is of any importance for the 
diffusion of knowledge and information. The result of the interviews made is 
that labour mobility in the local labour market is low. In the Internet firms, 
few people have quit to get another position in another firm within the indus-
try. The main reason for this seems to be that the majority of the Internet 
firms have in recent years been firing rather than hiring people. Indeed, this 
could be seen as labour mobility. 

Another type of mobility more common in the Internet industry is the use 
of freelancers. This is a way of solving the problems with fluctuating market 
needs. Freelancers are used by several Internet firms to expand their own 
staff capacity when necessary. 

Despite low labour mobility and the fact that the majority of the Internet 
firms in the study have been dismissing rather than hiring personnel it is, of 
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course, a fact that the firms occasionally need new staff members. The re-
cruitment process is important and interesting in that the local labour market 
is characterized by informal social networks where possible recruitments 
almost are exclusively organized through personal contacts and recommen-
dations. This recruitment process is facilitated by the fact that the actors are 
present in the local milieu. 

In the chapter dealing with the local labour market the relationship be-
tween labour force and the attractiveness of the local milieu has also been 
discussed. The conclusion is that the location in central Stockholm is a way 
of attracting talent but also of keeping existing labour force. 

Another important location factor for the Internet industry in central 
Stockholm is the proximity to suppliers and partners. Within the research 
literature there is relatively little evidence of formal collaboration between 
actors within the same or related industries in local milieus. This is also the 
case in the Internet industry in Stockholm. This is not to say there is a lack of 
interaction between different actors within and outside the Internet industry. 
Rather, the study shows that the majority of Internet firms have informal 
connections to other actors in the local milieu. The reason behind this rela-
tively extensive network of suppliers and partners has to do with the general 
firm structure of the Internet industry. Many firms are small and have few 
employees meaning that many firms lack the competence necessary to com-
plete large projects and work with large customers. The solution to this prob-
lem is to be a part of, often informal, networks of Internet firms and suppli-
ers of various kinds of services and products. The advantage of this strategy 
is that the individual firm is able to expand its competence base through 
cooperation with other types of firms with other complementary types of 
competence and knowledge. In addition informal contacts are often made in 
order to form alliances capable of approaching potential customers. To be 
able to efficiently coordinate the competences and processes from different 
firms and actors spatial proximity seems decisive. 

The chapter that deals with suppliers and partners also discusses coopera-
tion but through the lenses of two concepts: risk, and projects. In the relation 
to risk and risk management a description is given of how Internet firms 
manage situations where cooperation and coordination of competences and 
production processes occur on an informal basis and where the forms of 
cooperation are built on the existence of mutual trust and shared norms and 
rules which control these informal collaborations where formal contracts 
often are missing. These collaborations are primarily a way of handling fluc-
tuating and insecure markets. The most common way of tackling market 
swings is to cooperate in project teams where small firms are able to recruit 
individuals and competences when necessary: in particular for specific pro-
jects or in order to form partnerships that can approach potential new cus-
tomers. The concept of projects includes the forms of collaboration that exist 
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between Internet firms and their suppliers and partners. The project can in 
itself be seen as a response to the risks that small firms face due to insecure 
markets and sudden shifts in the customer preferences. A foundation for 
making temporary project teams work well together is that the individuals 
involved have a common knowledge base. Moreover it is important that they 
share a common language and frame of references that can facilitate the ex-
change and creation of knowledge, especially tacit knowledge, between the 
co-workers in a project team. 

The possible advantages of being located close to one’s competitors are 
much harder to study and explain. The Internet firms in central Stockholm 
seem to have only a general knowledge of their competitors. Yet, this 
knowledge is rarely explicit. Only a few of the Internet firms observe their 
competitors systematically. This is in line with existing literature in the field. 

The Internet firms seem to experience both positive and negative effects 
from knowing and being located close to their competitors. One of the posi-
tive aspects is that potential customers know where to look for Internet 
firms. The agglomeration of Internet firms makes it easy for the customers to 
find what they need. Negative aspects are of course the competition for pro-
jects, or the possibility of losing ideas and solutions to competitors. 

At the same time, probably the most important advantage with the co-
location of competitors has to do with the flows of information and knowl-
edge that can happen when for example ideas and information about poten-
tial customers are circulating. These information flows are facilitated by a 
number of forums in the local milieu where information and knowledge may 
be transferred. These forums are, for example, competitions, network meet-
ings or seminars, night life and labour mobility. 

The fifth and last location factor is proximity to and the availability of fi-
nancing: especially venture capital. In general, the research literature has 
focused on venture capital as an important factor for the location of Internet 
firms and other new and growing industries. This study argues that venture 
capital and other forms of external financing have had no significant role to 
play in the location of the Internet industry to central Stockholm. 

At the same time it would be unwise to completely exclude the availabil-
ity of venture capital as a possible factor behind the location of Internet 
firms. Although most Internet firms did not receive any venture capital it is 
likely that the availability of venture capital at the end of the 1990’s might 
have attracted some entrepreneurs and speculators to start up firms during 
this period. Indeed without the availability of venture capital it is hard to see 
that the same rates of growth and development could have been achieved. In 
the present period, and the study period, it is hard, however, to see venture 
capital as a driver, though it remains an important facilitator. 

In summary this thesis presents evidence from a study of the Stockholm 
Internet industry. The thesis focuses not on the ICT industry in general but 
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on the particular locational dynamics and patterns of the Internet industry. 
The thesis presents a case for the importance of seeing industrial develop-
ment and change – in even the most digital and virtual of industries – from a 
spatial perspective. It argues that social network relations, customers rela-
tions, projects based collaboration, the availability of talented workers and a 
series of other basic elements of firm competitiveness in the knowledge 
economy are in fact highly linked to space, place and proximity. 
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