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Förord

Att skriva en avhandling är som att ge sig ut på en lång resa. Ibland är vägen 
utstakad och fallgropar tydligt markerade, men emellanåt kommer man in på 
ett sidospår eller hamnar i svårgenomtränglig terräng. När väl målet nås och 
avhandlingen är klar, inser man att det kanske var resan som egentligen var 
det intressanta och att det var där nya erfarenheter skaffades och kontakter 
knöts.

Mitt första tack riktar jag till min handledare professor Anders Malmberg 
för hans stöd och vägledning i avhandlingens alla faser. Dina kommentarer 
och inspirerande diskussioner har varit ovärderliga och utvecklande för både 
avhandlingen och mig själv. Inte minst på slutet har Anders ställt upp och 
noggrant läst kapitel och halvfärdiga texter på mycket kort varsel. Min biträ-
dande handledare Anders Waxell har också lagt ner ett stort jobb. Anders 
kom in ganska sent som min biträdande handledare och har jobbat intensivt 
med mig i slutfasen. Din förmåga att läsa noggrant och ge konstruktiv kritik 
har varit mycket värdefulla. Tack Anders och Anders.

Att skriva en avhandling är till stor del ett ensamt arbete och då underlät-
tar det att vara en del av en intressant och stimulerande miljö, både akade-
miskt och socialt. Av den anledningen vill jag först tacka de personer som 
utgör den ekonomisk-geografiska miljön på institutionen och utgör en del av 
CIND: Dominic Power, Per Lundequist och Johan Jansson; Dzamila Bien-
kowska och Henrik Mattsson som påbörjade forskarutbildningen samtidigt 
som jag; Atle Hauge, Markus Bugge, Tobias Fridholm, Jakob Nobuoka och 
Jenny Sjöholm som kom in senare.  

Vid Kulturgeografiska institutionen finns givetvis långt fler att tacka. 
Studierektor Susanne Stenbacka har varit en kunnig guide genom forskarut-
bildningens snårskogar. Ewa Hodell och Kerstin Edlund har bidragit med 
effektiv administration. Hans Aldskogius gjorde med kort varsel underverk 
med språket i den engelska sammanfattningen. Vill även tacka min läsgrupp 
som bestod av Johan Jansson, Per Lundequist och Jan Öhman för ert enga-
gemang och er grundliga genomläsning. Tack också till John Östh som har 
varit till stor hjälp med uttaget av data ur PLACE.  

Till alla andra på institutionen vill jag rikta ett stort tack för givande dis-
kussioner om allt mellan himmel och jord under det oändliga antal luncher 
och kaffepauser som hinner passera under en doktorandperiod.  

Mellan grundutbildningen och doktorandperioden jobbade jag under två 
år som analytiker på Verket för näringslivsutveckling, Nutek. Det var där 
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som intresset för regional utveckling väcktes på allvar och tankarna på att 
doktorera föddes. Jag vill rikta ett särskilt tack till Staffan Larsson, utveck-
lingschef på Nutek, som inspirerade och fick mig intresserad av att återvända 
till universitetet. Vill även tacka Nutek för deras intresse av avhandlingen 
och för finansieringen som gjorde genomförandet av projektet möjligt.  

Projektet hade heller inte kunnat genomföras utan alla de personer på fö-
retag, myndigheter och organisationer som tagit av sin knappa tid för att 
besvara mina ibland konstiga frågor. Ett stort tack till alla er som besvarat 
enkäten och ställt upp för intervjuer.  

Slutligen vill jag tacka min familj och mina vänner för att ni alltid finns 
där med uppmuntran och stöd. 

Uppsala den 23 april 2007 

Magnus Lagerholm 



1 Inledning 

En tankefigur som fått stort genomslag i såväl ekonomisk-geografisk littera-
tur som ekonomisk-politisk debatt lyder: Globaliseringen i allmänhet och 
kostnadspress från låglöneländer i synnerhet tvingar etablerade industrilän-
der att ställa om sin industri mot allt mer högteknologiska branscher och nya 
industritillämpningar såsom informationsteknologi och bioteknik. Samtidigt 
är det uppenbart att en betydande del av svensk industri fortsatt har en helt 
annan karaktär. Det finns mycket som tyder på att vi kan lära oss en hel del 
om industriomvandling och dess geografiska koppling genom att studera mer 
mogna industrier. Inte minst kan en studie av en mogen industri vara av be-
tydelse för att förstå hur strukturförändringar påverkar en regions utveckling 
när näringslivet förändras.  

I Småland-Blekinge har aluminiumproduktindustrin, trots att det handlar 
om jämförelsevis enkel tillverkning, vuxit kraftigt sedan 1950-talet; från ett 
fåtal företag runt 1950 till cirka 300 företag idag. I regionen sker kontinuer-
ligt nyetablering och expansion av befintliga företag och branschen uppvisar 
även under de senaste åren en tillväxt av både personal och omsättning. Det-
ta tyder på att det finns något i den regionala miljön som ger fördelar för 
dessa företag, och det handlar uppenbart inte om några naturgivna förutsätt-
ningar. Råmaterialet hämtas från andra delar av Sverige eller importeras från 
utlandet och regionen har inga särskilda fördelar vad det gäller energitill-
gångar eller -priser. Så vad är det som gör att företagen inom branschen kon-
tinuerligt utvecklas och växer trots att inga direkta naturgivna fördelar finns 
just i denna region? 

Med utgångspunkt i ett ekonomisk-geografiskt perspektiv framträder att 
verksamheter inom relaterade och likartade branscher ofta agglomereras på 
vissa platser för att dra nytta av specialiserade förutsättningar. Dessa kan 
gynna företagen inom en viss bransch då strukturer skapas som främjar af-
färsrelationer, kunskapshantering, samverkan, innovationer och dessutom 
framväxten av en kompetent och attraktiv arbetskraft. Företagen kan även 
gemensamt agera gentemot offentliga organisationer eller skapa egna orga-
nisationer som tillvaratar branschens intresse. Företags kopplingar till var-
andra och till andra organisationer skapar med tiden ett unikt platsspecifikt 
system som gör den lokala miljön viktig för kunskapshantering och innova-
tioner och ligger till grund för industrins konkurrenskraft. 

Från slutet av 1990-talet började företagen i regionen allt mer att betraktas 
som en agglomeration av likartade och relaterade verksamheter, eller som ett
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kluster av aluminiumföretag, både av de ingående företagen och av aktörer 
utifrån. Organisationer skapades eller omorienterades mot att främja just 
denna industri. Dessa och även policyaktörer ansåg inte att aluminiumindu-
strin bara bestod av fristående företag utan kopplingar till varandra utan av 
företag som interagerade och nyttjade sina länkar till varandra för att gynna 
sin egen och regionens utveckling (se bland annat Nutek 2005a och 2005b 
om Visanu-programmet1). Det stora antalet företag med aluminiumbaserad 
produktion i regionen Småland-Blekinge gör att det talas om en regionalt 
agglomererad industri av likartad och relaterad verksamhet, eller ett regi-
onalt kluster. I denna avhandling benämns denna industriella formation som 
aluminiumklustret i Småland-Blekinge. Klustret kan beskrivas som moget, 
då det utgör del av en svensk metallindustri med lång historia och flera av 
företagen har funnits i regionen under en lång tid. Även för detta något äldre 
industriella system är emellertid lärande och kunskapshantering viktigt för 
att ytterligare stärka och utveckla företagen samt inte minst för att klara av 
den globala konkurrensen.  

Aluminiumindustrin är viktig för regionens utveckling vad det gäller antal 
arbetstillfällen. En inventering av aluminiumföretagen, genomförd av läns-
styrelserna och länsteknikcentrum fann drygt 330 företag med inriktning mot 
aluminium i regionen Småland-Blekinge. Dessa företag sysselsätter närmare 
18 000 personer och har en omsättning på cirka 25 miljarder (Teknikcentrum 
Kronoberg 2002). I regionen finns också klusterinitiativet Aluminiumriket, 
som med ett 80-tal medlemmar driver frågor om marknadsföring, produkt- 
och processutveckling samt samarbeten mellan företagen. Organisationen 
består av medlemsföretag och kommuner i regionen men även högskolor och 
länsstyrelser finns representerade genom organisationens styrelse (Alumini-
umriket 2006).  

Upptäckten av grundämnet aluminium för drygt 200 år sedan och kom-
mersialiseringen av ämnet för cirka 100 år sedan har förändrat möjligheterna 
att tillverka produkter som är lätta, hållfasta och av hög beständighet. Alu-
minium blev snabbt ett av de viktigaste insatsämnena inom vissa delar av 
industrin och kom att dominera i vissa branscher såsom flygindustrin som 
nästan uteslutande använder sig av aluminium till ram, täckplåt och inred-
ning (cirka 80 procent av ett flygplans vikt utgörs av aluminium). Även bilar 
tillverkas i allt större utsträckning av aluminiumdelar, bland annat för att 
sänka vikten och på så sätt bli mer miljöanpassade med mindre bränsleför-
brukning som följd (European Aluminium Association 2006). 

Den svenska aluminiumindustrin är huvudsakligen inriktad på bearbet-
ning av aluminium till andra industrier som insatsvaror och för konsument-

1 Visanu-programmet pågick mellan 2002-2005 och syftade till att utveckla kluster och inno-
vationssystem. Cirka 30 kluster och innovationssystem har ingått i projektet. Programmet har 
genomförts i samarbete mellan de tre näringspolitiska myndigheterna Invest in Sweden Agen-
cy (ISA),Verket för näringslivsutveckling (Nutek) samt Verket för innovationssystem (VIN-
NOVA). 
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orienterade marknader. Framställning av profiler, plåt och gjutning för trans-
port- och byggindustrin är viktiga delbranscher för företagen. Sveriges enda 
primärtillverkare av aluminium finns idag i Sundsvall, men den stora efter-
frågan från den svenska aluminiumproduktindustrin gör att en stor del av 
primäraluminiumet importeras.  

Aluminiumindustrin är viktig inte bara för Småland-Blekinge utan även 
globalt. I över 30 länder spelar branschen en viktig roll för ekonomin. En 
uppskattning gör gällande att över en miljon människor arbetar inom alumi-
niumindustrin globalt, fördelade på över 3 000 företag som arbetar direkt 
med aluminium. I Europa sysselsätter industrin ungefär 200 000 personer, i 
USA 143 000, i Kanada 21 000, i Brasilien 48 000 och i Japan 42 000 för att 
nämna några exempel. I Australien utgör industrin den näst största exportva-
ran och för Jamaicas del är aluminiumindustrin landets största bransch och 
genererar nästan 50 procent av exportinkomsterna. (International Aluminium 
Institute 2006) 

I föreliggande avhandling studeras aluminiumklustret i Småland och Ble-
kinge. Avhandlingens agglomerationsteoretiska utgångspunkter innebär att 
intresset riktas mot betydelsen av den lokala miljön som en grund för rela-
tioner, överföring av kunskap och idéer mellan företag och individer. Närhet 
kan ge transportmässiga fördelar, men antas framförallt spela en viktig roll 
för att underlätta överföring av kunskap och information. Tillgången till 
kunskapsflöden, nätverk, relationer och kompetent arbetskraft utgör viktiga 
lokaliserings- och agglomerationsfaktorer för företag och arbetskraft.  

Avhandlingen fokuserar på kunskapshanteringens betydelse i en mogen 
branschagglomeration genom att studera hur aluminiumföretagen är relate-
rade till andra aktörer regionalt, nationellt och globalt, deras förankring i den 
regionala miljön samt betydelsen av arbetskraftens kompetens och rörlighet 
för klustrets utveckling.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra till kunskapen om 
de mekanismer som ligger bakom platsbundna kunskapsstrukturers utveck-
ling och reproduktion. Avstamp tas i antaganden och begrepp relaterade till 
rumsligt koncentrerade system av likartade och relaterade företag, såsom 
agglomerationer, kluster och innovationssystem. Utgångspunkten är att före-
tag i samma eller närliggande branscher ofta tenderar att koncentreras rums-
ligt i ett geografiskt relativt begränsat område och att detta kan antas ge vissa 
fördelar för företagen. En agglomeration, eller ett kluster, av likartad och 
relaterad ekonomisk verksamhet, bygger med tiden upp en kunskapsmassa 
som under vissa förutsättningar kan nyttjas av de företag som finns i områ-
det. Avhandlingens ansats är att undersöka hur aktörer arbetar för att skapa 
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förutsättningar för gynnsamma omvandlingsprocesser. Dessa kan på sikt 
vara viktiga för såväl företagens som agglomerationens fortsatta existens. 

Mer specifikt är syftet att förstå de mekanismer som ligger bakom läran-
de, kunskapshantering och innovation inom den agglomeration av alumini-
umindustri i Småland-Blekinge som i det följande kommer att kallas alumi-
niumklustret. För att uppnå detta syfte genomförs dels en kartläggning, dels 
analyser av tre centrala teman: företagens relationer, deras förankring i regi-
onen respektive arbetskraftens kvalifikationer och rörlighet. I avhandlingen 
har syftet knutits till fyra övergripande frågeställningar.  

Den första frågeställningen utgår från en omfattande kartläggning av alu-
miniumindustrin i Småland-Blekinge, med avseende på struktur, omfattning 
och karakteristika. Detta rymmer en rad underliggande frågor:  

Vilka företag ingår i aluminiumklustret? Hur många anställda finns 
i klustret? Vilka geografiska marknader är viktiga för företagens 
produkter? I vilka branscher finns kunderna? 

Den andra frågeställningen behandlar de relationer och interaktioner mellan 
företag som stimulerar omvandling och utveckling i mogna agglomerationer 
av likartad och relaterad ekonomisk verksamhet. Här betonas inte enbart 
affärsrelationer mellan kunder och leverantörer, utan även de relationer som 
främjar företagens kunskapsutbyte. Mer ingående kommer följande frågor att 
studeras:

Vilka relationer och interaktioner har betydelse för aluminiumföre-
tagens utveckling? 
Är rumslig närhet mellan företag, individer, organisationer och in-
stitutioner viktig för företagens utveckling? Skiljer det, kvalitets-
mässigt, mellan regionala och globala länkar?  
Hur påverkar företagens relationer kunskapstillgången?
Hur upplever företagen konkurrens och rivalitet i klustret och hur 
påverkar detta företagens innovationskraft?  
Vad utmärker företag med hög tillväxt och innovationsförmåga? 

Den tredje frågeställningen har utgångspunkt i företagens regionala förank-
ring. Att ingå i en agglomeration av likartade och relaterade verksamheter 
kan möjliggöra tillgång till kunskapsstrukturer genom att nyttja kontakter 
och relationer i den nära omgivningen. Spridningen av kunskap och informa-
tion kan underlättas genom att företagen känner tillit och förtroende för var-
andra. Detta kan i sin tur både ge upphov till och stärka den regionala tillhö-
righeten. Följande frågeställningar är i fokus:  

Vilken betydelse har regional förankring och tillit för klustrets ut-
veckling?
På vilket sätt skapas en känsla av tillhörighet mellan företagen i 
klustret?
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Hur påverkar relationer mellan klustrets aktörer självmedvetenhe-
ten?
Vilken roll spelar institutionella aktörer för skapandet av regional 
förankring?

Den fjärde och sista övergripande frågeställningen avser arbetsmarknaden
och arbetskraftens betydelse för företagens utveckling i den regionala mil-
jön. Arbetskraftens betydelse för näringslivets utvecklingskapacitet kan spe-
la en roll för klustrets absorptionsförmåga av kunskap som kan omvandlas 
till implementerbara förändringar av produkter och processer. Arbetskraften 
kan ha en roll som bärare av kunskap då den rör sig mellan olika arbetsgiva-
re. Detta kan ge upphov till regional spridning av kunskap. De frågor som 
mer ingående kommer att studeras är:

Finns det en rörlighet mellan klustrets företag? 
Är rörlighet avgörande för företagens kunskapstillgång?
Finns det särskilt kompetent arbetskraft som efterfrågas av företa-
gen?
Spelar utbildningsnivån på arbetskraften en avgörande roll? 

1.2 Disposition 
Avhandlingen inleds med en kort introduktion följt av avhandlingens syfte 
och frågeställningar.

Kapitel 2 tar avstamp i de klassiska agglomerationsteorierna för att sedan 
gå över till att diskutera kluster och innovationssystem med avseende på 
lärande och kunskapshantering. Agglomerationsteorier som anses vara sär-
skilt viktiga för avhandlingen behandlar förnyelse, tillväxt och den lokala 
miljöns betydelse. Det finns en platsbundenhet som är framträdande i dessa 
teorier och som kommer att användas i avhandlingen. Överföring av kunskap 
mellan individer och regional förankring är ofta sådana platsbunden faktor 
som gör lokala miljöer unika och skiljer sig åt mellan regioner. Detsamma 
gäller även för arbetsmarknaden och arbetskraften som kan ha betydelse för 
företagens lokaliseringsbeslut. Slutligen i kapitlet läggs det teoretiska ram-
verket för avhandlingen med fokus på relationer, regional förankring och den 
regionala arbetsmarknaden. 

I kapitel 3 redogörs för metoderna som använts vid insamling och analys 
av det empiriska materialet. Källmaterialet och förfarandet av populationsur-
valet presenteras. Det empiriska materialet i avhandlingen består av 30 inter-
vjuer, en enkät besvarad av 103 företag samt en bearbetning av databasen 
PLACE där samtliga individer aktiva på arbetsmarknaden finns registrerade. 

Kapitel 4 ger en mer djupgående introduktion till aluminium som ämne 
och industrin som producerar och bearbetar den. En beskrivning av den glo-
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bala aluminiumindustrin sätter den svenska aluminiumindustrin i ett sam-
manhang och leder slutligen ner till aluminiumindustrin i Småland-Blekinge. 

I kapitel 5-7 analyseras de mekanismer som ligger bakom lärande och 
kunskapshantering inom aluminiumklustret utifrån tre teman: relationer, 
regional förankring och arbetsmarknad. 

Kapitel 5 analyserar relationer mellan företagen och andra aktörer i och 
utanför klustret.  Fokus ligger på de relationer som är viktiga för lärande och 
kunskapshantering som kan leda till bland annat produkt- och processinno-
vationer. I kapitlet undersöks också företagens konkurrenssituation och riva-
litet. Avslutningsvis i kapitlet görs korrelationstest mellan omsättningstill-
växt, personaltillväxt och innovativa företag för att undersöka om det finns 
variabler i enkätmaterialet som på ett signifikant sätt påverkar företagens 
utveckling.

Kapitel 6 riktar fokus mot den regionala förankringen som finns hos före-
tagen i klustret och hur den påverkar deras handlande. Den regionala förank-
ringen kan skapa särskilda spelregler, normer och förväntningar på företa-
gen. Det är huvudsakligen tre delar som analyseras. Regional självmed-
vetenhet genom tillitsfulla relationer, medleverantörssystemen som är kopp-
lade till ett par av de stora företagen i klustret samt klusterinitiativet 
Aluminiumriket. 

I det sjunde kapitlet analyseras arbetskraften som lokaliseringsfaktor och 
arbetsmarknaden som agglomerationsfaktor. Arbetskraften undersöks med 
avseende på dess rörlighet på arbetsmarknaden och vad rörligheten får för 
effekter på kunskapstillgången i företagen. Inkomst, utbildning och rörlighet 
kopplas samman för att undersöka arbetsmarknadens betydelse för företagen 
och individen.  

Kapitel 8 innehåller en sammanfattning av analyserna och slutsatser från 
avhandlingen i sin helhet samt några avslutande reflektioner.



2 Teoretiska utgångspunkter för kluster- och 
agglomerationsforskning

Att studera företags lokaliseringsmönster och regioners industriella speciali-
sering utifrån ett kluster- eller agglomerationsteoretiskt perspektiv är ett ofta 
förekommande angreppssätt. Det finns en mängd olika ansatser som analyse-
rar uppkomsten av rumsliga koncentrationer av likartad och relaterad eko-
nomisk verksamhet på specifika platser. De flesta teorier inriktar sig på att 
försöka förklara hur sådana rumsliga formationer ger upphov till fördelar för 
företag, och många studier tar sin utgångspunkt i hur särskilt framgångsrika 
kluster eller agglomerationer fungerar. Fokus i avhandlingen ligger på de 
teorier inom ekonomisk geografi och relaterade discipliner som behandlar 
platsbundet lärande, till exempel innovationssystem där kunskap och innova-
tionskapacitet är en viktig del för regional dynamik och utveckling (Lundvall 
1992).  

Kapitlet inleds med en kort genomgång av de mer klassiska teorierna som 
har bäring på industriers lokalisering. Det som både de äldre och nyare teori-
erna har gemensamt är att de lyfter fram platsbundna lokaliseringsfaktorer, 
dock har innehållet i dessa förändrats från att vara mer råvarufokuserade och 
transportinriktade till att bli mer kunskaps- och konkurrensfokuserade.  

Därefter följer en fördjupad genomgång av de mer moderna teorierna, 
särskilt teorier som lyfter fram lärande och kunskapshantering och beskriver 
de beroenden som finns mellan företagen. Det handlar delvis om rena affärs-
relationer, men också om ömsesidiga beroenden som inte förmedlas via 
marknadens prismekanism, såsom informellt utbyte av kunskap, erfarenhet 
och information. Avsikten med kapitlet är att introducera de teorier och per-
spektiv som bildat utgångspunkt för avhandlingen. Flera forskare har gjort 
genomgångar av dessa teorier med ett bredare perspektiv (se Storper 1995; 
Malmberg 1996; Larsson 1998; Waxell 2005; Nilsson & Uhlin 2002). 

2.1 Klassisk agglomerationsforskning 
Orsakerna bakom och effekterna av rumslig koncentration av människor och 
ekonomisk aktivitet har under lång tid tillhört den ekonomiska geografins 
grundläggande forskningsfrågor. Redan 1890 publicerade Alfred Marshall i 
boken Principles of Economics ett avsnitt där han beskriver de viktigaste  
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faktorerna bakom uppkomsten av agglomerationer av likartad och relaterad 
industriell verksamhet. Bland dessa finns specialiserade arbetsmarknader, 
specialiserade leverantörer, anpassade insatsprodukter, samt effektiv kompe-
tens- och kunskapsspridning. Dessa faktorer har senare kommit att ingå i 
flera av de idag dominerande tankemodellerna kring till exempel kluster och 
innovationssystem. I en region med många anställda inom samma eller rela-
terade branscher uppstår en marknad för specialiserad arbetskraft som kan 
medverka till spridning av idéer mellan företagen genom att arbetstagare 
byter arbetsplats. Specialiseringen gör också att arbetstagarna blir effektivare 
och bättre i sitt yrke. En specialiserad arbetsmarknad antas inte bara gagna 
företagen, utan även arbetstagaren får fördelar genom att ha många arbetsgi-
vare att välja på (Krugman 1991a). Dessa effekter av en specialiserad ar-
betsmarknad beskrevs av Marshall 1890: 

Again, in all but the earliest stages of economic development a localized in-
dustry gains a great advantage from the fact that it offers a constant market 
for skill. Employers are apt to resort to 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 and where therefore it is likely to find a good 
market. (Marshall (1890) 1920:270) 

Ohlin (1933) och Hoover (1937, 1948) inspirerades av Marshalls arbete och 
utvecklade mer systematiskt fördelarna förknippade med rumslig koncentra-
tion av människor och ekonomisk verksamhet. De betonar betydelsen av 
specialiserad arbetskraft men också vikten av att ha en bredd inom arbets-
kraften med olika kunskaper. Rumslig koncentration ger också möjligheten 
till lägre transportkostnader och delande på infrastrukturkostnader. Hoover 
(1948) införde en distinktion mellan dels fördelar som är beroende av ortens 
storlek (urbanization economies) och som har att göra med mångfalden i 
utbud av produktionsfaktorer och kompetens, dels fördelar kopplade till 
samlokalisering av liknande och relaterade verksamheter (localization eco-
nomies) där betydelsen av en specialiserad arbetskraft är framträdande. 

Myrdal (1957) och Hirschman (1958) introducerar länkar mellan aktörer 
och regioner som en viktig förklaring till uppkomsten av agglomerationer av 
liknande och relaterade verksamheter. Både direkta och indirekta länkar 
mellan företagen verkar spela en roll, liksom deras ömsesidiga beroende av 
varandras tjänster och produkter. Myrdals modell beskriver ett förhållande 
mellan regioner som utvecklats på olika sätt. När en region utvecklas väl och 
får ett försprång gentemot andra regioner, vilket kan bero på tur eller slump, 
tenderar den att fortsätta vara mer konkurrenskraftig tack vare sitt försprång 
och sin dragningskraft på andra regioner. Dragningskraften utgörs av de 
företag som finns i regionen som i sin tur attraherar andra företag att etablera 
sig där (Myrdal 1957). Följaktligen leder lokaliseringen av företag med en 
särskild inriktning till en kumulativt självförstärkande process som kan leda 
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till att en stor del av en viss typ av industri samlokaliseras i agglomerationer. 
Myrdal ser en polarisering mellan regioner, där regioner med försprång 
kommer att utvecklas på bekostnad av omlandet. Det är inte säkert att den 
valda lokaliseringen är idealisk, men det fanns vissa förutsättningar som 
gjorde att den första etableringen skedde i just den regionen. Historiska och 
även slumpmässiga händelser spelar en viktig roll för vilket område och 
inriktning som agglomereras (Arthur 1994). Hirschman (1958) ser å sin sida 
inte att det nödvändigtvis måste vara en polariseringseffekt i en agglomera-
tion, utan menar att det finns en starkare verkan i den spridningseffekt (trick-
le-down effects) av välstånd och utveckling som han tycker sig finna i en 
agglomeration.  

Studier av agglomerationer har tidigare huvudsakligen varit inriktade på 
formella länkar mellan aktörer av typen kund-leverantör relationer reglerade 
av marknadskrafter, även kallade ”traded interdependencies”. Emellertid har 
ekonomisk geografi mer börjat fokusera på så kallade ”untraded interdepen-
dencies” (Storper 1995). Dessa tar sig uttryck i formell och informell sam-
verkan, interaktion mellan aktörer genom arbetsmarknaden, gemensamma 
värderingar och normer, kunskapshantering och de institutionella förutsätt-
ningarna.

2.2 Modern agglomerationsforskning
Den successiva övergången från en produktionsdriven till en mer kunskaps-
driven ekonomi har ökat intresset för den lokala miljöns betydelse för kon-
kurrens- och utvecklingsförmåga (Cooke & Morgan 1998; Storper 1997; 
MacKinnon et al. 2002). Tillika har intresset ökat för det lokala samspel 
mellan olika aktörer som bidrar till att näringslivet i en region utvecklas 
gynnsamt. En viktig del för utveckling är de processer som bidrar till att 
företagen och andra organisationer kan hantera och förstärka lärande och 
innovationsprocesserna och därmed frambringa innovationer som omsätts i 
verksamhet för en extern marknad. Flera forskare (Maskell et al. 1998; Stor-
per 1997; Cooke & Morgan 1998 m.fl.) menar att just kunskapshantering 
och förmågan till innovation har fått en allt större betydelse för att skapa 
tillväxt, snarare än stordriftsfördelar och råvarutillgång. Det kollektiva lä-
randet inom näringslivet beskrivs som en mer eller mindre platsbunden pro-
cess där sociala länkar är viktiga för ett effektivt utbyte mellan olika aktörer 
inom systemet. I en alltmer globaliserad ekonomi är de viktigaste resurserna 
för en konkurrenskraftig industri innovationskapacitet och dynamik som 
erhålls bland annat genom kunskapsproduktion, kunskapsspridning och 
lärande (Pinch & Henry 1999; Malmberg & Maskell 2002). Detta stärks av 
ett antal studier som empiriskt visar på ett sådant förhållande. Ett antal bran-
scher i USA påvisar klustringstendenser där företag inom samma bransch 
lokaliseras till vissa regioner (Malmberg & Maskell 1999). Studier av nor-
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diska förhållanden under de senaste 20 åren visar att det generellt sett är en 
trend för klusterbildningar inom i stort sett alla branscher (Malmberg & Ma-
skell 1999).  

Kunskapsstrukturen är baserad på interaktionen mellan aktörer i den loka-
la miljön och är viktig för företagens innovationsförmåga. Den lokala miljön 
utgörs av företag, institutioner och individer. Då kunskapsproduktion och 
kunskapsöverföring blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft förvän-
tas de företag som finns förankrade i en passande miljö snabbare ta fram, 
förstå samt använda kunskapen i verksamheten och då också vara mer inno-
vativa än andra (Malmberg & Maskell 1999; Martin & Sunley 2003).  

Både förankring och kunskap är viktiga begrepp inom regionala innova-
tionssystem och platsbundet lärande. Förankring har fått en framträdande 
roll vad det gäller att beskriva och förklara skillnaderna mellan regioners 
utveckling. Storper (1997) beskriver hur företag blir förankrade i regionen på 
grund av deras ömsesidiga beroende av varandra. Inom en region byggs 
starka relationer upp mellan aktörer vilket ger upphov till ett socialt kapital 
och tillit. En hög nivå av tillit kan underlätta transaktioner då aktörerna inte 
måste göra fullständiga detaljavtal (Amin 2003).  

Kunskap kan tillkomma och spridas genom bland annat social interaktion 
och från sociologen Granovetter (1985) lånar ekonomisk-geografisk forsk-
ning in idéer om att ekonomiska processer är socialt inbäddade. Det vill 
säga, över tiden byggs länkar upp mellan exempelvis individer, företag, uni-
versitet och kommuner. Dessa bildar ett system som påverkar kunskaps-
spridningen mellan aktörerna genom att bilda underlag för tillit mellan före-
tagen och ger en viss trygghet när de ömsesidigt har investerat i en relation 
(Romer 1986; Saxenian 1994; Maskell 1992). Detta gör det svårare för de 
inblandade parterna att försumma sina åtaganden. Det är dock ingen lätt 
avvägning när företagen måste väga in både kortsiktig ekonomisk framgång 
och långsiktiga investeringar i tillit och socialt kapital (MacKinnon et al. 
2000). Även när det gäller kunskapsstrukturerna så är förankring viktig då 
dessa produceras och reproduceras genom social interaktion (Malmberg et 
al. 1996). 

När ekonomisk aktivitet är så nära länkad till sociala relationer och nät-
verk baserade på familj, tradition, skicklighet, politik, kultur, religion, ut-
bildning eller annat kan tillit bygga upp användbara och effektiva institutio-
ner. De flesta välfungerande institutioner, oavsett om de är privata eller of-
fentliga, formella eller informella, är väl förankrade i den lokala kulturen och 
blir en del av områdets styrka (Martin 2003).  

Den institutionella teorin kan delas in i två inriktningar, den reglerande 
och den organisatoriska. Den reglerande institutionella teorin handlar huvud-
sakligen om de lagsystem och regler som styr samhället inklusive dess före-
tag och individer. Det är konstituerande lagar om exempelvis äganderätten, 
bolagsformen eller hur kapitalsystemen skall fungera. Den organisatoriska 
delen av den institutionella teorin fokuserar på den roll som olika aktörer har 
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i ett system, hur normer och värderingar påverkar individer och företag för 
skapandet av socialt kapital och tillit (Hodgson 2000; Karlsen 1999). Det är 
den organisatoriska inriktningen som står i fokus för avhandlingen.  

De institutionella förutsättningarna, både den reglerande och den organi-
satoriska, lägger delvis grunden för ekonomins utvecklingsmöjlighet. Regio-
ner har olika kapacitet att ta till sig ny kunskap vilket leder till att de inte 
anpassar sig i samma takt till externa eller interna förändringar. Anpass-
ningsförmågan är inte bara beroende av de institutionella förutsättningar som 
finns på regional nivå, utan även de regelverk och de förutsättningar som 
finns på nationell nivån. Dessutom spelar den internationella nivån in, ex-
empelvis kan handelsavtal påverka utveckling av en bransch. Enligt den 
institutionella teorin finns flera mekanismer som påverkar företag och regio-
ner i deras utveckling, exempelvis kan företagsklimatet och utbildningssy-
stemens funktion och inriktning skilja sig åt mellan regioner och så även 
informella institutioner som nätverk och socialt kapital.  

2.2.1 Specialisering och stigberoende 
De regionala förutsättningarna växer fram över tiden genom en stigberoende 
(path-dependent) process vilket gör dem svåra att imitera. Innebörden är att 
tidigare gjorda val begränsar valmöjligheterna i framtiden. Varje steg i ut-
vecklingen är beroende och påverkat av tidigare steg. Utvecklingsriktningen 
blir allt mer specialiserad och snävare för varje steg som tas och förstärker 
tidigare gjorda val (Arthur 1994). Den kunskap företagen samlat på sig med 
tiden gör att de oftast utvecklas inom just ett specifikt område eller mot en 
viss typ av produktion. Nelson och Winter (1982) använder begreppet rutiner 
för att beskriva det som styr ett företags beteende vad det gäller investerings-
riktning och specialisering. En högre grad av specialisering gör det mindre 
troligt att företagen tvärt byter inriktning. Krugman (1991a) uttrycker bety-
delsen av path-dependence i ekonomisk geografi på följande sätt:  

If there is one single area of economics in which path-dependence is unmis-
takable, it is in economic geography – the location of production in space. 
The long shadow cast by history over location is apparent at all scales, from 
the smallest to the largest. (Krugman 1991a, sid. 80) 

Enligt Krugman påverkar tidigare gjorda beslut händelseförloppet på alla 
nivåer. Investeringar som gjorts tidigare förstärker näringslivets specialise-
ring och den inslagna vägen ger både fördelar och nackdelar. Varje invester-
ing i linje med det existerande näringslivet stärker specialiseringen, vilket 
under vissa förutsättningar kan ge en ökad konkurrenskraft. Investeringarna 
förändrar tekniken, utvecklar organisationer och institutioner samt kan ge ny 
kunskap. Det finns dock alltid en risk att investeringar görs i en teknik som 
närmar sig ett moget stadium som inte kan utvecklas och förfinas i samma 
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takt som tidigare, vilket kan leda till så kallade inlåsningseffekter som gör 
tidigare investeringar värdelösa (Maskell et al. 1998).  

Negativ inlåsning inträffar när tidigare gjorda vägval visar sig vara fel-
satsningar och industrin börjar tappa marknadsandelar och innovationskraft 
(North 1990). Detta är ett tillstånd som är mycket svårt att ta sig ur då de 
institutionella förutsättningarna inte är anpassade till att skifta regionens 
näringsliv utan är inriktade på att se till att det existerande näringslivet är 
konkurrenskraftigt (Martin & Sunley 2003). Martin och Sunley (2003) me-
nar att detta kan ske när aktörerna i ett kluster fokuserar mer på varandra än 
på händelser utanför klustret. Detta ger så kallade ”blinda fläckar” då samtli-
ga aktörer missar strategiskt viktiga förändringar i omgivningen eftersom de 
anpassat tänkandet efter varandra. Om aktörerna saknar perspektiv kan det 
göra klustret sårbart och hämma innovationskraften. Missade signaler om 
förändringar minskar kraftigt möjligheten att i tid ställa om produktion och 
forskning till andra områden där avkastningen på investeringar kan förväntas 
vara högre. Problemet är inte att företag medvetet underlåter att ställa om sin 
produktion eller ändra sin strategi, utan snarare att de gör felaktiga bedöm-
ningar av den rådande situationen (Schoenberger 2003). 

Lundvall och Maskell framhåller att tidigare ekonomiska teorier till stor 
del har undervärderat vikten av specialiserade institutioner, strukturer och 
kultur när teorierna behandlar innovationer, investeringar och ekonomisk 
tillväxt (Lundvall & Maskell 2000). Institutioner kan bidra till att hålla kon-
kurrenskraften hög gentemot andra regioner och nationer. Det institutionella 
perspektivet kan också användas mindre strikt genom att se institutioner som 
bärare av informella länkar som kopplar samman det sociala livet med det 
ekonomiska. Dessa länkar kan bestå av vanor, handlingsmönster och rutiner 
som påverkar individens ekonomiska handlande (Hodgson 1993). Kombina-
tionen av fysiska resurser, individens förmågor och den kunskap som finns i 
den regionala industriella miljön benämner Malmberg och Maskell (1997) 
för regionala förutsättningar (regional capabilities). Svårimiterbara regionala 
förutsättningar anses kunna ge varaktiga konkurrensfördelar gentemot andra 
regioner.

The path-dependent and complex nature of such regional capabilities makes 
them difficult to imitate, thereby establishing the basis of sustainable advan-
tage. The regional institutional capabilities are the foundation for maintaining 
the competitiveness not only of individual firms in the region, but of the 
whole industrial system characterizing the region. (Malmberg & Maskell 
1997, s. 7) 

2.2.2 Kluster 
Porter (1990) utvecklade klusterbegreppet för att beskriva en konkurrens-
kraftig industri. I modellen sammanfogar han flera tidigare använda begrepp 
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för att skapa en systemsyn på nationell nivå. I sin senare forskning frångår 
han principen att modellen enbart är applicerbar på nationell nivå och an-
vänder den på olika skalnivåer, bland annat på ett stadsdelskluster på Man-
hattan (Porter 1998) och ett multinationellt kluster i Tyrolen (Porter 2000). 
Porter anser det inte längre nödvändigt att ha en hel nation i samma system 
utan att det centrala i den så kallade ”diamantmodellen” även återfinns på 
andra geografiska nivåer.

Porter fokuserar på konkurrenskraft, dynamik och innovationer i ett klus-
ter bland annat genom att belysa både samarbete och rivalitet. I den så kalla-
de ”diamantmodellen” beskrivs beståndsdelarna i ett dynamiskt kluster. 
Nyckelbegreppen i diamantmodellen är produktionsfaktorförhållanden, ef-
terfrågans beskaffenhet, relaterade och stödjande företag samt strategi, struk-
tur och rivalitet. Modellen används för att beskriva vilka delar som krävs för 
en långsiktig konkurrenskraft i ett kluster (Porter 1990). 

Analysen av produktionsfaktorförhållanden betonar mindre de klassiska 
produktionsfaktorerna som råvaror, arbetskraftens kostnad, kapitaltillgång 
och pris på mark och inriktar sig mer på specialiserade insatsfaktorer såsom 
en välutbildad arbetskraft, anpassad infrastruktur eller förekomsten av stöd-
jande institutioner. Även avsaknad eller begränsad tillgång av vissa produk-
tionsfaktorer kan tvinga industrin att vara innovativ för att effektivt hantera 
bristen på exempelvis arbetskraft eller hårda miljölagar (Porter 1990; Die-
rickx & Cool 1989). Porters klustermodell innefattar även sofistikerad efter-
frågan från kunder och menar att det är den sofistikerade efterfrågan i klust-
ret eller på hemmaplan som är viktig för att ett kluster ska utveckla långsik-
tig konkurrenskraft. Den sofistikerade efterfrågan sätter företagen under 
press så de tvingas att kontinuerligt utveckla sin verksamhet. Porter poängte-
rar att det inte är efterfrågans storlek som skapar konkurrenskraft utan att det 
är den sofistikerade efterfrågan som gör företag innovativa.  

 Relaterade och stödjande företag inom klustret gör det möjligt för företa-
gen att vid behov snabbt få tillgång till specialiserade tjänster, insatsvaror 
och maskiner genom lokalt närvarande leverantörer. Sofistikerade leverantö-
rer är enligt modellen av betydelse för dynamiken i ett kluster och för företa-
gens konkurrenskraft.  

Strategi, struktur och rivalitet handlar om företagens agerande. Informa-
tionsflödet mellan konkurrenter och samarbetspartners antas underlättas 
inom ett kluster då antalet företag med liknande inriktning är stort. Före-
komsten av konkurrenter inom klustret gör att företagen sporras till att pres-
tera bättre och pressar på innovationstakten. Konkurrens och rivalitet är av 
stor betydelse för företagens kunskapsutveckling (Lazonick 1993; Malmberg 
& Maskell 2002; Boari et al. 2003). Konkurrens om ändliga resurser gör att 
rivalitet uppstår mellan företagen, och i en miljö med många relaterade verk-
samheter ökar konkurrensen om tillgångarna. Därtill kommer en känslomäs-
sig faktor där prestige och strävan att vara bättre än andra påverkar företa-
gens utvecklingsvilja.  
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Enright (1998, 1999) vidareutvecklade Porters modell och ansåg det inte 
räcka att enbart fokusera på de faktorer som finns i klustermodellen, utan 
fokus bör ligga mer på de dynamiska processer som driver företagen framåt 
bland annat interaktion i systemet, ackumulerad kunskap, lokalisering, insti-
tutionella faktorer, länkar och gemensamma aktiviteter i klustret.

Det som gör klustret intressant för företag är dess dynamiska kraft. Den 
består bland annat av att företag som ingår i klustret har en bättre utveckling 
än andra företag och att klustret drar till sig oproportionellt mycket invester-
ingar och nyetableringar av en bransch (Cook et al. 2001). En etablering i ett 
kluster kan ge en konkurrensfördel för företagen och en potential för högre 
tillväxt. Därtill kommer agglomerationsfördelar såsom kunskapsspridning, 
specialiserad arbetskraft, tillgång till information, infrastrukturella fördelar 
och krävande kunder (Swann et al. 1998). Det uppstår även negativa meka-
nismer till exempel hård konkurrens och hög kostnad för arbetskraft, till 
detta kan även läggas en överbelastad infrastruktur och sämre tillgång till 
lokaler och bostäder (Swann et al. 1998). Klusteransatsen har använts för att 
analysera olika industrier med varierande framgång. Ofta visar resultaten att 
olika delar av klustermodellen inte finns närvarande även i framgångsrika 
kluster, inte heller syns tydligt kopplingen mellan ett kluster med en stor 
andel lokala relationer eller transaktioner och konkurrenskraft (Malmberg & 
Power 2005; Malmberg & Maskell 2002; Gertler 2003; Larsson 1998). 

2.2.3 Regionala innovationssystem  
I en kunskapsbaserad ekonomi läggs stor vikt vid konkurrensfördelar skapa-
de av effektiva lärande- och kunskapsstrukturer. Innovationssystem är ett 
sätt att närma sig mekanismer bakom innovationer och industriell dynamik 
där företagens konkurrenskraft bestäms av dess förmåga till innovationer och 
lärande (Edquist 1997; Lundvall 1992). Lundvall tar sin utgångspunkt i före-
tags interaktion med aktörer i den nationella eller regionala miljön och kopp-
lar ihop interaktion och interaktivt lärande som en förutsättning för den in-
novativa förmågan (Lundvall 1992; Cooke & Morgan 1998). Interaktionen 
kan bland annat ske mellan företag, organisationer, institutionella strukturer 
och individer. Den institutionella strukturen består av exempelvis företags-
sammanslutningar, lokala myndigheter, universitet och högskolor eller andra 
organisationer. Innovationssystem baseras på kunskapshantering, värdering-
ar och normers betydelse som ger utrymme för evolutionära tankegångar och 
de institutionella förutsättningar som stimulerar produktion av ny kunskap. 
Innovationssystem är mer historiskt till sin karaktär än exempelvis klusterte-
orin, och innefattar ett beroende av tidigare teknologisk utveckling genom 
begrepp som stigberoende. Institutioner och organisationer utvecklas över tid 
och anpassas efter de rådande förhållandena vilket gör att systemet är i stän-
dig förändring. Den kontinuerliga förändringen gör avgränsningen av ett 
innovationssystem svår och gör det komplicerat att definiera vilka processer 
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som ska studeras. Den vägledande principen är dock att innovationer uppstår 
i samspel med andra aktörer och inte kan reduceras till enskilda företags 
insatser eller ses som en linjär process (Edquist 1997). I den regionala miljön 
kan ett samspel ske mellan ekonomi, värderingar, politik, företag och institu-
tioner. Relationerna skapar en region med starka inre nätverk som förstärker 
kunskapsutvecklingen. Innovationssystemsansatsen lägger en förklarande 
roll på gemensamma normer och värderingar då dessa kan underlätta överfö-
randet av tyst kunskap mellan aktörer (Malmberg 1997).  

Den rumsliga dimensionen av innovationssystem är inte oproblematisk. 
Lundvalls (1992) innovationssystem bygger främst på att det är den nationel-
la nivån som är avgränsande genom skillnader i språk, lagar och värderingar 
vilket skulle definierar delaktighet eller utanförskap för aktörerna. Vid över-
föringen av komplex kunskap mellan aktörer krävs en viss gemensam grund 
att stå på för att kunskapen ska kunna tolkas, vilket enligt ovanstående ar-
gument utgörs av den nationella nivån.  

Lundvalls definition av innovationssystemet är öppen och oprecis vilket 
gjort att definitionen på ett innovationssystem varierar mellan olika studier, 
se exempelvis Saxenians beskrivning av Silicon Valley och Route 128 där 
ett regionalt perspektiv på institutioner och kultur påverkar i vilken riktning 
som näringslivet utvecklas (Saxenian 1994). På grund av skillnader som 
finns även inom nationer vad det gäller exempelvis kunskapsfördelning och 
kunskapstillgång kan en lägre geografisk skala vara lämpligare för att stude-
ra relationer mellan olika aktörer (Cooke & Morgan 1998).  

Få nationer kan anses vara homogena då det inom en nation ofta skiljer 
sig åt i fråga om värderingar, normer och sociala strukturer (Massey 1984). 
Även företagskultur tycks skilja sig i olika delar av en nation. I Sverige be-
skrivs ofta Småland som en entreprenöriell region med många små och me-
delstora företag, medan andra delar av landet som domineras av storföretag 
eller har en bruksmentalitet, kan ha en mindre fördelaktig kultur för skapan-
det av nya företag (Nilsson 1998). Ofta har den rådande strukturen byggts 
upp under en längre tid vilket gör att historiska händelser kan spela roll för 
hur den regionala identiteten ser ut. Den regionala identiteten följer inte all-
tid de administrativa gränserna.  

Porter å sin sida talar om företagens hemmabas som en utgångspunkt för 
skapandet av konkurrenskraftiga och dynamiska kluster (Porter 1990). Porter 
definierar klustrets geografiska nivå utifrån företagens hemmabas. Vilken 
nivå som företagens hemmabas ligger på är oklart, men Porter konstaterar att 
företag oftast bara har en hemmabas i ett territorium. Porters obestämda de-
finition av klusters geografiska nivå blir tydlig då han skriver om kluster på 
olika nivåer i olika artiklar och utför klusteranalyser av städer och regioner 
och även över nationella gränser (Porter 2000). Dock understryks konkur-
rens som viktig på den regionala och lokala nivån samt konkurrensens inver-
kan på agglomerationseffekter och regional utveckling (Porter 1994). Myck-
et av forskningen om kluster antar att det regionala perspektivet är den nivå 
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som ger förutsättningar för dynamik och innovation (se Lindquist et al. 
2002; Söderström et al. 2001; Jaffe et al. 1993; Audretsch & Feldman 1996).  

Den regionala nivån har betydelse om man vill studera aktörernas hand-
lande snarare än de allmänna spelreglerna som sätts på nationell nivå. Före-
tagens handlande får en mer omedelbar inverkan på närliggande företag och 
är av den anledningen av stor vikt för klustrets utveckling. Det ger möjlighet 
att studera kunskapsspridning, regional förankring och arbetskraften som 
lokaliseringsfaktor.

2.3 Teoretiska utgångspunkter för avhandlingen 
Ett gemensamt drag för de presenterade teorierna är att de på ett eller annat 
sätt fokuserar på de förutsättningar som finns inom ett kluster eller en ag-
glomeration när det gäller kunskapshantering och innovationer. Teorierna 
utgår från att industriella system utvecklas i ett sammanhang. Det är inte 
enskilda aktörer som ensamma står för utvecklingen, utan ett kontextuellt 
beroende system av relationer mellan aktörer. Även faktorer som finns utan-
för företaget påverkar dess framgång och det industriella systemets utveck-
ling. Detta gör företagets lokalisering viktig. Etablering i ett välfungerande 
och dynamiskt system eller kluster kan göra skillnad för enskilda företags 
framgång eller nederlag. Förutsättningarna för att skapa gynnsamma förhål-
landen i en regional miljö är förankrade i en social process som påverkas av 
institutionella och kulturella sammanhang. Därför blir betydelsen av relatio-
ner mellan aktörer viktig genom att de utgör länken mellan den kunskap som 
företagen har internt och den kunskap som andra företag har. Överföring av 
kunskap kan underlättas genom företagens relationer, en hög nivå av tillit i 
systemet och arbetskraftens rörlighet. Detta kan ge företagen tillgång till 
kunskap som kan leda till nya kombinationer och innovationer.

Globaliseringen till trots så tenderar omstruktureringen av ekonomin att 
bli alltmer regionalt och lokalt baserad. Enligt Storper (1997) är insikt om 
den regionaliserade världen av betydelse för utformningen av forskningen, 
inte minst för hur olika objekt och nivåer inom den ekonomiska geografin 
ska angripas. Företagens förankring i regionen (embeddedness) grundas i de 
ömsesidiga beroenden som finns företagen emellan och ger upphov till un-
traded interdependencies som handlar om interaktion mellan aktörer som 
inte enbart är styrda av affärsmässiga skäl (Storper 1995, 1997). All ekono-
misk verksamhet sker genom interaktion där individer och företag handlar 
inom vissa ramar. Dess ramar kan exempelvis bestå av gemensamma värde-
ringar och tillit som förstärks av företagens interaktion med omgivningen. 
Relationerna mellan företagen skapar olika regionspecifika tillgångar (Stor-
per 1997; Amin 1998; Dicken & Malmberg 2001) som tar sig uttryck genom 
att det förekommer normer och rutiner som påverkar företagens handlande 
och interaktion. Karaktären och föränderligheten av dessa normer och rutiner 
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är en viktig faktor för hur regionens näringsliv reagerar vid omställningar 
(Amin 1999). 

2.3.1 Relationer och interaktioner 
Företag binds samman genom flera olika typer av relationer, både formella 
och informella. Bland de formella länkarna finns de affärsmässiga kontak-
terna som företag har sinsemellan. Alla företag interagerar på något sätt med 
sin omvärld även om det ibland mestadels består av rena affärskontakter, 
som en del i värdekedjan. Detta är en typ av länkar som regleras av mark-
nadskrafter, även kallade traded interdependencies (Storper 1995). Studiet 
av affärsmässiga relationer bottnar delvis i Porters klustermodell där han 
menar att ett dynamiskt kluster består av olika delar som samverkar för att 
skapa en innovativ miljö och konkurrensfördelar gentemot andra regioner 
som är specialiserade inom samma område. Både teknikutveckling och in-
novationer kan uppkomma genom affärsmässiga relationer då även kunskap 
kan köpas från andra företag vid behov (Håkansson 1989). 

Regionala affärsmässiga relationer kan minska transportkostnader genom 
att logistiken förenklas. Transaktionskostnaderna och leveranstider kan för-
kortas då avståndet minskar (Dicken & Lloyd 1990). Att kunna genomföra 
en transaktion med ett företag i närheten ger en fördel gentemot företag som 
ligger längre bort då det blir omständligare att bekräfta och definiera sina 
önskemål. Detta blir allt mer viktigt ju komplexare produkter och tjänster 
blir (Scott 1988).

Innovationer är enligt Schumpeter (1934) en kombination av tidigare kun-
skaper som sammanförs, dessa tillkommer ofta genom interaktion med andra 
personer. Schumpeter delar in innovationer i två kategorier. Radikala inno-
vationerna som är omdanande för hela industrin och inkrementella innova-
tioner som pågår kontinuerligt. Innovationer kan också delas in i olika typer 
beroende på vilken del av industrin de påverkar. Den vanligaste indelningen 
är den mellan process och produktinnovationer. Emellertid kan innovationer 
enligt Schumpeter även vara öppnandet av nya marknader, nya råvarukällor 
eller andra insatsvaror och förändringar i hur industrin organiserar sig 
(Schumpeter 1934). Innovationer kommer till genom ett system bestående av 
individer, företag och institutioner som verkar inom samma kulturella ram-
verk snarare än att de är ett verk av ett isolerat geni (Lundvall 1992) och 
enligt Asheim (1996, 2000) är förståelsen av innovationers och konkurrens-
krafts uppkomst genom förankring även på det sociala planet ett viktigt bi-
drag för agglomerationsforskningen. Många forskare ser idag innovations-
processen som en social process som påverkas av institutionella och kultu-
rella sammanhang såsom relationer och förankring (Lundvall 1992). Ett so-
cialt, icke-linjärt synsätt på innovationer, där interaktion är nödvändig för 
innovationsprocessen, ger de sociokulturella strukturerna en betydande för-
klarande roll (Lundvall & Maskell 2000). Idén att innovationer tillkommer 
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som en del av ett innovationssystem där de institutionella och kulturella spe-
lar en betydande roll bekräftas av flera forskare (Lundvall 1992; Nelson 
1993; Saxenian 1994; Carlsson 1995; Edquist 1997; Malerba 2002, 2004).  

Eftersom de allra flesta människor är trögrörliga på grund av olika typer 
av restriktioner såsom familj, bostad, arbete med mera, (se Hägerstrand 
1970) utgör den lokala miljön den arena där spontan kunskapstransferering 
och lärandeprocesser huvudsakligen sker (Gertler 2001). Möjligheten till tät 
interaktion underlättas och samarbeten förenklas genom närhet mellan män-
niskor. I en tät miljö är chanserna också större att träffa någon som har ut-
vecklat en ny teknologi eller en ny komponent vilket kan ge upphov till 
överföring av både den tysta och den kodifierade kunskapen. 

Det tvådelade kunskapsbegreppet härstammar från Polanyi (1967) som 
gjorde denna indelning efter insikten om att människor bär på mer kunskap 
än som låter sig uttryckas i skrift. Färdigheter som förvärvats genom erfa-
renhet låter sig svårligen nedtecknas på ett sätt som gör det förståligt för 
någon annan. Genom interaktion kan en viss del av den tysta kunskapen 
föras över mellan aktörer, en förenklande förutsättning för detta är att de 
ingående aktörerna delar social kontext vad det gäller normer, språk och 
kultur (Gertler 2003). Inom ekonomisk geografi används skillnaden mellan 
tyst och kodifierad kunskap som en del av förklaringen till fördelarna av en 
agglomeration (Malmberg & Maskell 1997; Gertler 2003; Jansson 2005). 
Det krävs generellt sett tillit för smidig transferering av tyst kunskap. Möj-
ligheten att överföra tyst kunskap försvåras av längre avstånd och innova-
tionsförmågan kan förväntas vara störst där interaktionen mellan aktörerna är 
omfattande vilket gör geografisk närhet viktig för tillväxt och innovationer 
(Audretsch & Feldman 1996). 

I all kunskapsproduktion finns ett mått av osäkerhet. Därför delas gärna 
denna osäkerhet med andra aktörer vilket gör att den gemensamt framtagna 
kunskapen sprids mellan de involverade aktörerna (Maskell & Malmberg 
1999). Den framtagna kunskapen kan för utomstående förefalla svårförståe-
lig då det ofta ingår ett visst mått av tyst kunskap. Ett effektivt sätt att sprida 
den tysta kunskapen är när aktörer ingår i gemensamma projekt för att lösa 
ett problem (Gertler 2001). Att företag organiserar sig runt gemensamma 
projekt är något som tycks bli allt vanligare och något företagen måste förlita 
sig till när de saknar kompetensen inom det egna bolaget (Gertler 2001).  

Den kodifierade kunskapen är däremot sådan kunskap som utan större 
motstånd kan förflyttas mellan platser och mellan individer och företag. Ko-
difierad kunskap kan spridas genom skrift, tal, verktyg, maskiner och pro-
dukter över långa avstånd och med låg friktion. När väl kunskapen är om-
vandlad till en produkt går spridningen betydligt snabbare. Den teknik och 
kunskap som användes för att framställa produkten kan då enklare överföras 
till andra regioner där förutsättningar för exempelvis tillverkning skiljer sig 
åt. Dessa regioner konkurrerar inte i innovationssteget utan framförallt i 
produktionssteget, vilket innebär att de vinster som finns på nya innovationer 
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pressas när tekniken och kunskapen blir allmängods (Maskell et al. 1998). 
Produktcykeln visar att diffusionen av produkten innebär att produktionen 
relativt snart flyttas från innovationsområdet till områden som kopierar pro-
duktionstekniken och som sedermera kan konkurrera ut den region där inno-
vationen gjordes (Schoenberger 2003). Enligt Martin och Sunley (2003) är 
den kodifierade kunskapen närmare förknippad med en fordistisk masspro-
duktion medan den tysta kunskapen är viktig för flexibilitet, specialisering 
och innovationer.  

I den lokala miljön finns möjlighet för ett stort antal länkar och relativt 
lättillgänglig interaktion med andra aktörer. Kvaliteten på dessa länkar kan 
variera stort, en del aktörer möts sporadiskt medan andra kan ingå i ett när-
mare nätverk. Bathelt et al. (2004) menar att detta utbyte – som man kallar 
för local buzz – är något företag får del av mer eller mindre automatiskt, 
enbart genom att finna sig en dynamisk miljö som möjliggör spontan inter-
aktion. Att helt förlita sig på att den lokala tillgången till kunskap är tillräck-
lig blir problematiskt. En alltför sluten miljö skapar risker för att företag 
skärmas av från informationsinflöden från andra områden. Företag skapar 
därför länkar som sträcker sig utanför företagets lokala miljö för att ta del av 
vad som sker på andra platser och ta till sig nya idéer och ny kunskap där-
ifrån. Dessa kopplingar till andra miljöer eller global pipelines har stor bety-
delse för att utveckla klustrets och företagets konkurrenskraft (Bathelt et al. 
2004). Kontakterna är skapade för att få tillgång till extern information och 
kunskap som inte är tillgänglig i den lokala miljön. Den globala interaktio-
nen består oftare av kvalitativa länkar där aktörer på förhand gjort upp om att 
mötas och är för de allra flesta företag färre i antal än de lokala länkarna 
(Malmberg 2003). En del företag i ett kluster kan ha en roll som kunskaps-
bas för övriga företag. Dessa företags kontaktnät och insamling av kunskap 
från andra företag, marknader och regioner ger tillgång till information även 
för övriga företag. 

2.3.2 Regional förankring 
Formella institutioner i samhället och är ofta skapade för att näringslivet ska 
bibehålla och utveckla sin konkurrensförmåga. De formella institutionerna 
finns på alla nivåer i samhället och finansieras inte sällan av en blandning av 
offentligt och privat kapital. Institutioner kan vara inriktade mot exempelvis 
regional näringslivsutveckling, exportstöd, kunskapsutveckling och skapan-
det av ett konkurrenskraftigt näringsliv (Amin o Thrift 1994; Cooke & Mor-
gan 1998; Morgan 1997).  

Intresset för de institutioner som är av betydelse för regioners utveckling 
har ökat, inte minst bland policyaktörer. Förutom myndigheter och universi-
tet finns en mängd andra institutioner inblandade som påverkar utveckling-
en. Till dessa kan nämnas olika typer av organisationer såsom handelskam-
mare, industrisammanslutningar, FoU-centra, kvalitetskontrollsorganisatio-
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ner, finansieringsorgan, tankesmedjor och ordenssällskap. Till viss del kan 
även myndigheter ingå i gruppen av tillväxtfrämjande organisationer (Porter 
et al. 2002). Institutioner och tillväxtfrämjande organisationer spelar även en 
viktig roll för skapandet av förankring och självmedvetenhet i det industriel-
la systemet vilket är av betydelse för att skapa tillit mellan företagen (Storper 
1997). Tillväxtfrämjande organisationer kan även spela en annan viktig roll 
för ett industriellt system genom att utgöra den länk som kopplar ihop före-
tagen med varandra. De kan även ta på sig rollen som informationsinsamla-
re, informationsspridare och som kvalitetssäkrare. I de flesta utvecklade 
ekonomier finns ett stort antal sådana organisationer. Trots detta har dess 
funktioner och betydelse inte undersökts i någon större utsträckning. En 
bättre förståelse av tillväxtfrämjande organisationers roll i det ekonomiska 
landskapet skulle delvis kunna förklara skillnader i den regionala utveck-
lingen (Porter et al. 2002).  

Tillit anses vara en av de grundpelare som möjliggör regionala innova-
tionssystem och kluster (Lundvall 1999; Maskell et al. 1998). Enligt Putnam 
(1993) är det även viktigt för att samhället ska fungera då det sociala kapita-
let, liksom det fysiska (maskiner) och humana (utbildning), kan påverka 
individens och samhällets produktivitet. Kunskapsspridningen underlättas av 
att aktörer känner att de är delaktiga i ett större sammanhang då en sådan 
delaktighet ger upphov till tillit och förtroende dem emellan. Gemensamma 
värderingar, normer, språk och kultur är av stor vikt för hur effektivt ett in-
dustriellt system fungerar (se exempelvis Saxenian 1994). I Sveriges fall kan 
nämnas Gnosjö och de närliggande kommunerna, Gislaved, Värnamo och 
Vaggeryd där det tycks finnas en speciell Gnosjöanda med starka lokala 
nätverk och stark sammanhållning genom bland annat idrottsrörelsen, frikyr-
kan och andra sammanslutningar (Gustafsson & Johannison 1984; Berggren 
et al. 1998)2. Klustret kan även utvecklas genom förekomsten av ett fåtal 
ledande kärnföretag. Lokaliseringen av Hewlett-Packard i Silicon Valley 
hade en betydande roll som ledare för andra företag och var en källa för 
mängder av avknoppande företag och byggde upp rutiner för interaktion 
mellan företag (Wolfe 2000). 

De institutionella förutsättningarna utgör en del av den identitet och för-
ankring i den lokala miljön som bygger en agglomerations fördelar. Genom 
att bygga upp en medvetenhet av att vara en del av ett aluminiumkluster kan 
tillit skapas mellan företagen som underlättar kunskapstransferering. Förank-
ringen i den lokala miljön kan understödjas av att det finns särskilda rutiner 
eller traditioner inom en region eller genom institutioner såsom klusterinitia-
tiv eller andra organisationer som försöker skapa en arena för samverkan och 
utveckling.

2 Se Petterson (2002) för ett könsperspektiv på Gnosjöandan och Wigren (2002) för en etno-
grafisk studie av Gnosjöandan. 
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2.3.3 Kunskapsspridning och arbetsmarknadsrörlighet  
Under de senare åren har delar av den ekonomisk-geografiska forskningen 
inriktat sig på arbetskraften som spridare av innovationer och kunskap (Po-
wer & Lundmark 2004). Arbetskraftens mobilitet kan ses som en möjlig 
förklaring till varför kluster blir konkurrenskraftiga då arbetskraften genom 
arbetsplatsbyte eller företagsbyte kan ta med sig kunskap från det ena företa-
get som sedan kan användas i ett annat (Power & Lundmark 2004; Almeida 
& Kogut 1999; Dahl 2002).  

I en region med många anställda inom liknande eller relaterade branscher 
blir arbetskraften också specialiserad, vilket gör att arbetskraften genom sin 
erfarenhet och kompetens kan bära på tyst kunskap som vid rörlighet på 
arbetsmarknaden kan leda till spridning. En specialiserad arbetsmarknad 
gagnar inte bara företagen, utan även arbetstagaren får fördelar genom att ha 
många arbetsgivare att välja på (Krugman 1991; Marshall 1890). En specia-
liserad arbetskraft utgör en grund för nya företag i området som är i behov 
av denna arbetskraft, vilket gör att effekterna av specialiserad arbetskraft och 
specialiserade företag förstärker varandra. I en studie av tillverkningsindu-
strins lokalisering i USA framkom att företag lokaliserade sig företrädesvis 
nära andra företag med samma typ av arbetskraft istället för att lägga sig 
nära sina kunder och leverantörer (Dumais et al. 1997).  

Tillgången till kvalificerad arbetskraft inom ett kluster kan fungera som 
en källa för kompetens för företagen, genom att anställa personal med de 
rätta kvalifikationerna kan företaget delvis tillgodose sitt kunskapsbehov. En 
kompetent arbetskraft har presumtivt större möjlighet att byta arbetsplats då 
dennes färdigheter och förmågor kan antas efterfrågas av ett stort antal ar-
betsgivare, arbetsgivaren kan också antas vilja behålla duktiga individer i 
företaget vilket även borde gynna arbetstagaren. De rätta kvalifikationerna 
består inte enbart av formell utbildning utan även av informell kunskap som 
tillkommit genom erfarenhet. Romer (1990) poängterar dessutom att arbets-
kraftens humankapital är en förutsättning för att skapa långsiktig ekonomisk 
tillväxt. Båda formell och informell kunskapsnivå har troligen betydelse för 
företagens utvecklingsmöjligheter och den arbetskraft som har en hög kun-
skapsnivå är eftertraktad av företagen vilket borde synas i löneinkomster för 
arbetstagaren. En hög lön kan vara en relativt god variabel för att värdera en 
individs attraktivitet på arbetsmarknaden (Dahl & Pedersen 2003; Power & 
Lundmark 2004) 

I avhandlingen studeras lärande och kunskapshantering i det kluster av 
aluminiumföretag som finns i regionen Småland-Blekinge. Platsbundna 
strukturer gör det svårt för företagen att lokalisera sig i andra miljöer och 
regioner. Samtidigt som strukturerna kan vara fördelaktiga för företagen 
utgör de en begränsning och fastlåsning i regionen. För att studera detta fe-
nomen kommer tre teman härledas utifrån syftet, forskningsfrågorna och den 
agglomerationsteoretiska litteraturen. Dessa teman har olika inriktning men 
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är samtidigt relaterade genom den gemensamma utgångspunkten i agglome-
rationsteorierna och fokuserar på relationer (kapitel 5), regional förankring 
(kapitel 6) och arbetsmarknadens och arbetskraftens betydelse (kapitel 7). 
Dessa kan antas vara viktiga ingredienser för lärande, innovationer och en 
framgångsrik regional näringslivsutveckling. Avhandlingen kan ge kunskap 
om mogna industriella systems förutsättningar och har möjligheten att öka 
förståelsen om hur lärande- och innovationsprocesser fungerar i en mogen 
industri.



3 Metod och material 

I avhandlingen används en kombination av datakällor och analysmetoder för 
att belysa lärande, kunskapshantering och innovation i ett regionalt kluster. 
De olika metoderna kommer att användas för att komplettera varandra och 
ge en nyanserad bild av studieobjektet. Intervjuerna ger en inblick i hur nät-
verk och förtroendefulla relationer byggs upp, enkäten kvantifierar vissa data 
och databasbearbetningen visar hur en lokal arbetsmarknad kan fungera. 
Kombinationen av insamlings- och analysmetoder gör det möjligt att dra 
nytta av metodernas styrkor.  

Data från en enkätundersökning möjliggör identifiering av intressanta ak-
törer, vilka sedan kan undersökas närmare med den nyansering som ges av 
intervjuer. Kartläggning av länkningar och kvaliteten på dessa skulle svårli-
gen låta sig studeras genom enbart kvantitativa datakällor, inte heller förstå-
elsen av de institutionella förutsättningarna och agglomerationsfördelar som 
finns i regionen Småland-Blekinge.  

I detta kapitel definieras studieobjektet, urvalsförfarandet och de metoder 
som använts för materialinsamling och analys.  

3.1 Det empiriska materialet 
En enkätundersökning medger en viss precision och en god avspegling av 
den undersökta gruppen. Genom en enkät fås en bild av den variation som 
finns inom gruppen genom att företagens får ta ställning till ett antal frågor. 
Enkäter är dock ofta inte skapade för att ge en djupgående bild av studieob-
jektet, utan snarare en bred och beskrivande bild, eller en ögonblicksbild av 
hur studieobjektet ser ut. Det som är intressant med en enkät är att forskaren 
utifrån svaren kan undersöka det som företagen har gemensamt, det genom-
snittliga eller representativa (Holme & Solvang 1991). Genom att låta re-
spondenterna besvara frågor med fasta svarsalternativ kan värden beräknas 
som sedan kan jämföras mellan olika grupper av företag. På så sätt kan olika 
variabler sättas i förhållande till varandra och genom statistisk analys jämfö-
ras. Utfallet av en sådan jämförelse kan visa på intressanta förhållanden mel-
lan olika variabler och en möjlighet att generalisera resultaten i viss ut-
sträckning.

En svaghet är att ändringar av frågeställningar under undersökningens 
gång inte kan göras utan att det starkt skulle påverkar den statistiska analy-
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sen. Systematiken och strukturen i en enkätundersökning medger inte för-
ändringar i upplägget, alla respondenter måste få samma frågor och samma 
svarsalternativ. Detta medför att forskaren i förväg måste bestämma vilka 
frågor som är intressanta att ställa och vilka svarsalternativ som ska finnas. 
Det är inte heller garanterat att ”rätt” frågor ställs, och att dessa samlar in 
relevant information om objektet. Frågorna bottnar därför ofta i en teori som 
används för att skapa en förförståelse om studieobjektet. I viss utsträckning 
kan pilotstudier och inledande kontakter med företagen göras för att undvika 
en del av de problem som kan uppstå när man konstruerar enkäten och dess 
frågor.

Kvalitativ metod är ett sätt att närma sig objektet bakom de siffror som 
tagits fram genom den kvantitativa undersökningen. Det är inte alltid det 
genomsnittliga är det mest intressanta, utan det som avviker eller visar på 
särskilda förhållanden, vilket samtidigt kan ge det en fördjupad förståelse av 
företagens relationer. Intervjuer ger forskaren och respondenten möjlighet 
till interaktion. Genom intervjuerna ges möjlighet att sätta sig in i systemet 
av företag och se det mer utifrån den intervjuades perspektiv. Den informa-
tion som lämnas är ofta betydligt mer djuplodande och mer omfattande än 
vad som ges möjlighet i en kvantitativ studie där svarsalternativen på för-
hand är givna. Relationen mellan forskaren och respondenten präglas också 
av en växelverkan där båda påverkar varandra och den information som 
kommer ur en intervju.

3.2 Att identifiera och avgränsa en 
undersökningspopulation
Aluminiumindustrin finns spridd i landet men har en förtätning i landskapen 
Småland och Blekinge, det vill säga länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar 
och Blekinge. I området återfinns en stor del av den bearbetande aluminium-
industrin. Att det blev detta område som undersökningen bottnar i att det i 
regionen finns ett aktivt arbete för att stödja utvecklingen av näringslivet i 
allmänhet och aluminiumindustrin i synnerhet. Ett antal aktörer är involve-
rade i regionen och satsningar från myndigheter, länsstyrelserna, kommuner, 
högskolorna och företagen själva gör området intressant att studera. Ett van-
ligt tillvägagångssätt vid en branschstudie är att välja en eller flera SNI-
koder3 som sedan används för att identifiera de företag som är av intresse. 
SNI-koderna utgör då definitionen av den studerade branschen, eller före-

3 SNI står för Svensk Näringsgrensindelning. Alla företag i Sverige tilldelas en SNI-kod av 
SCB som ska motsvara företagets inriktning. SNI-koderna får ofta kritik för att vara anpassa-
de efter äldre tillverkande industristrukturer, se Waxell (2005) för problematiken med SNI-
koder och studier av bioteknikindustrin eller Larsson (1998) för problematiken med SNI-
koder i studier av maskinindustrin. 
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tagspopulationen4. Det kan tyckas oproblematiskt att identifiera och avgränsa 
en mogen bransch som aluminium med hjälp av den officiella näringsstati-
stikens branschnomenklatur. Så är dock inte fallet. Aluminiumindustrin kan, 
av flera skäl, inte fångas med ett antal väldefinierade SNI-koder.

SNI-koderna visade sig nämligen stämma dåligt överens med de företag 
som initialt identifierades som aluminiumföretag. Företagen uppvisar en 
häpnadsväckande spridning på en mängd olika SNI-koder, vissa mer närlig-
gande än andra, men väldigt sällan klassificerade inom den SNI som motsva-
rar aluminiumbearbetning. Motsvarande SNI-problem återfinns ibland annat 
inom maskinindustrin (Larsson 1998), musikbranschen (Hallencreutz 2002) 
och inom bioteknik (Waxell 2005). 

För de 103 företag som besvarade enkäten så är de vanligaste SNI-
koderna på företagen ”metallegobearbetning” som 22 företag har och 13 
företag får koden motsvarande ”diverse övrig metallvarutillverkning”. Efter 
dessa stora grupper fördelar sig resterande 61 företag på 33 andra SNI-koder, 
för 7 företag saknas uppgifter (se bilaga 3 för samtliga företags SNI-kod). 

Studieobjektet – företag i Småland-Blekinge med koppling till alumini-
umproduktion och -bearbetning måste istället avgränsas med andra metoder. 
Tillvägagångssättet har varit att genom kontakter med organisationer, kom-
muner och länsstyrelser finna de företag som kunde vara intressanta för stu-
dien. I den studerade regionen finns flera organisationer med kunskap om 
vilka företag som är inriktade mot aluminium, bland annat har Teknikcenter 
i Kronoberg (TEC) gjort en kartläggning av dessa. Det finns även en sam-
manslutning för gjuteriföretag genom Gjuteriföreningen och ett klusterinitia-
tiv som kallas för Aluminiumriket. Urvalet har därför gjorts genom att an-
vända medlemslistor och inventeringar från organisationer med lokalkänne-
dom om regionen och branschen. Populationen för enkäten är således base-
rad huvudsakligen på de företag som är medlemmar i Gjuteriföreningen, 
klusterorganisationen Aluminiumriket samt de företag som identifierats i en 
företagsinventering genomförd av Teknikcentrum Kronoberg.  

Att definiera ett system av företag och ur detta skapa ett urval kan med 
andra ord vara problematiskt. Urvalet skall dessutom uppfylla krav på giltig-
het och pålitlighet för att vara genomskinligt och – åtminstone principiellt – 
kunna återskapas. Giltighet avser att i sammanhanget relevanta fenomen 
fångas genom att operationaliseringen av teoretiskt definierade variabler har 
gjorts med omsorg för att sammanfalla i så stor utsträckning som möjligt. 
Pålitligheten bestäms av hur mätningen genomförs och av noggrannhet vid 
bearbetning av informationen. En hög pålitlighet kan kontrolleras genom att 
genomföra olika oberoende mätningar av ett och samma fenomen (Holme & 
Solvang 1991). Inom forskningen handlar det om att kunna ange i vilken 
situation och för vilken population resultaten är giltiga. Giltigheten handlar 

4 Se exempelvis Svenska Klusterkartor (Lindqvist et al. 2003) där man utifrån SNI-koder 
lokaliserar kluster i svenska regioner. 
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mer om det som är relevant för undersökningen mäts och vilka fenomen som 
skall mätas. Hög giltighet och pålitlighet bör alltid eftersträvas.   

Principer för skapandet av urvalspopulationen är att företagen ska ha alu-
minium som insatsmaterial, ha personal anställd, vara aktivt aktiebolag och 
samt belägna i regionen Småland-Blekinge. 

Urvalet består huvudsakligen av två olika källmaterial för att få fram en 
relevant population att undersöka. Det första källmaterialet för skapandet av 
urvalspopulation kommer från den inventering som genomförts av Teknik-
centrum Kronoberg i kombination med medlemsmatriklar från Aluminium-
riket och Gjuteriföreningen. Detta gav en förteckning över företag som på 
något sätt är relaterade till aluminiumindustrin. Listan omfattade inlednings-
vis 432 aktiebolag. Teknikcentrum Kronobergs lista uppkom i samarbete 
med länsstyrelsen i Kronoberg genom en inventering av företag som på nå-
got sätt arbetade med aluminium eller hade intresse för materialet. Efter att 
ett stort antal dubbletter avlägsnats, företag med noll anställda eller utan 
omsättning tagits bort, samt kontroll av företagens lokalisering, återstod 273 
företag.

Det andra källmaterialet för skapandet av urvalspopulation består av före-
tag funna genom Affärsdata. De företag som enligt Affärsdata (2003) nämn-
de aluminium eller lättmetall i verksamhetsbeskrivning i bolagsordningen 
bestod av 384 aktiva aktiebolag i hela Sverige. En första revidering gjordes 
genom kontroll av vilket län företagen var registrerade, de intressanta länen 
för denna undersökning är Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och 
Blekinge län. Företag som låg utanför togs bort, kvar blev 77 aktiva aktiebo-
lag. En andra revidering gjordes genom att företag utan anställda (0 anställ-
da) eller utan omsättning avlägsnades. Efter detta återstod 57 företag. En stor 
del av dessa fanns redan med ibland de 273 företag som identifierats genom 
det första källmaterialet. 

En andra kontroll mot Affärsdata gav ett visst bortfall då det i vissa fall 
saknades adresser eller att företaget sedan första uttaget försatts i konkurs 
eller var involverade i fusioner eller uppköp. Ett naturligt bortfall uppkom 
under arbetet med enkäten då flera företag uppgav att de bytt inriktning, 
aldrig varit relaterade till aluminiumindustrin eller att företagen inte längre 
fanns på adressen som uppgivits, vilket ledde till att den slutliga populatio-
nen utgjordes av 198 företag belägna i området Småland-Blekinge. Ett urval 
baserat enbart på SNI-koderna ”framställning av aluminium”, ”gjutning av 
lättmetall” och ”tillverkning av lättmetallförpackningar” gav enbart 26 träf-
far i det studerade området. Företag med lättmetallsinriktning består inte 
enbart av aluminiumföretag, utan kan vara orienterade mot andra lättmetal-
ler.
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Tabell 1. Skapandet av urvalspopulation. 

Avgränsning Källmaterial 1 Källmaterial 2 

Medlemsmatriklar och inventering / Verksamhetsbeskriv-
ning 432 384 

Rensning av dubbletter, företag utan verksamhet eller ej 
lokaliserade i regionen 273 57 

Sammanslagning av källmaterial 1 och 2 330 
Rensning av dubbletter och adresskontroll -132  
Urvalspopulation för enkät 198 
Urvalspopulation för PLACE (data saknades för 6 företag) 192 

3.3 Metoder för datainsamling 
I avhandlingen används flera typer av källmaterial för att besvara frågeställ-
ningar om industriella systems funktion. De huvudsakligen kvantitativa käll-
materialen framkom genom arbetet med enkät och den individbaserade data-
basen PLACE. Det kvalitativa källmaterialet kommer att vara framträdande i 
arbetet med tolkningar av de genomförda intervjuerna. De olika källmateria-
len behöver inte stå i konflikt med varandra utan kan bidra med olika typer 
av information som kompletterar varandra för att ge en bättre förståelse av 
det system som studeras. En kombination av metoder och material ger olika 
infallsvinklar och kan förbättra vår insikt om studieobjektet (Holme & Sol-
vang 1991).  

Det finns med andra ord flera fördelar med att använda en kombination av 
metoder i en undersökning. Information inhämtad med olika metoder kan 
stärka analysen av det studerade objektet och stärka undersökningens resul-
tat. Det kan även ge en mer nyanserad bild av studieobjektet och de olika 
datakällorna kan peka på områden som inte låter sig studeras med den ena 
eller andra typen av källdata (Holme & Solvang 1991).  

Enkäten gav stora mängder information som bearbetats och kvantifierats, 
men den har även fungerat som en sorts förundersökning och som ett under-
lag för definiera populationen inför för urvalet av personer till intervjuerna. 
Den kvantitativa informationen ger en generell bild av systemets konstitution 
och vilka delar som finns med. Intervjuerna har sedan fördjupat kunskapen 
om vad som ligger bakom de svar som framkom i enkäten. Det kvalitativa 
materialet fyllde de luckor som uppstod i den kvantitativa undersökningen 
och gav en tydligare fokus på de faktorer som var viktiga att analysera vida-
re. Kombinationen av metoder gav dels en generell översikt av objektet och 
dels en fördjupad kunskap i vissa väsentliga frågor. Kompletterat med data-
basbearbetning av individers rörlighet på arbetsmarknaden ger undersök-
ningen en utförlig beskrivning och analys av de teman som står i fokus för 
avhandlingen.  
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3.3.1 Enkätundersökningens genomförande 
Enkätundersökningen genomfördes under hösten 2004. I populationen ingick 
vid denna tidpunkt 282 företag som med post tillsändes en relativt omfattan-
de enkät dels om företaget, dels om hur de uppfattar den region de verkar i, 
och på vilken geografisk nivå samarbete, handel och konkurrenter fanns, se 
bilaga 1. Enkäten var indelad i flera underavdelningar som på olika sätt skul-
le belysa syftet och frågeställningarna, bland annat grundläggande informa-
tion om företagen, inköp och försäljning, interaktion, innovationer och kom-
petens samt ett antal frågor om klusterinitiativet Aluminiumriket. 

Enkäten skickades ut per post i början av september 2004, med i utskicket 
fanns förutom enkäten ett följebrev och ett frankerat svarskuvert. Följebrevet 
fanns i två versioner. Den första versionen gick till de företag som var med-
lemmar i klusterinitiativet Aluminiumriket och var undertecknat med förfat-
tarens namn samt av Aluminiumrikets verksamhetschef Eva Dehn Ericsson, 
för att ge den högre legitimitet. Den andra versionen skickades till de övriga 
företagen undertecknat förutom av författaren även av professor Anders 
Malmberg, se bilaga 2. 

Två veckor senare skickades första påminnelsen ut. Denna bestod endast 
av ett modifierat följebrev av de två tidigare versionerna. 

Efter ytterligare tre veckor skickades andra påminnelsen ut, denna gång 
bestående av följebrev, enkät och frankerat svarskuvert. Ytterligare påmin-
nelser gjordes under oktober månad via e-post. Då bifogades även en elek-
tronisk enkät som respondenten kunde skriva ut och posta på vanligt vis eller 
fylla i den elektroniska versionen direkt i datorn och bifoga den i en e-post. 
Under oktober togs även telefonkontakt med flera av företagen för att på-
minna om enkäten och få grundläggande information om företaget. Efter 
telefonkontakt kunde ett stort antal företag avfärdas ur undersökningen då de 
inte tillhörde populationen i avhandlingens fokus.

Ett mindre antal returer med märkning adress okänd eller flyttat till okänd 
adress från Posten gjorde att flera av företagen kunde strykas ur populatio-
nen, det var även flera företag som skickade ett eget svarsbrev där de förkla-
rade att de inte hade någon anknytning till aluminiumindustrin. En del före-
tag visade sig ingå i större koncerner där de valt att låta moderbolaget besva-
ra enkäten. Efter det naturliga bortfallet reducerades populationen till 198 
företag av vilka slutligen 103 företag besvarade enkäten. Svarsfrekvensen på 
enkäten uppgår således till 52 procent. Svarsfrekvensen får anses vara accep-
tabel då antalet svar är tillräckligt för att medge statistiska analyser. En bort-
fallsanalys, via registerdata från Affärsdata, visar att skillnaden mellan före-
tagen i gruppen svarande och icke-svarande är relativt liten i avseende på 
medelvärden för antal anställda och omsättning, dessa skiljer sig inte åt i en 
statistisk analys. 
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3.3.2 Genomförande av intervjuerna 
Den kvalitativa metoden representeras i avhandlingen av 30 personliga in-
tervjuer genomförda under perioden maj-oktober 2005. Intervjuerna genom-
fördes efter det att enkätundersökningen var slutförd, detta för att bestämma 
urvalet av företag i undersökningen och hitta företag med olika inriktning att 
intervjua. Det fanns även en annan poäng med att inleda det empiriska arbe-
tet med enkätunderökningen och det var att kunna sätta igång arbetet med 
databasen Place i ett tidigt skede, där urvalet av individer sker utifrån företa-
gens organisationsnummer.  

Syftet med att genomföra en kvalitativ studie av aktörerna inom alumini-
umindustrin var att med en annan infallsvinkel kunna få insyn i de strukturer 
som påverkar företagen i olika situationer och hur dessa agerar och reagerar 
på omgivningen i vissa situationer.  

De intervjuade företagen har en spridning på företagsstorlek, lokalisering 
och innovationskapacitet. Företagen kontaktades per telefon för bokning av 
intervjutid. De allra flesta var positiva till att medverka i en intervju om rätt 
tillfälle gavs. Ett fåtal avböjde på grund av tidsbrist och en del uppgav att de 
var fullbokade eller var bortresta under undersökningsperioden. 

Totalt har 30 intervjuer genomförts vid tre vistelser på plats i regionen. 
Intervjuer har genomförts på 25 företag och med fem andra organisationer. 
De intervjuade personerna på företagen har i de flesta fall varit den verkstäl-
lande direktören, i ett par fall marknadschef eller utvecklingschef. Intervju-
erna på länsstyrelserna i Jönköping och Kronoberg har gjorts med handläg-
gare med insyn i och kunskap om regionens näringslivsutveckling. Bland de 
stödjande organisationerna har intervjuer gjorts med de nuvarande eller tidi-
gare verkställande direktörerna för Jönköpings och Kronobergs teknikcent-
rum och med verkställande direktör för Aluminiumriket. Samtliga intervjua-
de, med ett undantag, är män (se källförteckningen för en lista över intervju-
ade personer). Detta är inte resultatet av ett aktivt val utan en avspegling av 
att branschen, åtminstone på chefsnivå, är påtagligt mansdominerad. 

Intervjuerna har följt en intervjumanual med teman som ska diskuteras. 
Manualen har fungerat som en vägledning i intervjun och inte som ett stan-
dardiserat frågeformulär, utan har gett utrymme för ett friare samtal. Samtli-
ga intervjuer genomfördes vid besök på företaget, ofta i respondentens kon-
tor eller i en samlingslokal. Intervjuerna inleddes med en kortfattad introduk-
tion och presentation av båda parter och fortsatte sedan med temadiskussio-
ner. Diskussionerna följde inte alltid den uppställda ordningen utifrån 
manualen utan följde ett naturligare förlopp för ett samtal där frågor flikades 
in för att leda respondenten in på de olika temana. Temadiskussionerna upp-
levdes som givande för många av respondenterna då dessa avslutningsvis 
ofta menade att de fått frågor som de sällan annars reflekterade över. Många 
av de intervjuade var entusiastiska över att få berätta om sitt företags förhål-
landen, problem och utmaningar.  
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Inledningsvis tillfrågades alltid respondenten om denne samtyckte till att 
intervjun spelades in. Samtliga intervjuer utom två har spelats in för att möj-
liggöra transkribering. De två undantagen var en person som avböjde inspel-
ning och det andra tillfället berodde på tekniskt missöde. Respondenterna har 
även garanterats anonymitet i citat.  

Intervjuerna varade i genomsnitt cirka 50 minuter. Den kortaste intervjun 
tog ungefär 30 minuter medan en del intervjuer varade närmare 90 minuter. 
Efter intervjun var det flera av respondenterna som erbjöd en rundvandring i 
företagets fabrik för att visa vad de tillverkar och hur produktionen går till. 
Dessa rundvandringar var mycket intressanta och lärorika. Under rundvand-
ringen kom det ibland fram nya saker om företaget och dessa antecknades 
efter företagsbesökets slut. Under intervjuerna har även en del anteckningar 
gjorts, inte minst under intervjun med personen som avböjde inspelning. 
Anteckningarna har använts för att markera att de olika temana har diskute-
rats under intervjun. Transkriberingarna av de inspelade intervjuerna har 
genomförts löpande efter intervjuperioderna. Dessa gör det möjligt att i ef-
terhand plocka fram citat och temadiskussioner som är särskilt intressanta 
och gör det även enklare att granska materialet. 

3.3.3 Bearbetning av registerdata   
Inom ramen för avhandlingen har även en undersökning av arbetskraftens 
rörlighet genomförts. Detta har skett genom en bearbetning av databasen 
Population, Chorology and Employment Database, PLACE, som finns till-
gänglig vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Databasen 
är en sammankoppling av flera statistiska källor bland annat longitudinell 
statistik från Louise-databasen, Registret över totalbefolkningen (RTB), 
Geografidatabasen, Fastighetstaxeringsregistret samt Koncernregistret. Da-
tabasen innehåller longitudinell individbaserad data över tidsperioden 1992 
till 2002 med statistik bland annat om sysselsättning, inkomst, utbildning 
och kopplingar till geografisk lokalisering för både arbetsplats och bostads-
plats.5

Fokus ligger på hur arbetskraften rör sig mellan olika företag och vad det-
ta får för konsekvenser för individen och företagen, bland annat vad det gäll-
er löneutvecklingen för individen och kompetensförsörjning för företagen. 
Den statistiska analysen baseras på de företag som i ett tidigare skede blivit 
identifierade som en del av aluminiumindustrin och blivit tillsända en enkät. 
Populationen utgörs således av 198 företag varav 192 återfanns i PLACE. 
Eftersom företag tillkommer i och utgår ur företagsstocken under den stude-
rade perioden på grund av konkurser, fusioner med mera, så uppgår det max-
imala antalet återfunna företag för ett enskilt år till 189 (2002). Det lägsta 

5 För fler exempel på användning av databasen PLACE se Östh (2007), Bienkowska (2007), 
Waxell (2005). 
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antalet träffar infaller det första mätåret (1998) med 170 identifierade före-
tag. Företag och individer i databasen är kodifierade med ett löpnummer som 
ersätter organisationsnummer och personnummer. Uttaget av relevanta löp-
nummer sker med en kodnyckel som innehas av Statistiska Centralbyrån 
(SCB) som matchar organisationsnummer med löpnummer. Företag och 
individer är under hela processen anonymiserade.  



4 Aluminium – en global verksamhet 

This valuable metal possesses the whiteness of silver, the indestructibility of 
gold, the tenacity of iron, the fusibility of copper, the lightness of glass. It is 
easily wrought, is very widely distributed, forming the base of most rocks, is 
three times lighter than iron, and seems to have been created for the express 
purpose of furnishing us with the material for our projectile. 

Jules Verne, "From the Earth to the Moon", 1865. 

Trots att åtta procent av jordskorpan består av aluminium dröjde det innan 
det blev en kommersiell framgång för materialet. Det var först 1808 som sir 
Humphry Davy kunde bekräfta att det existerade en metall som han kom att 
kalla aluminium. Att ämnet inte tidigare bekräftats beror delvis på att alumi-
nium är ett väldigt stabilt ämne när det är kopplat med syre (aluminiumoxid) 
vilket kräver komplicerad bearbetning för att få det att visa sig som det ämne 
som vi idag kallar aluminium. Aluminium är det tredje vanligaste grundäm-
net i jordskorpan efter syre och kisel (Nationalencyklopedin 2006).  

Andra metaller har använts under lång tid, koppar har till exempel använts 
i cirka 7500 år, brons i omkring 4000 år och järn i runt 3000 år. Trots alumi-
niumets korta historia på ungefär 200 år har en variant av ämnet förmodligen 
använts under en lång tid men i form av en aluminiumoxidhaltig lera. Av 
denna lera tillverkade redan för 7000 år sedan perserna krukor, bägare och 
andra föremål som när de brändes fick en enastående styrka jämfört med 
föremål tillverkade av vanlig lera. Aluminiumoxid kom senare även att an-
vändas av egyptierna och romarna som en del i processen att färga tyger och 
för kosmetika. Aluminiumhaltiga medikament användes och används fortfa-
rande för sin förmåga att stoppa blödningar, i tandkräm och för att reducera 
syra i magsäcken (European Aluminium Association 2006). 

Först med att framställa aluminium var dansken H C Ørsted 1825. Han 
fick genom en komplicerad och kostsam process fram endast ett par gram av 
aluminium. År 1869 uppskattades det att totalt bara två ton aluminium hade 
producerats i världen (European Aluminium Association 2006). Aluminium 
var vid denna tidpunkt en mycket dyrbar och eftertraktad metall och beting-
ade ett pris högre än guld. Det franska hovet med Napoleon III använde tall-
rikar gjorda av aluminium för sina finaste gäster, de andra fick äta på guld-
tallrikar. På världsutställningen i Paris 1855 visades aluminiumtackor upp 
för allmänheten och metallen blev så småningom tillgänglig för allt fler. Vid 
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denna tid användes aluminium i stor utsträckning till smycken, skulpturer 
och lyxvaror (European Aluminium Association 2006). Processen förbättra-
des efterhand och priset på aluminium sjönk allt eftersom det blev billigare 
att producera. Produktionen var dock fortfarande så liten att det i USA inte 
producerades mer än 57 kilo under 1884 (Alcoa 2006).  

Det stora genombrottet kom 1886 då Hall från USA patenterade en pro-
cess att framställa aluminium genom elektrolys. Oberoende av varandra kom 
samtidigt fransmannen Héroult på samma tillvägagångssätt. Denna metod är 
den som fortfarande används idag och kallas Hall-Héroult-processen. Möj-
ligheten att framställa aluminium förenklades och metallen blev inte längre 
lika exklusiv. Hall startade 1888 Pittsburgh Reduction Company, vilket se-
nare blev Aluminum Company of America som idag är världens största till-
verkare av aluminium och aluminiumprodukter med 131 000 anställda i 43 
länder (Alcoa 2006).  

4.1 Från bauxit till aluminium 
Bauxit är en brun jordart eller bergart med en hög koncentration av alumini-
umhydroxidmineral, koncentrationen ligger mellan 25-55 procent av vikten. 
Bauxit finns huvudsakligen i tropiska och subtropiska miljöer där den oftast 
bryts i dagbrott. Globalt är de största producenterna av bauxit Australien 
med 34 procent av produktionen följt av Brasilien, Guinea och Kina (British 
Geological Survey 2007). I Europa bryts det bauxit framförallt i Ryssland, 
Grekland och Ungern motsvarande 6 procent av världsproduktionen. Den 
totala produktionen uppgick 2005 till 176 miljoner ton (British Geological 
Survey 2007). För att komma åt bauxiten friläggs varje år ett område på cir-
ka 14 kvadratkilometer för att täcka den globala efterfrågan av aluminium.  

Bauxiten finfördelas och mals ner i mindre beståndsdelar för att sedan be-
handlas med kemikalier enligt Bayer-processen. Processen frigör aluminat 
genom en avancerad bearbetning av kaustiksoda, högt tryck och värme. 
Restämnen som järn, kisel och titan sorteras ut och kvar blir en vätska inne-
hållande en hög andel aluminat som torkas och bildar ett vitt pulver, alumi-
niumoxid. Två ton bauxit ger ungefär ett ton aluminiumoxid. 

Aluminiumoxiden fraktas till smältverk som använder sig av Hall-
Héroult-processen. Framställning av aluminium sker i princip genom en 
elektrolys där aluminiumoxiden löses upp i en saltsmälta bestående av kryo-
lit vid en temperatur av 950 grader genom tillförandet av en elektrisk ström. 
Aluminiumoxiden sönderdelas i flytande aluminium och syre som binder sig 
med den kolanod som förs ner i ugnen. Metallen sjunker till botten av ugnen 
och tappas ur med jämna mellanrum. Spänningen i elektrolysen är inte sär-
skilt hög bara cirka 5 volt, däremot så är strömstyrkan extremt hög på mellan 
100 000-200 000 ampere. För att tillverka ett ton aluminium går det åt två 
ton aluminiumoxid och cirka 14 000 kWh elenergi samt cirka 500 kg kol 



Kunskap och innovation i ett moget kluster 44

(Nationalencyklopedin 2006). Det aluminium man får ut kallas ofta för pri-
märaluminium för att skilja det från återvunnet aluminium. 

Processen är mycket energikrävande och de flesta smältverk ligger därför 
i länder med låga energikostnader eller som har tillgång till vattenkraft. 
Smältverk finns i flera länder. Den största primärtillverkaren är Kina med en 
årlig tillverkning av 7 806 000 ton (2005), därefter kommer Ryssland med 
ungefär hälften så stor tillverkning, följt av Kanada och USA (British Geo-
logical Survey 2007). Sveriges enda primärtillverkare av aluminium är 
smältverket i Sundsvall som drivs av Kubal och producerar 100 000 ton 
aluminium per år varav hälften går på export (Kubal 2006).  

Det stora energibehovet vid primärtillverkningen gör att energikostnader-
na är en av de största utgifterna för smältverken. Däremot är omsmältning av 
aluminium inte lika krävande. Det beräknas att det går åt endast fem procent 
av energin vid omsmältning jämfört med att tillverka primäraluminium av 
bauxit. Bland annat beror detta på att när aluminium skapas från aluminium-
oxid krävs en temperatur på minst 900 grader och en hög strömstyrka, me-
dan det vid omsmältning räcker med 660 grader samt att processen inte är i 
behov av elektrolysen. Återvinning av aluminium är därför en viktig del av 
aluminiumindustrin. Det återvunna aluminiumet blir av samma kvalitet som 
”nytt” aluminium och står för ungefär 30 procent av aluminiumanvändning-
en globalt. 

Figur 1. Världsproduktion av primäraluminium (miljoner ton per år). Källa: Europe-
an Aluminium Association (2006). 
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4.2 Aluminium – bearbetning och användningsområden 
Aluminium för bearbetning kan komma från två olika källor antingen genom 
nytillverkat så kallat primäraluminium eller genom återvinning. Kvalitets-
mässigt är det ingen skillnad mellan de två förutsatt man behandlar det på 
rätt sätt.

Aluminium kan bearbetas på flera sätt. De vanligaste är att olika typer av 
legeringar görs för att möta krav på hållfasthet, formbarhet eller tjocklek. 
Aluminiumet blandas då med järn, kisel, zink, koppar eller magnesium för 
att uppnå de krav som ställts. Legeringarna kan sedan användas på flera oli-
ka sätt där de vanligaste är plåttillverkning, strängpressning av profiler och 
gjutning. I Sverige går 40 procent av aluminium till plåttillverkning, 37 pro-
cent till profiltillverkning och 23 procent till gjutning (Svenskt Aluminium 
2006). Plåt tillverkas huvudsakligen i Sapas anläggning i Finspång, profil-
tillverkning sker i Vetlanda av Sapa och i Åseda av Profilgruppen (intervju 
med Sapa och Profilgruppen). Gjutning utförs av flera företag spridda över 
Sverige.

Öl- eller läskedrycksburken är förmodligen den vanligaste aluminiumpro-
dukten som konsumenter stöter på. Ett ton aluminium räcker till 60 000 så-
dana burkar. Förutom burkar så finns aluminium nästan alltid i vår närhet 
utan att vi är medvetna om det. Mycket av aluminiumprodukterna återfinns 
som insatsvaror i andra produkter. Aluminiuminnehållet i bilar blir allt stör-
re, stora delar av ett flygplan är byggt av aluminium liksom fasader på bygg-
nader. Inom tryckindustrin görs plåtarna ofta av aluminium (European Alu-
minium Association 2006). 

Aluminiumets användningsområden sträcker sig från små, enkla husgeråd 
till stora kraftigt belastade konstruktioner. Inom transportindustrin har egen-
skaper som låg vikt, god formbarhet, hög återvinningsgrad och god korro-
sionsbeständighet gjort att andelen aluminium ökat kraftigt i bilar, bussar, 
tåg, flygplan och fartyg. Viktminskningen ger lägre bränsleförbrukning och 
därmed lägre miljöbelastning. Kylare, stötfångare, motorblock, kolvar och 
karosser är exempel på bilkomponenter i aluminium.  

Inom byggnadsindustrin används aluminium för till exempel tak, fasader 
och fönsterramar. Goda korrosionsegenskaper ger lång livslängd och låga 
underhållskostnader. I andra tillämpningar som högspänningsledningar, 
elektriska kondensatorer och apparathöljen nyttjas den goda förmågan att 
leda värme och elektricitet. Jämfört med en kopparledare blir vikten halverad 
vid användandet av aluminiumledare.   

Aluminium skyddar även mot ljus, syre och fukt och används inom för-
packningsindustrin. Aluminiumfolie används i många olika förpackningar, 
ofta som laminat tillsammans med papper och plast. Inom den metallurgiska 
industrin används aluminium som reduktionsmedel vid ståltillverkning och 
som legeringsämne i magnesium-, zink-, och kopparlegeringar. Fördelarna 
med aluminium är att det är en lätt metall som väger ungefär en tredjedel av 
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vad stål väger, det är mycket korrosionsbeständigt, leder ström, reflekterar 
värme och det tål väldigt låga temperaturer. Dessutom är det lättbearbetat 
och kan sammanfogas genom olika metoder vilket ökar användningsområdet 
(Aluminiumriket 2007). Aluminium används i både specialiserade och var-
dagliga ting. Till exempel är Erosstatyn på Piccadilly Circus en av de första 
offentliga statyer i gjuten aluminium gjord 1893, Empire State Building som 
byggdes 1931 är till stor del av aluminium, aluminiumburken med öppning 
är från 1962, månlandaren som användes 1962 innehöll stora delar av alumi-
nium och aluminiumpulver används idag i raketbränsle för att öka effekten, 
aluminiumpulver målas även på tak till köpcentrum i bland annat USA för 
att minska solens värmande effekt och på så vis minska behovet av energi till 
luftkonditioneringsanläggningar.6

4.2.1 Profiltillverkning 
Profiltillverkning sker genom att aluminiumämnen, ofta i rörform, pressas 
genom ett munstycke. Ämnet värms upp till 400-500 grader innan det med 
mycket stor kraft pressas genom munstycket med hjälp av en hydraulisk 
press. Presskraften kan vara upp till 20 000 ton även om de flesta pressas 
med mellan 1 000 och 3 000 ton. Utseendet på profilerna kan variera för att 
passa olika industriers önskemål om funktion och form. Massiva profiler och 
hålprofiler är två typer av profiler som tillverkas. Den massiva profilen är av 
enklare snitt, se bild nedan andra från vänster, medan en hålprofil är mer 
komplicerad att tillverka, typ tre och fyra i bilden. Vissa typer av profiler kan 
även tillverkas av andra material såsom stål, men aluminiumets låga vikt och 
korrosionsbeständighet gör det fördelaktigt att använda i en mängd applika-
tioner. Profilerna kan anpassas med inbyggda funktioner för enkel samman-
koppling med varandra eller med ytstruktur som anpassas efter behov, eller 
som det utrycktes i en intervju: ”Grovt förenklat är pressverktyget som en 
kaviartub där man ändrar mönster efter önskemål” (företag 14).  

Figur 2. Exempel på profiler. Källa: European Aluminium Association (2006). 

6 Källa: European Aluminium Organisation (2006), The Aluminium Association (2006), samt 
Alcoa (2006) och intervjuer med företag. 
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Profilerna pressas i en hastighet av 5-50 meter i minuten beroende på leger-
ing och komplexitet. Efter pressningen kyls de ner och sträcks för att profi-
lerna ska bli raka och spänningar i metallen ska motverkas. Därefter kapas 
och åldras profilerna för att ge ska få den slutliga hållfastheten. Profilerna 
kan ytbehandlas genom lackering och anodisering för att få rätt färg och 
korrosionsbeständighet (Sapa 2006).  

Profilerna används i byggnadsindustrin, framförallt i fönster och dörrfo-
der, prefabricerade hus, fasader men även i fordon, flygplan och båtar. På 
den europeiska aluminiummarknaden står profiler för mer än 50  procent av 
marknaden, varav det mesta används inom byggnadsindustrin (European 
Aluminium Association 2006). 

4.2.2 Gjutning 
Gjutning av aluminium har fördelen av att produkten som tillverkas inte 
kräver mycket efterarbete och ger en optimal användning av aluminiumråva-
ran. Gjutning är en av de äldsta metoderna för att forma metall och används 
även inom aluminiumindustrin. Det smälta aluminiumet hälls ner i en ihålig 
form där den sedan får svalna innan produkten tas ur. Formen är ofta gjord 
av antingen sand eller annat lämpligt material. Sandformer kan bara använ-
das en gång medan formar av annat material kan återanvändas för att tillver-
ka likadana produkter.  

Det är huvudsakligen två olika tekniker som används, pressgjutning och 
sandgjutning. Pressgjutning är förmodligen den vanligaste gjuttekniken för 
aluminium och används framförallt när stora kvantiteter av samma produkt 
ska tillverkas. Gjutningen sker genom att smält aluminium under tryck pres-
sa in i en metallform. Produkten får en finkornig yta med stark slittålighet 
och hållfasthet. En vanlig produkt är fälgar till bilar. Gjutning kan också ske 
genom med gravitationsteknik då smält hälls aluminium direkt i en form 
antingen med hjälp av en robot eller för hand. Denna typ av teknik passar bra 
för lite större produkter vanligtvis på cirka 10 kilo. Genom olika tekniker 
kan man få fram komplexa produkter, bland annat med förstörbara kärnor i 
formen får man hålrum inuti produkten (Gjuteriföreningen 2006).  

Sandgjutning är flexibel och har relativt låga kostnader för verktyg. For-
marna görs av sand eller en blandning av sand och bindemedel. Metallen 
hälls i formen och när den svalnat tas sanden bort och kan ofta återanvändas 
till nya formar.  

Gjutna produkter används bland annat som lättviktskomponenter i fordon, 
flygplan och fartyg.  

4.2.3 Plåttillverkning 
Plåt står för cirka 50 procent av det aluminium som används i världen (Euro-
pean Aluminium Association 2006). Valsade produkter kan göras 250 mm 
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tjocka ner till så tunt som 0,006 mm vilket motsvarar en tredjedel av tjockle-
ken på ett hårstrå. Valsade produkter har fördelen av att vara lätta, starka och 
tåliga mot korrosion. Detta gör valsat aluminium till ett mycket användbart 
material. Valsade produkter såsom plåt och folie är en viktig insatsvara för 
flera andra industrier, däribland byggnadsindustrin och förpackningsindu-
strin.

Valsningen börjar vanligtvis med att en rektangulär aluminiumplatta 
värms upp till cirka 500 grader. Därefter börjar själva valsningen med att 
plattan förs fram och tillbaka mellan presshjul tills den önskade tjockleken är 
uppnådd. Tunna plåtar och folie får sin slutliga tjocklek genom kallvalsning.  

4.2.4 Återvinning 
Det återvunna aluminiumet står för cirka en tredjedel av den globala alumi-
niumanvändningen. Beroende på den stora efterfrågan och det relativt höga 
priset på primäraluminium har återvinning pågått alltsedan aluminium börja-
de produceras kommersiellt. I Europa återvanns fyra miljoner ton aluminium 
2003.  

Återvinning är viktig för ett uthålligt kretsloppssystem och möjliggör 
både minskning av avfall och besparande av resurser. Av all kasserad alumi-
nium i Sverige år 2005 återvanns 70-80 procent (Svenskt Aluminium 2006). 
Återvinning är en mycket viktig del av aluminiumindustrin och är värdefull 
för både industrin och samhället. Återvunnet aluminium sparar 95 procent av 
energitillgången jämfört med att producera primäraluminium. Ju fler gånger 
aluminiumet återvinns desto mer energi sparas. Aluminiumet tappar inte 
heller sina egenskaper vid återvinning utan blir som ny igen. Av Sveriges 
konsumtion av 900 miljoner aluminiumburkar går 86 procent tillbaka till 
industrin genom pantsystemet och blir nya burkar eller andra produkter (Na-
tionalencyklopedin 2006). Europa ligger generellt lägre än Sverige vad det 
gäller återvinning av burkar med en återvinningsgrad av 41 procent. Inom 
byggnadsindustrin återvinns runt 85 procent och inom transportindustrin 95 
procent (European Aluminium Association 2006). En del av det återvunna 
aluminiumet kommer direkt från de företag som arbetar med aluminium. 
Denna typ av aluminium kan lätt smältas ner till nytt råmaterial för industrin 
tack vare att legeringen är känd. Den övriga återvinningen kommer förutom 
från burkar också från bilindustrin, byggnadsindustrin och från andra pro-
dukter som innehåller aluminium. Denna återvinning blir något mer kompli-
cerad då man inte alltid vet vilken legering det handlar om och på grund av 
att aluminiumet är sammanfogat med andra material. Det krävs då en viss 
bearbetning för att särskilja aluminiumet, vilket kan ske genom att magnetis-
ka metaller såsom järn plockas bort eller genom densitetsprov. 

Den största delen av det återvunna aluminiumet går till nya produkter i 
transportindustrin, men också till tillverkningsindustrin, förpackningsindu-
strin och byggnadsindustrin.  
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4.3 Den europeiska aluminiumindustrin
Totalt producerades 31,9 miljoner ton primäraluminium i världen under 
2005. Av detta producerade EU-länderna 3,1 miljoner ton och i västra Euro-
pa inklusive Turkiet cirka 5 miljoner ton. Norden tillverkar totalt 1,76 av 
dessa. Norge är den största tillverkaren i Norden med en primärproduktion 
av aluminium på 1,39 miljoner ton följt av Island med 0,27 miljoner ton och 
Sverige 0,1 miljoner ton (Svenskt aluminium 2007). Isfria hamnar och till-
gång till säkra leveranser av el gör Norge till en storproducent av primär-
aluminium i Europa. 

Den europeiska aluminiumindustrin hade uppskattningsvis 237 000 an-
ställda år 2003 (European Aluminium Association 2006), fördelade på före-
tag som direkt jobbar med aluminium. Siffrorna gäller för EU15 samt Island, 
Norge, Schweiz och Turkiet. Flest arbetsställen finns inom det så kallade 
extruderande segmentet, alltså de som tillverkar profiler. I Europa finns det 
318 företag med denna inriktning. Två av dessa finns i Sverige, Sapa och 
Profilgruppen.

Inom EU finns det fyra gruvor för brytning av bauxit, bland annat i Grek-
land och Ungern, i Ryssland finns ytterligare några gruvor. Raffineringsverk, 
för att framställa alumina, finns i både de västra och östra delarna av Europa 
bland annat i Frankrike, Tyskland, Slovakien och Rumänien för att nämna 
några. Smältverk finns det relativt många av, Norge har till exempel sju 
stycken och Tyskland fem.  

Tabell 2. Aluminiumindustrin i Europa*, 2005. 

Inriktning Tusen ton Antal företag 

Brytning (bauxit) 5 085  6  
Raffinering (alumina) 8 116  12  
Primärtillverkning  5 215  37  
Bearbetning     
 Profil 3 040  333  
 Plåt 4 610  64  
 Gjutning 2 700  2 600  
Anodisering   226  
Lackering   228  
Återvinning 4 700  263  

* Europa inklusive Turkiet, exklusive Ryssland och CIS.  
Källa: European Aluminium Association (2006). 

Den största delen av det bearbetade aluminiumet används till valsade pro-
dukter såsom plåt, 4,6 miljoner ton, därefter kommer profiltillverkning med 
en tillverkning på 3 miljoner ton.  

Västeuropas förbrukning av aluminium övergår produktionen vilket gör 
att cirka 2 miljoner ton primäraluminium årligen importeras. Av de valsade 
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produkterna går cirka 0,4 miljoner ton på export medan aluminiumprofiler 
tillverkade i Västeuropa förbrukas på hemmamarknaden, en mindre kvantitet 
profiler importeras (European Aluminium Association 2006).  

4.4 Den svenska aluminiumindustrin 
Sveriges enda tillverkare av primäraluminium, Kubal, ligger i Sundsvall och 
har varit aktivt sedan 1942. Kapaciteten på 100 000 ton motsvarar cirka hälf-
ten av den svenska aluminiumindustrins behov av råmaterial, som uppgår till 
cirka 200 000 ton primäraluminium om året. Räknas det återvunna alumini-
umet in förbrukas cirka 250 000 ton om året. Kubal exporterar cirka 50 pro-
cent av sin produktion (Kubal 2006), vilket gör att Sverige både importerar 
och exporterar primäraluminium. Behovet av el för att framställa aluminium 
är en av orsakerna till att lokaliseringen i Sundsvall. Området hade tidigt 
vattenkraft för att förse industrin med elkraft.  

Sverige är ett av de länder som använder mest aluminium i Europa. År 
2000 förbrukade Sverige 30,1 kg aluminium per person, vilket var mest av 
EU-länderna, och en femdubbling av förbrukningen jämfört med 1950-talet. 
Andra stora förbrukare av aluminium är Italien och Österrike (Svenskt Alu-
minium 2006).   

Figur 3. Sveriges produktion av halvfabrikat 2005. Källa: Svenskt Aluminium 
(2006). 

Det svenska aluminiumet används huvudsakligen som halvfabrikat. Den 
största delen går till produktion av profiler, 42 procent. 34 procent går till 
plåttillverkning och 23 procent till gjutgods.  
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Figur 4. Marknader för plåt och profiler i Sverige. Källa: Svenskt Aluminium 
(2006). 

De största marknaderna för plåtprodukterna är byggsektorn med 26 procent 
och transportsektorn med 24 procent. Plåt levereras även i stor utsträckning 
till förpackningsindustrin och till grossister. Den största marknaden för pro-
filer finns inom byggsektorn med 35 procent och därefter till transportindu-
strin, 21 procent. På europeisk nivå är den största marknaden för gjutgods 
transportindustrin som köper cirka 75 procent av de gjutna produkterna.  

Som redan nämnts både importerar och exporterar Sverige aluminium. På 
importsidan kommer något mer bearbetat aluminium än icke-bearbetad alu-
minium in landet. Ökningen har tonnagemässigt varit störst på importen av 
obehandlat aluminium. Av den bearbetade importen dominerar valsade pro-
dukter, en ökning kan också ses av aluminiumtråd som inte längre tillverkas 
i Sverige. Importen har ökat 2001-2005 med 15 procent och den totala im-
porten uppgår till cirka 299 000 ton aluminium 2005.  

Tabell 3. Import av aluminium, 2001-2005, ton. 

Import 2001 2002 2003 2004 2005 

- Extruderat  26 859 29 505 31 085 32 989 32 129  

- Valsat 96 230 96 230 107 982 95 902 93 903  

- Tråd 16 892 19 921 19 523 22 484 25 364  
Summa bearbetat 139 981 145 656 158 590 151 375 151 396  
Obearbetat  109 178 120 209 118 900 150 221 135 142  
Totalt 260 689 275 069 289 182 313 258 298 870  
Källa: Svenskt Aluminium (2006). 

Sveriges export är ungefär lika stor vad det gäller obearbetat och bearbetat 
aluminium. Liksom på importsidan är valsade produkter störst på exportsi-
dan av bearbetade varor. För extruderade produkter (profiler) har Sverige ett 
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exportnetto på cirka 11 000 ton. Totalt exporterades 2005 cirka 204 000 ton 
aluminium.  

Tabell 4. Export av aluminium, 2001-2005, ton. 

Export 2001 2002 2003 2004 2005 

- Extruderat  36 921 33 030 32 206 40 997 43 107 
- Valsat  42 992 45 660 54 595 52 335 52 336 
- Tråd  6 284 611 761 1 474 505 
Summa bearbetat 86 197 79 301 87 562 94 806 95 948 
Obearbetat   66 170 81 195 75 990 127 849 97 701 
Totalt 163 247 169 150 174 552 231 655 203 864 
Källa: Svenskt Aluminium (2006). 

Totalt sett har Sverige ett negativt exportnetto motsvarande 95 000 ton för år 
2005. 

4.5 Aluminiumindustrin i Småland-Blekinge 
Förutom tillverkningen av primäraluminium i Sundsvall så återfinns en stor 
del av den svenska aluminiumindustrin i sydöstra Sverige, huvudsakligen i 
Småland och till viss del i Blekinge. Industrin har de senaste årtiondena växt 
i omfattning på nationell nivå (Svenskt Aluminium 2006) och även för regi-
onen Småland-Blekinge har industrin blivit allt mer betydelsefull. Alumini-
umindustrin i regionen består av en koncentration av företrädesvis små och 
medelstora företag där cirka 300 företag har aluminium som ett viktigt in-
satsmaterial (Teknikcentrum Kronoberg 2005). De 10 största av dessa före-
tag har sammanlagt över 5 000 anställda i regionen.  

Flera av aluminiumföretagen i området är även anslutna till klusterinitia-
tivet Aluminiumriket, som driver frågor om marknadsföring, innovationer 
och samarbete. Organisationen är en typ av partnerskap och bland medlem-
marna ingår företag, kommuner, men även universitet/högskolor, teknikcent-
ra och representanter från länsstyrelser/regionförbund är involverade.  

I Sverige finns två stora profiltillverkande aluminiumföretag, Sapa och 
Profilgruppen. Sapa etablerade sig i Vetlanda 1963 och växte snabbt till att 
bli den största svenska leverantören av aluminiumprofiler. Ett internationellt 
genombrott kom 1967 när Internationella fotbollsförbundet (FIFA) beslutade 
att använda fotbollsmål av aluminium istället för av trä. Sapa och dess med-
leverantörer tillverkade dessa fotbollsmål och har så gjort sedan OS i Mexi-
ko 1968 och framåt till många FIFA godkända arenor och en mängd andra 
arenor runt om i världen (Finspång kommun 2006). Sapa är idag världens 
tredje största tillverkare av aluminiumprofiler med cirka 8 200 anställda och 
tillverkning i 13 länder (Sapa 2006), de största är amerikanska Alcoa och 
norska Hydro. 
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Det andra större företaget inom profiltillverkning i Sverige är Profilgrup-
pen vars huvudkontor ligger i Åseda, cirka fem mil från Vetlanda. Profil-
gruppens grundare hade tidigare jobbat på Sapa men startade ett eget företag 
1981. De var tidigt ute med att försöka sprida kunskap om aluminium och 
arrangerade en mässa med inriktning på aluminium i Åseda 1987. Profil-
gruppen var med och startade en gymnasieutbildning med inriktning mot 
aluminium i slutet av 1990-talet för att säkerställa utbildning och kunskaps-
utveckling för aluminiumbranschen. Profilgruppen har cirka 500 anställda 
huvudsakligen i Sverige och i säljbolag i Europa och representationsbolag i 
Kina (Profilgruppen 2006). 

Runt de två profiltillverkande företagen finns en del stora kunder och ett 
stort antal företag som levererar tjänster och insatsprodukter. Dessa företag 
utför exempelvis bearbetning av detaljer på uppdrag av de extruderande fö-
retagen, levererar maskiner eller utför underhåll på dessa. Det finns även 
flera företag i regionen som producerar egna produkter direkt till kunder och 
slutkonsument. 

Runt Jönköping, Gnosjö och Värnamo ligger flera företag med inriktning 
på gjutning av aluminium. Flera av dessa är medlemmar i Gjuteriföreningen 
med huvudkontor i Jönköping. Gjuteriföreningens medlemmar får tillgång 
till tjänster och produktutvecklingsstöd, de anordnar också seminarium och 
träffar för att sprida kunskap och kompetens inom gjuteribranschen. Före-
ningen tar emot medlemmar från hela gjuteribranschen oavsett lokalisering i 
Sverige, aluminiumgjuterierna utgör en del av föreningen. Gjuteriföreningen 
har cirka 110 medlemmar som betalar in en avgift vars storlek beror på antal 
anställda och produktion (Gjuteriföreningen 2006).  

Utöver inriktningen mot gjutning finns även ett antal företag som tillver-
kar butiksinredningar och företag som jobbar med bearbetning av profiler.  

För att ge en kort introduktion till företagen i undersökningen redovisas 
här en del data hämtat från enkäten och en karta baserade på data från PLA-
CE. Mer information om företagen kommer att presenteras i avhandlingens 
övriga kapitel i mer tematisk form i kapitel 5 till 7.  

Kartan visar det studerade området Småland-Blekinge och baseras på de 
189 företag som har återfanns i PLACE-databasen för år 2002. Sammanlagt 
sysselsätter dessa företag cirka 12 800 personer. Både antalet företag och 
antalet anställda är klart störst i Vetlanda kommun. Sysselsättningsmässigt 
har Vetlanda kommun mer än dubbelt så många anställda inom aluminium-
branschen, 2 500, än nästföljande Uppvidinge kommun med cirka 1 100 
anställda. I dessa kommuner ligger Sapa respektive Profilgruppen vilket 
troligen är en av anledningarna till det höga antalet anställda. Det är dock 
inte hela förklaringen, det ligger även relativt många andra företag med alu-
miniuminriktning i dessa kommuner, i Vetlandas fall ytterligare 20 företag 
och i Uppvidinge ytterligare nio företag. Även i Jönköping finns strax över 
1 000 anställda inom branschen fördelade på 15 företag. I kommunerna 
Gnosjö, Gislaved och Värnamo är företagen generellt mindre personalmäs-
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sigt än i de flesta andra kommuner i regionen och vardera kommunen har 
cirka 15 företag med aluminiuminriktning med ett genomsnittligt antal an-
ställda på mellan 30 och 50 personer.  

Figur 5. Antal företag och antal anställda i aluminiumklustret i Småland-
Blekinge, år 2002. Källa: PLACE.  

Stora delar av det studerade aluminiumklustret återfinns i Jönköpings län. 
Inom länet finns cirka 60 procent av företagen och närmare 70 procent av de 
anställda inom branschen. Kalmar län och Kronobergs län har ungefär lika 
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många anställda, cirka 2 000 per län, däremot är antalet företag inom alumi-
niumbranschen större i Kronoberg, 31 företag jämfört med Kalmar läns 23. 
Cirka 500 anställda och 14 av företagen återfinns i Blekinge län. 

4.5.1 Företagens etableringsår i regionen 
Av de 103 företagen som svarat på enkäten är hälften etablerade efter 1975 i 
regionen, se tabell 5. Det är 22 procent av företagen som etablerade sig i 
regionen före 1950, vilket antyder att flera av dessa företag förmodligen har 
bytt inriktning sedan tillkomsten eftersom aluminiumindustrin troligen inte 
varit särskilt omfattande då. Möjligen har företagen tidigare sysslat med 
produktion och bearbetning av andra metaller, eftersom regionen inte bara är 
specialiserad på aluminium utan även på annan materialbearbetning.  

Tabell 5. Företagens etableringsår i regionen, antal företag. 
Företagens etablering Antal företag  
före 1925 5   
1926-1950 17   
1951-1975 28   
1976-2003 50   
Totalt 100   
Källa: Enkät. 

De allra flesta företagen har bildats i regionen. Det finns dock närmare tiota-
let företag som etablerats på andra ställen som flyttat till regionen under 
perioden 1975-2003.  

4.5.2 Företagens storlek – antal anställda i regionen 
Totalt sysselsätter de 103 företagen som besvarat enkäten 10 800 personer, 
av dessa återfinns 8 500 i regionen Småland-Blekinge. Antalet stora företag i 
enkätundersökningen (mer än 250 anställda) är 10 stycken, dessa har över 
7 500 anställda och av vilka närmare 5 250 återfinns i regionen.  

De mellanstora företagen (50-249 anställda) är 21 stycken och 52 företag 
hamnar i kategorin små företag (10-49 anställda). De mellanstora och små 
företagen har totalt ungefär samma antal sysselsatta (se figur 6). Mikroföre-
tagen, 0-9 anställda, som i undersökningen utgörs av 20 företag, represente-
rar cirka 1 procent av de anställda.

Mikroföretagen, småföretagen och de mellanstora företagen har huvud-
sakligen sin verksamhet inom regionen. Det är bland de stora företagen som 
koncentrationen till regionen blir mindre tydlig. De stora företagen bedriver i 
många fall verksamhet även utanför regionen genom att ha tillverkning, ut-
veckling och försäljning på andra platser. De flesta företag som ingår i un-
dersökningen har majoriteten av sina anställda i regionen Småland-Blekinge. 
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Figur 6. Antal anställda fördelade på företagsstorlek, 1999 och 2004. Källa: Enkät. 

I figuren visas antalet anställda 2004 fördelade på företagsstorlek, totalt antal 
anställda samt hur många anställda företagen hade fem år tidigare. I regionen 
sysselsätter företagen totalt 8 500 personer, detta är en ökning med 1 300 
personer jämfört med fem år tidigare då 7 200 personer var anställda. Totalt 
sett har antalet arbetstillfällen i företagsstocken ökat med 18 procent. Ökning 
har skett i alla storlekskategorierna. Den absolut tydligaste ökningen har 
dock skett bland de stora företagen som skapat över 800 nya arbetstillfällen 
mellan 1999 och 2004.  

4.5.3 Företagens storlek - omsättning 
Totalt omsätter företagen över 13,1 miljarder kronor. I tabell 6 visas hur 
omsättningen fördelar sig efter företagsstorlek baserade på antalet anställda. 
De stora företagen omsätter 8,8 miljarder kronor, de mellanstora 2,5 miljar-
der och de mindre företagen cirka 1,8 miljarder. Mellan 1999 och 2004 har 
75 procent av företagen i populationen haft en ökning av omsättningen. 

Utifrån omsättning per anställd finns det högsta värdet bland mellanstora 
företag (50-249 anställda) med en omsättning på 1,47 miljoner kronor per 
anställd följt av de allra minsta företagen (0-9 anställda) med en omsättning 
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på 1,39 mkr/anställd. Små företag och stora företag hamnar däremot lägre 
med en omsättning på 1,16 mkr/anställd. 

Tabell 6. Omsättning per anställd, 2004. 

Företagsstorlek Antal företag Anställda i företagen Omsättning, 
miljoner kr 

Omsättning per 
anställd, milj.kr 

0-9 20  109  152  1,39  
10-49 52  1 427  1 649  1,16  
50-249 21  1 720  2 533  1,47  
250- 10  7 555  8 799  1,16  
Total 103  10 811  13 133  1,21  
Källa: Enkät. 

Omsättningsmässigt är företagen i olika utsträckning beroende av alumini-
umindustrin. På en fråga om hur mycket av företagets omsättning som härrör 
från aluminiumrelaterad verksamhet svarar en majoritet att aluminiumindu-
strin är deras viktigaste bransch för omsättningen. Cirka en fjärdedel av före-
tagen är nästan helt och hållet beroende av aluminiumindustrin för sin om-
sättning. Företagen har under den perioden 1999 till 2004 ökat sin specialise-
ring mot aluminium då det idag utgör en större andel av omsättningen än det 
gjort tidigare.  

4.5.4 Organisatorisk status 
Företagens organisatoriska status delas in i fristående företag eller tillhörig-
het i koncern som moderbolag eller dotterbolag. 47 procent av företagen 
uppger att de är fristående utan ägarkopplingar till koncerner eller andra 
företag. Moderbolag utgör cirka 10 procent av företagen och 43 procent av 
företagen ingår i en företagsstruktur som dotterbolag, se figur 7. 

Figur 7. Organisatorisk status 2004, procent. Källa: Enkät. 
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En stor andel av företagen är helt svenskägda (82 stycken). Färre än 10 före-
tag är helt utlandsägda. Ungefär lika många har en blandad ägarform och är 
utlandsägda i varierande utsträckning. Utlandsägande är ett fenomen som 
ofta kommer upp i den mediala debatten om regioners utsatthet. Företag med 
utländskt ägande anses vara mindre förankrade och mindre lojala mot den 
region de verkar i. Malmberg & Lundmark (2000) menar dock att det inte är 
utlandsägandet som spelar roll utan snarare företagens självbestämmande 
och klustret dynamik.  

4.5.5 Avknoppningar 
Av företagen i enkätundersökningen svarar flera att avknoppningar skett från 
deras verksamhet. Antalet avknoppningar från företagen är minst 30 stycken. 
Av dessa återfinns åtminstone 15 företag i undersökningen, övriga företag är 
svåra att lokalisera och det är inte heller säkert att dessa sysslar med alumi-
niumbearbetning av något slag eller finns i regionen. De företag som åter-
finns är av olika storlek där de största hamnar i kategorin stora företag med 
över 250 anställda, medan de alla flesta är små- eller medelstora företag. 
Nästan alla avknoppningar har skett de senaste 30 åren och flera uppvisar en 
tillväxt vad det gäller antalet anställda i företaget. Organisatoriskt finns en 
tyngdpunkt på fristående företag och dotterbolag.  

Avknoppningar kan vara ett tecken på att ursprungsföretagen inte kunnat 
nyttja den kunskap eller de idéer som finns bland de anställda på grund av att 
inte finns rutiner för att ta in alla idéer inom verksamheten. Vissa personer 
väljer då att exploatera dessa i egen regi genom en så kallad avknoppning. 
Avknoppningar kan vara ett tecken på låg konkurrens inom en viss nisch där 
entreprenörer med kunskap inom området valt att skapa nya företag för att 
konkurrera med tidigare arbetsgivare. Ett exempel på en framgångsrik av-
knoppning inom branschen är Profilgruppen som kom ur en avknoppning 
från Sapa och har utvecklats till en konkurrent till ursprungsbolaget.  

4.5.6 Patent  
Patent är ett allt vanligare förekommande mått för att mäta hur innovativt ett 
företag eller en industri är. Patentundersökningar görs huvudsakligen inom 
högteknologiska områden där patentering är en naturlig del för att skydda 
innovationer. I den undersökta aluminiumindustrin innehar 26 procent av 
företagen patent. En del företag har specialiserat sig och äger rätten till hund-
ratals patent medan de flesta har ett fåtal. Cirka 500 patent finns totalt bland 
de undersökta företagen.  

I följande tre kapitel kommer en mer ingående analys göras av enkätmate-
rialet, intervjuerna och databasen PLACE med fokus på olika typer av rela-
tioner mellan företagen i aluminiumklustret, företagens förankring i regionen 
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samt betydelsen av arbetskraftens kompetens och arbetsmarknadens rörlighet 
för klustrets utveckling. 



5 Relationer och interaktioner i 
aluminiumklustret

Relationer mellan företag i olika typer av nätverk har tilldelats en allt större 
roll som förklaringsfaktor för klusters konkurrenskraft och innovationsför-
måga. En av fördelarna som lyfts fram med en agglomeration av relaterade 
och likartade företag är möjligheten till lokala samarbeten mellan företag där 
kunskap kan spridas. Kunskapen sprids lättast i en miljö som har en viss nivå 
av tillit mellan aktörerna, något som kan skapas genom att parterna på olika 
sätt interagerar med varandra. Det är huvudsakligen på den regionala och 
nationella nivån som värderingar och normer delas och dessa miljöer åter-
finns. I innovationsfokuserade systemansatser, till exempel nationella inno-
vationssystem (Lundvall 1992) och klustermodellen (Porter 1990), är rela-
tionen till andra aktörer viktig. Porter lyfter fram sofistikerad efterfrågan på 
hemmaplan som en av de viktigaste faktorerna för en dynamisk och konkur-
renskraftig industri. I en del av Porters texter avser ”hemmaplan” det land i 
vilket företaget verkar, i andra fall förefaller det avse en region inom ett 
land. Även förekomsten av specialiserade och sofistikerade leverantörer är 
av betydelse för att skapa en innovativ miljö. För att kunder och leverantörer 
ska förstå varandras krav och förutsättningar krävs en relation och en inter-
aktion.

Företag kan ha ett antal olika relationer med aktörerna i sin omgivning. 
Den vanligaste typen är kontakter med kunder och leverantörer genom af-
färsrelationer. I figur 8 är uppdelningen gjord på typ av relation, affärsrela-
tion, utvecklingsrelation och informellt samarbete. Utvecklingsrelationer är 
den typ av kontakt som företagen har med varandra eller andra aktörer när de 
står i begrepp att utveckla en ny produkt eller process. Informellt samarbete 
har företagen utanför de gängse officiella kontakterna, mer om utvecklings-
relationer och informellt samarbete och relationer finns i avsnitt 5.2.
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Figur 8. Antal kontakter fördelat på relationstyp, 2004. Källa: Enkät. 

Eftersom det inom varje kategori ryms underkategorier och företagen har fått 
uppge mer än en typ av kontakt per aktör så blir den totala summan högre än 
antalet undersökta företag, vilket är 103 stycken i enkäten. Totalt har företa-
gen uppgett att de har 958 kontakter med de olika aktörerna. Aktörerna som 
företagen har affärsrelationer, utvecklingsrelationer eller informellt samarbe-
te med kan vara kunder, leverantörer, bolag inom samma koncern, samar-
betsfrämjande organisationer, högskolor, specialiserad service, konkurrenter, 
finansiärer och slutligen kommun, stat, myndigheter. 

Affärsrelationer är inte oväntat den vanligaste typen av kontakt, den stora 
mängden affärsrelationer innebär att företagen inte bara har kund och leve-
rantörsrelationer, vilka dock är de klart vanligaste, utan även relationer med 
flera andra aktörer i affärssyfte. Företagen visar upp en stor mängd affärsre-
lationer med finansiärer och bolag inom samma koncern. I figur 9 görs en 
summering av antalet kontakter företagen har med olika aktörer med avse-
ende på affärsrelationer. Kunder och leverantörer är vanliga aktörer i affärs-
sammanhang. Det finns dock även företag som har affärsrelationer med hög-
skola, konkurrenter samt kommun, stat, och myndighet. 
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Figur 9. Antal affärsrelationer fördelade på aktörer, 2004. Källa: Enkät. 

I detta kapitel sätts relationerna i fokus genom att utifrån det empiriska mate-
rialet undersöka på vilka sätt de studerade företagen är länkade till varandra 
och till omvärlden. Inledningsvis beskrivs affärsrelationer med avseende på 
företagens köp- och säljrelationer. Affärsrelationerna redovisas på olika geo-
grafiska nivåer för att undersöka betydelsen av exempelvis lokala leverantö-
rer.

Därefter följer en undersökning av företagens utvecklingsrelationer med 
fokus på vilka aktörer företagen har kontakter och relationer med när de vill 
skapa nya produkter och processer, följt av företagens konkurrenssituation 
och vilka informella relationer som finns till konkurrenter. Konkurrens mel-
lan företagen kan sporra till utveckling och ge ett ökat innovationstryck. Att 
det finns en rivalitet i den regionala miljön kan även ge företagen tillgång till 
mer information och kunskap. 

I slutet av kapitlet görs en koppling mellan företagens egenskaper, tillväxt 
och innovationskraft. Detta för att se om det finns några statistiska samband 
mellan tillväxt, innovationskraft och övriga variabler i enkätmaterialet.  

5.1 Affärsrelationer 
Alla företag har på ett eller annat sätt affärsrelationer med andra. Undersök-
ning av de affärsmässiga relationerna inom ett kluster kan påvisa den inre 
aktiviteten inom klustret och även utbytet av varor och tjänster med företag 
utanför klustret. Företagen kan köpa och sälja produkter till varandra men 
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även tjänster såsom forskning och utveckling kan finnas att köpa på mark-
nadsmässiga grunder. Storper (1995) använder begreppet traded interdepen-
dencies som samlingsbenämning på alla de ömsesidiga beroenden som upp-
står mellan företag som har marknadsmässiga relationer med varandra.  

Det fysiska avståndet inverkar på företagens kostnad för en produkt och 
genom att förenkla logistiken kan transportkostnaderna, transaktionskostna-
derna och leveranstider minskas. Närheten ger fördelar gentemot företag på 
längre avstånd då fysiska möten underlättas och med det också förenklad 
kommunikation om produktförändringar och kvalitetstester, vilket tycks bli 
allt viktigare vid tillverkning av komplexa produkter och tillhörande tjänster. 

De produkter som tillverkas av aluminiumindustrin säljs huvudsakligen 
till fordons- och transportmarknaden. Det är 28 företag som uppger att den 
marknaden är den viktigaste. Det finns också andra branscher som är viktiga 
för avsättningen av produkter, däribland byggindustrin som rankas högst av 
18 företag och elektronik som är viktigast för 11 av företagen. Däremot till-
verkar inte så många företag produkter som är riktade direkt till konsument-
marknaden.

Tabell 7. Antal företag som har uppgett respektive marknad som den viktigaste för 
sina produkter, 2004. 

Marknad Antal företag (n=90) 

Fordon/Transport 28  
Bygg 18  
Övrigt 15  
Elektronik 11  
Inredning 6  
Hälso- sjukvård 8  
Konsument 4  
Källa: Enkät. 

Fordonsindustrin är viktig för aluminiumproduktindustrin i Småland-
Blekinge bland annat för att en stor del av försäljningen går dit. Fordonsin-
dustrin är till stor del lokaliserad strax utanför det studerade området och 
ingår i en global industri. Försäljningen dit är beroende av världsmarknadens 
efterfrågan på bilar och lastbilar. För aluminiumföretagen är det viktigt att 
kunna hålla ett lågt pris och en hög kvalitet för att kunna konkurrera med 
internationella företag som också vill leverera till den svenska fordonsindu-
strin. Ett sätt att göra det är att tillverka kortare och mer specialiserade serier 
där leveranstiden är viktig.  

Vi har piskan på oss att ha rätt volymer, produktmix, rätt pengar, rätt priser. 
Fordonsindustrin är tuffa i förhandlingar. Men där måste vi bli ännu bättre på 
att sätta gränser. Vad kan vi och vad kan vi inte. Hur lågt kan vi följa med ner 
innan gränsen är nådd. Där finns det tyvärr lite brister i systemet. Det finns 
inget facit. (Företag 14) 
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Fordonsindustrin kan utgöra en del av den sofistikerade efterfrågan som 
enligt Porter (1990) bidrar till att göra ett kluster innovativt och konkurrens-
kraftigt. Ett problem för en del av aluminiumföretagen är att marknaden 
inom fordonsindustrin upplevs som väldigt hård och krävande vilket gör att 
de till viss del helst undviker affärer med dem. ”Vi riktar oss bort från dessa” 
(företag 20) menar ett företag, trots att detta är det den viktigaste marknaden 
för aluminiumindustrin.  

Pratar man om olika kundgrupper så blir det skillnad. Möbelindustrin, bilsi-
dan och telekom är olika. Bilsidan har mycket högre krav på dokumentation 
och kvalitet. Kraven skiljer mer mellan vilket segment du jobbar i än mellan 
olika kunder. Det är enkelt med möbelindustrin men jobbar du med bil så får 
du en bunt med 25 papper som ska tala om varför det har blivit fel och att det 
aldrig ska uppkomma mer. Vi kan ha en liten organisation för vi har inte de 
kraven på oss. Det kräver för mycket för att jobba mot bilindustrin. (Företag 
15) 

Flera företag upplever kraven från fordonsindustrin som betungande. Det är 
inte i första hand kvalitetskraven som upplevs som hårda, dessa anser sig de 
flesta företag klara utan problem. Snarare är det kraven på kontrakt och leve-
ranssäkerhet som kan vara svåra att leva upp till. Nästan bara de större före-
tagen har kapacitet för de omfattande kontraktsskrivningsprocedurer som det 
innebär att jobba mot de större fordonstillverkarna i landet. Fordonsindustrin 
tar även väldigt mycket kapacitet för de mindre företagen och gör dessa 
starkt beroende av en enskild kund. ”Bilindustrin har så mycket pappersarbe-
te så vi undviker dem till stor del. Jag tycker det vore värre att jobba mot 
bara bilindustrin där blir man väldigt beroende.” (företag 23). För de mindre 
företagen kan det vara problematiskt att tillgodose fordonsindustrins krav på 
både dokumentering och kapacitet. En möjlighet för mindre företag är att 
jobba som leverantör till andra företag som fungerar som systemleverantör 
och ansvarig inför fordonsindustrin. Detta är vanlig lösning för många av 
småföretagen. 

Den näst viktigaste marknaden är byggindustrin som till stor del är bero-
ende av byggkonjunkturen i Sverige. Sårbarheten vid konjunktursvängningar 
är något som flera företag som är inriktade mot byggindustrin påtalar som en 
anledning till att försöka differentiera sin produktportfölj. 

För försäljning av färdiga produkter så är geografiskt sett den nationella 
marknaden mest betydelsefull medan det avsätts minst på den regionala 
marknaden (Småland-Blekinge). Den nationella marknaden är den viktigaste 
för 61 av företagen och den regionala för bara 14 företag. Nitton företag 
avsätter huvudsakligen sina produkter på den internationella marknaden. Att 
den nationella nivån är viktig kan förklaras med att fordons- och transportin-
dustrin till stor del är lokaliserad utanför regionen, ”om man tittar omsätt-
ningsmässigt så ligger inte det intressanta i Småland egentligen, utan på an-
nat håll” (företag 6).
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De flesta av aluminiumföretagen tillverkar insatsvaror till andra företags 
produkter och som till stor del exporterar sina produkter. Även för företag 
med den regionala eller nationella marknaden som sin viktigaste kommer 
insatsvaran i ett senare led i värdekedjan i många fall att hamna i en slutpro-
dukt som exporteras, då exempelvis fordonsindustrin till stor del säljer sina 
produkter internationellt.  

Tabell 8. Antal företag som har uppgett respektive geografiska marknad som sin 
viktigaste, 2004. 

Marknad Antal företag (n=94) 

Regionalt (Småland-Blekinge) 14 
Nationellt 61 
Internationellt 19 
Källa: Enkät. 

Flera företag hävdar dock att det är bra att ha sina kunder nära, inte minst vid 
tillverkning av komplicerade produkter då företagen snabbt kan komma i 
kontakt med varandra och träffas för att utbyta specifikationer och prototy-
per. Företagen kan även få en bättre förståelse för hur produkten kan tillver-
kas på bästa sätt genom att se var den ska ingå. Så här svarar ett företag på 
frågan om det är viktigt att ligga nära sina kunder: 

Ja, det är det ju. Om man tar [annat företag nämns vid namn] så tror jag vi har 
en väldig fördel genom att vi kan åka dit på 1 timme och diskutera en kon-
struktion en kvart och sedan åka hem igen. På så sätt är det alltid en fördel att 
vara nära kunden. Det är mycket viktigt att träffas ofta ansikte mot ansikte, 
tyvärr har vi inte möjlighet att göra det med alla våra kunder. En del jobbar 
direkt med inköpare men många ser leverantörer som ett nödvändigt ont och 
där får man inte komma in. (Företag 15) 

En del kunder föredrar att träffa sina leverantörer ofta och diskutera utveck-
lingen av nya produkter medan andra aluminiumföretags huvudsakliga kon-
takt med kunderna är genom inköpare och inte sällan enbart per telefon. En 
del av de större kunderna använder ett webbaserat affärssystem där de lägger 
ut uppdrag som leverantörerna sedan kan komma in med offerter på. Detta är 
till viss del beroende på vilken typ av produkt företaget tillverkar. Komplexa 
produkter är svårare att hantera i detta system medan standardiserade inköp 
kan gå via affärssystemet. 

Förutom i olika produktionsinriktningarna kan företagen även kategorise-
ra efter vilken typ av produkt som tillverkas. I tabellen nedan är indelningen 
legoprodukter, egenutvecklade produkter, prototyper och slutligen annat som 
inte passar i de övriga kategorierna. Företag som har en stor andel legobear-
betning är ofta allmänt sett beroende av ett fåtal kunder. Legotillverkning 
sker på uppdrag av kunden, efter dennes ritningar och inte sällan förser kun-
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den företaget med material eller hänvisar till vissa leverantörer för mate-
rialinköp. Ofta handlar det om standardiserad bearbetning. Egenutvecklade 
produkter har troligen en större spridning och är inte direkta beställningsjobb 
från en enskild kund. Prototyper är produkter som är föregångare eller test-
produkter för kommande produktion. Dessa används av företagen för att 
utvärdera nya sätt att producera på eller nya kombinationer av komponenter 
som i förlängningen kan ge industrin nya produkter. 

Tabell 9. Antal företag som har uppgett respektive produkttyp som sin viktigaste. 

Produkttyp Antal företag (n=93) 

Legoprodukter 60  
Egenutvecklade produkter 27  
Prototyper 2  
Annat 4  
Källa: Enkät. 

Enligt enkätsvaren är 60 företag huvudsakligen inriktade på tillverkning av 
legoprodukter. Tillverkning av egenutvecklade produkter är viktigast för 27 
företag och två stycken är inriktade mot prototyper.  

Allting ritas i CAD-program i 3D, vi har två konstruktörer som gör bara det. 
Får vi in en ritning så gör de om den så man kan vända och vrida på den. Det 
är väldigt smart. Det är mycket prototyper vi gör väl en 25-50 bitar i flera 
omgångar med bara någon ändring. Mycket till fordonsindustrin och då blir 
det hemlighetsmakeri när man kommer in i det läget. Ofta får vi inte själva 
ordern utan den går till en storleverantör. Man får ju bra betalt för styckbitar-
na, men det hade varit kul om man fick huvudordern också. Det kan vara gre-
jer som ska vara i produktion om 4-5 år. (Företag 16) 

Den stora andelen legoprodukter och de marknader företagen säljer till tyder 
på att industrin intar en leverantörsroll gentemot andra branscher och i den 
meningen utgör en del av ett större industriellt system som sträcker sig utan-
för den studerade aluminiumindustrin. För att undersöka den regionala för-
ankringen och beroendet av lokala leverantörer och kunder kontrollerades på 
vilken geografisk marknad företagen gör sina inköp. Inköp av insatsvaror 
sker huvudsakligen i Sverige och i mindre utsträckning från utlandet. Totalt 
så gör 80 företag sina huvudsakliga inköp av insatsvarorna inom Sverige 
medan den internationella marknaden är viktigast för 18 företag. 
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Tabell 10. Antal företag som uppgett respektive inköpsområden som det viktigaste. 

Inköp av insatsvaror Antal företag (n=98) 

Regionalt 37 
Nationellt 43 
Internationellt 18 
Källa: Enkät. 

Vid en jämförelse mellan var företagen har sina leverantörer och sin mark-
nad framgår att den främsta avsättningen för produkter finns utanför den 
egna regionen medan leverantörer i relativt stor utsträckning även finns inom 
regionen.

Företagens insatsvara består i många fall av aluminium i olika bearbet-
ningsgrad, en del köper tackaluminium för egen omsmältning medan andra 
köper halvfärdiga produkter och gör egen bearbetning av dessa. Företag som 
huvudsakligen utför legotillverkning får oftast materialet levererat av kunden 
och utför endast vissa bearbetningssteg innan det åter skickas till kunden för 
fortsatt förädling. I de fall materialet inte tillhandahålls av kunden inhandlas 
det ofta av regionala leverantörer. För underleverantörstjänster finns en tyd-
lig koppling till regionen där stora delar av det industriella systemet av små 
företag utför tjänster till varandra eller till storföretag, ”just det faktum att de 
ska vara nära, det ska vara liten logistik, snabbt, korta leveranstider gör att 
de måste ligga här i närheten” (företag 25). ”Bearbetningen köps in från 
underleverantörer en bit ner på gatan. Sedan går produkterna tillbaka hit på 
kontroll sedan skickas de vidare för ytbehandling. I Småland ligger 90 pro-
cent av våra underleverantörer” (företag 1). Dessa utsagor är ganska typiska 
för de flesta intervjuade företagen som använder sig av leverantörer för be-
arbetning av sina aluminiumdetaljer.  

5.2 Utvecklingsrelationer 
I detta avsnitt presenteras ett antal av de frågeställningar som beskriver hur 
aluminiumföretagen i klustret samverkar med varandra när det gäller att 
utveckla nya processer eller produkter.  

Interaktion mellan aktörer inom ett kluster är teoretiskt sett en av de fak-
torer som kan påverka dynamiken i ett industriellt system. Skapandet av en 
miljö som har potential att stimulera olika typer av innovationer och kun-
skapsstrukturer är en agglomerationsfördel som attraherat stort intresse de 
senaste åren, inte minst bland policyaktörer. Innovationssystem är beroende 
av en välfungerande institutionell och kulturell miljö där sociala processer 
underlättar överförandet av kunskap och tillkomsten av innovationer (Lund-
vall 1992). 
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I en agglomeration bestående av relaterade och likartade verksamheter 
ökar sannolikheten att kontaktytor skapas mellan aktörer. Fler kontaktytor 
kan vara en fördel för de företag som utvecklar nya produkter eller processer 
(Malmberg 1998). Flödet av information och kunskap är en nyckelresurs för 
klustrets förmåga till kunskapsspridning och innovationer. Kunskapsflödet 
mellan företagen kan leda till en dynamisk och attraktiv relation för de in-
blandade parterna. I ett kluster kan det bildas en miljö som underlättar över-
föringen av tyst kunskap som är unik för varje industriellt system. Den tysta 
kunskapen är oftast individburen och kräver en direkt kontakt mellan perso-
ner för att kunna spridas. För att spridningen ska kunna ske så enkelt som 
möjligt krävs att aktörerna delar en viss bakgrund och har tillit för varandra. 
Nonaka (1991) liksom flera andra (Gertler 2003; Malmberg & Maskell 
2002) anser att den tysta kunskapen är geografiskt bunden och att det vid 
problemlösning behövs både tyst och kodifierad kunskap för att på ett effek-
tivt sätt lösa uppgiften. Platsbundenheten består delvis i att den tysta kun-
skapen är individburen men också i att samarbeten blir mindre kostsamma 
om parterna befinner sig nära varandra och ingår i ett gemensamt socialt och 
kulturellt sammanhang. Skapandet av ömsesidigt förtroendet och tillit hänger 
delvis samman med att aktörerna har liknande normer och värderingar.  

Relationerna utgörs av olika typer av nätverk där företagen ingår antingen 
som en del i ett större företag eller som en del i ett valt nätverk. Kontakterna 
bygger ofta på ett aktivt val att ingå i just ett specifikt nätverk som till exem-
pel en handelskammare, branschorganisation eller ett klusterinitiativ, men 
det finns också mer informella nätverk och kontakter. Båda formella och 
informella relationer utgör en viktig källa för företagens tillgång till kunskap 
och information. Gemensamma projekt mellan institutioner och företag krä-
ver ofta en formell struktur för genomförande, även företag emellan är den 
affärsmässiga relationen mellan kunder och leverantörer klart vanligast. Re-
lationer och tillit mellan företag är viktigt för gemensamma projekt som 
många gånger involverar flera aktörer såsom kunder, leverantörer och speci-
alister.

5.2.1 Produkt- och processutveckling 
Tidigare har antalet kontakter fördelade på affärsrelationer, utvecklingsrela-
tioner och informella kontakter presenterats (se figur 8). I detta avsnitt foku-
seras på de utvecklingsrelationer som finns mellan företag. Figur 10 visar 
fördelningen av processutvecklingsrelationer och produktutvecklingsrelatio-
ner på ett antal aktörer. Antalet utvecklingsrelationer uppgår till totalt 278 
stycken. 

Den vanligaste relationen företagen har när de vill utveckla en produkt el-
ler process är med en leverantör av insatsvaror eller maskiner. Kunderna är 
också vanligt förekommande som en kontakt vid utvecklingen av en ny pro-
dukt eller process. Om företaget ingår i en koncern är bolag inom samma 
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ägarsfär en användbar aktör i detta avseende. Likaså spelar högskolan en 
betydligt viktigare roll än den gjorde i de rent affärsmässiga relationerna.

Skiljs processutveckling och produktutveckling åt, framgår att det finns 
något fler kontakter för produktutveckling, 164 kontakter, jämfört med 114 
kontakter när det gäller processutveckling. Relationerna med kunderna spe-
lar en större roll för att utveckla nya produkter men är mindre viktigt för att 
utveckla nya processer.  

När det gäller processutveckling använder sig företagen i större utsträck-
ning av leverantörer än av kunder. Betydelsen av kundrelationer är av stor 
vikt när företagen beslutar sig för att satsa på en ny produkt medan leveran-
tören är viktig källa för processutveckling. ”Vårt sätt att utvecklas är genom 
våra kunder. Kraven på produkten styr vår utveckling. Ju svårare bitar vi får 
beställning på desto duktigare blir vi, så är det bara.” (företag 9).  

Figur 10. Fördelning av kontakter vid företagens senaste produkt- eller 
processutveckling, antal kontakter per aktör. Källa: Enkät. 

Även de samarbetsfrämjande organisationerna ingår bland de relationer före-
tagen nyttjar för processutveckling och, om än i mindre utsträckning, pro-
duktutveckling. I kategorin specialiserad service ingår patentfrågor, juridik 
och design. Dessa tycks relativt sett utgöra en viktig aktörskategori för pro-
duktutveckling. Generellt är de två vanligaste aktörerna för utveckling de-
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samma som företagen har affärsrelationer med, d.v.s. kunder och leverantö-
rer, medan mycket få företag involverar exempelvis finansiärer i processen.   

5.2.2 Relationer för innovationer  
Utifrån tanken att innovationer tillkommer genom att sammanföra olika kun-
skaper har det betydelse hur och med vem samarbetet sker. Innovationer har 
en plats inom alla industrier dels för att utveckla nya produkter men också 
för att effektivisera processer. Av de undersökta aluminiumföretagen i Små-
land-Blekinge har närmare 60 procent av företagen mellan 1999 och 2004 
utvecklat en ny produkt eller process som påtagligt förändrat användnings-
områden och funktion. Under samma period har 48 procent av företagen 
utvecklat ny produkt, medan 46 procent av företagen har utvecklat nya pro-
cesser. Totalt har företagen utvecklat cirka 340 nya produkter (ett extremt 
avvikande svar ej medräknat). Tidigare har relationer till olika aktörer pre-
senterats, detta har då gällt mer generellt då företagen har besvarat vilken typ 
av relation de haft med olika företag utan hänsyn till geografisk nivå. De 
viktigaste kontakterna var då kunder och leverantörer för både affärer och 
utveckling. Här nedan följer en fördjupning i de företag som uppgett att de 
utvecklat en ny produkt eller process mellan 1999 och 2004, det vill säga de 
som förändrat en produkt eller process så pass mycket att det kan kallas för 
en innovation. Företagen har besvarat frågor om vilka aktörer som medver-
kat i processen, vilken betydelse de tycker att andra aktörer har i processen 
och på vems initiativ de agerat för att få till stånd en innovation. 

I figur 11 visas hur företag som utvecklat nya produkter under perioden 
1999 till 2004 har samarbetat med andra aktörer inom regionen Småland-
Blekinge, övriga Sverige och med internationella aktörer. Företagen har 
ombetts att för den senaste nya produktinnovationen markera vilka aktörer 
som var involverade i utvecklingen av produkten. Detta resulterar i att före-
tagen bara haft möjligheten att markera exempelvis kund på olika geografis-
ka nivåer men inte mer än en markering per nivå även om det var flera kun-
der med i samarbetet. Totalt hade företagen 76 kontakter inom regionen, 85 i 
övriga Sverige och 38 internationella kontakter. Regionen har trots att den 
representerar ett begränsat område en stor del av företagens kontakter för 
produktutveckling. 
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Figur 11. Involverade aktörer i utvecklingen av den senaste produktinnovationen, 
antal kontakter med respektive aktör. Källa: Enkät. 

Inom regionen framträder två samarbetspartners som de viktigaste, nämligen 
leverantörer och kunder. Därefter följer kategorin annat företag (”annat före-
tag” är företag som respondenterna inte anser ingår i någon av de övriga 
kategorierna) och högskolor. För samarbetspartners i övriga Sverige fram-
träder återigen kunder som de mest framträdande aktörerna, följt av leveran-
törer. På denna geografiska nivå framstår även specialiserad service där det 
ryms organisationer som är verksamma med patentfrågor, juridiska spörsmål 
samt specialister inom ekonomi och design. Karaktären på specialiserad 
service gör att företagen kanske måste söka sig utanför regionen för att få 
tillgång till dessa tjänster. Även internationellt är det kunder som är de vikti-
gaste samarbetspartnerna följt av leverantörer och samarbeten inom koncern. 

 Med en del aktörer saknas samarbeten, bland annat konkurrenter. För le-
verantörerna minskar betydelsen något ju längre från regionen de ligger vil-
ket kan tolkas som att det är viktigt att ha leverantörerna nära till hands när 
företagen ska samarbeta i utveckling av nya produkter. Företagens kundkon-
takter finns i högre utsträckning i övriga Sverige jämfört med regionen och 
internationellt.  
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Utifrån de företag som utvecklat nya processer under den studerade fem-
årsperioden är mönstret något annorlunda. Leverantörerna är viktigast både 
inom regionen och nationellt och kunderna som dominerade för produktut-
vecklingen är ett andrahandsval. Relativt sett så verkar även högskolan bli 
något viktigare både i regionen och inom övriga Sverige. Däremot är beho-
vet av specialiserad service inte längre framträdande på den nationella nivån.  

Figur 12. Involverade aktörer i utvecklingen av den senaste nya processen, antal 
kontakter med respektive aktör. Källa: Enkät. 

De verkar som om de internationella kunderna oftare är involverade på något 
sätt när företagen när de utvecklar nya processer. Även här, liksom när det 
gäller produktutvecklingen, är den nationella nivån viktig. Det är tydligt att 
leverantörerna påverkar processutvecklingen hos företagen. De flesta kon-
takterna med leverantörer finns på den nationella nivån och på den regionala 
nivån.

Skillnaderna mellan produkt- och processutveckling beror på att de har 
olika karaktär och fyller olika funktion. Produktutveckling sker oftast efter 
att kunder har efterfrågat en ny produkt och är alltså styrd av kundens efter-
frågan. För processutveckling är leverantörerna viktiga då dessa levererar 
maskiner som effektiviserar produktion och introducerar nya arbetssätt. Le-
verantörerna som involveras i processutvecklingen återfinns främst inom 
landet och till stor del inom regionen. Det finns tillgång till en relaterad ma-
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skinindustri inom landet som kan leverera det som företagen behöver för sin 
processutveckling. De utländska kunderna verkar också efterfråga nyare 
processer oftare än andra kunder. 

I tabell 8 visades företagens viktigaste försäljningsmarknader, vilka do-
mineras av den nationella marknaden medan den regionala marknaden var 
av ganska liten betydelse. Utifrån utveckling av produkter och processer 
finns detta mönster kvar, även om det för utvecklingen finns en koppling 
också till regionen. De offentliga aktörernas involvering i företagens utveck-
ling av produkter och processer är nästan lika stor regionalt som nationellt, 
trots regionens begränsade utsträckning. 

För de flesta företag är kontakter med andra företag viktiga för innovatio-
ner, men en del företag anser att saknas samarbetspartners när de utvecklar 
produkter och processer ”vi är väldigt ensamma när vi utvecklar, vi får själva 
göra körningar, testning och implementering av nya parametrar” (företag 3). 

Ovan handlade det om hur företagen faktiskt arbetade när de utvecklade 
nya produkter eller processer. Figur 13 visar hur betydelsefulla olika aktörer 
ansågs vara när företagen utvecklade nya produkter och processer. Skalan 
löper från 1 till 6, där 1 innebär att aktören inte anses vara alls viktig till 6 
där aktören är mycket viktig för företagets produkt- och processutveckling.  

Figur 13. Viktigaste aktörerna för företagens utveckling av produkter och processer. 
Sexgradig skala, från 1 oviktiga till 6 mycket viktiga. Källa: Enkät. 
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Återigen framträder kunder som de allra viktigaste för utvecklingen av pro-
dukter och processer, därefter leverantörer och sedan kategorin annat företag 
samt bolag inom koncernen. Intressant att notera är att konkurrenter kommer 
på femteplats före bland annat högskolor, specialiserad service och forsk-
ningsinstitutioner. Konkurrenter har tidigare inte nämnts som viktiga i de 
andra typerna av relationer som redovisats. Företagen menar att det är viktigt 
med konkurrenter för att innovationer ska skapas. Rollerna som konkurrent 
och samarbetspartner är något oskarp: ”Man är emellanåt konkurrent, kund 
och leverantör på alla håll och kanter.” (företag 22).

I en följdfråga fick företagen ta ställning till några påstående om vilka 
kunder som efterfrågar nya eller effektivare produkter. Där framkom att det 
är de internationella kunderna som verkar vara de som oftast kommer med 
nya produktförfrågningar följt av de nationella kunderna och slutligen de 
regionala.

Tabell 11. Kunders sofistikerade efterfrågan, sexgradig skala från 1 stämmer inte 
alls till 6 instämmer fullständigt. 

Påstående Medelvärde 
Regionala kunder efterfrågar nya eller effektivare produkter 3,7  
Nationella kunder efterfrågar nya eller effektivare produkter 3,9  
Internationella kunder efterfrågar nya eller effektivare produkter 4,3  

Källa: Enkät. 

I detta fall verkar den sofistikerade efterfrågan komma från kunder utanför 
klustret från nationellt och internationellt håll, vilket gör att man kan ifråga-
sätta Porters tes om en sofistikerad efterfrågan från klustret. Räknar man den 
nationella nivån som sin hemmaplan finns ett visst stöd. Den sofistikerade 
efterfrågan på nya produkter är dock högst från internationella kunder och 
därefter från kunder i övriga Sverige.  

Både de svenska och utländska kunderna ställer enligt företagen höga 
krav. De utländska kunderna ställer oftare krav som företagen i klustret är 
ovana vid och måste ta ställning till. Kundernas behov och efterfrågan ut-
vecklar företagen och gör de mer konkurrenskraftiga på olika marknader. 

De utländska kunderna kommer med mer avvikelse i min process det kan 
vara andra legeringar andra kvalitetskrav, men det kan också vara andra tan-
kegångar i hur man har konstruerar. De utländska kunderna kan man säga till-
för mer till vår egen utveckling än de svenska, det kan man nog faktiskt påstå 
och det är för att de avviker i sina köpvanor och specifikationer. (Företag 25) 

Industrins krävande kunder och sofistikerade efterfrågan uppfattas alltså 
först och främst komma från de internationella kunderna. Detta kan innebära 
att aluminiumindustrins internationella länkar är av betydelse för utveckling-
en. Dessa högt värderade påståenden kan utgöra en del av den konkurrens-
fördel som finns i regionen vilket kan påverka industrins utveckling. 
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Branschmässigt så är även den nationella fordonsindustrins efterfrågan svår 
att leva upp till.  

För att fördjupa sig i hur samarbetet kommit till stånd undersöks vem som 
tagit initiativet. De allra flesta företag uppgav att det huvudsakligen var de-
ras eget initiativ som lett till samarbetet som resulterat i en ny produkt eller 
en ny process. Det egna företagets vilja att ta kontakt med andra företag kan 
vara en viktig del till att innovationsprocessen kommer igång. Kunder spelar 
också en framträdande roll genom att ta initiativ till nya produkter och pro-
cesser. Initiativen anges i mindre utsträckning komma från samarbetsfräm-
jande organisationer eller från högskolor.  

Figur 14. Initiativtagare till samarbeten. Sexgradig skala, från 1 mycket sällan till 6 
mycket ofta. Källa: Enkät. 

I intervjuerna med företagen är det många som kommenterar att initiativet, 
om de inte tar det själv, ofta kommer från kunden. Det är då kunden som 
kontaktar företaget med en ny idé som de ber om att få förverkligad och 
tillverkad, kunden stannar ofta kvar och bistår med en del av utvecklingsar-
betet.
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5.2.3 Informella kontakter 
I regionen finns det möjlighet till informella möten mellan företagen då des-
sa ligger relativt nära varandra rent fysiskt. I enkäten fick företagen svara på 
om de hade informella kontakter med olika aktörer. De allra vanligaste in-
formella kontakterna är de med samarbetsfrämjande organisationer, se figur 
15. De näst vanligaste informella kontakterna har företagen med konkurren-
ter, följt av offentliga organisationer såsom kommun, stat och myndighet. 
Även kontakter med högskolor och kunder är framträdande. Informella kon-
takter med konkurrenter kan medverka till spridandet av nya idéer och inno-
vationer på ett plan som företagen inte kan eller vill härleda till ett gemen-
samt utvecklingsprojekt.  

Figur 15. Antal informella kontakter fördelade på aktörer, 2004. Källa: Enkät. 

Enligt intervjuerna med företagen träffar de inte personer från andra företag 
särskilt ofta, men de uppger att de som de träffar informellt vanligtvis är 
kunder och leverantörer. Det som framträder i tabellen ovan är dock att över 
40 procent av företagen har träffat konkurrenter informellt under 2004 och 
över hälften har haft informella möten med samarbetsfrämjande organisatio-
ner. I en följdfråga fick företagen ge sin uppfattning om hur viktiga de in-
formella kontakterna var för spridandet av nya idéer. Informella kontakter 
värderas så högt att de allra flesta svarar att det är av betydelse för företagens 
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tillgång till idéer. Medelvärdet hamnar på 4,2 på en sexgradig skala, endast 
ett fåtal företag anser det helt oviktigt.  

Flertalet företag har ett informellt nätverk och kontakter utöver de rent af-
färsmässiga relationerna. Genom de informella samarbetena kan företagen få 
tillgång till kunskap och information som de annars inte hade fått tag i. En 
del företag säger att just de informella kontakterna kan leda till både affärs-
relationer och uppslag till framtida projekt. ”Vi får kunder på hörsägen på 
rekommendationer genom gänget. Vi har provat att annonsera efter kunder 
men detta har aldrig gett något resultat.” (företag 4). En del av det informella 
samarbetet mellan företagen handlar inte om direkta affärer. Ett vanligt sce-
nario tycks vara att företagen lånar produktionskapacitet av varandra och 
ibland även personal för att klara sig igenom tillfälliga produktionstoppar. 
Den typen av informellt samarbete får antas innehålla ett stort mått av ömse-
sidigt förtroende då detta oftast inte regleras i kontrakt utan snarare genom 
ett system av tjänster eller efterhandsbetalning för det genomförda jobbet. 
Det finns dock ett fåtal företag som tvivlar på om denna typ av utbyte är av 
vikt för företaget, ”jag vill påstå att utbytet av erfarenhet och kunskap är 
ganska litet” (företag 22).  

5.3 Rivalitet och konkurrens 
När flera företag av likartad och relaterad verksamhet finns lokaliserade i 
närheten av varandra blir rivaliteten påtaglig. Även om företagen konkurre-
rar på en större marknad än enbart den regionala så kan de sporras av den 
närhet som finns till grannföretagen eftersom företags framgångar (och även 
motgångar) blir påtagliga och uppenbara för alla inblandade. Den rumsliga 
närheten mellan företagen gör att de på ett eller annat sätt kan få tillgång till 
information om hur konkurrenterna investerar eller hur de producerar vissa 
typer av produkter. Informationsflödet mellan konkurrenter kan vara av be-
tydelse för det industriella systemets utveckling.  

Tidigare i kapitlet har det framgått att företagen inte samarbetar officiellt 
med konkurrenter när de utvecklar nya produkter eller processer. I det avse-
endet verkar det inte som om konkurrenterna spelar någon roll. Däremot 
finns de med som en betydelsefull aktör när företagen får värdera vilka aktö-
rer de upplever som de viktigaste aktörerna i utvecklingen av produkter och 
processer (se figur 13) och omfattningen av informella möten med konkur-
renter är också hög. Vilket innebär att närvaron av konkurrenter trots allt har 
en betydelse för företagens utveckling och för dynamiken i klustret.  

I föreliggande avsnitt undersöks hur en del informations- och kunskaps-
flöden inom regionen går till och då framförallt med fokus på vad konkur-
renter medför i den processen. Företagen påverkas av närvaron av konkur-
renter och företagen ser konkurrenter som både en fördel och nackdel för sin 
egen utveckling.
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De flesta företag i regionen är väl medvetna om vilka konkurrenter som 
finns både i regionen och på andra ställen, bland annat genom att de ingår i 
samma nätverk såsom Aluminiumriket eller Gjuteriföreningen, eller att de 
levererar till samma kunder och då träffas vid vissa affärsmöten. Många 
företag uppfattar aluminiumbranschen som starkt konkurrensutsatt, något 
som ibland leder till att företag slås ut. Ett annat problem är att många före-
tag gjorde stora investeringar under telekomindustrins högkonjunktur och 
när tiderna blev sämre fanns det en överkapacitet inom industrin som pressa-
de priserna till en nivå som för många företag inte var lönsam. 

Vi har alldeles för många konkurrenter, vilket är Ericssons fel. Jag brukar 
skylla på dem. Om man tittar på plast och aluminium så frågade Ericsson alla 
i Sverige om de ville leverera så alla köpte maskiner och tyckte det var bra 
med stora volymer. Många fina fastigheter du ser här när du åker runt är 
byggda på Ericssonpengar. En del levde gott och kunde betala av allt, sen 
fanns det många som investerade när Ericsson låg på fallrepet, de hann ju 
aldrig betala. Vi köpte en maskin för 6 miljoner och precis när vi skulle dra 
igång föll Ericsson. Vi har inte kört den en enda bit till Ericsson i den. Det 
finns hur många som helst som gjort så. Det blev överkapacitet och priserna 
dumpades. (Företag 15) 

En del kunder frågar per rutin runt bland alla företag innan de lägger en be-
ställning, något som märks genom hela systemet. När leverantörerna får en 
förfrågan om att producera en produkt som kräver en investering frågar alla i 
sin tur maskinleverantörerna vad det skulle kosta att köpa in en maskin som 
passar den produkten. När alla frågar om samma sak vet maskinleverantö-
rerna att det är något stort på gång.  

Att konkurrensen är stor inom regionen anger de flesta företag. Detta är 
inte minst påtagligt för dem som producerar enklare produkter eller tjänster. 

Det är väldig konkurrens. /…/ [Flera] har samma koncept som vi och det 
triggar ju varandra. Man måste ha det här samarbetet lokalt, local business, 
det går inte att köpa på långa avstånd. En del profiler kan man köpa från 
andra länder, men för det mesta krävs samarbete och korta leveranstider. De 
som har produktion i Sverige eller i närheten är de som vi konkurrerar med. 
(Företag 11) 

De allra flesta håller med om att närheten är en styrka för företagen och ger 
en fördel gentemot andra. För företaget ovan är det viktigt att ligga nära sina 
kunder för att kunna samarbeta och garantera korta leveranstider. Detta gör 
att de inte upplever någon större konkurrens från företag utanför regionen 
utan att det handlar om ”local business”. Det finns dock flera andra företag 
inom samma nisch som just detta företag och närvaron av dessa göra att de 
hela tiden måste vara på sin vakt och utveckla nya eller effektivare processer 
och produkter. För detta företag och många andra är det viktigt att ha ett nära 
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samarbete med kunden samtidigt som de måste se till att ligga steget före 
konkurrenterna.  

Vi försöker jobba proaktivt och hela tiden serva kunderna med förbättringar. 
De har kunder i sin tur som ställer krav. Nu kör vi i det här i tre år sedan mås-
te vi ha något bättre för annars kommer ju konkurrenterna ifatt. (Företag 13) 

Konkurrenssituationen beror också på vilken del av aluminiumindustrin fö-
retagen ingår i. För vissa specialiserade produkter verkar konkurrensen upp-
fattas som mildare. ”Konkurrenter finns det inte så många, vi är ganska spe-
cialiserade på det vi gör” (företag 16), medan den kan vara riktigt hård där 
företagen huvudsakligen konkurrerar prismässigt. 

Hård konkurrens är bra. Det gör att man spetsar insatserna och utvecklar och 
försöker göra ännu bättre produkter. Det är ganska hård konkurrens inom 
lackering. Sedan har man andra specialsaker som det inte är så hård konkur-
rens på. (Företag 13) 

För många av företagen finns det en påtaglig konkurrens inom regionen, 
vilket är något som både uppfattas som positivt och negativt. En fördel med 
att befinna sig i samma region är att rivaliteten gör att företagen anstränger 
sig för att vara bättre än grannen. Ett företag tyckte att konkurrenter finns det 
”alldeles för många. Det är grannen, i byarna runt omkring, i stan och dess-
utom ett gäng mot Ekenässjön, Gnosjö och Habo.” (företag 19). 

 Företagen ger en bild av att de mer eller mindre tvingas förbättra sin 
verksamhet för att kunna hantera konkurrensen om kunderna: ”Konkurrens 
är bra det pressar hela organisationen att bli bättre” (företag 4). Det pressar 
även på kunskapsnivån inom industrin att vara konkurrensutsatt, ”kunskaps-
nivån är hög inom aluminiumindustrin, för att konkurrensen varit hård” (fö-
retag 24). Så även om konkurrenter utgör ett hot för företagen i affärssam-
manhang finns det tydliga positiva delar med att ha flera konkurrenter nära 
inpå sig.

På frågan om hur företagen ser konkurrenssituationen mellan företagen 
inom aluminiumindustrin svarar företagen att den är relativt hård. På en sex-
gradig skala svarade företagen med ett medelvärde på fyra. Dagens konkur-
renssituation tycks vara något hårdare än för fem år sedan. 

Tabell 12. Konkurrens mellan aluminiumföretagen. Sexgradig skala (1 låg/ingen 
fördel - 6 mycket hög/stor fördel). 

Påstående  Medelvärde 
Konkurrens mellan aluminiumföretagen - idag 4,0  
Konkurrens mellan aluminiumföretagen – 5 år sedan 3,7  
   
Fördel med många konkurrenter i regionen 4,1  

Källa: Enkät. 
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De allra flesta företag ser det som en stor fördel att ha många konkurrenter 
nära inpå sig i regionen. Detta svar är något oväntat. Man skulle kunna tänka 
sig en situation där företagen huvudsakligen skulle värdera konkurrens som 
något negativt då de konkurrerar i affärssammanhang. Företagen anser trots 
detta att konkurrenter tillför ett mervärde som de inte hade klarat sig lika bra 
utan. Till exempel som företaget i citatet ovan nämner pressas företagen till 
att bli bättre när de vill försöka ligga före konkurrenterna.  

En effekt av hur företagen anser att konkurrensen ser ut i regionen är att 
de företag som uppger att det finns få konkurrenter i regionen i större ut-
sträckning uppvisar personaltillväxt. Anger företag istället att det finns 
många konkurrenter i regionen verkar de också oftare avstå från att expande-
ra med ytterligare anställda. 

Tabell 13. Personaltillväxt och konkurrens, antal företag. 
Anställda

Ingen tillväxt Tillväxt Totalt 
Konkurrenter i regionen Få konkurrenter 11 29 40

Många konkurrenter 24 22 46
Totalt 35 51 86

Källa: Enkät. 

Utöver den regionala och den nationella konkurrenssituationen finns det 
även en internationell konkurrens som inom visa branschinriktningar blir 
högst påtaglig.  

Företag som tillverkar korta serier eller specialiserade produkter uppfattar 
det som att den huvudsakliga konkurrensen kommer från Sverige och sär-
skilt från regionen. De företag som tillverkar mer standardiserade produkter 
upplever en allt hårdare internationell konkurrens, inte bara från de asiatiska 
länderna med Kina i spetsen utan även från företag i Baltikum, Polen och 
Turkiet.

Vi har varit ganska förskonade från konkurrens från utlandet eftersom det är 
så korta serier, snabba puckar och mycket specialdelar. Men man ser att det 
kommer in mer och mer från Polen och Baltikum, och det är svenska säljbo-
lag som säljer. (Företag 10) 

I regionen finns det ett par säljbolag som köper in produkter från utlandet för 
att sedan sälja på den lokala marknaden. Ibland för att komplettera markna-
den med produkter som inte finns i regionen men också för att konkurrera 
med de befintliga bolagen. Detta sätter press på företagen som anser att 
många produkter från utlandet är för billiga och svåra att konkurrera med. I 
det långa loppet anser de flesta att det inte lönar sig så mycket som slutkun-
derna tror att handla från utlandet, beroende på kostnader för kvalitetssäkring 
och behovet av att planera långt i förväg. Det är inte bara slutkunderna för 
företagen som börjar snegla på utlandet när det gäller att köpa in produkter, 
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även en del av företagen i regionen måste vid vissa stora beställningar avvä-
ga att köpa från utlandet för att pressa priserna. 

Då det gäller stora serier tittar vi ibland i Baltikum, Polen eller Kina. Det är 
kronor och ören per styck som motiverar det.  

Vi har räddat kunder som brister i planering som ingen i fjärran östern 
skulle klara. Priset klarar vi aldrig av, utan det är att vi upplevs som en 
mycket duktig leverantör vad det gäller logistik, kvalitet, flöden och service. 
Och jag menar det är inte alltid att man vill bli vald som leverantör för att 
man är billigast, man vill helst bli vald av andra meriter. (Företag 14) 

Den fördel företagen i regionen har är att de är lokaliserade så nära kunden 
att de kan ha en direktkontakt vid behov. Närheten underlättar också flödena 
mellan företagen genom exempelvis en enklare logistik. Företagen inser 
också att de inte kommer att kunna leverera billigare produkter än de ut-
ländska tillverkarna men hoppas att de kan kompensera det något högre pri-
set på andra sätt.  

Hotet är väl att vi inte kan konkurrera i pris. Vi kan aldrig matcha deras löner. 
Vi måste vara smartare på kvalitet eller något annat. Vi får hoppas att de lär 
sig ta betalt. När vi började var det mycket prat om Japan, men de är inget hot 
längre. Miljön struntar de i Kina i, men vi kan inte strunta i det i Sverige och 
det är bra, men det kostar. (Företag 19) 

Att företagen befinner sig i en konkurrensutsatt situation är inget nytt feno-
men. De flesta företag har under en längre period utsatts för detta. För ett 
företag var det Japan som var det stora hotet när företaget bildades, nu har de 
internationella konkurrenterna istället blivit de tidigare öststaterna eller Kina.  

Automatisering och effektivitetsökning är det som många företag efter-
strävar för att kunna hävda sig i konkurrens med utländska bolag. 

Vi kan konkurrera med automatisering och effektiva lösningar. Vi har fått be-
ställningar från Kroatien hit och det är kul när det går på det hållet. (Företag 
2)

Företagen säljer även sina produkter på den utländska marknaden och får 
ibland beställningar både från Kina och som i fallet ovan från Kroatien. Det 
händer också att företagen får tillbaka jobb från en kund som de tidigare haft 
men som förlorat till en utländsk konkurrent som haft lägre pris. Anledning-
en till att produktionen kommer tillbaka är enligt företagen att de utländska 
producenterna inte har kunnat leverera den produkt som de lovat eller att 
totalkostnaden för kunden trots allt har blivit högre än den var med regionala 
producenter.  
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5.3.1 Kunskapsflöden mellan konkurrenter 
Det finns mellan konkurrenter även ett visst flöde av information och kun-
skap. Detta kan ske genom arbetskraftens rörlighet (se kapitel 7), men även 
genom andra kanaler. Flödet av kunskap mellan företagen i regionen är vik-
tig för att den totala kunskapsnivån ska öka inom klustret. Det kan även 
medföra att innovationer som har att göra med process- och produktutveck-
ling sprids. 

En vanlig kanal för spridning av kunskap mellan konkurrenter går enligt 
företagen genom leverantörerna. De som ofta nämns är maskinleverantörer 
som har god insyn i företagen och som emellanåt tillbringar tid på olika före-
tag för att utreda företagens behov samtidigt som de ofta är med i uppstarts-
fasen och inkörningen av maskinen. Dessa har god kännedom om många 
företag och hur företagen använder maskinerna på olika sätt. Maskinerna blir 
också allt mer datastyrda viket gör att företagen kan ha behov av komplette-
rande tjänster för att trimma in maskinen på rätt sätt. 

Leverantörer vill gärna sälja och då slinker det ur lite information här och 
där, de kan inte säga det rakt upp och ner. Sitter du och pratar en timme i 
produktionen så vet du ungefär hur de gör på andra ställen. Så länge jag får 
tillbaka något på det så kan jag inte säga om det är bra eller dåligt.  

Totalt sett för Sverige är det säkert bra. Hade vi stått kvar på ruta ett för 
tio år sedan så hade allt varit utflyttat från Sverige. Ser jag det så då är det 
självklart bra, men samtidigt vill jag vara duktigare än grannen och då är det 
inte bra om han får reda på hur jag gör. Men jag vill ju veta hur han gör. To-
talt sett är det bra att vi sakta höjer kompetensen och utvecklingsnivån, för-
bättrar vår teknik och maskinpark och produktivitet. (Företag 15) 

Detta är en problematisk situation för företagen. Samtidigt som de vill veta 
vad som händer i de andra företagen så vill de inte gärna dela med sig av sin 
egen kunskap. Företagen inser att i det långa loppet tjänar branschen och 
företagen på att kunskapen sprids även mellan konkurrenter. Till viss ut-
sträckning känner företagarna varandra och rivaliteten dem emellan ger ock-
så upphov till att de vill hävda sig gentemot sina konkurrenter genom att 
berätta om sina investeringar. Större investeringar rapporteras dessutom ofta 
genom lokaltidningar och  branschtidningar för att kunder och konkurrenter 
ska få vetskap om företagens framsteg. Ett företag uttrycker det så här på en 
fråga om det sker en kunskapsspridning mellan konkurrenter i regionen: 

Branschen är väldigt transparent, det tar en vecka innan alla vet. Det är en 
riktig syjunta. Vi använder samma reparatörer på verktyg, maskiner, service 
och underhåll. Sen tycker man det är lite kul att berätta för andra när man in-
vesterat. Alla känner varandra så det kan spridas med arbetskraften också. 
Man erkänner aldrig problem för andra. Om vi får ett verktyg från en kollega 
som ber oss köra så berättar man inte om problemen. Men sedan kan gubbar-
na träffas och berätta för varandra om vilket jävla skit det var och att man 
fick köra hela natten innan det kom fram en endaste redig bit. Sedan får jag 



Relationer och interaktioner i aluminiumklustret 83

reda på det och det var inte riktigt vad jag hörde på min nivå. Det kommer 
fram bakvägen. (Företag 20) 

Då det inte är ovanligt att personalen känner varandra händer det att de på 
fritiden diskuterar hur arbetet i produktionen utförs och vilka maskiner eller 
processer som fungerar bäst. Ibland tar informationen en omväg via persona-
len innan den når ledningen. Efter ett tag så kommer denna kunskap även 
fram till företagsledningen vilket kan påverka hur de väljer att lägga upp ett 
moment eller hur och vilka maskiner det behövs investeras i. En del företag 
rekommenderar sin personal att inte diskutera produkter och processer med 
kompisar som är anställda på ett annat företag inom branschen.  

De informella kontakterna mellan konkurrerande företag ger upphov till 
kunskapsspridning och kan även fungera som en måttstock om hur företagen 
står sig gentemot andra, något de inte hade fått om de inte legat nära sina 
konkurrenter: ”Vi tillhör aluminiumriket, det är vår region. Vi hade varit en 
kraftfull aktör om vi legat i Arboga där det inte finns någon närliggande 
konkurrent, men vi får nog ännu större kraft genom att ligga här. Man stimu-
leras att verka på ett annat sätt när man ligger här.” (företag 1). 

5.4 Aluminiumföretagens innovationskraft och tillväxt 
Många av företagen som ingår i undersökningen visar på tillväxt och innova-
tionskraft, 75 procent har haft en positiv utveckling av omsättningen, 61 
procent en positiv utveckling av antalet anställda och 59 procent har utveck-
lat en ny produkt eller process. I detta kapitel granskas om det finns några 
statistiska samband mellan innovationskraft, tillväxt och övriga variabler i 
enkätmaterialet.  

Att mäta och definiera tillväxt och innovationskraft är komplicerat. All-
mänt vedertagna definitioner saknas både när det gäller innovation och före-
tagstillväxt, även om vissa variabler anses fånga dessa företeelser bättre än 
andra. Vad det gäller ekonomisk tillväxt används i avhandlingen omsättning 
då denna information är lättillgänglig och finns för samtliga aktiebolag som 
är aktiva. Andra användbara mått kunde exempelvis vara lönsamhetsutveck-
ling eller försäljningsvolymer. Dessa mått är dock svåra och omständliga att 
hantera (Nutek 2003). Måtten påverkas av exempelvis redovisningstekniska 
överväganden, icke-organisk tillväxt och cykliskt genom ekonomiska upp 
och nedgångar. 

Att mäta personaltillväxt är ett användbart mått för att urskilja tillväxtfö-
retag ur en population. Uppgifter om antal anställda vid ett företag är lättill-
gänglig och möjliggör för jämförelser med framtida studier inom branschen.  

Innovationsvariabeln är baserad på om och hur många innovationer, både 
process- och produktinnovationer, som företagen anser sig ha gjort under 
perioden 1999-2004. Innovationerna ska innebära omfattande förändringar 
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av produkten eller processen, vilket är den definition som ofta används inom 
undersökningar om företags innovationer (OECD 2005). 

Tidsperioden spänner över fem år. En alltför kort tidsperiod riskerar att 
inte fånga in de förändringar som sker i företagen och gör det svårt att urskil-
ja mönster ur populationen. En alltför lång tidsram kan å andra sidan leda till 
ett ökat bortfall ur populationen och göra det svårare för respondenterna att 
besvara frågor som avser händelser långt tillbaka i tiden.  

För att mäta tillväxt används två variabler. Den första tillväxtvariabeln 
mäter företagens omsättningsförändring mellan åren 1999 och 2004. Den 
andra tillväxtvariabeln mäter personalförändring under samma period. Vari-
ablerna kallas i texten ibland även för omsättningstillväxt respektive per-
sonaltillväxt. Att mäta innovationskraft görs genom använda företagens upp-
givna antal produkt- och processinnovationer under perioden 1999-2004.  

Variablerna granskas parvis genom bivariata korrelationstest för att un-
dersöka statistiska samband. Dessa samband säger inget om kausaliteten 
mellan variablerna, men testet kan visa om en ökning i den ena variabeln 
sammanfaller med en ökning i den andra och om sambandet är positivt eller 
negativt. I korstabellerna har för åskådlighetens skull variablerna kategorise-
rats, oftast som dikotoma variabler. I slutet av följande tre avsnitt visas vari-
abler och signifikansnivåer som samvarierar med tillväxt och innovativa 
företag i sammanfattande tabeller, se tabell 18, tabell 22 och tabell 25.  

5.4.1 Omsättningstillväxt 
Totalt uppvisar 69 företag omsättningstillväxt. Av dessa har 49 även en per-
sonaltillväxt. Det verkar rimligt att anta att en positiv utveckling av antalet 
anställda även ger avtryck på företagens omsättning. 

Tabell 14. Omsättningstillväxt och persontillväxt, antal företag. 
Omsättning 

Ej tillväxt Tillväxt Totalt 
Anställda Ingen tillväxt 16 20 36

Tillväxt 8 49 57
Totalt 24 69 93

Källa: Enkät. 

De företag som inte har någon positiv utveckling avseende omsättningen 
visar inte heller i någon större utsträckning en positiv utveckling av antalet 
anställda, även om det förekommer i åtta fall. Sambanden mellan de dessa 
två variabler är inte helt överraskande signifikant.  

Med fokus på omsättningsutveckling och företag som utvecklat en ny 
produkt eller process visar det sig att den grupp företag som är innovativa till 
stor del även har en omsättningstillväxt, men detta gäller även den grupp 
som inte har haft någon produkt eller processutveckling, skillnaden mellan 
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de innovativa och icke-innovativa företagen i förhållande till omsättnings-
tillväxt är för liten för att den ska vara signifikant.  

Det finns dock andra variabler som är statistiskt signifikanta och påverkar 
omsättningsutvecklingen och ett antal av dessa variabler behandlar samver-
kan och samarbeten. Bland annat uppvisar företag som anger att deras sam-
arbetsrelationer har förbättrats med andra företag i Sverige eller internatio-
nellt oftare omsättningstillväxt. Detta gäller också för de företag som uppger 
att samarbetsrelationer generellt är viktigare vid mätningens genomförande 
jämfört med vad de var fem år tidigare. Är det dessutom så att kunden ofta är 
den som tar initiativet till samarbetet så påverkas omsättningen positivt.  

Tabellen nedan visar sambandet mellan förbättrade samarbetsrelationer i 
Sverige och omsättningstillväxt.  Förbättrade relationer ger i 43 fall en högre 
omsättning, medan de vars relationer har försämrats inte visa samma tydliga 
bild. Det vill säga de som utvecklat sina samarbetsrelationer får oftare till-
växt i omsättning. Detta kan tyda på att aluminiumindustrin ingår även i ett 
större sammanhang än den region som undersökts vilket blir ännu tydligare 
när även internationella samarbetsrelationer som påverkar omsättningstill-
växten tas i beaktande. Förbättrade samarbetsrelationer med andra delar av 
industrin i Sverige och internationellt gör att företagen kan sprida sina pro-
dukter och inhämta kunskap från andra företag och nationellt och internatio-
nellt.

Tabell 15. Omsättningstillväxt och samarbetsrelationer inom Sverige, antal företag. 
Omsättning 

Ej tillväxt Tillväxt Totalt 
Samarbetsrelationer i Sverige Försämrats 16 28 44

Förbättrats 9 43 52
Totalt 25 71 96

Källa: Enkät. 

I tabellen nedan visas hur många typer av kontakter företagen har med sam-
arbetsfrämjande organisationer. Den typ av kontakt företagen kan ha är af-
färsrelation, produktutveckling, processutveckling och informellt samarbete. 
De företag som har fler kontakter visar upp en starkare tillväxtandel i om-
sättningen. För företag med två kontakttyper eller mer uppvisar samtliga 
tillväxt. Omsättningstillväxt och informella möten med samarbetsfrämjande 
organisationer uppvisar också ett signifikant samband. Där fler möten med 
organisationer som exempelvis Gjuteriföreningen, Aluminiumriket eller 
andra samarbetsfrämjande organisationer samvarierar med omsättningsök-
ning i företaget.  
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Tabell 16. Omsättningstillväxt och antal kontakttyper med samarbetsfrämjande 
organisationer, antal företag. 

Källa: Enkät. 

De företag som anser att klusterinitiativet Aluminiumriket är av stor betydel-
se för företagens innovationer kan kopplas med omsättningstillväxt. Det-
samma gäller för de företag som anser att leverantörerna är en viktig aktör 
för framtagandet av nya produkter och processer. Företagen med omsätt-
ningstillväxt har också oftare kontakt med specialiserade serviceföretag för 
att exempelvis få hjälp med patentfrågor, design, juridiska spörsmål eller 
ekonomi. Att dessa företag också har svårt att hitta kompetent personal inom 
ekonomi och företagsledning kan göra att de oftare köper in en del av denna 
service från andra företag.  

Av företagen avsätter 83 procent medel för forskning och utveckling. I 
genomsnitt motsvarar forskningsinvesteringarna 4,5 procent av omsättning-
en. Investeringarna sker i första hand internt i företaget, men cirka en pro-
centenhet går även till att finansiera extern forskning. En femtedel av företa-
gen satsar betydligt mer på forskning och ligger på över 10 procent av om-
sättningen. Om inte företagen väljer att köpa in nya innovationer är ett alter-
nativ att själv ta fram nya produkter genom intern forskning. I tabellen nedan 
kan utläsas att ökad intern forskning påverkar omsättningsförändringen posi-
tivt.

Tabell 17. Omsättningstillväxt och ökad intern forskning 1999-2004, antal företag. 
Omsättning 

Ej tillväxt Tillväxt Totalt 
Forskning internt Minskat 15 23 38

Ökat 7 36 43
Totalt 22 59 81

Källa: Enkät. 

Av de 43 företag som satsat mer på forskning har 36 företag ökat sin omsätt-
ning, medan sju företag inte vuxit omsättningsmässigt trots en satsning på 
forskning. Även företag som minskat sin forskning 2004 jämfört med fem år 
tidigare visar i 23 fall omsättningstillväxt. Dock är skillnaderna så pass stora 
mellan grupperna att det statistiskt är påvisat ett samband mellan företags 
forskningssatsningar och positiv omsättningsutveckling.  

Företagen med omsättningstillväxt verkar inte heller lida någon brist på 
tillgången till kapital då begränsningar av kapital och omsättningstillväxt har 

Omsättning 
Ej tillväxt Tillväxt Totalt 

Antal kontakter med 0 13 20 33
  samarbetsfrämjande 1 12 46 58
  organisationer  2 0 7 7
Totalt 25 73 98
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ett negativt samband. Det tycks ha varit hårda tider inom gjuteribranschen 
som på ett signifikant sätt skiljer sig från övriga produktionsinriktningar vad 
det gäller omsättningstillväxt. De som till stor del säljer byggnadsindustrin 
har däremot haft en positiv utveckling av omsättningen. 

Tabell 18. Omsättningstillväxt och signifikanta variabler. 

Omsättningstillväxt Pearson Signifikans 

Personaltillväxt 0,225 *
Informella möten samarbetsfrämjande org. 0,230 *
Samarbetsrelationer - Sverige  0,341 **
                                 - internationellt  0,271 **
                                 - generellt  0,289 **
Viktiga vid innovationer - leverantörer 0,333 **
                                        - Aluminiumriket 0,286 *
Initiativtagare till samarbete – Kunder 0,355 **
Kontakttyper med specialiserad service 0,237 *
Ökad intern forskning – 5 år 0,291 **
Begränsas av kapitaltillgång -0,279 **
Relevant kompetens - ekonomer 0,307 **
Relevant kompetens – företagsledning 0,252 *
Produktionsinriktning – gjutning -0,228 *
Marknad – Bygg 0,291 *
**0,01-signifikansnivå. *0,05-signifikansnivå. Pearsonkorrelationen visar styrka och positivt 
eller negativ riktning på sambanden. 

5.4.2 Personaltillväxt 
För regionens sysselsättning är det betydelsefullt att företagen är framgångs-
rika även vad det gäller antalet anställda. Antalet sysselsatta i aluminiumin-
dustrin har utvecklats positivt. Totalt har antalet arbetstillfällen ökat med 
1 300 i regionen under perioden 1999-2004. De allra flesta av dessa arbets-
tillfällen har tillkommit i de medelstora och stora företagen. I detta avsnitt 
presenteras en mer ingående analys av variabler som samvarierar med per-
sonaltillväxt. Genomgången inleds med tillväxt och innovationsvariablerna. 

Som visats tidigare så är personaltillväxt relaterad till omsättningstillväxt. 
En ökning i antalet anställda under den undersökta femårsperioden ger oftare 
också en omsättningstillväxt. Vad det gäller innovativa företag och per-
sonaltillväxt är inte utvecklingen lika tydlig även om personaltillväxten är 
något bättre bland de innovativa företagen. Skillnaderna är dock alltför små 
för att man ska kunna tala om att grupperna avviker från varandra. Det finns 
inget samband mellan att utveckla nya produkter eller processer och att före-
taget växer i antalet anställda.  

Det finns andra variabler som påverkar personalutvecklingen som bland 
annat har med arbetskraftens utbildningsnivå att göra. Företag med en stor 
andel gymnasieutbildad personal har i högre utsträckning personaltillväxt. 
Det finns en tydlig positiv relation mellan dessa två variabler. I gruppen där 
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personalens utbildningsnivå ligger på mellan 75-100 procent gymnasiekom-
petens av personalstyrkan visar 21 företag på en tillväxt i antalet anställda. 
Endast två företag som har samma andel gymnasieutbildad personal har ing-
en tillväxt av anställda. Sambandet att en högre andel gymnasieutbildade ger 
ökat antal företag med personaltillväxt är signifikant.  

Tabell 19. Sysselsättningstillväxt och andel personal med gymnasieutbildning, antal 
företag. 

Anställda
Ingen tillväxt Tillväxt Totalt 

Personalens utbildning –  0-24 % 8 11 19
 gymnasium 25-49 % 6 5 11

50-74 % 18 21 39
75-100 % 2 21 23

Totalt 34 58 92
Källa: Enkät. 

Med avseende på andelen grundskoleutbildad personal blir förhållandena 
däremot de motsatta. Här finns ett tydligt statistiskt samband mellan andelen 
grundskoleutbildad personal och negativ utveckling för antalet företag med 
personaltillväxt. En högre andel med grundskoleutbildad personal påverkar 
företagens personalutveckling negativt. Med andra ord så påverkar de an-
ställdas utbildningsnivå personaltillväxten i företagen. En stor andel gymna-
sieutbildad personal påverkar personaltillväxt positivt och en stor andel 
grundskoleutbildad personal påverkar negativt. 

Tabell 20. Sysselsättningstillväxt och andel personal med grundskoleutbildning, 
antal företag. 

Anställda
Ingen tillväxt Tillväxt Totalt 

Personalens utbildning –  0-24 % 6 30 36
 grundskola 25-49 % 12 16 28

50-74 % 10 5 15
75-100 % 6 7 13

Totalt 34 58 92
Källa: Enkät. 

Dessa två variabler påverkar givetvis varandra eftersom lägre andel grund-
skoleutbildad personal spiller över på variabeln gymnasieutbildad personal. 
Variabeln högskoleutbildad personal har inte något signifikant samband med 
tillväxt i antalet anställda. Här har kunskap mätts som utbildningsnivå och 
tar då inte hänsyn till erfarenheter införskaffade i sitt yrkesutövande eller 
rutiner och skicklighet förvärvade med tiden. Mer om arbetskraftens utbild-
ning, kompetens och erfarenhet finns i kapitel 7. 
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Regionen uppfattas också som en gynnsam miljö att vara verksam i. Före-
tag som ser det som en fördel att vara i regionen uppvisar oftare personaltill-
växt än företag som värderar regionen som en mindre bra lokalisering. 

Det finns ytterligare ett antal variabler som påverkar utfallet i variabeln 
tillväxt av anställda. Bland annat kopplingar som handlar huvudsakligen om 
varifrån företagen uppfattar att den sofistikerade efterfrågan härstammar. 
Dessa variabler framkom inte med någon signifikans i påverkan av tillväxt i 
omsättning men däremot har de inverkan på personaltillväxt. Det tycks vara 
så att de företag som uppfattar att den sofistikerade efterfrågan kommer från 
regionen i större utsträckning visar personaltillväxt. Samma mönster går 
igenom på den nationella nivån.  

Prototyptillverkning spelar också in på företagens tillväxt av anställda. Av 
de företag som tillverkar prototyper visar 18 företag av 23 personaltillväxt. 
Prototyptillverkning leder alltså till tillväxt i företagen under den studerade 
perioden.

Tabell 21. Personaltillväxt och prototyptillverkning, antal företag. 
Anställda

Ingen tillväxt Tillväxt Totalt 
Nej 32 36 68Tillverkar prototyper 
Ja 5 18 23

Totalt 37 54 91
Källa: Enkät. 

Prototyptillverkning kan ge behov för företagen att använda sig av speciali-
serade serviceföretag och variabeln informella möten med specialiserad ser-
vice är också signifikant för företag med personaltillväxt. För innovationer 
anser företag med personaltillväxt att handelskammaren är viktig.  

Bland de faktorer som förefaller begränsar företagens utveckling ingår 
tillgången till samarbetspartners. Företag med personaltillväxt uppger oftare 
att de saknar relevanta samarbetspartners. Företagen har även dålig tillgång 
till relevant kompetens inom ekonomi och företagsledning vilket också gäll-
de för företag med omsättningstillväxt. Däremot begränsas företagen inte av 
kostnadsläget i Sverige eller tillgången till kapital då dessa har negativa 
samband med personaltillväxt. Personaltillväxt samvarierar också med före-
tag som till större andel säljer sina produkter till fordonsindustrin. 
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Tabell 22. Personaltillväxt och signifikanta variabler.  

Personaltillväxt Pearson Signifikans 

Omsättningstillväxt 0,225 *
Utbildning – grundskola -0,255  *  
Utbildning – gymnasium 0,230  *  
Fördel vara i regionen 0,215  *  
Sofistikerad efterfrågan – regionalt 0,279  *  
Sofistikerad efterfrågan – nationellt 0,232  *  
Prototyptillverkning 0,251  *  
Informella möten specialiserad service 0,209  *  
Viktiga vid innovationer – handelskammare 0,306  *  
Begränsar - kostnadsläget -0,244  *  
Begränsar - kapitaltillgång -0,287  **  
Begränsar - saknar samarbetspartners 0,218  *  
Relevant kompetens – företagsledning 0,253  *  
Relevant kompetens – ekonomer 0,221  *  
Svaga delar i industrin – maskiner verktyg 0,241  *  
Marknad – fordon 0,215  *  
**0,01-signifikansnivå. *0,05-signifikansnivå. Pearsonkorrelationen visar styrka och positivt 
eller negativ riktning på sambanden. 

5.4.3 Innovativa företag 
Den innovationskraft som ett företag besitter är intressant utifrån flera aspek-
ter. I en kunskapsbaserad ekonomi anses innovationskraft vara en viktig del 
för att skapa konkurrenskraft, tillväxt och utveckling (Edquist 1997; Lund-
vall 1992; Cooke & Morgan 1998; Malmberg & Maskell 1997). I detta av-
snitt presenteras de variabler som kan ha inverkan på hur innovativt ett före-
tag är med avseende på om företaget utvecklat en ny produkt eller process 
under perioden 1999-2004. Företag som utvecklat nya produkter eller pro-
cesser kallas fortsättningsvis alternativt för innovativa företag och nya pro-
dukter och processer alternativt för innovationer. 

Inledningsvis undersöks tillväxtvariablernas förhållanden till utvecklingen 
av ny produkt eller process. Att utveckla en ny produkt eller process har för 
38 av företagen lett till en ökad omsättning. Emellertid har även de företag 
som inte uppgivit att de gjort någon innovation i 25 fall omsättningstillväxt. 
För de företag som inte har tillväxt är grupperna nära nog lika. De små skill-
naderna mellan grupperna gör att resultatet är statistiskt osäkert.

Tabell 23. Innovativa företag och omsättning, antal företag. 
Utvecklat ny produkt eller process 

Nej Ja Totalt 
Omsättningstillväxt  Ej tillväxt 10 13 23

Tillväxt 25 38 63
Totalt 35 51 86

Källa: Enkät. 
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Innovativa företag visar i 26 fall av 49 personaltillväxt, de icke innovativa 
företagen visar i 24 fall av 37 tillväxt. Även om de innovativa företagen är 
flest i absoluta tal i förhållande till personaltillväxt så är skillnaderna mellan 
de som inte utvecklat ny produkt eller process för liten för att det ska vara 
säkerställt att det inte bara handlar om slumpmässiga samband. 

Tabell 24. Innovativa företag och anställda, antal företag. 
Utvecklat ny produkt eller process 

Nej Ja Totalt 
Tillväxt anställda Ej tillväxt 13 23 36

Tillväxt 24 26 50
Totalt 37 49 86

Källa: Enkät. 

Att vara innovativ sammanfaller för 44 procent av företagen med en ökad 
omsättning. 30 procent av de innovativa företagen uppvisar också en tillväxt 
av anställda. Skillnaderna inom grupperna gör dock att resultaten inte är 
statistiskt signifikanta. Detta gör att man inte med säkerhet kan säga att ut-
veckling av nya produkter eller processer har någon effekt på tillväxtvariab-
lerna omsättning eller anställda under den tidsperiod på fem år som här un-
dersökts. Vidare i detta avsnitt presenteras de variabler som på ett signifikant 
sätt samvarierar med innovativa företag.  

Det finns ett antal variabler som påverkar utvecklingen av nya produkter 
och processer. Dessa variabler kan ses som karaktäristiska för de innovativa 
företagen i undersökningen. Bland annat finns det flera variabler som mäter 
interaktion som ger utslag för de innovativa företagen. Samverkanskontakter 
är viktiga för företagen då det genom dessa sprids kunskap som ökar dyna-
miken i klustret. Spridningen av kunskap kommer då fler företag till godo 
om detta sker regionalt.  

Samtliga variabler som behandlar förbättrade relationer till andra företag 
är signifikanta i förhållande till de innovativa företagen. Det gäller alla geo-
grafiska nivåer i mätningen, den regionala nivån, övriga Sverige och på in-
ternationell nivå. Har företagen förbättrat sina relationer på dessa nivåer så 
är de också oftare innovativa. De innovativa företagen anser också att sam-
arbete generellt är av större betydelse idag än det varit tidigare för att utveck-
la företagets produkter och processer. Företagen träffar dessutom samarbets-
främjande organisationer informellt oftare än andra företag gör. En annan 
variabel som har med samverkan att göra är hur ofta företagens arbetskraft är 
ute och jobbar på andra företag. Statistiken visar att arbetskraften på de in-
novativa företagen i högre utsträckning tillfälligt befinner sig på andra ar-
betsplatser.

Den sofistikerade efterfrågan kan påverka företagens innovationsbenä-
genhet enligt Porter (1990), och för de innovativa företagen i aluminium-
klustret kommer denna från internationella kunder och kunder inom Sverige. 



Kunskap och innovation i ett moget kluster 92

Även för inköp av insatsvaror använder de innovativa företagen i större ut-
sträckning internationella leverantörer.  

Produktionsinriktningen spelar också in på om företagen är innovativa el-
ler inte. De innovativa företagen har i mindre utsträckning legobearbetning 
och är mer inriktade på att tillverka egna produkter. Produkterna är också 
mer inriktade mot konsumentmarknaden.  

Slutligen finns det en negativ samvariation mellan innovativa företag och 
att företagen känner sig begränsade av den ekonomiska risken som finns i att 
utveckla nya produkter och processer. En svaghet i den regionala alumini-
umindustrin som har koppling till innovativa företag är grossistverksamheten 
som dessa företag anser borde förstärkas. 

Tabell 25. Innovativa företag och signifikanta variabler. 

Innovativa företag  Pearson Signifikans 

Förbättrade samarbetsrelationer – Regionen 0,280  **  
Förbättrade samarbetsrelationer – Sverige 0,273  **  
Förbättrade samarbetsrelationer – Internationellt  0,281  **  
Generellt viktigare att samarbeta för att utvecklas 0,207  *  
Informella möten – samarbetsfrämjande 0,261  *  
Antal arbetsdagar hos andra företag 0,456  **  
Sofistikerad efterfrågan – Sverige 0,228  *  
Sofistikerad efterfrågan – Internationellt 0,693  **  
Inköp insatsvaror internationellt 0,219  *  
Tillverkar – Lego -0,210  *  
Tillverkar – Egen produkt 0,281  **  
Marknadsinriktning – Konsument 0,209  *  
Begränsar – ekonomisk risk -0,267  *  
Svaga delar i den regionala alu-ind. – grossist 0,257  *  
**0,01-signifikansnivå. *0,05-signifikansnivå. Pearsonkorrelationen visar styrka och positivt 
eller negativ riktning på sambanden. 

5.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har relationer mellan företagen studerats, huvudsakligen de 
relationer som är viktiga för företagens utveckling av nya produkter och 
processer, men även vilka inköps- och försäljningsmarknader som är av be-
tydelse för företagens utveckling.  

För utveckling av nya produkter och processer utgör kunder och leveran-
törer de mest betydelsefulla aktörerna. De viktigaste kunderna tycks finnas 
nationellt och de viktigaste leverantörerna återfinns i regionen. Kunderna är 
viktiga vid framförallt produktutveckling medan leverantörerna är viktigast 
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för processutvecklingen. Företag som ingår i en koncern tycks dra nytta av 
kontakter inom bolagssfären.  

En stor del av insatsvarorna köps inom regionen. De regionala inköpen är 
ungefär lika stora som de nationella, emellertid utgör regionen bara ett mind-
re geografiskt område och utgör på så sätt en viktig inköpsmarknad. Försälj-
ningen sker däremot huvudsakligen utanför regionen, till största delen på den 
nationella marknaden. Den regionala nivån är den minst viktiga för försälj-
ning av produkter. 

För majoriteten av företagen utgör fordonsindustrin en av de viktigaste 
marknaderna. Fordonsindustrin står inte bara för försäljningen produkter 
utan står också för en sofistikerad efterfrågan vilket hela tiden utsätter före-
tagen för nya krav på produkter. Sofistikerade kunder finns även på det in-
ternationella planet då företagen uppfattar det som att internationella kunder 
oftare efterfrågar produkter som företagen tidigare inte har tillverkat.  

Konkurrens uppfattar företagen generellt som utvecklande. Företagen an-
ser att konkurrenter är viktiga för utvecklingen av både produkter och pro-
cesser. Konkurrenter anges vara viktigare än både branschorganisationer och 
högskolor vid innovationer. Konkurrensen ser olika ut beroende på om före-
tagen producerar standardiserade eller specialiserade produkter. För standar-
diserade produkter uppfattas den som betydligt hårdare än för specialproduk-
ter.

Inom aluminiumindustrin finns det tydliga samband mellan företagens ka-
raktäristika, deras tillväxt och innovationsförmåga. De företag som uppvisar 
omsättningstillväxt värdesätter i större utsträckning samarbeten med företag 
på den nationella och internationella nivån, än företag som inte har någon 
omsättningsökning. Dessa företag har också ökat sin interna forskning under 
perioden och vid samarbeten som leder till innovationer föredrar företagen 
att arbeta med leverantörer och klusterinitiativet Aluminiumriket.  

En faktor som påverkar företagens personaltillväxt är framförallt arbets-
kraftens utbildningsnivå. De företag som har en större andel gymnasieutbil-
dad personal har oftare personaltillväxt. Det motsatta förhållandet gäller för 
företag med större andel grundskoleutbildad personal, ju större andel grund-
skoleutbildad personal desto mer sällan personaltillväxt. Lokaliseringen i 
regionen uppfattas av företagen med sysselsättningsökning som fördelaktig. 
De mest sofistikerade och krävande kunderna finns i regionen. Emellertid 
återfinns de flesta kunderna inom fordonsindustrin, som i huvudsak ligger 
utanför regionen. Företag med sysselsättningstillväxt är därutöver oftare 
prototyptillverkare,  

De företag som varit innovativa lägger stor vikt vid samarbetsrelationer. 
De har förbättrat sina relationer med andra företag på alla de undersökta 
geografiska nivåerna, regionalt, nationellt och internationellt. Den sofistike-
rade efterfrågan kommer i större utsträckning från de internationella kunder-
na, till skillnad från de företag som haft personaltillväxt. Personalen på de 
innovativa företagen tillbringar också mer tid på andra företag. De innovati-
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va företagen karakteriseras av att de är mer benägna att ta ekonomiska risker 
och att de har egna produkter som i större utsträckning är riktade mot kon-
sumentmarknaden. Till skillnad mot de företag som har en egenutvecklad 
produkt är klustrets legobearbetande företag i mindre utsträckning innovati-
va.

På den regionala nivån finns en koncentration av affärsrelationer med le-
verantörer som ger en god grund för övriga företag att lokalt kunna inför-
skaffa nödvändiga insatsvaror, vilket följer Scotts (1988) utsagor om förenk-
lade transaktioner inom en lokal miljö och är en del av de lokala förutsätt-
ningarna i en region (Malmberg & Maskell 1999). I aluminiumklustret finns 
även sofistikerade leverantörer, vilket utgör en viktig del i Porters diamant-
modell. Däremot stödjer empirin inte tesen om att en lokal sofistikerad efter-
frågan inverkar på innovationskapaciteten i aluminiumklustret.   

De viktigaste marknaderna för aluminiumklustret är till stora delar beläg-
na utanför regionen och där finns även en betydelsefull kundinteraktion för 
utveckling av nya produkter. Den sofistikerade efterfrågan kommer i huvud-
sak från kunder utanför regionen samtidigt som de ofta efterfrågar nya pro-
dukter. En sofistikerad efterfrågan kommer även från de internationella kun-
derna. Aluminiumklustrets kunder är även i stor utsträckning involverade i 
utvecklingen av nya produkter. Enligt Håkansson (1989) är affärsrelationer 
med kunder viktiga för tekniköverföring och utveckling.  

För de innovativa företagen värderas samarbeten som allt mer betydelse-
fulla på alla nivåer och empirin visar även på en relativt omfattande interak-
tion vid innovationer på både den regionala nivån för processinnovationer, 
och den nationella nivån för produktinnovationer. De internationella kontak-
terna är färre i antal, men troligen mer kvalitativa och kostar mer att upprätt-
hålla. Den största mängden kontakter finns däremot inom regionen. En stor 
mängd kontakter ger utrymme för spontan kunskapstransferering mellan 
aktörerna och är ett effektivt sätt för spridning av nya idéer (Gertler 2001). 
Tillgång både till den lokala kunskapsstrukturen och till globala länkar är av 
betydelse för kunskapsöverföring och lyfter fokus från enbart den lokala 
miljön till att även omfatta globala länkar (Bathelt et al. 2004). Förmågan att 
se utanför den egna regionen kan göra att klustret undviker att hamna i en 
återvändsgränd vad det gäller utveckling. Resultaten är inte så tydliga i em-
pirin att det är just dessa två nivåer, lokalt och globalt, som är de viktigaste 
utan även mellannivån, nationellt, är framträdande för företagens utveck-
lingssamarbete. Däremot finns det globala länkar som kan fungera som kun-
skapskällor, men när det gäller själva innovationerna så är den nationella 
nivån viktig.  

Gertler (2001) tar också upp projektarbete som ett bra sätt att sprida kun-
skap på. För företagen i aluminiumklustret är de företag vars personal i stör-
re utsträckning är ute och jobbar på andra företag mer innovativa än andra. 
Vilket ger stöd åt tanken att projekt och samarbete ger utökad innovations-
förmåga.
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Konkurrens och rivalitet inom ett kluster påverkar företags utveckling 
samtidigt som den geografiska närheten gör det enklare att identifiera och 
bevaka sina konkurrenter (Porter 1990; Lazonick 1993; Malmberg & Ma-
skell 2002). I aluminiumklustret finns en påtaglig rivalitet och konkurrens 
mellan företag som uppfattas som både sporrande och utvecklande. Företa-
gen har inga officiella samarbeten med konkurrenter, men det framkommer 
att konkurrenterna är viktiga aktörer för kunskapsspridning genom de infor-
mella kontakterna.

En annan typ av konkurrens ses däremot som betungande av framförallt 
legotillverkande företag, vilket är konkurrensen från lågkostnadsländer.  
Legotillverkande företag utför ofta enklare och mer standardiserade produk-
tionstjänster som inte kräver så mycket tyst kunskap och utbyte av informa-
tion via personliga möten. Denna typ av standardiserade tjänster kan relativt 
enkelt beställas från den leverantör som kunden anser lämpligast. Dessa 
företag baserar i stor utsträckning sin tillverkning på det som Maskell et al. 
(1998) kallar för allmänt tillgänglig kunskap. När en viss produkt eller pro-
cess har blivit allmänt spridd kan det medföra att områden med andra förut-
sättningar kan ta över produktionen (Schoenberger 2003). 

Mängden kontakter på den regionala och den nationella nivån ger också 
stöd åt att företagen delar sociokulturella strukturer (såsom värderingar, nor-
mer och språk) som sträcker sig utanför det avgränsade aluminiumklustret. 
Detta anses även vara viktigt för ett välfungerande innovationssystem (se 
Lundvall 1992; Asheim 2000). Huruvida denna kontext är starkare på regio-
nal nivå eller inte utforskas i nästa kapitel.



6 Regional förankring – finns det ett 
Aluminiumrike?

Förtroendefulla relationer, förankring och socialt kapital är ofta använda 
begrepp inom ekonomisk geografi när det handlar om regional utveckling 
(Granovetter 1985; Maskell et al. 1998). Att bygga förtroende mellan aktörer 
i en region är viktigt för skapandet av ett gemensamt normsystem där kun-
skap kan överföras med mindre motstånd mellan olika delar inom av indu-
strin. Flera forskare har tidigare pekat på att tillit mellan företag ofta före-
kommer i framgångsrika innovativa miljöer (Cooke & Morgan 1998; Saxe-
nian 1994). De institutionella aktörerna kan på olika sätt medverka till att 
utveckla en miljö som är så gynnsam som möjligt för företagen genom att 
bidra till processer som ger företagen en medvetenhet om varandra, skapa 
kontaktytor mellan företagen och agera som informationskanal mellan olika 
företag. Institutioner kan ses som ett instrument för att reducera osäkerheten 
i komplexa industriella system genom att tillhandahålla stöd för utveckling 
eller underhålla viktiga kontakter med andra aktörer i omvärlden. De kan 
även agera som företrädare för industrin då det gäller vissa servicefunktioner 
eller exempelvis investeringar i utbildningssystem och infrastruktur. Ska-
pandet av tillit mellan företagen i regionen kan generera en känsla av tillhö-
righet som baseras på gemensamma intressen och gynnar företagens utveck-
ling genom att underlätta kunskapsöverföringen mellan företagen.  

I föreliggande kapitel kommer en analys av hur företagen uppfattar sin 
regionala förankring och om den underlättar affärer och utveckling. Förank-
ringen bygger faktorer som har med den regionala miljöns förutsättningar att 
göra (Lundvall 1999; Maskell et al. 1998). Den första delen handlar om till-
litsfulla relationer och regional förankring, på så vis att företagen kan välja 
att agerar regionalt för att utveckla nya produkter och processer istället för 
att interagera på andra nivåer med externa aktörer.  

Den andra delen handlar om betydelsen av drivande företag som en bygg-
sten i ett kluster och fokuserar på medleverantörssystemen runt SAPA och 
Profilgruppen som bygger upp starka kopplingar mellan de ingående företa-
gen och därigenom kan skapa en grupptillhörighet inom klustret, vilket kan 
underlätta utbytet av tyst kunskap och minska osäkerheten vid innovationer 
(Maskell & Malmberg 1999). 

Den tredje delen behandlar tillväxtfrämjande institutioners betydelse för 
att skapa en framgångsrik och konkurrenskraftig industri i en region (Amin 
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& Thrift 1994; Cooke & Morgan 1998; Storper 1997; Porter et al. 2002). 
Dessa delar påverkar regionens företag och ger en bild av aluminiumföreta-
gens förankring i regionen.  

6.1 Regional självmedvetenhet via tillitsfulla relationer 
De flesta intervjuade företagen uppfattar att det finns en viss regional samhö-
righet. I områdena runt Gnosjö finns Gnosjöandan med starka lokala nätverk 
och sammanhållning genom bland annat idrottsrörelsen, frikyrkan och andra 
sammanslutningar (Gustafsson & Johannison 1984; Berggren et al. 1998). 
Även i andra delar av Småland tycks det finnas liknande förhållningssätt, 
även om det uppmärksammats mindre i forskningen och i media. Som en del 
av Gnosjöandan lyfts entreprenörskap och en regionalt baserad affärskultur 
fram som en fördel för företagen vilket underlättar handel mellan företagen 
och skapar en viss tillhörighet.

Den regionala förankringen gör att företagen hellre gör affärer med ett 
närliggande bolag än med ett som de tidigare inte har haft någon kontakt 
med, ”det är lättare att arbeta med folk inom regionen” (företag 4). Detta 
framkom även i kapitel 5, där företagen uppgett att insatsvaror i stor ut-
sträckning köps från regionen och produkterna säljs utanför. Detta tyder på 
att företagen på en nivå föredrar att handla varor från en regional aktör och 
sedan säljer produkten till en kund som befinner sig utanför regionen, oftast 
inom Sverige. 

Många företag uppger att de prioriterar lokala leverantörer framför andra, 
”Jag kan nog tänka mig att betala en 25-öring extra för att få det gjort i Gno-
sjö. Just för närheten och smidigheten istället för att spara en 25-öring. Inte 
minst för att klara av panikjobb.” (företag 20). Detta är vanligt inte bara i 
Gnosjö, utan även bland företagen i aluminiumsystemet i övriga delar av 
Småland och Blekinge. Företagen gynnar gärna varandra ”man hjälper var-
andra, vi känner varandra sedan vi var små” (företag 19), ”gör du en affär 
här kommer du lätt in på det sociala spåret, man pratar om saker runt om-
kring. Du har bättre kontakt med ett närliggande företag om du kan prata om 
något gemensamt.” (företag 17). Det ska påpekas att företagen drivs affärs-
mässigt, men att det uppfattas som att det lönar sig att lägga en affär regi-
onalt om priserna inte skiljer sig åt alltför mycket.  

De sociala interaktionerna påverkar företagens relationer även i affärs-
sammanhang. Företagens välvilja till en kund som det finns en stark relation 
till kan ge fördelar när det gäller hur de arbetar gentemot varandra, både 
prismässigt och hur uppdragen prioriteras i produktionen.  

Att göra affärer är att bygga relationen mellan människor. Bakom varje affär 
finns det människor och det är problemet på de stora bolagen för de har inte 
fattat det, utan de tror att man gör affärer, inte mellan kött och blod utan det 
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är rent mekaniskt bara. De har inte fattat att har du en bra relation så får du 
rätt pris. Det skulle aldrig falla mig in att blåsa en kund på två spänn, även 
om jag många gånger hur lätt som helst skulle kunna göra det, men det finns 
inte i min värld. ’Här är kalkylen, så här ser det ut, vi tjänar 8 spänn på den 
biten, är det ok för dig?’ sedan kör vi. Den öppenheten finns idag, det finns 
inga hemligheter här, de får vara med, det har till och med hänt att kunden 
fått sätta priset, ’du får tala om vad du vill betala’ så har vi kört på det. Har 
du goda relationer kan du alltid påverka, du kan förändra, du kan diskutera, 
har du problem kan du lösa det. Det finns från början en välvilja att lösa all-
ting, det är A och O. Men alltför många ska inte fatta det för alla kan inte bli 
etta. (Företag 9) 

Företagens förmåga att skapa en starka band till sina kunder är även en ga-
rant för fortsatt förtroende från kunden. De större företagen inom verkstads-
industrin har till många leverantörers förtret introducerat nya rutiner för in-
köp, dessa använder sig allt oftare av professionella inköpare som sällan 
jobbar med samma leverantör mer än ett par gånger innan det kommer någon 
ny på den positionen. Detta upplevs som frustrerande för de företag som 
jobbar mot kunder huvudsakligen utanför aluminiumindustrin. Det påverkar 
också företagens möjlighet att skapa en längre relation med dessa kunder, 
vilket i längden skulle kunna gynna båda företagen. Företagen uppger ofta 
att en anledning till att de vill vara kvar i regionen är tillgången på dels ar-
betskraft och dels närheten till en stor mängd leverantörer inom ett brett fält 
vad det gäller produkter, material och tjänster. Företagen anser sig generellt 
också vara väl förankrade i bygden. På en sexgradig skala där företagen fick 
värdera hur starkt förankrade de var i bygden blev det genomsnittliga värdet 
4,6. Just tillgången på leverantörer och kunder gör att företagen gärna vill 
stanna kvar i regionen. ”Vi har vårt nätverk här, vi har ganska lätt att ta hjälp 
av företag i regionen. Vi lägger ut mycket, vi har blivit lite större nu och har 
lite svårt att tillverka prototyper och sådant då har vi möjlighet att köpa in de 
tjänsterna.” (företag 8). Det är ofta de personliga kontakterna som avgör 
vilka som blir tillfrågade enligt företagen. 

 Ett annat tecken på att det finns en hög nivå av tillit mellan företagen i 
regionen är att de ofta inte är så noga med att skriva kontrakt när de utför 
arbete åt varandra. Detta gäller då företagen köper in maskiner, produkter 
och även när de säljer sina varor och i vissa fall tjänster till andra företag.  

Ett handslag räcker. Jag är ansvarig för en marknad och där har vi inga kon-
trakt alls. Det är säkert dumt, en dag åker man säkert dit, men så fort du skri-
ver kontrakt så kostar det säkert 2-3% mer på priset för att säkra sig. Men den 
dagen det brinner till ordentligt då hjälper inte relationen. Visst finns det kon-
trakt men ett handslag är det viktigaste för långsiktiga relationer. (Företag 24) 

Även om företagen är medvetna om att avsaknad av kontrakt kan medför 
problem om en tvist skulle uppstå så är det en risk de är beredd att ta för den 
långsiktiga relationen, eller som en företagare uttrycker det, ”man kan disku-
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tera vad som skulle hända om man hamnar i rätten, men jag hade tagit smäl-
len istället för att gå så långt. Men då gör man aldrig affärer med den igen. 
Fyra ögon och ett handslag ska räcka mellan oss mindre företag, naturligtvis 
måste man skicka en order och en orderbekräftelse.” (företag 5). Vid stora 
beställningar är det vanligare med kontrakt, inte minst för de som jobbar åt 
några av verkstadsindustrins större systemleverantörer till exempelvis inom 
bilindustrin. Där är kontrakten ofta så omfattande att företagen måste lägga 
ner mycket arbete för att sätta sig in i kontraktets utformning och detaljer.  

De nätverk som byggs upp mellan företagen förstärker också tanken om 
en regional samhörighet. Det behöver inte vara formella organisationer som 
Aluminiumriket utan även mindre formella som att företagen i en region 
känner varandra och kan hänvisa till varandra om en kund efterfrågar något 
som ligger utanför företagets inriktning. ”Jag kan ju ha en kund som inte är 
intressant för mig men ett annat företag har nytta av honom. Det är här nät-
verken är bra. Att man träffas.” (företag 5).  

6.2 Drivande företag och medleverantörssystem 
De allra flesta företag nämner någon gång under intervjuerna eller i enkäten 
betydelsen av drivande företag inom aluminiumindustrin. Sapa är det företag 
som nämns oftast och ses som anledningen till att det finns en aluminiumin-
dustri i regionen överhuvudtaget. Sapa anses vara det mest betydelsefulla 
företaget i regionen genom att de lägger ut mycket jobb på andra företag i 
aluminiumsystemet. Även företag som inte direkt arbetar mot Sapa anser att 
de är en drivande faktor för regionens aluminiumföretag.  

Anledningen till att vi hamnade här var att det fanns ett stort kunnande i regi-
onen och ett stort intresse för aluminium. Kommer det en bearbetningsfirma 
till så drar det till sig mer kunder och man får ett mycket större intresse för 
regionen. Skulle Sapa och Profilgruppen ligga utspridda så skulle det ge en 
mycket svagare region. (Företag 1) 

En del av regionens styrka uppfattas komma från huvudsakligen de två stora 
profiltillverkarna Sapa och Profilgruppen. Profilgruppen är dessutom en 
avknoppning från Sapa som byggt upp ett nytt framgångsrikt företag som nu 
är konkurrenter till sin tidigare arbetsgivare. Profilgruppen är inte det enda 
företag som avknoppats från Sapa. Flera företag i undersökningen har an-
tingen avknoppats från Sapa eller på andra sätt nyttjat Sapas nätverk genom 
att anställa tidigare arbetstagare från Sapa. I undersökningen är 15 företag 
avknoppningar från andra företag. 

De är viktiga. Anledningen till att det är ett gynnsamt klimat för aluminium 
är till stor del Sapas förtjänst som var först, och Profilgruppen som är en av-
knoppning och vi med. Sedan har vi knoppat av företag i vår tur, ett företag 
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än så länge. De har inte flyttat härifrån, marknaden är inte bättre någon an-
nanstans. Även om man kan säga att vi är överetablerade i Småland så är det 
fortfarande den största marknaden. (Företag 8) 

Både Sapa och Profilgruppen har en typ av medleverantörssystem där ett 
tiotal företag ingår som oftast blir tillfrågade om olika typer av uppdrag. 
Utanför den närmaste kretsen finns de övriga företagen som genom sina 
specialiteter kan bli tillfrågade dels av Sapa och Profilgruppen men även av 
medleverantörerna för att utföra en del av en större beställning. Medleveran-
törssystemen hos dessa stora företag är utformat så att de som jobbar mot 
Sapa ytterst sällan också jobbar mot Profilgruppen och tvärtom. Detta är 
något som Sapa och Profilgruppen har mer eller mindre som krav, framför-
allt de som ligger i den närmaste kretsen av medleverantörer. Detta kan leda 
till ett väldigt stort beroende för leverantörerna om endast en kund står för 
nästan hela orderingången.  

Sapa står för 95 procent av omsättningen. Sapas ledning har sagt att vi måste 
skaffa andra ben att stå på, de klarar inte att belägga oss fullt ut. Det proble-
met har de med många av medleverantörerna och i sina egna verkstäder idag. 
Man har inte lyckats sälja bearbetning fullt ut. Tappar Sapa en kund som be-
lägger mycket här som hände nyligen, då tappar vi 15 procent över en natt. 
Då slår det hårt här. Man hinner inte göra sig av med folk i tid. (Företag 2) 

Sapa och Profilgruppen anser att medleverantörerna är viktiga för deras ut-
veckling. Systemet av medleverantörer ger också möjligheten att ta in stora 
affärserbjudande då man räknar med leverantörernas kapacitet och kunskap 
att tillverka delar av produkten. Företagen har kapacitet att till viss del täcka 
produktionen men har inte för avsikt att producera allt själva. Det finns flera 
fördelar med att använda sig av medleverantörer, dels bygger medleverantö-
rerna upp en kompetens inom sina områden, dels fördelas riskerna vid en 
lågkonjunktur då de undviker att bygga upp alltför stor egen tillverkningska-
pacitet. Att medleverantörerna ligger i närområdet ser Sapa och Profilgrup-
pen som en fördel. De slipper långa transporter och väntetider, och närheten 
gör det också enklare att kontrollera och följa upp företagens kvalitet och 
leveranstider. Även när de är i behov av att förändra produkten är tiden för 
omställning kort, då de allra flesta medleverantörer ligger inom en radie på 
5-10 mil från respektive företag. Det finns givetvis undantag från detta, 
bland annat vad det gäller vissa långa serier som ibland beställs från utlan-
det.

Medleverantörssystemet utgör för många av de inkluderade företagen en 
viktig del av företagets nätverk både vad det gäller affärer och för utveckling 
av nya produkter och metoder. Vad det gäller utveckling av nya produkter 
och processer sätter de stora företagen press på sina leverantörer att leverera 
hög kvalitet till ett lågt pris. Sapa och Profilgruppen agerar ofta som system-
leverantör till andra industrier och är det företag som slutkunderna kommer i 
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kontakt med och beställer av. Medleverantörerna bearbetar och tillverkar en 
del av det som ska ingå i systemleveransen till kunden. Medleverantörerna 
konsulteras ofta innan affären går i lås mellan systemleverantören och kun-
den, dessa får då ge en offert på vad deras del av produkten kommer att kos-
ta. Det är inte ovanligt att slutkunden begär in offerter från både Sapa och 
Profilgruppen vilket leder till att stora delar av aluminiumklustret aktiveras 
för att kunna ge ett prisförslag, inte bara de som ingår i medleverantörssy-
stemet utan även de företag som i sin tur levererar maskiner och material till 
medleverantörerna. I vissa fall kan även medleverantörerna följa med ut till 
slutkunden för att se hur de kan optimera produktionen på bästa sätt, sedan 
arbetas en lösning på problem fram tillsammans. Eller som ett företag ut-
trycker det: 

Det gäller och vara lyhörd, nyfiken och känna att man kan göra det här, vara 
överens och hitta lösningar. Sapa vill ju att man hittar lösningar åt dem som 
man jobbar fram tillsammans, sedan när man hittar lösningen och ordern är 
hemma från Saab eller Volvo då kan man tänka – fasen det var ju teamarbete 
det här ju. (Företag 16) 

Genom medleverantörssystemet kan företagen få del av teknik och kunskap 
från bland annat Profilgruppen och Sapa och även tvärtom. Den insyn före-
tagen får i varandra kan stärka hela medleverantörssystemet genom att kun-
skapen kan spridas genom medleverantörerna och andra organisationer som 
företagen är medlem i. Inom medleverantörssystemet arrangeras emellanåt 
möten i Sapas eller Profilgruppens regi. Det händer även att man träffas utan 
deras överinseende vilket kan resultera i att företagen utbyter erfarenheter 
och hjälper varandra vid svårigheter och problem. Inom medleverantörssy-
stemet finns det en viss öppenhet mellan företagen. Samtidigt som företagen 
konkurrerar på vissa områden så samarbetar de på andra.  

Jag tror att det bygger på öppenhet och att alla har Sapa i botten. När det går 
bra är det tryck, när det går dåligt så blir det värre. Ofta är det så att inte alla 
företagen har det dåligt samtidigt. Det beror på att Sapa säljer till så många 
olika områden, det är sällan allt går dåligt. Om vi har lite att göra frågar vi 
om kan hjälpa till med något och har vi mycket så kan vi lägga på andra. Vi 
kan ta ett jobb och stå för det mot Sapa och lägga ut en del till grannen. Det 
är en styrka att kunna dela på det, det tror jag Sapa tycker också. (Företag 23) 

Företagen inom systemet kan ofta räkna med stöd för att klara både produk-
tionstoppar och möjligheten att hålla produktionen igång genom sämre tider. 
Under vissa perioder utjämnar företagen svängningar i orderingången genom 
att överföra produktion mellan varandra, ”grannen och jag byter några pallar 
och hjälper varandra” (företag 19), eller låna in och ut personal från andra 
företag, ”Det är positivt inom medleverantörssystemet att man kan låna ut 
folk eller låna folk när man har mycket att göra.” (företag 2). Företagens 
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arbetssätt tycks inte skilja sig i någon större utsträckning då de kan låna per-
sonal av varandra och även utföra arbeten åt varandra vid behov. Det finns 
inom medleverantörssystemet även förtroende och tillit mellan de ingående 
företagen.

Om jag lovat någon annan medleverantör att hjälpa dem med något och det 
finns en deadline så anstränger jag mig nog lite extra mot dem än jag skulle 
göra mot Sapa, för jag vill inte sätta dem i någon knipa gentemot Sapa. Det 
känner jag att det är en hederssak oss emellan, och jag upplever att det är pre-
cis likadant tillbaka om någon lovat mig det så får jag det. Det var nog ännu 
starkare förr men det håller i sig väldigt bra ändå. De som inte sköter sig är 
nog inte så många. (Företag 22) 

Genom sina medleverantörskollegor kan företagen under relativt trygga för-
hållanden fördela arbetet gentemot Sapa eller Profilgruppen. Företagen kän-
ner ett gemensamt ansvar för att leverans sker på utsatt tid och med hög kva-
litet. För medleverantörerna innebär det en flexibilitet att inom systemet 
kunna avlasta en del av produktionen från det egna företaget, detta är inte 
minst viktigt för dem som jobbar med andra kunder än Sapa som kan ha 
svårt att kontrollera orderingången då företagen sällan vill tacka nej till ett 
jobb. Även om beroendet av enskilda kunder inom medleverantörssystemet 
är stort så vill företagen gärna ha andra kunder också, något som Sapa och 
Profilgruppen inte har något emot så länge det inte är någon direkt konkur-
rent till dessa och absolut inte Profilgruppen för Sapas del eller omvänt.  

Alla företag är inte beroende av Sapa eller Profilgruppen. En del jobbar 
mot andra branscher och har där kontakt med systemleverantörer som exem-
pelvis jobbar mot bilindustrin eller att de har en egen produkt som går direkt 
till slutkund. För dessa företag finns det andra nätverk som kan vara av bety-
delse och skapa en känsla av tillhörighet. Ett av dessa nätverk kan vara klus-
terinitiativet Aluminiumriket. 

6.3 Klusterinitiativet Aluminiumriket 
Organisationen Aluminiumriket har som mål att förbättra förutsättningarna 
för regionens aluminiumföretag. Aluminiumriket bildades 1999 med bidrag 
från Vinnova, Nutek, Sparbanksstiftelsen Kronan, länsstyrelserna i regionen 
och flera kommuner. Klusterinitiativet är öppet för alla företag i regionen 
Småland och Bleking som använder sig av aluminium eller har intresse av 
det. Organisationen hade 2003 cirka 80 medlemmar. Cirka 70 är företag, 
övriga tio medlemmar utgörs av kommuner där aluminiumindustrin är stor. 
Initiativet drivs genom ett bolag och har intäkter från medlemsavgifter base-
rade på företagens storlek, samt erhåller visst stöd från svenska myndigheter 
och EU. Genom att verka för forskning och utveckling, ombesörja riktade 
utbildningar och marknadsföra regionen som ett aluminiumkluster vill orga-
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nisationen utveckla företagen och regionen. Aluminiumriket arrangerar ock-
så seminarier, studieresor till mässor och företag som kan vara av intresse för 
medlemmarna. Organisationen samarbetar med högskolorna i regionen för 
att dessa ska undervisa i till exempel aluminiumkonstruktion på ingenjörsut-
bildningarna. I samarbete med Gjuteriföreningen har de även format Alumi-
niumrikets industriforskning (Alif) till stöd för medlemmarnas utveckling. 
Aluminiumriket gick i januari 2007 ihop med Svenskt Aluminium, som var 
en nationell medlemsorganisation för aluminiumföretag, och bildade Alumi-
niumriket Sverige. När begreppet Aluminiumriket används i texten avses 
den ursprungliga organisationen och dess medlemmar.  

I regionen finns förutom Aluminiumriket även flera andra så kallade klus-
terinitiativ som riktar sig mot andra delar av industrin, bland annat ”Tunga 
fordon”. Utöver detta finns det även ett antal kommunbaserade och länsbase-
rade organisationer för att främja företagandet med olika typer av tjänster till 
exempel Nuvab i Vetlanda kommun, Länsteknikcentrum Kronoberg och 
Teknikcenter i Jönköping och Almi. Företagen kan också välja att vara med-
lem i branschorganisationer som till exempel Gjuteriföreningen som finns i 
Jönköping. Sedan finns det flera andra mindre sammanslutningar som består 
av företagsledare som träffas av både sociala och affärsmässiga anledningar.  

Aluminiumriket ger en del företag en känsla av samhörighet och ger regi-
onens aluminiumföretag en identitet, ”Vi tillhör Aluminiumriket, det är vår 
region.” (företag 3). Att regionen förknippas med en effektiv och professio-
nell aluminiumindustri kommer alla företag i systemet till godo, medan med-
lemmarna även får tillgång till kontakterna och nätverken inom Aluminium-
riket.

Det är viktigt att vara medlem i sådana här nätverk. Det är egentligen det som 
är vår kärnkompetens, vilket nätverk vi har. Det andra inte har är exakt det 
nätverk du har, det är jätteviktigt. Det är en del i hur vi utvecklas och betyder 
mycket för det. (Företag 25) 

Nätverksmöjligheterna är något som uppskattas och utnyttjas av medlem-
marna. Genom olika företagsbesök, utbildningar och seminarier lär företagen 
känna varandra bättre vilket i förlängningen kan öka möjligheten för affärer.  

Man lär känna varandra och man har lättare att göra affärer med varandra. Vi 
försöker hjälpa varandra. (Företag 7) 

Aluminiumriket bygger också upp en idé om att företagen ingår i samma 
kluster som blir starkare om alla deltar. Företagen uppfattar inte alltid med-
lemskapet som en rent affärsmässig fördel utan fördelen ligger i att de lär 
känna varandra och att det skapas tillit mellan företagen. Något som kan 
främja möjligheterna till samarbete och innovationer är just graden av tillit 
och förankring i den lokala miljön. Det kan få en direkt betydelse för fram-
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gången för företagen. Känslan av att ingå i samma sällskap som de stora 
företagen inom regionens aluminiumindustri är något som företagen upp-
skattar. ”Affärsmässigt kanske det inte gör så mycket men det främjar ju 
samhörigheten och samarbetet att man sitter på samma föreläsning som 
Sapa.” (företag 1). Den affärsmässiga betydelsen tonas ner vilket också föl-
jande citat ger uttryck för:  

Jag tycker vi får något, dels att vara med och synas och att finnas med i deras 
kataloger och vara med på en del träffar så folk får reda vilka vi är och vad vi 
kan. (Företag 8).  

Medlemmarna uppskattar också den bevakning av vad som händer bland 
aluminiumföretagen både lokalt, regionalt och globalt. Omvärldsbevakning 
är något som många medlemmar nämner som en viktig del av Aluminiumri-
ket. Organisationen anordnar också medlemsresor till mässor och företag 
inom och utom Sverige vilket i många fall uppskattas av både de som deltar 
och de som senare får informationen genom nätverken av vad som setts och 
gjorts på dessa, ”så där får vi ju automatiskt reda på vad som händer i klust-
ret.” (företag 9). 

Av de företag som besvarade enkäten var 36 procent medlemmar i klus-
terinitiativet Aluminiumriket. Medlemmarna är relativt neutrala till Alumi-
niumrikets betydelse för företagets affärsrelationer och organisationens på-
verkan på företagets utveckling av produkter och processer.  

Figur 16. Aluminiumrikets betydelse för affärsrelationer respektive betydelse för 
företagens utveckling av produkter och processer, endast medlemmar. Sexgradig 
skala, från 1 oviktiga till 6 mycket viktiga. Källa: Enkät. 
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En del, huvudsakligen mindre, företag anser sig inte ha någon större nytta av 
sitt medlemskap eller har inte börjat använda organisationens tjänster. Det är 
ingen ovanlig kommentar att: ”Vi har varit med ett par år, jag vet inte riktigt 
varför. Vi kanske utnyttjar det på fel sätt. Det finns ju mycket diskussions-
grupper men vi har ingen nytta av det” (företag 15). Att de inte nyttjar Alu-
miniumriket förklaras ofta med att de har tidsbrist eller att det inte finns nå-
got i verksamheten som riktar sig just mot det företagets specialisering.  

De som inte är medlemmar har valt att inte vara det av olika anledningar. 
En anledning, enligt ett av de intervjuade företagen är att ”Vi bygger våra 
egna nätverk, de [Aluminiumriket] är ingenting jag saknar. Samtidigt vet jag 
inte vad jag missar. Men ofta är det förenat med rätt mycket kostnader” (fö-
retag 11). Företaget anser att de bygger sina egna nätverk bättre själv och 
undviker dessutom den kostnad som är förenat med medlemskap i organisa-
tionen. De allra flesta medlemsföretag som intervjuats är dock av uppfatt-
ningen att det på många sätt lönar sig att vara medlem i Aluminiumriket.  

I regionen finns dessutom flera olika organisationer som till viss del kon-
kurrerar om samma medlemmar. Många företag i aluminiumindustrin är 
nischade mot olika inriktningar, varav de två största inriktningarna är profi-
ler och gjutning. För de som arbetar med gjutning är Gjuteriföreningen ett 
alternativ till Aluminiumriket även om de två inte har riktigt samma fokus. 
Gjuteriföreningen är mer tekniskt inriktad och Aluminiumriket mer inriktat 
på en högre systemnivå där alla kan ingå. Konkurrensen mellan de två blir 
ett problem för en del företag som förväntas vara med i båda. ”Vi är med i 
Aluminiumriket och Gjuteriföreningen. Aluminiumriket får vi inte ut någon-
ting av. Gjuteriföreningen får vi betydligt mer av, /…/ de har ju simuleringar 
och dataprogram, där får man tips och råd. Jag tycker de fungerar bra.” (fö-
retag 15). Beroende på vilka behov företaget har kan den ena kännas mer 
relevant än den andra. Problemet för gjuteriföretagen är att de inte alltid vet 
vilken organisation som är bäst att vara medlem i. Företagen menar att det 
vore bättre om de båda organisationerna kunde samarbeta närmare så de 
slipper betala dubbla avgifter. Svenskt Aluminium är en nationell organisa-
tion inom aluminiumindustrin för företag som har aluminium som strategiskt 
material. Där återfinns grossister, producenter och leverantörer, vilka huvud-
sakligen är relativt stora företag i jämförelse med medlemmarna i Alumini-
umriket. De större företagen i regionen Småland-Blekinge är medlemmar i 
båda medan de mellanstora och mindre företagen ofta kluvna till vilken or-
ganisation de bör vara med i. 

Aluminiumriket och Svenskt aluminium. Jag hade gärna sett att de här två 
blev en, det känns ju vansinnigt att vara med i två. (Företag 3) 

Företaget i citatet ovan fick rätt, som tidigare nämnts har dessa två organisa-
tioner nu gått ihop och bildat Aluminiumriket Sverige.  
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De områden som medlemmarna anser att Aluminiumriket bör satsa på att 
utveckla är ”samverkan med den internationella aluminiumindustrin”, däref-
ter ”bygga affärsnätverk” och ”föra aluminiumindustrins talan” samt ”mark-
nadsföring”, se figur nedan. Minst viktigt att utveckla inom Aluminiumriket 
anser medlemmarna vara ”forskning och utveckling” respektive ”teknisk 
utbildning”. Att företagen önskar en ökad samverkan med den internationel-
la aluminiumindustrin kan vara ett tecken på att det är en sådan sak som 
företagen inte själva klarar av utan är ett område som de gärna låter en 
gemensam organisation hantera. Många av Aluminiumrikets medlemmar är 
relativt små och har inte kapacitet att hålla sig ajour med allt som händer 
runt om i världen. De stora företagen har förmodligen en annan möjlighet att 
hantera sådana frågor själva inom företaget. En satsning på att bygga affärs-
nätverk mellan företagen prioriteras också högt i undersökningen, detta kan 
också vara en sak som lämpar sig för en klusterorganisation att arbeta med 
då den initiala kontakten mellan företag innebär en osäkerhet om det lönar 
sig att inleda en relation innan de egentligen vet vad nyttan blir.  

Figur 17. Områden som klusterinitiativet Aluminiumriket bör satsa på att utveckla. 
Sexgradig skala, från 1 oviktiga till 6 mycket viktiga. Källa: Enkät. 
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alla som verkar inom samma områden då de kan påverka politiker vad det 
gäller exempelvis infrastruktur och utbildningar. Även att marknadsföra 
regionen som en duktig producent av aluminiumprodukter spiller över på 
dem som inte är medlemmar. Skillnaderna är inte särskilt stora mellan grup-
perna men tendensen är att de medlemmarna vill ha mer av det som bara är 
tillgängligt för dem, medan icke-medlemmarna tycker generella åtgärder är 
viktigare.

6.4 Sammanfattning 
Fokus i detta kapitel har legat vid att studera regional förankring och förtro-
endefulla relationer, såsom tillit, mellan företag i aluminiumklustret. Tre 
faktorer har bidragit till att skapa förankring i regionen. Den första är företa-
gens känsla av tillhörighet genom att de delar vissa normer och värderingar. 
Den andra handlar om den typ av medleverantörssystem som SAPA och 
Profilgruppen använder sig av för att organisera sina leverantörer. Den tredje 
faktorn är kopplad till klusterinitiativet Aluminiumriket. Initiativet har stärkt 
tillhörigheten mellan företagen i regionen genom att bland annat skapa ge-
mensamma kontaktytor, marknadsföra regionen och lyfta fram aluminium 
som en spännande och dynamisk bransch. Tillsammans har dessa tre delar 
skapat ett gemensamt normsystem, vilken i sin tur kan underlätta kunskaps-
flödet mellan företag.  

De flesta intervjuade företagen uppger att de känner en samhörighet med 
och en tillit till andra företag i regionen. Det är dock inte självklart att de 
uppfattar sig själva som aluminiumföretag, då vissa företag uppger att de 
snarare känner att de har mer gemensamt med företag i andra typer av bran-
scher. Däremot framkommer dock att företagen känner sig som en del av ett 
större system, eller kluster, med inriktning mot aluminium och att det är den 
samhörigheten som förenar företagen i den regionala miljön. 

En fördel med den regionala förankringen anser företagen vara att många 
hellre gör affärer i den egna regionen än på andra ställen, vilket gör att af-
färsaktiviteten hålls hög inom regionen. Fördelen är inte alltid relaterade till 
priset, utan snarare att företagen får en bättre service och blir prioriterade vid 
exempelvis köer vid produktionstoppar etc. De personliga kontakterna är 
viktiga för affärerna, dessa gör det lättare att lägga ut jobb och underlättar att 
få in jobb.

Inom regionen finns det två stora profiltillverkande företag, Sapa och Pro-
filgruppen, som är viktiga för en stor del av regionens övriga aluminiumföre-
tag. Båda företagen använder sig av en typ av medleverantörssystem där de 
knutit ett tiotal fristående företag nära till sig. Inom medleverantörssystemet 
lägger företagen de allra flesta av sina affärer. De stora företagen spelar en 
viktig roll då det inte sällan är deras ingenjörer eller upphandlare som har 
bäst insyn i företagen som ingår medleverantörssystemen och kallar företa-
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gen till gemensamma möten. Aktörerna inom medleverantörssystemet kan 
dock träffas även utan Sapa och Profilgruppens översyn. Det sker inte med 
någon regelbundenhet, men när något företag stöter på problem så händer 
det att delar av medleverantörssystemet träffas för att lösa detta. Vid dessa 
tillfällen hjälper företagen varandra för att inför Sapa eller Profilgruppen 
lösa problem de står inför. Krav företagen emellan på direkt kompensation 
för den kunskap de bidragit med in i systemet finns inte, utan företagen har 
den höga nivån av tillit att de räknar med att få tillbaka när det behövs. En 
hög nivå av tillit gör att hastigheten och intensiteten på kunskapsspridningen 
hålls hög (Maskell et al. 1998). Att vara en del av medleverantörssystemet är 
en trygghet så länge det finns mycket jobb, men vid sämre tider så kan de 
drabbas hårt av ett alltför stort beroende av enskilda kunder. 

Den tredje faktorn som ligger bakom en del av förankringen i den regio-
nala miljön är klusterinitiativet Aluminiumriket. Möjligheten för företagen 
att träffas inom de mer informella formerna som erbjuds genom Aluminium-
rikets försorg uppskattas högt av medlemmarna. Att inte enbart träffa sina 
kollegor och konkurrenter i affärssammanhang påverkar företagens känsla 
av att de har något gemensamt. De kontakter som skapas underlättar kun-
skapsspridningen mellan företagen och ger alternativa kontakter för att 
genomföra gemensamma utvecklingsprojekt, vilka skapar möjligheter för 
den tysta kunskapen att spridas (Gertler 2003). Kontakterna inom Alumini-
umriket hjälper till att bygga upp förtroende och tillit mellan företagen samt 
skapar ytterligare förankring i regionen, vilket anses vara en viktig funktion 
för institutioner (Storper 1997; Porter 2002). De flesta medlemsföretagen 
uppger att kostnaden för medlemskapet betalar av sig, om inte i direkta af-
färsuppgörelser så genom att det skapar tillit mellan företagen och potentiel-
la, framtida samarbeten inom utveckling samt tillgång till viktig information.  

Klusterinitiativens roll som en mötesplats kan skärpa konkurrensen mel-
lan företagen då de relativt enkelt kan ha kontroll på konkurrenterna, men 
det kan också ge information om delar av industrin som företagen själva har 
mindre ingående kunskap om. Genom att företagen vet vad andra företag 
kan om olika saker kan de minska sina kostnader när ny kunskap eftersöks.  

Det finns inom klustret en hög nivå av tillit och tack vare den kan tyst 
kunskap relativt enkelt förmedlas mellan företagen. Den höga tilliten där 
värderingar, normer och kultur delas fungerar som ett smörjmedel för sam-
arbeten (Storper 1994). När företagen bygger upp relationer mellan varandra 
skapas samtidigt ett förtroende för varandra som kan användas i andra situa-
tioner, exempelvis när de vill utveckla en ny produkt eller process. En ökad 
tillit mellan parterna minskar även risken för att någon part ska missköta sina 
åtagande gentemot den andre (Maskell et al. 1998). Att bygga ett förtroende 
inom grupper av företag på det sätt som sker inom klusterinitiativet och ge-
nom medleverantörssystemen ger goda förutsättningar för spridning av kun-
skap och innovationer, inte bara mellan dessa företag utan även mellan kon-
kurrenter eller till andra företag inom klustret. En del företag är delaktiga 
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både i klusterinitiativet, medleverantörssystemen eller i andra grupperingar 
vilket gör att när kunskapen väl sprids i någon av grupperingarna så kan den 
förmedlas relativt snabbt genom hela klustret.  



7 Arbetskraft som lokaliseringsfaktor och 
arbetsmarknad som agglomerationsfördel 

Under de senaste åren har en del av forskningen inom ekonomisk geografi 
riktat intresset mot den lokala arbetskraftens roll när det gäller att sprida 
kunskap och bidra till innovationer. Inspirerade av Marshall (1890) har fors-
kare åter börjat se arbetskraften som en av de viktigaste beståndsdelarna i ett 
rumsligt agglomererat industriellt system (Power & Lundmark 2004; Bathelt 
et al. 2004; Wictorin 2007; Bienkowska 2007; Eriksson et al. 2007). I en 
region med många anställda inom liknande eller relaterade branscher bygger 
arbetskraften upp en för företagen attraktiv kompetens. Betydelsen av en 
skicklig och erfaren arbetskraftspool i en region med likartad och relaterad 
industri är till nytta inte bara för företagens kompetensförsörjning utan även 
för arbetstagaren som har fler företag att välja mellan och inte behöver känna 
sig uppbunden till ett och samma företag under hela yrkeslivet (Krugman 
1991; Marshall 1890). En eftertraktad arbetskraft kan utgöra en positiv loka-
liseringsfaktor för andra företag inom samma bransch som har behov av 
denna arbetskraft, vilket i sin tur även arbetskraften har nytta av. Specialise-
rad arbetskraft och specialiserade företag antas förstärka en regions närings-
livsinriktning. När fler företag inom samma bransch tillkommer och arbets-
kraftens växer både storleksmässigt och kunskapsmässigt skapas en attraktiv 
miljö för utveckling och kunskapsöverföring. 

Direktkontakt sker genom att företagen på olika sätt interagerar och ge-
nom att arbetskraften byter arbetsgivare. En agglomeration av likartad och 
relaterad verksamhet kan underlätta rörlighet på den lokala arbetsmarknaden. 
Rörlighet på arbetsmarknaden kan då leda till spridning av arbetskraftens 
tysta kunskap. Arbetskraftens mobilitet kan ses som en möjlig förklaring till 
varför regionala kluster blir konkurrenskraftiga då individer genom arbets-
platsbyte eller företagsbyte tar med sig kunskap från det ena företaget som 
sedan kan implementeras i ett annat (Power & Lundmark 2004), eller att de 
kombinerar tidigare kunskap med kunskap från den nya arbetsgivaren. Kun-
skap sprids och överförs främst genom att kvalificerad arbetskraft cirkulerar 
mellan företagen (Pinch & Henry 1999). Det humankapital som arbetskraf-
ten innehar är viktigt för att nya upptäckter ska bli innovationer, utvecklas 
och absorberas för att ge ökad ekonomisk tillväxt (Romer 1990; Grossman & 
Helpman 1991). 
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I detta kapitel är materialet hämtat från enkätmaterial, intervjuer och en 
bearbetning av databasen PLACE som innehåller statistik bland annat om 
sysselsättning, inkomst, utbildning och kopplingar till geografisk lokalise-
ring för både arbetsplats och bostadsort. I kapitlet studeras arbetsmarknadens 
och arbetskraftens rörlighet och betydelse i klustret.  

7.1 Aluminiumklustrets arbetskraft 
Totalt har 19 935 personer vid något tillfälle varit verksamma inom alumini-
umklustret under perioden 1998-2002. Sista året för undersökningen, 2002, 
fanns det inom aluminiumklustret 220 arbetsställen fördelade på 189 företag 
med 12 830 anställda. Könsfördelningen är under perioden relativt stabil 
med drygt 70 procent män och knappt 30 procent kvinnor. Antalet anställda 
bland de 170 företag som funnits under hela perioden har ökat från 11 770 år 
1998 till 12 534 år 2002. 

SCB genomförde 2003 en jämförelse mellan utvecklingen i tillverknings-
industrin, informationsteknikbranschen och tjänstenäringarna. Denna visade 
att tillverkningsindustrin, förutom under några goda år i mitten på 1990-talet, 
minskat antalet anställda under 1990-talet. Tillverkningsindustrin i sin helhet 
minskade även 2003 med 2,7 procent och 1,6 procent 2004 (SCB 2006). En 
generellt negativ utveckling av antalet anställda inom tillverkningsindustrin 
till trots, så har de undersökta aluminiumföretagen vuxit med 6,5 procent 
under perioden 1998-2002. Flest anställda i aluminiumklustret fanns år 2000 
med cirka 13 500 personer, varefter antalet minskade något.  

Tabell 26. Antal organisationer, arbetsställe och individer i aluminiumklustret. 

År Antal företag Antal arbetsställen Antal individer* Andel kvinnor (%) 

1998 170 190 11 770 (11 770) 28,0 
1999 174 200 12 430 (12 400) 27,4 
2000 178 208 13 456 (13 313) 27,8 
2001 186 218 12 823 (12 630) 28,1 
2002 189 220 12 830 (12 534) 27,2 
*Under kolumnen ”Antal individer” redovisas inom parentes antalet anställda för de 170 
företag som varit verksamma under samtliga år 1998-2002. 
Källa: PLACE. 

Under perioden har antalet träffar i PLACE-databasen ökat från 170 till 189 
företag. Även antalet arbetsställen har ökat från 190 till 220. Ökningen kan 
bero på tidsdiskrepansen mellan de gällande mätåren och kartläggningens 
genomförande 2004, då organisationsförändringar, uppköp, byte av inrikt-
ning eller att de av någon anledning fått sitt organisationsnummer förändrat 
får genomslag. En del företag har även försvunnit under perioden. Det är en 



Kunskap och innovation i ett moget kluster 112

viss eftersläpning på tillgänglig information ur PLACE-databasen och när 
undersökningen genomfördes låg gränsen för tillgänglighet på år 2002.  

Av de totalt 19 935 personer som varit verksamma inom den studerade 
populationen under perioden 1998-2002 har cirka 7 300 varit anställda på 
något av företagen i aluminiumklustret under samtliga år. Nära 5 000 perso-
ner har varit inom systemet endast ett av åren. Av de cirka 12 800 individer 
som var aktiva 2002 har 57 procent varit inom aluminiumklustret under hela 
perioden. Det verkar som det finns en bas av arbetstagare som återfinns i 
klustret under lång tid som står i kontrast till den andra stora gruppen som 
består av dem som endast är verksamma ett år eller mindre, i denna grupp 
har drygt 35 procent inkomster under respektive års prisbasbelopp (cirka 
37 000 kronor). I tabellen nedan visas hur många år som individerna har 
varit aktiva inom aluminiumklustret. 

Tabell 27. Antal år inom aluminiumklustret 1998-2002. 

Antal år Antal individer Procent 

1  4 958  24,9  
2  3 162  15,9  
3  2 574  12,9  
4  1 900  9,5  
5  7 341  36,8  

Totalt 19 935  100  
Källa: PLACE. 

Av samtliga individer i den undersökta populationen så är de allra flesta 
födda i Sverige, 86 procent, vilket ger att arbetskraften till 14 procent utgörs 
av personer födda i andra länder. Det finns en grupp från övriga Norden där 
Finland står för ungefär hälften av de 450 individerna. Den arbetskraft som 
kommer från övriga Europa domineras av individer födda i Bosnien-
Hercegovina med nästan 700 personer och Jugoslavien med ungefär 350 
personer. Av de länder som ligger utanför Europa kommer ungefär en tred-
jedel från Vietnam. Minst 75 olika nationaliteter finns representerade i klust-
ret.

Tabell 28. Födelseregion för anställda i aluminiumklustret.

Födelseregion Antal individer Procent 

Sverige 17 117  86  
Övriga Norden 450  2  
Övriga Europa 1 546  8  
Övriga världen 822  4  
Totalt 19 935  100  
Källa: PLACE. 
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Flera företagare ger uttryck för att invandringen bidragit med ett välbehöv-
ligt arbetskraftstillskott och berättar att de hade haft det svårt att hitta perso-
nal lokalt på vissa positioner utan denna arbetskraft.  

Folk flyttar till Gnosjö för att det finns jobb. Vi har väldigt många bosnier här 
som får jobb, de vill inte ha bidrag utan vill göra rätt för sig. De är väldigt so-
ciala, inga problem. Vi vill gärna att de kan svenska och vi talar svenska på 
jobbet. Man kan diskutera en väldigt komplicerad sak på bosniska men man 
ska undvika det. Uttrycket ’det är ett fel som är trasigt’ har vi dock tagit till 
oss. (Företag 20) 

Ålderstrukturen för de som var aktiva i aluminiumklustret 2002 visar att den 
största gruppen anställda är mellan 30 och 39 år gamla, motsvarande cirka 
28 procent av de anställda. Denna ålderskategori består troligen av individer 
som är väl förankrade på arbetsmarknaden och förmodas inte lämna den i 
någon större omfattning för exempelvis utbildning eller tidiga pensioner. För 
åldern 20-29 och 40-49 är grupperna i stort sett lika stora. Individer över 60 
år gamla utgör cirka 6 procent. Cirka 1 procent har uppnått 65-årsåldern men 
jobbar kvar på företagen. 

Tabell 29. Arbetskraftens ålder 2002 (2002 års arbetskraft). 

Ålder Antal individer Procent 

Under 20 743  5,8  
20-29 2 697  21,0  
30-39 3 644  28,4  
40-49 2 733  21,3  
50-59 2 297  17,9  
60 eller äldre 716  5,6  
Totalt 12 830  100
Källa: PLACE. 

Med tanke på den allt högre inträdesåldern på arbetsmarknaden, beroende på 
bland annat längre utbildningar, är förmodligen de i gruppen under 20 år inte 
fast förankrade på arbetsmarknaden, här återfinns troligen ganska många 
med tillfällig anställning. De som är 30 år eller däröver är oftast färdig med 
sin utbildning och mer rotad i den lokala miljön. Det kan ge en kontinuitet 
för företagen då denna arbetskraft förmodligen flyttar mindre utanför de 
lokala arbetsmarknaderna i Småland och Blekinge och arbetsplatsbyten ofta-
re sker lokalt eller regionalt (företag 3). 
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7.2 Arbetskraftens rörlighet – varifrån, varthän? 
Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden är omfattande och utgör en del 
av en ständigt pågående näringslivsomvandling. År 2000 bytte cirka 500 000 
personer arbetsgivare, cirka 400 000 personer nyrekryterades och runt 
280 000 lämnade arbetskraften (SCB 2003). Rörligheten kan bero på både 
strukturella förändringar i ekonomin och individers val. På arbetsmarknaden 
finns en rörlighet mellan olika branscher och företag, ibland byter arbetsta-
gare arbete som ett led i karriären i andra fall för att arbetstillfället försvin-
ner.

När vissa delar av näringslivet stagnerar eller minskar i omfattning går 
förhoppningsvis andra delar bättre och kan ta emot den arbetskraft som söker 
sig till nya branscher. Avstannad utveckling inom ett näringslivssegment gör 
att kapital söker sig till mer dynamiska delar av näringslivet där den förvän-
tade avkastningen är högre. I dessa delar skapas arbetstillfällen vilket gör att 
arbetskraften kan söka sig dit och bidra till omvandlingen. En minskning av 
antalet anställda kan givetvis bero på andra saker, som till exempel automa-
tisering som också kan påverka antalet anställda inom en viss bransch. Ar-
betskraftens rörlighet kan på så vis spela en roll som ett mått (av flera) på en 
branschs utveckling.

7.2.1 Arbetskraftsflöden i klustret 
Enligt företagen skapas i regionen en arbetsmarknad för personer med stor 
kompetens och erfarenhet av aluminium. En fördel med en specialiserad 
arbetsmarknad är att kompetensförsörjning kan ske genom att rekrytera per-
sonal inom regionen. Rörlighet på arbetsmarknaden inom ett kluster kan vara 
en konkurrensfördel då kunskap om tillverkning och rutiner kan spridas mel-
lan företagen. 

Att arbetskraften rör sig mellan företag är inte ovanligt. Totalt har 6 612 
personer kommit nya in i klustret mellan åren 1998 och 2002 medan 6 275 
har lämnat det. Under perioden tillkom således 337 personer netto.  Rörlig-
heten mellan företagen i klustret uppgick till 553 personer 1998-2002. De 
största flödena sker inte mellan företag i klustret utan med företag utanför. I 
jämförelse med en studie av bioteknikföretag i Uppsala, genomförd med 
liknande material (Waxell 2005), uppvisar aluminiumklustret relativt sett en 
lägre grad av rörlighet mellan företagen i klustret.  

Mellan 2001 och 2002 så bytte 138 personer företag inom klustret, medan 
1 444 personer tillkommit. Av de personer som fanns i systemet 2001 för-
svann till 2002 så många som 1 491 individer till företag i andra branscher 
eller regioner. Nettotillskottet för åren 2001-2002 blev negativt, minus 47 
personer. I relativa termer så bytte bara cirka en procent inom klustret medan 
cirka 12 procent av arbetskraften var nya i aluminiumklustret och ungefär 
lika många lämnade arbetsmarknaden till förmån för företag utanför popula-
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tionen. Rörligheten för arbetskraften var cirka 13 procent bestående av per-
soner som bytt inom systemet eller lämnat det.  

Tabell 30. Rörlighet på företagsnivå. 
Kvar på samma 
företag i klust-
ret

Bytt före-
tag inom 
klustret

Bytt in till 
klustret

Bytt ut från 
klustret Netto in-ut 

1998-1999 10 015 127 1 680 1 289 391  
1999-2000 10 333 168 2 198 1 560 638  
2000-2001 11 016 120 1 290 1 935 -645  
2001-2002 10 799 138 1 444 1 491 -47  
Totalt 1998-2002  553 6 612 6 275 337  
Källa: PLACE. 

Den genomsnittliga rörligheten för branschen ”övrig tillverkningsindustri” 
(vilket möjligen skulle kunna motsvara en liknande mix av SNI-koder som 
den studerade aluminiumklustret) 2000-2001 är enligt SCB 18,1 procent 
nyanställda, 16,1 procent avgångna och 83,9 procent som stannar kvar (SCB 
2003). Motsvarande siffror för aluminiumklustret skulle vara 9,6 procent 
nyanställda, 14,4 procent avgångar och 81,9 som stannar kvar.  

Det största inflödet till industrin inträffade 1999-2000 då 2 198 personer 
bytte från företag utanför systemet in till klustret. Det året inträffade även det 
största nettoinflödet med 638 personer som kom till företagspopulationen i 
förhållande till de som lämnade. Nettovärdena för perioden börjar positivt 
men under de två sista åren har flödet ut ur systemet varit större än inflödet. 
Totalt sett har aluminiumklustret under mätperioden attraherat fler individer 
än det är som har lämnat detsamma.  

Ur intervjuerna med personer på företagen kan uttydas att de generellt ser 
rörligheten på arbetsmarknaden som både positiv och negativ. Det positiva 
motiveras ofta med att det blir en viss cirkulation på arbetsmarknaden där 
nya idéer kan spridas och arbetstagare med erfarenheter från andra företag 
ses ofta som en fördel. Det uttrycks också att företagen föredrar att anställa 
personal lokalt då dessa upplevs som mer rotade och stannar i företaget läng-
re. Det negativa med rörligheten är framförallt att företagen riskerar att bli av 
med den personal som har erfarenhet.  

Ett företag som var inne i en expansionsfas uttryckte vikten av ny perso-
nal som en viktig bidragskälla till ny information.  

Kompetensförsörjningen är relativt enkel i ett tillväxtföretag det är värre när 
man stagnerar, när man inte har någon omsättning [av personal] men fram-
förallt när man inte har någon input längre. (Företag 12) 

Som syns i tabellen ovan så stannar de allra flesta kvar på samma företag 
vilket förstärker företagens bild av att det är en låg personalomsättning i 
företagen. Detta beror enligt företagen på att det är bra arbetsplatser och 
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arbetsmiljöer, exempelvis ”det är ett roligt jobb, det är därför vi har så låg 
personalomsättning. Det är väldigt fint industriarbete, inga monotona arbets-
uppgifter. Det är varmt, skönt och inomhus, inga farliga material.” (företag 
5). Många företag delar den åsikten och de flesta uppger att de upplever rör-
ligheten på arbetsmarknaden som låg. Företagen behåller sin arbetskraft 
under lång tid och de flesta verkar inte benägna att byta arbetsgivare, ”vi har 
inte haft någon som slutat för att gå till något annat företag.” (företag 11) 

7.2.2 Rörlighet inom och utom regionen 
I figur 18 visas rörligheten av aluminiumklustrets arbetskraft schematiskt. 
De största inflyttningarna och utflyttningarna sker inom regionen Småland-
Blekinge. Flyttningarna uppvisar en tydlig regional karaktär. Inom Småland-
Blekinge har aluminiumklustret ett påtagligt positivt flöde, där det rekryterar 
fler än det är som lämnar. Trots att företagen anser att det är en låg personal-
omsättning så är det stor rörlighet på arbetsmarknaden vilket kan bero på 
förekomsten av många verkstadsföretag inom regionen. En del företag med 
närliggande produktion till aluminiumföretagen, inom annan metallbearbet-
ning eller som leverantörer till bilindustrin eller övrig industri utgör en viktig 
del av näringslivet i regionen och kunskapsbehovet på arbetskraften kan vara 
relativ likt för dessa företag. De största aktiviteterna i det regionala flödet 
står Jönköping och Växjö för. De är också de största arbetsmarknaderna i 
regionen och dessutom högskole- universitetsstäder. Tillsammans med Vet-
landa och Gislaved står dessa för cirka 60 procent av inflödet till alumini-
umklustret. Det är också dessa arbetsmarknader som tar den största andelen 
av utflödet från företagspopulationen. Rörligheten på de lokala arbetsmark-
naderna är kvantitativt sett störst där det finns mest arbetskraft. Det finns ett 
antal storleksmässigt mindre lokala arbetsmarknadsregioner där rörligheten 
är mycket låg. Under mätperioden rör sig cirka 70 personer in och ut ur 
klustret flera gånger. 
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Figur 18. Arbetskraftsflöden (företagsbyten) till och från aluminiumklustret och 
övriga Sverige, 1998-2002. Antal individer. Källa: PLACE (figur efter Waxell 
2005). 

Förutom det regionala flödet utmärker sig regionerna Skåne och Stockholm. 
Båda dessa regioner attraherar mer folk från aluminiumindustrin än de till-
för. Rörligheten mellan dessa regioner och aluminiumindustrin är förhållan-
devis liten i jämförelse med de regionala flödena. Till övriga arbetsmarkna-
der är det också en nettoförlust under perioden 1998-2002. 

Företagen använder olika rekryteringsstrategier. En del företag föredrar 
lokal arbetskraft medan det inte spelar så stor roll för andra. Flertalet av före-
tagen föredrar dock att rekrytera lokalt.  

Om någon flyttar hit för att få jobbet så har jag dålig erfarenhet av det. Jag 
har haft folk som flyttat hit men de har fortfarande sina rötter någon annan-
stans så förr eller senare så drar de tillbaka. (Företag 3) 

Förankringen i området ses som en fördel vid rekrytering. Detta är något 
som flera företag poängterar. Att vara lokalt förankrad gör personalen mer 
trogen till företaget och mindre benägna att lämna regionen i jämförelse med 
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om personalen kommer från andra delar av Sverige. Ett företag svarade på 
frågan om det spelar någon roll var personalen kommer ifrån? ”Egentligen 
gör det inte det, men visst är det enklare att rekrytera här. Har de sambo, 
hustru och annat så finns de här, annars måste du nästan se till att få jobb till 
dem också.” (företag 23). Att rekrytera utanför regionen kan medföra att 
företagen känner ett ansvar att tillhandahålla arbete även för den medföljan-
de partnern.

I alla branscher sker en viss förändring av företagsstocken, en del företag 
kommer till medan andra försvinner. Detta är en ständigt pågående process 
som ger rörelse på arbetsmarknaden. En taktik för att nyttja denna cirkula-
tion ger följande citat prov på. 

Vi försöker rekrytera lokalt och jag vet att det finns företag som går väldigt 
dåligt så vi avvaktar och ser vad som händer. (Företag 8) 

Företaget hoppas på så sätt komma över en del av den kompetens som finns i 
regionen och slippa göra rekryteringar direkt från andra företag eller anställa 
personal som inte har den lokala anknytningen. När arbetskraften rör sig 
mellan företagen tar de med sig rutiner och kunskap från tidigare arbetsplat-
ser vilket kan integreras i det nya företaget.  

Omsättning på arbetskraften är bra, de kan komma in och se med nya ögon, 
man får in folk som är duktiga och få nya idéer. (Företag 12) 

Detta kommer inte enbart det enskilda företaget till godo utan flera företag 
nämner att det är bra för hela regionen om personalen då och då byter ar-
betsplats, ”Det ser jag som väldigt positiv för regionen att man byter arbets-
plats ibland.” (företag 7). Företag som söker ny kunskap kan erhålla detta 
genom att anställa personer med lång erfarenhet eller med en utbildning som 
passar företaget, det bästa vore givetvis en kombination av de två. Företagen 
vill inte gärna bli av med dem som bär på lång erfarenhet som kan vara en 
viktig del för företagets välbestånd.  

Det är både och, beror på vilken tjänst de har. Det kan vara positivt ibland. Vi 
har haft trotjänare i 20 år som vill göra något annat då får man acceptera det. 
De vill man inte bli av med. (Företag 20) 

Företagen kan också se det positiva i att det finns en rörlighet på arbets-
marknaden bland annat genom att det kan fungera som en kanal ut för perso-
nal vars kompetens inte riktigt passat med företagets behov: ”Det är bra i 
vissa avseende när folk inte riktigt varit rätt man på rätt plats.” (företag 5). 
Företagen uppskattar den kunskap arbetskraften får genom att arbeta på flera 
olika företag under sitt yrkesverksamma liv. Att byta arbetsplats ger persona-
len kunskaper som företagen starkt efterfrågar.
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Man borde inte vara mer än 10 år på en arbetsplats. Det är en merit att byta, 
man blir väldigt smal om man inte byter. Är man på ett stort företag blir det 
rotationer men annars blir man väldigt smal. (Företag 18) 

Inom större organisationer kan personalen byta avdelning utan att byta ar-
betsgivare, för ett mindre företag kan arbetskraften bli för specialiserad en-
ligt en del av företagen, de blir väldigt bra på det de gör men man har ingen 
bredd på kunskapen vilket kan skapa problem när produktionsinriktning 
förändras.

Kompetent och specialiserad arbetskraft är en förutsättning för att företa-
gen och regionen ska utvecklas på ett bra sätt. Arbetskraften kan genom att 
byta arbetsplats medverka till att sprida kunskap mellan företagen. Med av-
seende på arbetskraftsflödena mellan företagen inom aluminiumklustret i 
regionen har denna varit relativt låg i jämförelse med det stora antal indivi-
der som byter företag till och från aluminiumklustret. Det är mellan regio-
nens arbetsmarknad och klustret som de allra största flödena finns och då 
ofta från företag som inte är en del av aluminiumindustrin. De individer som 
byter ut från aluminiumklustret har i de flesta fall gått till en annan arbetsgi-
vare inom regionen. Under den period som studerades har det tillkommit 
något fler arbetstagare till aluminiumföretagen än det är som lämnat den. 
Under de sista åren på mätperioden har dock utflödet varit större än inflödet 
av arbetskraft. Den regionala arbetsmarknaden och arbetsmarknaden för 
aluminiumklustret är väl integrerad, då nästan alla byten görs mellan företag 
inom klustret och den regionala arbetsmarknaden.  

7.3 Arbetskraftens utbildning och erfarenhet, företagens 
kompetensförsörjning
Företagen är inte entydiga när det gäller huruvida det är problematiskt eller 
inte att hitta den kompetens som behövs. Flera ger uttryck för att det kan 
vara svårt att både hitta erfaren personal och folk med en relevant utbildning, 
andra säger sig inte ha några problem med att hitta den personal de söker.

Ett sätt för företagen att skaffa sig personal är att anställa folk som vill 
byta arbetsplats. Att göra riktade rekryteringar från konkurrenter är något de 
flesta företagen försöker undvika då det riskerar att uppfattas fientligt även 
av andra företag än det drabbade.

Den förvärvade erfarenhetens betydelse är något som flera företag lyfter 
fram som väsentligt för att företaget ska vara framgångsrikt. En del företag 
knyter ihop detta med förmågan att kunna tillverka specialiserade och kund-
anpassade produkter för att kunna konkurrera med låglöneländer.  
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Vi måste värna om de här, det är en gammal hantverkstradition och de be-
hövs för de här små serierna det kan du inte beställa ifrån Kina då blir det på 
tok för dyrt. (Företag 3) 

Det är personal med en uppbyggd kompetens som många företag anser vara 
det som inte finns tillgängligt i betryggande utsträckning. Aluminiumindu-
strin är en relativt gammal industri som funnits i regionen mer än 40 år, men 
trots det är det ett vanligt återkommande problem för företagen när de ska 
rekrytera. ”Erfaren produktionspersonal är oerhört svårt att finna” (företag 
8). Det finns en stor erfarenhet hos arbetskraften som företagen gärna vill 
nyttja. Företagen har svårt att få tag i denna arbetskraft, men inte desto mind-
re är det rätt lokalisering för aluminiumbearbetning, ”man vill vara kvar i 
regionen för kompetensen finns ju här” (företag 9). De stora företagen har 
byggt upp en kompetens under en längre tid och bland annat Sapa nämns 
som en av anledningarna till att kompetensen byggs upp i hela regionen, 
”Sapa är över 40 år nu och det har byggts upp en kompetens här och en ar-
betskraft” (företag 7). Hela det industriella systemet runt aluminiumindustrin 
säkrar till viss del kompetensförsörjningen för företagen, genom att det ingår 
producenter och grossister, leverantörer av tjänster, bearbetning och maski-
ner: ”Jag ser stora vinster med underleverantörerna. De bygger totalt sett upp 
en kompetens” (företag 3). Ett företag säger att det skulle ta mycket lång tid 
att komma upp i den produktion de har idag om de skulle tvingas flytta då 
personalens erfarenhet är mer eller mindre oersättlig: ”Vi skulle inte kunna 
flytta till Orsa med de här maskinerna. Det skulle ta 20 år innan de var igång. 
Det är kompetensen hos folket som är viktig” (företag 25). 

Företagen uppfattar det som svårt att finna arbetskraft till en del av de po-
sitioner som behöver tillsättas i företaget. Svårigheter med att anställa inom 
vissa kategorier kan i förlängningen innebära ett hinder för utveckling och en 
möjlig orsak till att företag väljer att lämna regionen och söka personal på 
andra arbetsmarknader. Företagen har bland annat svårt att rekrytera erfaren 
produktionspersonal, se figur 19. Det är den erfarna personalen som är mest 
eftertraktad och svårfunnen för företagen i klustret. Det är dessa som kan 
företagets rutiner och är de som bäst kan hantera det rådande arbetssättet 
inom företaget och det skulle innebära en stor förlust för företagen att förlora 
dessa till en konkurrent. Övriga kategorier är inte lika svåra att finna perso-
nal till, inom kategorin ekonomer verkar det till och med ganska lätt att hitta 
personal.
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Figur 19. Svårighet att finna personal, fördelat på personalkategorier. Sexgradig 
skala, från 1 inga svårigheter till 6 mycket svårt. Källa: Enkät.

En anledning till att det kan vara svårt att hitta rätt personal är enligt företa-
gen den låga lönenivån i regionen. Även bristen på ett anpassat utbildnings-
system ses som ett problem och i de fall det finns har utbildningarna svårt att 
attrahera ungdomar. Mycket av yrkesutbildningen tvingas företagen att sköta 
i egen regi. Andra företag poängterar att det finns tillgång till kompetent 
arbetskraft som byggts upp under en längre tid och att personal även kan 
komma från andra branscher än aluminiumindustrin, vilket delvis kan förkla-
ra de stora flödena av arbetskraft inom regionen som visats tidigare i kapit-
let. Företagen söker huvudsakligen efter två typer av personal, dels de med 
relevant utbildning och dels personal med erfarenhet från branschen, helst 
ska dessa kombineras i samma person. Denna typ av personal är svår att 
finna. Avsaknaden av specialiserade utbildningar för arbetskraften är något 
som flera företag saknar och ser som ett framtida problem. 

 I dagsläget ser företagen i stor utsträckning själv till att utbilda sin perso-
nal, eller nyttja kompetensen hos samarbetspartners och leverantörer. Ett sätt 
att ta del av andra företags kunskap kan vara att anställda under perioder har 
sitt arbete förlagt till andra företag både inom och utom klustret. Detta verkar 
vara en vanlig företeelse hos många företag och en naturlig del för företag 
som sysslar med maskinkonstruktion eller konsulter. Anställda som under en 
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period tillfälligt befinner sig hos en samarbetspartner för ett gemensamt pro-
jekt eller av andra anledningar förmedlar en del av den tysta kunskap som 
den bär med sig, samtidigt som personen kan ta till sig kunskap från företa-
get som besöks. Detta kan bidra till att kunskap sprids mellan företagen. Av 
de företag som uppgivit att de utvecklat en ny produkt eller process har i 61 
procent av fallen haft anställda från det egna företaget på besök hos samar-
betspartnern eller att samarbetspartnern haft anställda närvarande i det egna 
företaget. Det sammanlagda utbytet av anställda mellan företagen uppgår till 
cirka 1100 arbetsdagar, med ett genomsnitt på 31 arbetsdagar per företag för 
den senast utvecklade produkter eller processer. Utbytet sker huvudsakligen 
av produktionstekniker och konstruktörer. Att företag som inte kan hitta rätt 
arbetskraft får förlita sig på sitt nätverk när det gäller att lösa problem eller 
utveckla processer och produkter lyfter Gertler (2001) fram som en viktig 
del för kunskapsspridningen i ett kluster.  

7.3.1 Arbetskraftens utbildning 
Ser man på utbildningsnivån visar det sig att de cirka 57 procent har gymna-
sial utbildning som högsta utbildningsnivå. Individer med endast grundskola 
som högsta utbildning utgör 27 procent av personalen. Sammantaget utgör 
gruppen utan eftergymnasial utbildning cirka 83 procent av arbetskraften. De 
övriga 17 procenten av arbetskraften har någon typ av eftergymnasial utbild-
ning eller forskarutbildning.  

Tabell 31. Högsta utbildningsnivå för samtliga individer i aluminiumklustret, ut-
bildningsnivå år 2002. 

Utbildningsnivå Antal individer Procent 

Grundskola max 9 år 5 301  27,0  

Gymnasial utbildning 10 922  55,6  

Eftergymnasial utbildning kortare än 2 år 1 318  6,7  

Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 2 069  10,5  

Forskarutbildning 22  0,1  

Totalt 19632  100  
Källa: PLACE. 

Utifrån enkätmaterialet framkom att företag med en större andel gymnasie-
utbildad personal har ett samband med ökat antal anställda medan det för 
företag med en större andel grundskoleutbildad personal finns ett samband 
med att företagen i mindre utsträckning har personaltillväxt, se tabellerna 19-
20.

I tabellen nedan visas den genomsnittliga utbildningen fördelad på ålders-
kategorier. Ju yngre personal desto högre utbildning, undantaget de som är 
under 20 år gamla. Den yngsta åldersgruppen har trots sin unga ålder en 
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högre utbildningsnivå än de som är 60 år eller äldre. Den högsta utbildnings-
nivån finns i den gruppen som är mellan 20 och 29 år. I denna grupp åter-
finns även majoriteten av individerna med forskarutbildning. En högre ut-
bildningsnivå i klustret kan vara en viktig faktor för att bibehålla och utveck-
la konkurrenskraften i framtiden. Utbildning kategoriseras på en skala mel-
lan 1-6 där 1-2 motsvara max 9-årig grundskola, 3 gymnasial utbildning, 4-5 
eftergymnasial utbildning och 6 forskarutbildning. 

Tabell 32. Utbildningsnivå per ålder, aktiva i aluminiumklustret 2002. Sexgradig 
skala.* 
Ålder Utbildningsnivå  
Under 20 2,3
20-29 3,2
30-39 3,1
40-49 2,9
50-59 2,4
60 eller äldre 2,0
*1-2 motsvarar max 9-årig grundskola, 3 gymnasial utbildning, 4-5 eftergymnasial utbildning 
och 6 forskarutbildning. 
Källa: PLACE. 

För att undersöka förhållandet mellan utbildningsnivå och rörlighet på ar-
betsmarknaden finns i tabellen nedan även värden för dem som är kvar på 
samma företag, de som byter mellan företagen som ingår i aluminiumklust-
ret, de som är nya på aluminiumklustret arbetsmarknad samt de som lämnat 
aluminiumklustret. Startår för mätperioden är 1998 vilket medför att inga 
värden för rörlighet och utbildning kan presenteras. Utbildningsnivån har 
ökat under perioden 1998-2002 från 2,71 till 2,85. Ökningen kan vara ett 
tecken på att aluminiumindustrin blivit något mer kunskapsintensiv under 
perioden. Det kan även vara ett utfall av den generellt högre utbildningsni-
vån i samhället och en inflyttning av mer välutbildad personal. 

Tabell 33. Genomsnittlig utbildning 1998-2002 för aktiva i aluminiumklustret för 
respektive år. Sexgradig skala.*

 1998 1999 2000 2001 2002 

Medelvärde 2,71 2,73 2,80 2,81 2,85 
Kvar på samma företag  2,71 2,77 2,79 2,83 
Byter inom aluminiumklustret  2,90 2,97 2,96 2,99 
Nya i aluminiumklustret  2,92 2,97 3,04 3,06 
Lämnat aluminiumklustret  2,93 3,09 3,08 3,02 
*1-2 motsvarar max 9-årig grundskola, 3 gymnasial utbildning, 4-5 eftergymnasial utbildning 
och 6 forskarutbildning. 
Källa: PLACE. 
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De som stannar kvar på samma arbetsplats har den har lägsta utbildningsni-
vån. Dessa ligger under hela perioden under genomsnittet för arbetskraften 
för respektive år. De som byter inom aluminiumklustret har generellt högre 
utbildningsnivå än genomsnittet och intar ett mellanläge mellan de som 
stannat kvar på företaget och de som är nya på aluminiumklustret arbets-
marknad. De som kommer in på aluminiumklustrets arbetsmarknad har en 
klart högre genomsnittlig utbildningsnivå, det rör sig om totalt 6 612 inflyt-
tare under mätperioden som tillför aluminiumklustret en högre utbildnings-
nivå. År 2002 hade klustret en inflyttning av individer med ett utbildnings-
snitt på 3,06, vilket är det högsta någon grupp uppvisar det året.  

Den sista kategorin gäller de som lämnar aluminiumklustret. Dessa om-
fattar en grupp på 6 275 individer med en klart högre utbildning än genom-
snittet. År 1999-2000 lämnade 1 560 personer aluminiumklustret, dessa hade 
en genomsnittlig utbildningsnivå på 3,09 vilket är det högsta värdet av alla 
grupper.

Utbildningsnivån ökar genom hela mätperioden och det är främst de yng-
re och de som kommer in i aluminiumklustret som tillför högre utbildnings-
nivåer. Det visar sig också att de som stannar på samma företag har lägst 
utbildning. Att arbetskraft som byter arbetsgivare har högre utbildning är 
tydligt och en hög utbildning tycks öka rörligheten på arbetsmarknaden. 
Detta gäller både för de som byter inom aluminiumklustret och de som byter 
in eller ut från systemet. Högsta utbildningsnivå 2002 hade de som kom från 
andra företag in i aluminiumklustret.  

En hög utbildningsnivå kan vara viktig för industrin. En omställning från 
tillverkning och bearbetning till att sälja produkter med kompletterande 
tjänster och vara flexibel i sin produktion kan kräva en högre absorptions-
förmåga. Företag med anställda med högre utbildning visar också oftare på 
personaltillväxt. Utbildning är inte en garanti för att denna process ska fun-
gera smidigare men kan förmodligen ge aluminiumklustret en fördel i en 
konkurrenssituation gentemot exempelvis lågkostnadsländer. I kombination 
med utbildning verkar också individer med erfarenhet och tyst kunskap vik-
tig för industrin.  

Förmågan hos företagen verkar vara relativt god vad det gäller att själv 
skapa nödvändig kompetens. Detta kan bero på en dålig infrastruktur vad det 
gäller utbildning med inriktning på aluminiumindustrin i regionen, vilket 
gjort att företagens situation är sådan att de måste internutbilda personalen. 
Personalen rekryteras från vitt skilda branscher och inriktningar. 

Vi anställer väldigt många från ’barn och fritid’ och ’handel’ som vi får sätta 
i skolbänken här. (Företag 5) 

För att hitta folk till sina företag värvas ofta personer med liten eller ingen 
erfarenhet av verkstadsindustri. De utbildningar som finns med inriktning på 
aluminiumindustrin har svårt att attrahera studenter. Det finns bland annat en 
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gymnasielinje med inriktning mot aluminium i Åseda som enligt företagen 
har svårt att fylla sina platser. De flesta tycker att det är bra att det finns ett 
utbildningsalternativ för dem som vill fördjupa sig i ämnet redan på gymna-
sienivå, men att det inte fungerar tillfredställande. 

Aluminiumgymnasiet, för att säkra kompetensen, ligger i Åseda. Tyvärr är 
det lite dåligt drag där. Bra utbildning men man vet inte vad ungdomarna vill 
göra idag, alla tycks vilja hålla på med media och tv. (Företag 13) 

Konkurrensen om ungdomarna är hård och för de flesta tycks inte verkstads-
industrin locka särskilt mycket, utan det är andra branscher som upplevs som 
mer spännande. Det finns en efterfrågan på ”rätt” personal, något som de 
flesta företagen verkar ha problem att hitta, eller som ett företag uttrycker 
det: ”Det finns ingen bra personal att få tag i. De saknar erfarenhet, utbild-
ning och inte minst så saknar de motivation” (företag 10). 

Många av företagen är oroliga för att de inte får tillgång till den personal 
som de behöver utan tvingas rekrytera personal som de normalt inte skulle 
anställa med utbildningar som inte stämmer överens med företagens inrikt-
ning, på gott och ont. En del företag kan se det som en fördel att anställa folk 
som de kan lära upp medan andra snarare ser det som en belastning. Förde-
len är att företagen kan påverka och utbilda personalen som de själva anser 
vara lämpligt, ”det är lätt att få tag i [personal]. Vi har plockat från teknisk 
linje och lärt upp internt, de kan man forma lite själv” (företag 22).  

Från högskolan visas en del intresse för företagen, några har haft studen-
ter som gjort examensarbete eller skrivit uppsatser om både teknik och orga-
nisation. Men det är på de lägre utbildningsnivåer som de flesta företagen ser 
problem, ”Stöd från högskola finns väl delvis, verkstadsskola är kanske inte 
rätt väg att gå folk som kommer in där är ofta de med låga betyg.” (företag 
14). Drivkraften hos en del personer på dessa utbildningar anses ofta inte 
vara tillräcklig, utan ett val som de gjort för att de inte kommit in på andra 
utbildningar. Kritiken mot att det saknas utbildningar med rätt inriktning för 
industrin är blandad, en del anser att det är fel på skolorna andra anser att det 
är ett större problem som rör hela samhället. Lojaliteten och samhörigheten 
mellan företagen och arbetskraften anses av vissa företag ha försämrats.  

Det stora problemet är att hitta rätt människor och det är inte skolans fel utan 
samhällets. Det är den bristande moralen och individualismen som gör att 
människor mer och mer tänker på sig själv och inte på företaget. (Företag 1) 

Rörligheten på arbetsmarknaden är förenad med både fördelar och nackdelar 
enligt företagen. En del ser det som en viktig process för att få tillgång till ny 
kunskap om teknik, tillverkning och styrning, andra ser det mer som en be-
lastning och en risk att bli av med duktig personal. Företagen uttrycker i 
intervjuerna att en rörlighet på arbetsmarknaden gynnar systemet som helhet 



Kunskap och innovation i ett moget kluster 126

då idéer och erfarenheter från ett företag sprids till ett annat och att arbets-
kraften kan bära på kunskap om processer, innovationer och ha tillgång till 
företagsnätverk som kan nyttjas. En del företag söker systematiskt efter per-
soner som kan komma in med ”nya ögon” gärna från något av de större före-
tagen. Det ger dessutom möjlighet att dra nytta av det kontaktnät som perso-
nen har byggt upp hos den tidigare arbetsgivaren. Det är dock inget företag 
som vill bli av med kompetent personal även om de ser fördelarna om de 
lyckas rekrytera personer med tidigare anställningar inom aluminiumindu-
strin. Det är förenat med ett stort tapp för företaget att bli av med erfaren 
personal. Företagen blir av med kunskap och den investering i internutbild-
ningar som många av företagen tvingas göra på grund av ofullkomlig infra-
struktur för specialiserad utbildning med inriktning på aluminiumbearbet-
ning. Att hitta en fullgod ersättare är svårt. Att lära upp en ersättare tar tid 
och pengar i anspråk.  

7.3.2 Inkomstnivå som indikator på kompetens 
Inkomstnivån kan belysa kompetens och erfarenhet på ett annat sätt än ut-
bildningsnivån. Den kan inte minst vara en bättre indikator på informell kun-
skap (Power & Lundmark 2004). För att möta marknadens krav på flexibili-
tet och innovationskapacitet kan en viktig faktor vara en hög formell utbild-
ningsnivå, men det är inte den enda faktorn som är avgörande för företagens 
innovationskapacitet. Arbetskraftens humankapital där även erfarenhet ingår 
är också av betydelse för den ekonomiska tillväxten (Romer 1990).  

Lönen för individerna inom aluminiumindustrin har utvecklats långsamt i 
jämförelse med den genomsnittliga löneutvecklingen inom verkstadsindu-
strin. Medelinkomsten är baserad på individer aktiva inom aluminiumindu-
strin för respektive år. Individer med en inkomst under ett basbelopp är bort-
tagna då dessa troligen arbetat tillfälligt på företaget. Verkstadsindustrins 
löneutveckling är beräknad utifrån SCBs genomsnittliga timlön för arbets-
kraften inom hela verkstadsindustrin i Sverige (SCB 2006). 

Tabell 34. Deklarerad årslöneinkomst inom klustret, över gällande prisbasbelopp 
för respektive år.

År Medelinkomst Medianinkomst Verkstadsindustrins 
löneutveckling 

1998 213 500 205 200 213 500 
1999 217 800 208 200 221 000 
2000 223 900 215 600 233 100 
2001 235 800 223 600 243 300 
2002 243 700 231 400 250 800 
Källa: PLACE. 

Medelinkomsten för aluminiumindustrin har utvecklats svagare än inom 
andra delar av verkstadsindustrin. För 2002 var den genomsnittliga lönen 
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243 700 kronor för anställda inom aluminiumindustrin medan verkstadsin-
dustrins snitt låg på 250 800 kronor. Medianinkomsten är något lägre vilket 
tyder på att ett antal personer tjänar relativt mycket mer än snittet, ett 30-tal 
personer ligger runt eller över en miljon i inkomst. Om aluminiumindustrin 
hade följt den generella utvecklingen inom verkstadsindustrin skulle genom-
snittliga löneinkomsten ligga 7 100 kronor högre än den gjorde 2002. Den 
låga lönenivån i regionen ses ibland som en fördel och ibland som en nack-
del. Nackdelen kommer sig av som ett företag säger: ”Jag kan se att det är ett 
problem med den låga lönenivån i Vetlanda och Gnosjö. Detta lockar inte till 
de bästa arbetstagarna.” (företag 16). Samtidigt blir företagens lönekostnader 
lägre i klustret än i många andra regioner i Sverige. 

Den lägsta genomsnittliga lönen för alla näringsgrenar återfinns i Små-
land, medan de högsta genomsnittliga lönerna finns i Stockholmsområdet. 
Detta kan enligt SCB (2006) bero bland annat på näringslivets sammansätt-
ning. De regionala skillnaderna är dock mindre för arbetare än för tjänste-
män (SCB 2006).

Lönen påverkas även av utbildningsnivå. En högre utbildning ger en ge-
nomsnittligt högre lön. Den största gruppen har gymnasial utbildning och 
utgörs av cirka 7 000 personer med en genomsnittlig inkomst på 231 000 
kronor år 2002, det vill säga en bit under den genomsnittliga löneinkomsten 
inom aluminiumklustret. Utbildning betalar sig verkligen inom aluminium-
klustret. Varje steg uppåt i utbildningstrappan ger ökad medelinkomst. Den 
som genomgått en eftergymnasial utbildning hamnar på en inkomstnivå 
långt över branschgenomsnittet. Det största hoppet sker mellan gymnasialut-
bildning och eftergymnasialutbildning kortare än två år, då den genomsnitt-
liga årsinkomsten ökar med 86 000 kronor. Högst inkomst har de med fors-
karutbildning med en medelinkomst 416 700 kronor. 

Tabell 35. Inkomst per utbildningsnivå, 2002 (över 2002-års basbelopp). 

Utbildning Medelinkomst Antal personer 

Grundskola kortare än 9 år 218 100 1 203 
Grundskola 9 år 221 200 1 897 
Gymnasial utbildning 231 300 6 712 
Eftergymnasial kortare än 2 år 317 300 741 
Eftergymnasial längre än 2 år 342 100 1 018 
Forskarutbildning 416 700 16 
Medelinkomst samtliga 243 700 11 587 
Källa: PLACE. 

Skillnaderna mellan utbildningsnivå och lön är statistiskt säkerställd, en hög-
re utbildning har en signifikant samvariation med högre inkomst. Detta skil-
jer sig från SCBs resultat om utbildningsnivå och lön från 2005 för arbetare i 
hela den privata sektorn där ett förhållande mellan lön och utbildning inte 
kan ses (SCB 2006). För tjänstemän inom den privata sektorn är förhållandet 
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däremot detsamma som inom aluminiumklustret, alltså högre utbildning ger 
högre inkomst. I tabellen ovan ingår både tjänstemän och arbetare.  

Påverkar rörlighet på arbetsmarknaden inkomsterna för arbetstagaren? I 
tabellen nedan undersöks medellönen för individer som stannat kvar i sam-
ma företag mellan 2001 och 2002 och för de som på bytt företag inom klust-
ret samt till eller ut från aluminiumklustret. Urvalet är begränsat till 2002 års 
arbetskraft och för inkomst över det gällande basbeloppet för året. Medellö-
nen är dessutom indelad i fyra kvartiler, där första kvartilen motsvarar me-
delvärdet för den fjärdedel av arbetskraften som har lägst inkomst och så 
vidare till kvartil fyra som innehåller den fjärdedel av arbetskraften med 
högst inkomst.  

Tabell 36. Årsinkomst och rörlighet 2002. Medelvärde i kronor per kvartil (över 
2002 års basbelopp).

Kvartil 1 Kvartil 2 Kvartil 3 Kvartil 4 

Kvar på samma företag 143 000  219 000 252 000 382 000 
Bytt inom aluminiumklustret 78 000  150 000 217 000 334 000 
Bytt till aluminiumklustret 79 000  158 000 232 000 407 000 
Bytt ut från aluminiumklustret 64 000  135 000 208 000 343 000 
Källa: PLACE. 

Överlag så återfinns den högsta inkomsten inom varje kvartil för den del av 
arbetskraften som stannar kvar på samma företag. Det finns dock ett undan-
tag och det är i den fjärde kvartilen där de som kommer utifrån och byter till 
en arbetsgivare i aluminiumklustret får en högre inkomst. Medelinkomsten 
för dessa ligger på 407 000, vilket är det högsta inom den kvartilen. De som 
stannar kvar på företagen har i fjärde kvartilen en inkomst på 382 000. De 
som byter inom klustret och ut från klustret har lägre inkomster. I samtliga 
kvartiler, utom fjärde, har de som byter ut från klustret den lägsta medelin-
komsten och den inkomst som här redovisas är den som erhålls hos den nya 
arbetsgivaren utanför klustret.  

Utifrån antagandet att kompetens och kunskap speglas i lön så försöker 
klustrets företag attrahera kompetens utifrån genom att erbjuda högre löner i 
aluminiumklustrets fjärde inkomstkvartil. Denna del av arbetskraften bär på 
något som är eftertraktat av företagen. Emellertid lönar det sig inte att byta 
företag inom klustret då de som stannar kvar på företagen generellt har högst 
inkomst. I intervjuerna uppger företagen att rörligheten överlag är mycket 
låg och en orsak till detta kan vara just att det inte betalar sig att byta arbets-
givare eftersom rörlighet inte påverkar löneutvecklingen positivt i de allra 
flesta fall. Det kan vara ett sätt för företagen att behålla kompetent och erfa-
ren personal.
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7.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har arbetskraften som lokaliseringsfaktor och arbetsmarkna-
den som agglomerationsfaktor stått i fokus. I ett kluster kan arbetskraftens 
rörlighet ha betydelse för företagens tillgång till kunskap och kompetens. 
När personal rör sig mellan olika arbetsplatser tar de med sig kunskap som 
kan kombineras med annan kunskap, vilket i sin tur kan utveckla både ar-
betskraften och företagen.

Enligt företagen är rörligheten på arbetsmarknaden förenad med både för- 
och nackdelar. En del ser rörligheten som en viktig process för att få tillgång 
till ny kunskap om teknik, tillverkning och styrning, medan andra ser den 
mer som en belastning och en risk att bli av med duktig personal. Därutöver 
uttrycker företagen i intervjuerna att rörligheten på arbetsmarknaden gynnar 
systemet som helhet, då idéer och erfarenheter från ett företag sprids till ett 
annat och att arbetskraften kan bära på kunskap om processer, innovationer 
och ha tillgång till företagsnätverk som kan vara svåra att få tillgång till på 
andra sätt.

Arbetskraftsflödena mellan företagen inom aluminiumklustret i regionen 
har varit relativt låg. Bara drygt 550 personer har under 1998-2002 bytt inom 
klustret medan det stora flödet finns för byten till och från aluminiumklustret 
(cirka 6 600 personer in i klustret och ungefär 6 300 ut). Flödena mellan 
klustret och regionens övriga företag kan ge nya kombinationer av kunska-
per som kan gynna industrin. Den regionala arbetsmarknaden och arbets-
marknaden för aluminiumklustret är väl integrerad, då nästan alla byten görs 
med den regionala arbetsmarknaden. Utbytet av arbetskraft med andra delar 
av industrin än den som ingår i klustret kan skapa möjligheter för nya kun-
skaps- och kompetenskombinationer. Denna typ av kunskapsöverföring kan 
fungera som ett komplement till den interna rörligheten inom systemet (Al-
meida & Kogut 1999; Dahl 2002). Det kan vara så att aluminiumföretagens 
efterfrågan på arbetskraft, vad det gäller erfarenhet, utbildning och kompe-
tens, är väldigt lik övriga branscher i regionen. En kompetent person inom 
aluminiumindustrin är förmodligen attraktiv även för andra företag och tvär-
tom och utgör samma typ av arbetskraft som enligt Dumais et al. (1997) kan 
utgöra en agglomerationsfördel.

Utbildningsnivån ökar genom hela mätperioden och det är främst de yng-
re och de som kommer in i aluminiumklustret som tillför högre utbildnings-
nivåer. Inflödet av ny arbetskraft är därför viktig för att höja utbildningsni-
vån inom klustret. Detta kan vara ett tecken på ett högre kunskapsinnehåll i 
företagens produkter, men kan också vara en effekt av att företagen anställer 
yngre personal med en generellt sett högre utbildningsnivå när den äldre går 
i pension eller av andra anledningar lämnar arbetsmarknaden. Det visar sig 
också att de som inte byter företag har den lägsta utbildningsnivån.  

Inkomstmässigt lönar sig en hög utbildning inom aluminiumklustret. De 
som genomgått en eftergymnasial utbildning uppnår en lönenivå långt över 
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den genomsnittliga och för varje steg uppför utbildningstrappan stiger in-
komsten markant. Det största hoppet sker mellan gymnasial utbildning och 
eftergymnasial utbildning kortare än två år. Högst genomsnittlig inkomst har 
de med forskarutbildning. Löneutvecklingen inom aluminiumindustrin är 
annars generellt sett svag, speciellt vid en jämförelse med utvecklingen inom 
verkstadsindustrin.

Om man antar att en hög lön kan vara en relativt god variabel för att vär-
dera en individs attraktivitet på arbetsmarknaden (Dahl & Pedersen 2003; 
Power & Lundmark 2004) och att lönen motsvarar kompetens- och kun-
skapsnivåer hos arbetskraftens så visar resultaten på att den högst betalda 
arbetskraften är den som rekryteras från företag utanför klustret. Denna ar-
betskraft bär på en efterfrågad kompetens som införskaffats på företag som 
ligger utanför aluminiumklustret. För intern rörlighet finns inga incitament 
att byta arbetsgivare då de som stannar på samma företag generellt uppbär 
den högsta inkomsten. I regionen finns tillgång till både specialiserad arbets-
kraft och specialiserade företag, faktorer som både Marshall (1890) och 
Krugman (1991) nämner som viktiga. Specialiseringen är dock inte koncen-
trerad till klustret, utan till regionen som helhet. Det är även här som det 
mest omfattande flödet av arbetskraft finns. 



8 Sammanfattning och slutsatser 

Avhandlingen utgår från de teorier inom ekonomisk geografi som behandlar 
rumsliga koncentrationer av likartade och relaterade verksamheter. Den lo-
kala miljön ses ofta som en betydelsefull arena för utveckling och tillväxt, 
där förmåga till förändring och kunskapsinhämtning spelar en viktig roll för 
utvecklingen av näringslivet. Den rumsliga aspekten gör det möjligt att ur-
skilja vissa aktiviteter som huvudsakligen sker på lokal nivå och jämföra 
dessa med aktiviteter som sker på andra geografiska nivåer. Det finns i teorin 
även en betoning på att kulturella och institutionella strukturer är begränsade 
i rummet, ofta till lokal eller nationell nivå.  

Att studera regioner utifrån ett agglomerationsteoretiskt systemperspektiv 
är ett vanligt förekommande analytiskt angreppssätt inom ekonomisk geo-
grafi. Agglomerationsteorierna kan bidra till att förstå varför olika typer av 
verksamheter skapar förtätningar i rummet och vad som är fördelen att vara 
lokaliserad i närheten av andra företag som är inom samma eller närliggande 
branscher. De flesta studier av agglomerationer av relaterade och likartade 
verksamheter inriktar sig på att försöka förklara hur framväxande kluster 
fungerar, företrädesvis inom nya och högteknologiska branscher. Det som 
avhandlingen bidrar med är dess fokus på hur en äldre mogen industristruk-
tur förhåller sig till teorierna om agglomerationer, innovationssystem och 
kluster. I avhandlingen har benämningen aluminiumklustret används för den 
agglomeration av aluminiumföretag som finns i regionen Småland-Blekinge. 

I avhandlingen analyseras aluminiumklustret i Småland-Blekinge utifrån 
tre relaterade teman med anknytning till teorier om agglomerationer av rela-
terade företag och verksamheter: interaktion och relationer, regional förank-
ring samt arbetsmarknad. Aluminiumindustrin är en del av svensk basindu-
stri och har funnits i regionen i ungefär ett halvt sekel. Utifrån det perspekti-
vet är industrin relativt mogen och förankrad i regionen. I avhandlingen vi-
sas att det även inom äldre industristrukturer finns omfattande aktivitet, både 
vad det gäller interaktion och kunskapstransferering. Aluminiumföretagen 
står för många arbetstillfällen i regionen och i en del kommuner står indu-
strin för en betydande del av sysselsättningen.  

Avhandlingen baseras på ett omfattande empiriskt material som består av 
trettio intervjuer med företagsledare och kringorganisationer, en enkät besva-
rad av 103 aluminiumföretag i regionen samt en registerbaserad analys av de 
cirka 20 000 individer som mellan 1998 och 2002 någon gång varit aktiva i 
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de identifierade aluminiumföretagen. Nedan sammanfattas resultaten och 
avhandlingens slutsatser diskuteras.  

8.1 Innovationer och relationer 
I kapitel 5 undersöks relationer mellan företagen, huvudsakligen de relatio-
ner som är viktiga för företagens utveckling av nya produkter och processer, 
men även vilka inköps- och försäljningsmarknader som är av betydelse.  

För företagens utveckling och innovationsförmåga är det viktigt med af-
färsrelationer till leverantörer koncentrerade i regionen, framförallt med 
avseende på processutveckling. Detta skapar förutsättningar för företagen att 
införskaffa nödvändiga insatsvaror lokalt, samtidigt som transaktionskostna-
derna minskar (Scott 1988; Malmberg & Maskell 1999). Enligt Porter (1990) 
är sofistikerade leverantörer i den lokala miljön en central del i klustermo-
dellen. Däremot kommer den sofistikerade efterfrågan huvudsakligen inte 
från regionen eller klustret utan härstammar i större utsträckning från natio-
nella och internationella kunder.  

De viktigaste marknaderna för företagen i aluminiumklustret är till stora 
delar belägna utanför regionen och där finns även den mest betydelsefulla 
interaktionen för innovationer. Efterfrågan på nya och förbättrade produkter 
kommer ofta från de nationella och internationella relationerna, vilket i sin 
tur stimulerar klustrets konkurrenskraft. Kunderna är i stor utsträckning in-
blandade i innovationsprocessen och i aluminiumklustret är det tydligt att 
kundkontakter och utvecklingsarbete följs åt.  

Att få möjlighet att utnyttja strukturer med tillgång till både lokal kunskap 
och kunskap via globala länkar är en central resurs för företag i ett kluster 
(Bathelt et al. 2004). Förmågan att se utanför den egna regionen kan göra att 
klustret undviker att hamna i en återvändsgränd vad det gäller utveckling och 
konkurrenskraft. Resultaten är inte så tydliga i empirin att det är just dessa 
två nivåer, lokalt och globalt, som är de viktigaste utan även mellannivån, 
nationellt, är framträdande för företagens utvecklingssamarbete. Däremot 
finns det globala länkar som kan fungera som kunskapskällor, men när det 
gäller innovationer så är den nationella nivån viktigare.  

För de mest innovativa företagen värderas samarbeten som allt mer bety-
delsefullt. Empirin visar på relativt omfattande samarbetsinteraktioner på 
den regionala och, framförallt, den nationella nivån. En stor mängd kontakter 
ger utrymme för spontan kunskapstransferering mellan aktörerna och är ett 
effektivt sätt att sprida nya idéer (Gertler 2001). Gertler tar också upp pro-
jektarbete som ett bra sätt att sprida kunskap på, något som får stöd i empirin 
då de företag vars personal i större utsträckning är ute och jobbar på andra 
företag är mer innovativa. Detta kan ses som ett stöd för att projekt och sam-
arbete generellt ökar innovationsförmågan.
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Inom aluminiumklustret kan man se att det finns en del rivalitet mellan 
företagen. Företagen har inte officiella samarbeten med konkurrenter. Det 
framkommer dock att konkurrenterna är viktiga aktörer för kunskapssprid-
ning, framförallt genom informella kontakter. Den hårda konkurrensen mel-
lan företagen uppfattas som utmanande och utvecklande. Konkurrens och 
rivalitet inom klustret påverkar företags utveckling och den närhet som finns 
mellan företagen gör det enklare att identifiera och bevaka sina konkurrenter 
och pressar på utvecklingstakten (Porter 1990; Lazonick 1993; Malmberg & 
Maskell 2002). 

En annan typ av konkurrens som däremot ses som mycket besvärande av 
framförallt legotillverkande företag är konkurrensen från lågkostnadsländer.  
Legotillverkande företag utför ofta enklare och mer standardiserade produk-
tionstjänster. Dessa tjänster kräver inte så mycket tyst kunskap och utbyte av 
information via personliga möten, utan kan relativt enkelt beställas där kun-
den anser att det är lämpligast. Legotillverkande företag baserar i stor ut-
sträckning sin tillverkning på det som Maskell et al. (1998) kallar för ubikvi-
tetisk (allmänt tillgänglig) kunskap. 

Utifrån företagens relationer kan slutsatsen dras att samtliga geografiska 
nivåer är av betydelse för aluminiumklustret, men på olika sätt. Den regiona-
la nivån är betydelsefull för insatsvaror och för företag som utvecklar nya 
processer, då dessa framförallt samarbetar med leverantörer samt att rivalite-
ten mellan företagen huvudsakligen finns på regional nivå. Den övervägande 
andelen kundrelationer finns på den nationella nivån. Härifrån kommer ock-
så en del av den sofistikerade efterfrågan med avseende på produktinnova-
tioner. Mängden utvecklingskontakter på regional och nationell nivå ger 
också stöd åt att sociokulturella strukturer delas, vilket antas vara en förut-
sättning för effektiv kunskapshantering. Även den internationella nivån på-
verkar företagens utveckling. Internationella kunder är krävande och utsätter 
företagen för oväntade förfrågningar gällande bland annat produktspecifika-
tioner vilket tvingar fram förändringar och ökar konkurrenskraften i företa-
gen.

8.2 Regional förankring 
I avhandlingen har tre faktorer studerats som har bidragit till företagens regi-
onala förankring. Den första är företagens känsla av tillhörighet genom att de 
delar vissa normer och värderingar. Den andra faktorn utgår ifrån de medle-
verantörssystem som vissa utvalda företag delar med varandra och som kret-
sar kring ett fåtal stora drivande företag i regionen. Den tredje faktorn är 
klusterinitiativet Aluminiumriket som finns i regionen. Dessa tre delar ska-
par ett gemensamt normsystem och socialt kapital, vilken kan underlätta 
kunskapsflödet mellan företag i aluminiumklustret.  
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Förankring och självmedvetenhet förenar företagen i den regionala mil-
jön, vilket bekräftas av att de flesta intervjuade personerna på företagen upp-
ger att de känner en tillhörighet till regionen. Enligt intervjuerna är känslan 
av att tillhöra ett aluminiumkluster relativt stark bland företagen, trots att 
många företag rent affärsmässigt ligger närmare andra branscher.  

Företagen försöker bygga upp långsiktiga relationer för att knyta varandra 
närmare, vilket underlättar samarbete i exempelvis utveckling av nya pro-
dukter eller processer. När de skapat personliga kontakter är det lättare att 
dela med sig av sin kunskap och företagen har bättre insyn i vad den andra 
parten kan tillföra i en utvecklingsprocess. Alla utvecklingsprocesser inne-
håller ett mått av osäkerhet då de involverade inte alltid vet vad utkomsten 
blir av gemensamma projekt. Denna osäkerhet delas gärna med andra, men 
helst med företag där det finns ett gemensamt socialt kapital som skulle ska-
das om ett av företagen överutnyttjar samarbetet. Långvariga relationer byg-
ger upp ett förtroende som kan visa sig vara fördelaktigt, till exempel att 
företagen hjälper varandra vid produktionstoppar och ibland även när det går 
mindre bra.

En annan fördel med den regionala förankringen anser företagen vara att 
många hellre gör affärer i den egna regionen än på andra ställen. Företagen 
uppger att det gynnar hela klustret om det läggs mycket jobb regionalt. Detta 
kan dels gynna kunden, inte alltid vad det gäller pris, men ofta genom en 
bättre service och en snabbare hantering vid akuta produktionsbehov. Per-
sonliga kontakter är viktiga för affärerna, dessa gör det lätt att lägga ut jobb 
och underlättar att få in jobb.  

Inom regionen finns det två stora profiltillverkande företag, Sapa och Pro-
filgruppen, som är viktiga för en stor del av regionens övriga aluminiumföre-
tag. Båda företagen använder sig av en typ av medleverantörssystem där de 
knutit ett tiotal fristående företag nära till sig. Inom medleverantörssystemet 
lägger företagen de allra flesta av sina affärer.  

Sapa och Profilgruppens ingenjörer eller upphandlare är ofta de som har 
bäst överblick i vad företagen som ingår medleverantörssystemen har för 
kunskap och produktionskapacitet. De samordnar även gemensamma möten 
för medleverantörerna. Aktörerna inom medleverantörssystemen kan dock 
träffas även utan Sapa och Profilgruppens översyn. Det sker inte med någon 
regelbundenhet, men när något företag stöter på problem så händer det att 
delar av medleverantörssystemet träffas för att lösa detta. Vid de tillfällen 
som företagen hjälps åt finns inte krav på direkt kompensation för den kun-
skap de bidragit med in i systemen, utan företagen inom medleverantörssy-
stemen har den höga nivån av tillit att de räknar med att få tillbaka när det 
behövs. Tilliten gör att hastigheten och intensiteten i kunskapsspridningen 
kan ligga på en hög nivå (Maskell et al. 1998). Det som skulle kunna minska 
effektiviteten just mellan medleverantörerna är att de samtidigt är konkurren-
ter. Så länge Sapa eller Profilgruppen har möjlighet att lägga ut arbete på 
medleverantörerna utgör det en trygghet att ingå i systemen. Vid lågkonjunk-
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tur och vikande orderingång kan det givetvis bli problematiskt för de medle-
verantörer som har en stor andel av sin omsättning kopplade till storföreta-
gen. Fördelen för Sapa och Profilgruppen är att de inte behöver stå med 
överkapacitet vid en lågkonjunktur. Detta kan vara ett sätt att fördela risker-
na över en större del av branschen om marknaden skulle ge vika. Samtidigt 
skapar systemen utrymme för fler aluminiumföretag, vilket möjliggör spe-
cialisering inom företagen som kan utvecklas vidare på egen hand eller inom 
medleverantörssystemet. Sapa och Profilgruppen ser inget hinder i att före-
tagen har andra kunder så länge det inte är en direkt konkurrerande affärsre-
lation. Däremot rekommenderas företagen starkt att inte jobba med något 
företag från den andra sfärens medleverantörssystem. Det finns således ett 
stort mått av rivalitet mellan storföretagen i regionen, vilket även spiller över 
på medleverantörerna.  

En tredje faktor som påverkar den regionala förankringen är klusterinitia-
tivet Aluminiumriket. Genom Aluminiumriket erbjuds företagen möjligheten 
att träffas utanför sina affärsrelationer, vilket uppskattas av medlemmarna. 
Kontakterna inom Aluminiumriket hjälper till att bygga upp förtroende och 
tillit mellan företagen samt skapar ytterligare förankring i regionen. De flesta 
medlemsföretag uppger att kostnaden för medlemskap lönar sig, om inte i 
direkta affärsuppgörelser så genom att det skapar förtroende mellan företa-
gen, visar på potentiella framtida samarbetspartners samt minskar kostnader-
na för att söka information. De kontakter som skapas underlättar kunskaps-
spridningen mellan företagen och ger alternativa kontakter för att genomföra 
gemensamma utvecklingsprojekt, vilket kan ge möjlighet för den tysta kun-
skapen att spridas. Klusterinitiativens roll som en mötesplats mellan olika 
företag kan skärpa konkurrensen mellan företagen. Detta genom att företa-
gen får överblick och kontroll på konkurrenter samt genom att företagen kan 
ta del av information om delar av industrin där vetskapen är mindre. Genom 
att företagen får reda på vad andra företag kan om olika saker kan de minska 
sina kostnader när ny kunskap eftersöks. Det finns inom klustret en hög tillit 
vilket kan fungera som ett smörjmedel i samarbeten och tack vare tilliten kan 
kunskap relativt enkelt förmedlas mellan företagen  

När företagen bygger upp relationer med varandra skapas samtidigt ett 
förtroende som kan användas i andra situationer, exempelvis när företagen 
vill utveckla en ny produkt eller process. En ökad tillit mellan parterna min-
skar risken för att någon part ska missköta sina åtagande gentemot den andre 
(Maskell et al. 1998). Att bygga ett förtroende inom en större grupp av före-
tag som sker inom klusterinitiativet och medleverantörssystemen ger goda 
förutsättningar för spridning av kunskap och innovationer även mellan kon-
kurrenter då företagen inom aluminiumklustret har stort förtroende för var-
andra genom olika nätverk. En del företag är delaktiga i flera grupperingar 
vilket gör att när kunskapen väl sprids i någon av grupperingarna så kan den 
förmedlas relativt omgående genom stora delar av klustret.  
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Företagen i aluminiumklustret är i varierande grad förankrade i regionen, 
vilket till stor del är ett resultat av vilka grupperingar företagen tillhör. För 
företag som är med i medleverantörssystemet finns en stark tillhörighet. 
Likaså för dem som aktivt engagerar sig i Aluminiumriket. I mindre grupper 
som medleverantörssystemet lär företagen känna varandra väl och kan 
snabbt få hjälp eller hjälpa andra tack vare en stor tillit till varandra. I Alu-
miniumriket som är en betydligt större grupp tar tillitsbyggandet förmodli-
gen längre tid men kan ge företagen vetskap om vad som är på gång i andra 
företag. De företag som står utanför dessa två nätverk finner dock ofta andra 
kanaler för samhörighet genom andra organisationer eller sammanslutningar.

8.3 Arbetsmarknad 
I det sista tematiska kapitlet undersöks arbetskraften och arbetsmarknaden 
som lokaliseringsfaktor. I kapitlet analyseras arbetskraftens rörlighet, utbild-
ningsnivå och inkomst samt för- och nackdelar med rörlighet på arbetsmark-
naden utifrån företagens perspektiv. När arbetskraft rör sig mellan olika ar-
betsplatser tar de med sig kunskap som kan kombineras med kunskap från 
det nya företaget. För ett kluster kan arbetskraftens rörlighet påverka utveck-
lingen och generera ny kunskap.  

Enligt företagen är rörligheten på arbetsmarknaden förenad med både för- 
och nackdelar. En del ser det som en viktig process för att få tillgång till ny 
kunskap om teknik, tillverkning och styrning, andra ser det mer som en be-
lastning och en risk att bli av med duktig personal.  

Arbetskraftsflödena mellan företagen inom aluminiumklustret har varit 
relativt låg. Endast drygt 550 personer har under femårsperioden 1998-2002 
bytt inom klustret medan det stora flödet skett till och från klustret och regi-
onens övriga företag (cirka 6 600 kom in i klustret och ungefär 6 300 lämna-
de). I det stora hela är den regionala arbetsmarknaden och klustrets väl integ-
rerade, då nästan alla byten görs mellan organisationer inom systemet och 
den regionala arbetsmarknaden. Utbytet av arbetskraft med andra delar av 
industrin än den som ingår i klustret utgör en möjlighet att länka samman 
kunskap och kompetenser som även kan vara kompletterande.  

De regionala flödena antyder att aluminiumindustrin är del av ett större 
system som sträcker sig utanför klustrets branschmässiga gräns. Aluminium-
företagens efterfrågan på arbetskraften vad det gäller erfarenhet, utbildning 
och kompetens är i stort väldigt lik övriga branschers efterfrågan i regionen. 
Detta kan tyda på att en del av arbetskraften är mindre specialiserad mot just 
aluminiumbranschen och att det inom klustret finns en trögrörlig kärna av 
arbetskraft som stannar länge på företagen. Om arbetskraften vore mycket 
eftertraktad inom aluminiumklustret vore förmodligen rörligheten inom sy-
stemet betydligt större och andra aluminiumföretag skulle ta till sig den ar-
betskraft som vill byta arbetsplats.   



Sammanfattning och slutsatser 137

Utbildningsnivån ökar genom hela mätperioden och det är främst de yng-
re och de som kommer in i aluminiumklustret som tillför högre utbildnings-
nivåer. Inflödet av ny arbetskraft är därför viktig för att höja utbildningsni-
vån inom systemet. Detta kan vara ett tecken på att företagen och deras pro-
dukter blir mer kunskapsintensiva, men det kan också vara en effekt av att 
företagen anställer yngre personal med generellt högre utbildningsnivå när 
den äldre lämnar arbetsmarknaden. Det visar sig också att de som är orörli-
ga, det vill säga de som stannar kvar på samma företag, i regel har lägst ut-
bildning.  

Löneutveckling inom aluminiumindustrin är generellt svag vid en jämfö-
relse med utvecklingen inom verkstadsindustrin i stort. Däremot får de ar-
betstagare med högre utbildning också högre lön. En eftergymnasial utbild-
ning ger en inkomst på en nivå långt över klustrets genomsnitt. För varje 
steg uppför utbildningstrappan ökar inkomsten betydligt, det största hoppet 
sker mellan gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning kortare än 
två år. Högst genomsnittlig inkomst har de med forskarutbildning.  

Utifrån antagandet att en hög inkomst är en relativt god indikator för att 
värdera en individs attraktivitet på arbetsmarknaden och att lönen motsvarar 
kompetens och kunskap hos arbetskraften (Dahl & Pedersen 2003; Power & 
Lundmark 2004) visar resultaten på att de som tjänar mest inom klustret (den 
fjärde kvartilen av inkomsttagarna) rekryteras från företag utanför klustret. 
Individer i den fjärde kvartilen har också den högsta utbildningen. Denna 
arbetskraft har något som är eftertraktat och som företagen är beredda att 
betala mer för. Det är dock troligen inte erfarenheter från aluminiumindu-
strin som utgör grunden för attraktiviteten eftersom de är rekryterade från 
företag utanför klustret.

Beläggen om arbetskraften och arbetsmarknadens betydelse för klustrets 
kunskapsspridning är få. Ett litet antal individer rör sig mellan klustrets före-
tag och inkomsterna för dessa är lägre än för dem som inte byter företag. 
Företagen bevakar sin arbetskraft genom att ge högst lön till dem som stan-
nar i företaget. Det är huvudsakligen på den regionala nivån som arbetskraf-
ten rör sig vilket gör att slutsatsen blir att den arbetskraft som rör sig ut från 
klustret saknar den specialisering som aluminiumföretagen efterfrågar och 
värderar högt. Kunskapsspridning genom arbetskraftens rörlighet tycks med 
andra ord ha begränsad betydelse för klustret. 

8.4 Avslutande reflektioner 
I avhandlingen har fokus legat på att undersöka mekanismer bakom lärande 
och kunskapshantering genom att analysera ett moget kluster av företag med 
inriktning mot tillverkning av aluminiumprodukter. Detta har gjorts genom 
att studera företagens relationer, deras förankring i den regionala miljön, 
samt arbetsmarknadens roll för kunskapsöverföring. Till detta har lagts ett 
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geografiskt perspektiv för att undersöka mekanismerna på olika nivåer. Det 
har visat sig att de olika geografiska nivåernas betydelse varierar beroende 
på vilka processer som studeras.  

Vad som framkommer är att företagen är förankrade i den regionala mil-
jön och bygger upp ett system av ömsesidig tillit. På den regionala nivån 
delar företagen också arbetsmarknad. Denna är dock inte specifik för alumi-
niumklustret, utan omfattar även andra företag i regionen. På den nationella 
nivån är kundrelationerna omfattande. Kundkretsen på den nationella nivån 
betraktas som krävande och representerar inte sällan en sofistikerad efterfrå-
gan. På internationell nivå är det återigen kunderna som är viktiga då deras 
efterfrågan ofta skiljer sig från vad företagen är vana vid. Detta pressar före-
tagen till att utvecklas för att få tillgång till globala marknader. Kontakten 
med kunderna utanför regionen skapar också länkar till nya kunskapskällor.  

I vissa avseenden framstår den regionala nivån som viktig för klustrets 
utveckling. I andra avseenden tycks drivkrafterna finnas på en nationell och 
internationell nivå. Det är med andra ord en komplex bild som växer fram. 
Den studerade agglomerationen av aluminiumföretag liknar ur vissa syn-
punkter ett porterianskt kluster, medan den ur andra mer liknar ett nationellt 
eller ett regionalt innovationssystem med betoning på förankring, tillit och 
rutiner. Det är förmodligen sällsynt att inom samhällsvetenskaplig forskning 
finna en teori som täcker in alla aspekter av studerade fenomen; därtill är 
studieobjekten ofta alltför komplexa. De flesta analyser får därför, liksom 
denna, hämta begreppsliga verktyg ur sinsemellan olikartade teorier. De 
olika teoretiska ansatser som används i denna studie förenas dock av att de 
alla bottnar i intresset för hur rummet och platsen påverkar näringslivets och 
regioners utveckling. Att det inte finns en allmänt gällande teori är samtidigt 
en del av styrkan i ekonomisk geografi. Möjligheten att se saker från mer än 
ett perspektiv ger en fullödigare bild av studieobjektet.  

Avhandlingen har förhoppningsvis bidragit till att öka förståelsen för hur 
betingelserna för ett kluster av företag ser ut och vilka förutsättningar som de 
verkar under. Den har försökt ge svar på frågor som rör kunskapshantering, 
konkurrenskraft och innovationer. Samtidigt genererar den nya frågor, bland 
annat om vilka utvecklingsstadier ett kluster går igenom. Utgångspunkten 
för de genomförda analyserna är att det studerade klustret befinner sig i ett 
moget stadium. Dock har inget försök gjorts att belysa de olika faser som ett 
kluster kan gå igenom och hur de i så fall påverkar företagen. Skiljer sig 
behovet av kunskapsöverföring åt i kluster som befinner sig i tillkomst-, 
framväxt-, utvecklings- respektive stagnationsfas? I en sådan analys skulle 
institutionella strukturers följsamhet för klustrets behov och politiska sats-
ningars påverkan kunna inkorporeras. I detta sammanhang skulle även för-
sök göras att koppla samman evolutionär ekonomisk teori och ekonomisk-
geografisk teori, genom att inkludera begrepp som rutiner, stigberoende och 
inlåsningseffekter (jfr Martin och Sunley 2006).  
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En annan intressant väg framåt för studier av mogna industrier vore att 
genomföra komparativa studier i flera branscher eller regioner för att få en 
mer detaljerad bild av förutsättningarna för utveckling. Eftersom någon så-
dan komparation ej gjorts är det svårt att avgöra i vilken utsträckning resulta-
ten i denna avhandling är applicerbara på andra fall. Detta till trots är för-
hoppningen att avhandlingen ger en ökad förståelse av hur relationer, förank-
ring och arbetsmarknaden kan fungera och påverka en etablerad industri-
struktur.

Aluminiumföretagen utgör en mogen del av tillverkningsindustrin, och 
uppfattas därför ofta som mindre expansiv eller framtidsinriktad än ”nyare” 
och mer högteknologiska branscher. Aluminiumindustrin är dock, vilket 
denna avhandling visar, både stor och växande i Sverige. Det är också så att 
konkurrens- och utvecklingskraften i aluminiumklustret i Småland-Blekinge 
har väl så mycket att göra med kontinuerlig kunskapsutveckling och innova-
tioner, som med exempelvis kostnaden för arbetskraft, energi eller råvaror.



9 Summary 

The globalisation of the world economy in general and competition from low 
cost countries in particular are often held to force western industrialised 
countries to shift their industrial base to more high-tech sectors like biotech-
nology and information technology. Meanwhile it is obvious that e.g. the 
Swedish industry is far from exclusively of that kind. Major parts of the 
Swedish industry are in a more mature stage of development. This certainly 
applies to the aluminium products industry in southeast Sweden, which is in 
focus in this thesis.

In the region of Småland and Blekinge, the aluminium products industry 
has been growing continuously since the beginning of the 1950s when the 
first aluminium company was established in the region. Today approxi-
mately 300 aluminium companies are active in the region according to local 
authorities. The aluminium companies still show growth in both turnover 
and employment. There seems to be something in the local milieu that con-
tributes to give aluminium companies in this region the competitive edge to 
expand. Availability of natural resources obviously has little to do with this, 
since the raw material and other production inputs of the industry have to be 
brought into the region from elsewhere.  

The thesis studies a regionally concentrated industry from the perspective 
of agglomeration theory. The local context is often seen as important for the 
development and growth of companies, where the ability to adapt to chang-
ing circumstances and to use the local knowledge structure is the key to 
prosperity. The spatial aspect provides the opportunity to study the industry 
at different spatial scales in order to examine what processes are primarily 
local, national or global, respectively. 

The overall aim of the thesis is to contribute to the knowledge of the 
mechanisms that contribute to the production and reproduction of economi-
cally useful knowledge in a particular place. The thesis takes its point of 
departure in concepts and assumptions related to spatially concentrated sys-
tems of similar and related firms and industries, such as agglomerations, 
clusters or innovation systems. The underlying idea behind all such notions 
is that firms active in one industry or closely related industries often tend to 
assemble spatially in certain places and that this gives them certain advan-
tages. An agglomeration, or a cluster, of similar and related economic activi-
ties will over time build a pool of knowledge that may be exploited by the 
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individual firms in the area. The approach in this thesis is to investigate how 
actors in a region go about to create such beneficial conditions. 

More specifically, the aim is to understand the mechanisms behind 
knowledge generation, learning and innovation in the agglomeration of pro-
ducers of aluminium producers in south-east Sweden, referred to in the the-
sis as the Småland-Blekinge aluminium cluster. 

The thesis is based on extensive empirical work consisting of a mail sur-
vey answered by 103 companies, 30 interviews with people from the com-
panies and local authorities, and a register-based analysis of the approxi-
mately 20 000 individuals that at some point between 1998 and 2002 were 
involved as the workforce of the cluster.  

To study the location of firms and the industrial specialization of regions 
from the point of view of cluster or agglomeration theory is far from original 
in today’s economic geography. A variety of approaches have been devel-
oped to cope with the causes and effects of spatial agglomeration of similar 
and related economic activities in specific milieus. Most theories focus on 
how such spatial formation give advantages to firms, often referred to as 
agglomeration or localization economies. There has been a bias, in economic 
geography and related disciplines, towards researching the workings of par-
ticularly successful clusters. The models of localized learning (Maskell and 
Malmberg 1999), innovations systems (Lundvall, 1992) and cluster dynam-
ics (Porter 1990) that form the theoretical starting point of this thesis have all 
mainly been developed in such a context. 

The empirical analysis of the Småland-Blekinge aluminium cluster is or-
ganized around three different themes. The first theme concerns the impor-
tance of interaction and relations among the companies and other actors for 
the development of the cluster. The second is about the companies’ regional 
embeddedness and what impact it has on firms’ knowledgebase. The third 
theme refers to the qualifications of the labour pool in the region and the 
flow of workers between the companies within the cluster and other firms in 
the region or elsewhere.  

9.1 Innovations and relations 
The analysis of interactions and relations (chapter 5) focuses on the ability of 
firms to create innovations and which relations are important for product and 
process development. It also studies the markets for products and supplies.  

Regional business contacts with suppliers seem to be crucial in the devel-
opment of new processes within the companies. The local nature of these 
contacts makes it possible for the firms to buy its necessary supplies within 
the region as well as to lower the transaction costs, which is one part of an 
agglomeration’s advantages (Scott 1988; Malmberg & Maskell 1999). Ac-
cording to Porter (1990) sophisticated suppliers localized close to or within 
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the cluster are of importance for its competitiveness, and such suppliers can 
be found within the region. On the other hand the sophisticated customers 
are not located mainly in the region; the demand for new or refined products 
is derived primarily from national and international companies. The primary 
market for the companies in the cluster is to a large extent found outside the 
region and since the customers, in this case, to a large extent are involved in 
the innovation process a lot of the interaction between firms is extra-local.  

The possibility to exploit both local knowledge structures and global links 
to access knowledge is crucial for clusters (Bathelt et al. 2004). The capabil-
ity to see what is happening outside the region could help the cluster to avoid 
a lock-in, which would affect its development negatively. The empirical 
results are not providing convincing evidence that these two levels of inter-
action, local and global, are the most important, since most of the influences 
for innovations originate from the national level. The global linkages might 
be of importance as knowledge linkages but most interaction is still within 
the national borders.

Companies that are categorised as innovative, as they have during the last 
five years developed new products or processes, have improved their rela-
tions with other companies on all geographical levels. They also judge col-
laboration to be an important aspect of success and development. The results 
from the study indicate that even though there is a large amount of interac-
tion with customers on the national level there is still extensive interaction 
between the region’s suppliers. The manifold contacts between firms could 
be an effective way for knowledge transfer. Gertler (2001) discusses project-
based work procedures as an alternative and effective way to achieve such 
knowledge transfer. This can be seen as something associated with innova-
tive companies, those that are more prone to innovate are also more involved 
in projects outside their on firm.  

There is also rivalry between the companies within the aluminium cluster. 
Officially there is no cooperation with competitors but it comes to light be-
cause firms see their competitors as important actors for knowledge access 
and knowledge transfer through informal linkages. The local competition 
and rivalry is demanding but also developing according to the companies. 
The local competition affects the companies’ will to surpass other firms in 
the cluster. Since the companies are located rather close to each other it is 
easier for them to identify and cover one another (Porter 1990; Lazonick 
1993; Malmberg & Maskell 2002).  

Another sort of competition that is seen as severe, especially with respect 
to standard production, arises from low cost countries. These companies 
perform simpler production with less face-to-face contacts with customers 
and with less tacit knowledge involved. This type of product is probably 
easier to order from other low cost countries than more complex ones. A lot 
of the standard production is based on what Maskell et al. (1998) would call 
ubiquitous knowledge.  
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The conclusions with respect to the first theme would be that the geo-
graphical scale of interaction and innovations matters, but in different ways. 
On the regional level the collaboration and linkages with suppliers is of im-
portance for process innovations, since the suppliers are important actors for 
companies that develop new processes. The bulk of customer relations is 
found on the national level and is also connected to the sophisticated de-
mands. On both regional and national levels the interaction between actors is 
intensive, which can be interpreted as the result of a sharing of social and 
cultural structures that makes knowledge transfer easier. International cus-
tomers are demanding and expose the companies to different ways of doing 
business and how to make products, which forces the companies to change 
and develop. 

9.2 Regional embeddedness 
The analysis presented in chapter 6 of the regional embeddedness of the 
cluster and its constituent firms does focus on three factors. The first one is 
about the companies’ sense of belonging to a cluster and the sharing of tradi-
tions and values across cluster firms. The second explores the organized 
supplier networks tied to the most prominent firms in the region. The third 
factor examined is the role of the regional cluster initiative Aluminiumriket 
(The Kingdom of Aluminium) that is present in the region. These three fac-
tors are shown to contribute to the formation of a shared ground for values 
and routines for the companies, which could make the knowledge transfer 
between the actors easier.  

The sharing of values in the region is confirmed through many of the in-
terviews with the representatives of companies. The companies express a 
sort of connectedness with each other. According to the interviews there is a 
strong feeling of belonging to a cluster of aluminium companies, even 
though many of them are closer to other industries through business.  

The companies are building up long-term relationships with each other, 
which makes it easier to collaborate when developing new products or proc-
esses. All development processes contain an element of insecurity of the 
outcome. The personal connection between the firms increase the knowledge 
of what each part in a joint development project can add to it and reduces 
insecurity in sharing knowledge and prevents partners from exploiting each 
other. Social capital binds them together and makes them more prone to stick 
together and not to risk their built-up relations. The relations also build up a 
trust that can be used when one of the companies needs help to level out 
production peaks, in which case they shuffle some production between each 
other. According to the firms, the regional embeddedness also has the advan-
tage of generating a lot of business activity in the region. The companies 
would rather do business in the region, if possible, than in other places.  
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There are two large firms that stand out in the cluster, Sapa and Profil-
gruppen, which are of importance for a lot of the smaller aluminium compa-
nies. Both companies use similarly organised supplier networks with 10 to 
20 closely tied partners that produce the bulk of these companies out-of-firm 
work. The similarity between these two companies’ organisation of suppliers 
stems from routines inherited from Sapa by Profilgruppen. Profilgruppen is a 
spin-off from Sapa. 

The engineers and purchasers of Sapa and Profilgruppen are probably the 
ones that have the best knowledge in the cluster about other companies’ pro-
duction and innovation capacity. They arrange meetings for their respective 
supplier networks where they can discuss issues of production and solutions 
to problems. The supplier networks have irregular meetings without the in-
volvement of Sapa and Profilgruppen. Usually these meetings are held when 
a company has problems in solving a request from Sapa or Profilgruppen, 
and they discuss issues and solutions related to their work. On these occa-
sions the level of trust is high enough for sharing knowledge that can solve 
the problem without getting an immediate reward for it. The involved com-
panies are counting on getting this reward sooner or later when they need it. 
This level of trust makes the knowledge transfer swift and intensive (Maskell 
et al. 1998). A factor that could dampen the speed of this sort of transfer is 
that the companies at some level also are competitors.  

As long as Sapa and Profilgruppen are doing well there is usually a lot of 
work for the suppliers, but if the business is slowing down they can get hit 
hard because of their reliance on one big customer. For Sapa and Profilgrup-
pen the arrangement of suppliers could ease their own burden in a recession, 
spreading the risks over several other companies. Even so, the supplier net-
work system creates the possibility for a larger number of aluminium com-
panies in the region who can expand and develop by themselves or within 
the supplier network. Sapa and Profilgruppen are aware of the suppliers’ 
reliance on them and see no problem if the suppliers also have other custom-
ers, as long as these do not compete directly with their own business. But it 
is strongly recommended not to work with any companies that belong to the 
other sphere of network suppliers. There is rivalry and competition between 
the two dominating companies which also involves their network of suppli-
ers.

The third factor involved in building trust and regional embeddedness is 
the cluster initiative Aluminiumriket. Aluminiumriket is partly financed by 
member fees and partly from governmental sources; approximately 80 com-
panies are members and it also involves municipalities and universities. The 
members of Aluminiumriket get to meet partners and competitors during 
seminars and other events organised by the initiative. The possibility to meet 
outside strict business arrangements is highly valued among the members 
and helps building relations and trust between them. Most members claim 
that the membership fee gives a good return, maybe not in direct business 
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deals but by creating linkages to competitors and future partners. It also re-
duces the cost of finding information and knowledge for the members as 
they know which company to contact if need of a certain competence arises. 
The cluster initiative can also sharpen the competitiveness in the cluster 
since it makes it easier for the companies to monitor each other.  

The degree of embeddedness in the region varies between firms, depend-
ing on which role the play in the cluster. Firms involved in the same supplier 
network tend to maintain that they feel strongly affiliated with each other. 
The same applies to those heavily engaged in the cluster initiative Alumini-
umriket. 

Within small subsets of firms, such as the supplier networks, there are 
strong relations and loyalties between the firms, and they will immediately 
support each other when emergences occur in the form of technical or other 
problems. In a larger group of firms, like those taking part in Aluminium-
riket, the trust building process takes longer but provides the participating 
firms with a larger pool of peers to learn from. Firms who are not members 
of any of these two networks tend to rely on other channels for building 
trustful relations, through other organizations or communities.

9.3 Labour mobility and learning 
The final empirical analysis, presented in chapter 7, analyses labour as a 
location factor and the role of labour market mobility for the development of 
the cluster. The underlying assumption is that labour mobility contributes to 
knowledge transfer within the cluster. When skilled employees move from 
one firm to another, they will bring with them knowledge and network rela-
tions that, combined with those already existing in the new firm, may gener-
ate new knowledge. 

According to the firms in the study, labour mobility carries with it costs 
as well as benefits. Some emphasize the benefits of accessing new knowl-
edge about technology, production organization or management, while oth-
ers emphasize the risk of losing key personnel. 

Labour mobility between firms in the cluster is relatively low. Between 
1998 and 2002, around 550 persons shifted from one firm in the cluster to 
another. During the same period, 6 600 persons entered the cluster and 6 300 
left. In general terms, the regional labour market is well integrated, since 
most persons who move in and out of the cluster firms come from and stay 
within the region. The circulation of labour with other industries within the 
region opens up for knowledge exchange across industries in the region. An 
alternative interpretation is that the aluminium products cluster can be seen 
as part of a larger metal products cluster in the region. 

The overall level of formal education is fairly low among the employees. 
Still it did increase during the period in focus, mainly as a result of the fact 
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that young people entering that cluster have a higher level of formal educa-
tion than those who leave. Those with the lowest education level also turn 
out to be least mobile, i.e. to a large degree they do remain in the cluster, and 
indeed the same firm, throughout the period.  

If we assume that individual income level does reflect a person’s level of 
knowledge and competence (Dahl & Pedersen 2003; Power & Lundmark 
2004), it is interesting to note that those with the highest income in the clus-
ter are not just those with the highest level of education but also those who 
are recruited into the cluster from the outside. Neither do we see that those 
who move between firms within the cluster do display stronger income 
growth than those who stay in the same firm throughout the period. 

There is thus in this study limited support for the idea that mobility of 
skilled labour between firms is a major cluster integrating and knowledge 
generating factor. Few individuals move between firms in the cluster. Firms 
try to keep their labour force by paying the highest salary to those who stay 
on. The bulk of labour mobility does, however, take place at the regional 
level. This is an indication that in this case, the region is a more important 
arena than the cluster of aluminium products producers, as defined in this 
thesis.

9.4 Concluding remarks 
The thesis aims at understanding mechanisms behind knowledge generation 
and learning in a mature cluster by analysing firms in south-east Sweden 
engaged in the development and manufacturing of aluminium products. 
Three sets of analyses have been carried out: of inter-firm relations, of the 
embeddedness of the clustered firms in the region, and of the role of labour 
and labour mobility in cluster development. 

The overall conclusions can be summarized in four statements. First, it 
has been shown that also in a rather mature and low-tech activity like the 
manufacturing of aluminium products, the competitiveness of firms rests on 
continuous knowledge upgrading, and product and process innovation. Sec-
ond, in general terms, firms in this cluster do have business relations with 
other firms at all different spatial scales. While there are manifold buyer-
supplier relations within the cluster, most firm do indeed have their most 
important customer – and suppliers – outside the region, i.e. in other parts of 
Sweden and internationally. Third, the firms in focus do regard themselves 
as part of a cluster (or, if this particular term is not part of the everyday vo-
cabulary, an industry with strong presence in the region), and that various 
mechanisms contribute to this. There is a strong sense of trust and loyalty 
among firms, and this applies in particular to those engaged either in some of 
the more organized supplier networks or the regional cluster initiative Alu-
miniumriket. Fourth and finally, the cluster does not seem to make up a very 
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fluid labour market for specialised skills. Labour mobility between firms in 
this particular cluster seems to be fairly low. 
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Bilaga 1: Enkät 

Aluminiumföretagens samarbete och utveckling 

Nedan följer ett antal frågor om ditt företags relationer till andra företag och organi-
sationer. Frågorna är gjorda så att det i många fall räcker med ett kryss som svar 
eller att du svarar med ett ungefärligt procenttal. I de fall som det finns boxar att 
kryssa i så går skalan från 1-6 från vänster till höger där den första boxen är 1 
(mycket dåligt/mindre) och den sista är 6 (mycket bra/mer). Alla frågorna gäller det 
senaste årets händelser och räkenskapsår om inte annat anges. Med begreppet region
menas Småland-Blekinge.  

Bakgrundsfrågor 
1 Namn: 

2 Befattning: 

3 Företagets namn: 

4 Kontaktuppgift (e-post, tfn):

5a Vilket år startade företaget? 
5b När etablerades företaget i 

regionen? 

6a Hur många anställda har företaget totalt? 

6b Varav anställda i regionen? 
6c Hur många anställda hade företaget för fem år sedan i 

regionen? 

7a Vilken organisatorisk status har ditt företag? 

  Fristående företag  Ja  Nej 
  Moderbolag  Ja  Nej 
  Dotterbolag  Ja  Nej 
7b Om dotterbolag: 
  Namn på moderbolag: 

  Var finns moderbolaget (säte)?
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8 Hur stor andel av företaget ägs av utländska ägare? %

9 Är företaget en avknoppning?  Ja  Nej 

 Om ja: Från vilket företag eller organisation?  

10 Har andra företag knoppats av från ditt företag?  Ja  Nej 

 Om ja: Hur många? Namnge gärna.  

11 Hur stor omsättning har företaget? i miljoner kr 

13 Hur har omsättningen förändrats jämfört 
med för fem år sedan? Betydligt mindre Mycket mer 

12 Hur mycket av omsättningen är relaterad 
till aluminium? %

13 Hur mycket var relaterat till aluminium för 
fem år sedan? Betydligt mindre Mycket mer 

Inom företaget %
14 Hur stor andel av omsättningen investeras i forskning 

och utveckling? Externt %

 Om du utgår från dagens 
forskningsandel. Hur stor var 
andelen för 5 år sedan: 

Inom företaget Betydligt mindre Mycket mer 

Externt Betydligt mindre Mycket mer 

 Ja Om ja: Hur många? 15 Håller företaget några patent?

 Ne j

Marknad, inköp och försäljning 
Frågorna i detta avsnitt avser endast den del av företaget som på något sätt relaterar 
till aluminium. 

Profiltillverkning
Gjutning
Grossistverksamhet  
Mekanisk bearbetning  
Ytbehandling  
Fogning
Maskiner eller verktyg  
Återvinning
Konsultverksamhet  
Produktutveckling   
Annat: Vänligen definiera  

17 Uppskatta hur stor andel av företagets 
omsättning som kommer från följande 
produktionsinriktningar? (%) 

 Totalt 100% 
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Legoprodukter  
Egenutvecklade produkter  
Prototyper  
Annat: Vänligen definiera

18 Vilken typ av produkter tillverkar företa-
get?

 Totalt 100% 

… regionala marknaden?  
… nationella marknaden?  
… internationella marknaden?  

19 Hur stor andel av insatsvarorna i företa-
gets produkter köps in från den… 

 Totalt 100% 

 på den regionala marknaden?  
 på den nationella marknaden?  
på den internationella markna-
den?

20 Hur stor andel av dina produkter säljs … 

 Totalt 100% 

Fordon/transport  
Elektronik
Bygg  
Inredning
Konsument  
Hälso- sjukvård  
Annat: Vänligen definiera

21 Uppskatta hur mycket företaget säljer till 
följande marknadssegment? (%) 

 Totalt 100% 

Interaktion 
Om inte annat nämns avses det senaste året. 
22 Vilken typ av relation har ni med följande aktörer? Flera val möjliga.

Affärs-
relation

Produkt-
utveckling

Process-
utveckling

Informellt
samarbete

Inga
kontakter

Kund
Leverantör
Konkurrent
Högskola, universitet eller forsk-
ningsinstitution
Kommun, stat, myndighet 
Finansiärer
Samarbetsfrämjande organisation 
(branschorg, handelskammare) 
Specialiserad service (patentfrå-
gor, juridik, ekonomi, design) 
Bolag inom samma koncern
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23 Träffar du utanför arbetet personer från någon av de följande aktörerna (t ex sport, 
kyrka, kör, hobbyaktiviteter etc.)? 

Kund Inte alls Mycket ofta 

Leverantör Inte alls Mycket ofta 

Konkurrent Inte alls Mycket ofta 

Högskola, universitet eller forsk-
ningsinstitution Inte alls Mycket ofta 

Kommun, stat, myndighet Inte alls Mycket ofta 

Finansiärer Inte alls Mycket ofta 

Samarbetsfrämjande organisation 
(branschorg, handelskammare) Inte alls Mycket ofta 

Specialiserad service (patentfrågor, 
juridik, ekonomi, design) Inte alls Mycket ofta 

Bolag inom samma koncern Inte alls Mycket ofta 

24 Hur viktiga är informella kontakter 
för spridandet av nya idéer?  Helt oviktiga Mycket viktiga 

25 Hur har ert företags samarbetsre-
lationer med företag eller organisa-
tioner i regionen utvecklats de se-
naste fem åren?

Mycket sämre Mycket bättre 

26 Hur har ert företags samarbetsre-
lationer med företag eller organisa-
tioner i Sverige utvecklats de senas-
te fem åren?

Mycket sämre Mycket bättre 

27 Hur har ert företags samarbetsre-
lationer med företag eller organisa-
tioner utanför Sverige utvecklats de 
senaste fem åren?

Mycket sämre Mycket bättre 

28 Har betydelsen av samarbeten 
generellt ökat under de senaste fem 
åren?

Inte alls Betydligt  

29a Vilka tre företag samarbetar du mest med för att utveckla produkter och processer?  
Namnge.

1

2

3

29b Vilka tre organisationer (som inte är företag) samarbetar du mest med för att ut-
veckla produkter och processer? Namnge.

1

2

3
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Innovationer inom aluminium 
Med ny produkt menas en vara eller tjänst som förändrat fundamentala egenskaper 
eller öppnat upp nya användningsområden, exempelvis nya material, nya funktioner, 
nya komponenter eller nya kombinationer av komponenter. Med ny process menas 
ny produktionsteknik, ny organisation eller nya maskiner som påverkar effektivite-
ten i produktionen av produkten eller tjänsten. Om inte annat nämns avses den se-
naste nya produkten eller processen. 

30 Har ert företag utvecklat något av följande de senaste fem åren - själv eller i samar-
bete med andra? (Om nej i 30a och 30b gå vidare till fråga 36.)

30a Ny produkt  Ja Hur många:  Ne j  Ve t  e j

   Om ja. Var någon av följande aktörer involverade i produktutvecklingen?
Inom

regionen
Övriga
Sverige

Internatio-
nellt Nej

Kunder
Leverantörer

Konkurrenter

Annat företag 

Högskolor, universitet eller forskningsin-
stitutioner
Myndigheter 
Länsorganisationer 
Kommunen

Finansiärer

Samarbetsfrämjande organisation 
(branschorg, handelskammare) 
Specialiserad service (patentfrågor, 
juridik, ekonomi, design) 
Bolag inom samma koncern

30b Ny process  Ja Hur många:  Ne j  Ve t  e j

   Om ja. Var någon av följande aktörer involverade i processutvecklingen?
Inom

regionen
Övriga
Sverige

Internatio-
nellt Nej

Kunder
Leverantörer

Konkurrenter

Annat företag 

Högskolor, universitet eller forskningsin-
stitutioner
Myndigheter 
Länsorganisationer 
Kommunen

Finansiärer
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Samarbetsfrämjande organisation 
(branschorg, handelskammare) 
Specialiserad service (patentfrågor, 
juridik, ekonomi, design) 
Bolag inom samma koncern 

31 Hur viktiga upplever du att följande aktörer är för att utveckla ditt företags produk-
ter eller processer?  

Kunder Inte alls Väldigt mycket 

Leverantörer Inte alls Väldigt mycket 

Konkurrenter Inte alls Väldigt mycket 

Annat företag Inte alls Väldigt mycket 

Högskolor, universitet Inte alls Väldigt mycket 

Privata forskningsinstitutioner Inte alls Väldigt mycket 

Myndigheter Inte alls Väldigt mycket 

Länsorganisationer Inte alls Väldigt mycket 

Kommunen Inte alls Väldigt mycket 

Finansiärer Inte alls Väldigt mycket 

Klusterinitiativet Aluminiumriket Inte alls Väldigt mycket 

Branschorganisation Inte alls Väldigt mycket 

Handelskammare Inte alls Väldigt mycket 

Specialiserad service (patentfrågor, 
juridik, ekonomi, design) Inte alls Väldigt mycket 

Bolag inom samma koncern Inte alls Väldigt mycket 

32 Vem av följande tog initiativet till att inleda samarbete? 
Eget initiativ Inte alls Helt och hållet 
Andra företaget Inte alls Helt och hållet
Moderbolaget Inte alls Helt och hållet
Kunder Inte alls Helt och hållet
Leverantörer Inte alls Helt och hållet
Universitet, högskolor eller andra forsk-
ningsinstitut Inte alls Helt och hållet

Samarbetsfrämjande organisation (bran-
schorg, handelskammare) Inte alls Helt och hållet

33 Befann sig anställda från ditt företag periodvis hos 
samarbetspartnern eller tvärtom?  Ja  Nej 

34 Hur många arbetsdagar genomfördes av dina eller din 
samarbetspartners anställda på varandras arbetsplatser? 
(personer x antal  arbetsdagar)

Svar:

35 Vilka personer var med i samarbetet? (Inte namn utan 
befattning eller funktion, ex chef, ingenjör, produktionspersonal
mm)

Svar:
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36 Vad begränsar företagets utvecklingsförmåga?  
Kapitaltillgång Inget hinder Stort hinder 

Kostnadsläget Inget hinder Stort hinder 

Ekonomisk risk Inget hinder Stort hinder 

Tillgång till "rätt" arbetskraft Inget hinder Stort hinder 

Tillgång till teknisk information Inget hinder Stort hinder 

Tillgång till marknadsinformation Inget hinder Stort hinder 
Utveckling ger inga fördelar eftersom det 
är lätt att andra kopierar Inget hinder Stort hinder 

Intresse från kunder Inget hinder Stort hinder 
Relevanta samarbetspartners bland 
företagen Inget hinder Stort hinder 

Relevanta FoU-institutioner Inget hinder Stort hinder 

Annat: var vänlig definiera. Inget hinder Stort hinder 

37 Vilka är de tre mest drivande företagen i regionen vad det gäller utveckling av pro-
dukter och processer inom aluminiumindustrin? 

1
2
3

Kompetens

Högskoleutbildning
Gymnasieutbildning  
Grundskola 
Annan

38 Hur stor andel av era anställda har 
följande utbildning? 

 Totalt 100% 

39 Hur stor var rörligheten bland personalen 2003? %

40 Upplever du det som svårt att finna personal till följande kategorier?  
Företagsledning Inte alls Mycket svårt 
Ekonomer och liknande Inte alls Mycket svårt 
Civilingenjörer Inte alls Mycket svårt 
Forskare Inte alls Mycket svårt 
Erfaren produktionspersonal Inte alls Mycket svårt 
Annan personal Inte alls Mycket svårt 

41 Vilka delar av aluminiumindustrin skulle behöva stärkas för att förbättra konkurrens-
kraften i regionen? 

Profiltillverkning Inte alls Väldigt mycket 
Gjutning Inte alls Väldigt mycket 
Grossist Inte alls Väldigt mycket 
Mekanisk bearbetning Inte alls Väldigt mycket 
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Ytbehandling Inte alls Väldigt mycket 
Fogning Inte alls Väldigt mycket 
Produktutveckling Inte alls Väldigt mycket 
Återvinning Inte alls Väldigt mycket 
Konsult Inte alls Väldigt mycket 

Maskiner eller verktyg för aluminiumbe-
arbetning Inte alls Väldigt mycket 

Annat: Vänligen definiera Inte alls Väldigt mycket 

Klusterpåståenden
Nedan följer ett antal påståenden som jag skulle vilja att du reagerar på. På några 
frågor vill jag också att du svarar på hur du uppfattade läget fem år tillbaka. 

42 I regionen kännetecknas relationen mellan aluminiumföretagen av öppenhet?  
 Idag Inte alls Helt och hållet 

 För fem år sedan Inte alls Helt och hållet 

43 Aluminiumföretagen i regionen litar fullständigt på varandra i affärsrelationer?  
 Idag Inte alls Helt och hållet 

 För fem år sedan Inte alls Helt och hållet 

44 Aluminiumföretagen i regionen är väl 
förankrade i bygden? Inte alls Helt och hållet 

45 Det finns många konkurrenter i regionen? 

 Idag Inte alls Väldigt många 
 För fem år sedan Inte alls Väldigt många 

46 I regionen är det stenhård konkurrens mellan aluminiumföretagen?

 Idag Inte alls Väldigt hård 
 För fem år sedan Inte alls Väldigt hård 

47 Det är en stark fördel med många 
konkurrenter i regionen? Inte alls Väldig fördel 

48 Regionala kunder efterfrågar ofta nya 
eller effektivare produkter? Inte alls Mycket ofta 

49 Nationella kunder efterfrågar ofta nya 
eller effektivare produkter?  Inte alls Mycket ofta 

50 Internationella kunder efterfrågar ofta 
nya eller effektivare produkter?  Inte alls Mycket ofta 

51 Att vara etablerad i regionen är en stor 
fördel för ditt företag?  Inte alls Väldig fördel 

Avslutningsfrågor 
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52 Är ditt företag medlem i klusterorganisa-
tionen Aluminiumriket?  Ja  Nej 

53 Är Aluminiumriket viktigt för ditt före-
tags affärskontakter? Inte alls Mycket viktig 

54 Är Aluminiumriket viktigt för utveckling-
en av företagets produkter och processer?  Inte alls Mycket viktig 

55 Vilka områden bör Aluminiumriket satsa på att utveckla?  

Forskning och utveckling Inte alls Mycket viktig 
Bygga affärsnätverk Inte alls Mycket viktig 
Föra aluminiumindustrins talan, lobbyverk-
samhet Inte alls Mycket viktig 

Teknisk utbildning, organisationsutveckling Inte alls Mycket viktig 
Marknadsföring Inte alls Mycket viktig 
Samverkan med den internationella alumi-
niumindustrin Inte alls Mycket viktig 

Annat (definiera) Inte alls Mycket viktig 

56 Vad anser du att de största hoten mot aluminiumindustrin i regionen är på 5 års sikt? 

57 Vad anser du att de viktigaste framgångsfaktorerna för aluminiumindustrin i regionen 
är på  5 års sikt? 

Eventuella synpunkter eller tillägg som inte kom fram i enkäten: 

Stort tack för din medverkan

För eventuella frågor angående enkäten är du välkommen att kontakta: 

Doktorand Magnus Lagerholm 
Centrum för innovationer och industriell dynamik  
Uppsala universitet 
Box 513 
751 20 Uppsala 

Telefon: 018-471 73 82 
E-post: magnus.lagerholm@kultgeog.uu.se  
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Uppsala 8 september, 2004 

Aluminiumföretag och relaterade företags samarbeten och utveckling 

Aluminiumföretagen har betydelse för sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen i Småland och 
Blekinge, och som du säkert känner till så finns det ett stort antal företag med hög kompetens och kun-
skap om just bearbetning av aluminium i regionen. Ditt företag har blivit utvalt att få möjligheten att 
medverka i en undersökning där fokus ligger på hur ditt företag samarbetar med andra företag och hur ett 
sådant samarbete går till.  

Den enkät som du nu har i handen vill undersöka vilka förutsättningar som skapat den koncentration 
av aluminiumföretag som finns i regionen och vilka för- och nackdelar företagen ser i sin regionala 
omgivning. För att förstå de förutsättningar som ligger till grund för aluminiumindustrin behövs det mer 
kunskap om företagen i din region. 

Varje enkätsvar är av största vikt för att ge en så rättvisande bild av aluminiumbranschen och de för-
hållanden som råder i din region. Genom att svara på enkäten får dina åsikter en viktig position i analyser 
som ligger till grund för policyimplikationer för att stärka aluminiumföretagens utveckling i regionen.  

Undersökningen genomförs av undertecknad Magnus Lagerholm, Centrum för innovationer och in-
dustriell dynamik (CIND) vid Uppsala universitet, i samverkan med Verket för näringslivsutveckling 
(NUTEK). Enkätens resultat kommer att presenteras i en rapport under hösten 2004 av Verket för när-
ingslivsutveckling. Undersökningen kommer också att bli en viktig del av min doktorsavhandling om 
företag och regional utveckling.  

Den information som du delar med dig av kommer enbart att användas till statistiska sammanställ-
ningar. Endast de forskare som är direkt inblandade i projektet kommer att ta del av materialet. Enskilda 
företags svar kommer inte att kunna identifieras av någon myndighet eller organisation. 

Vi skulle uppskatta om besvarad enkät insändes i det bifogade kuvertet snarast möjligt, dock senast 
den 30 september 2004. Enkäten kan vid första anblick förefalla omfattande. Vi tror dock inte att det 
behöver ta mer än 15 minuter att fylla i den. 

Med vänliga hälsningar, 

Doktorand Magnus Lagerholm
Uppsala universitet 
Telefon: 018-471 73 82 
E-post: magnus.lagerholm@kultgeog.uu.se 

Professor Anders Malmberg
Uppsala universitet 
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SNI-kod

SNI-kod med textbeskrivning (SNI-92) Antal företag 

142100 Utvinning av sand, grus och berg 1 
203020 Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 1 
243000 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg mm 1 
252400 Annan plastvarutillverkning 1 
274200 Framställning av aluminium 2 
274400 Framställning av koppar 1 
275300 Gjutning av lättmetall 4 
275400 Gjutning av andra metaller 4 
281100 Tillverkning av metallstommar och delar därav 1 
281200 Tillverkning av byggnadselement av metall 5 
285100 Beläggning och överdragning av metall 3 
285200 Metallegoarbeten 22 
286210 Tillverkning av formverktyg 1 
287590 Diverse övrig metallvarutillverkning 13 
292200 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 1 
292300 Tillverkning av maskiner o apparater för kyla o ventilation 2 
294090 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 3 
295690 Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 2 
315010 Tillverkning av belysningsarmatur 3 
331010 Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 5 
342000 Tillverkning av karosserier för motorfordon, tillv. av släpfordon 1 
343000 Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 4 
351100 Byggande och reparation av fartyg 1 
351200 Byggande och reparation av fritidsbåtar 1 
354300 Tillverkning av invalidfordon 1 
452210 Takarbeten av plåt 1 
453320 Ventilationsarbeten 1 
515200 Partihandel med metaller och metallmalmer 1 
516100 Partihandel med verktygsmaskiner 1 
516400 Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 1 
516590 Partihandel m övriga maskiner för industri, handel o sjöfart 1 
722010 Datakonsultverksamhet 1 
731020 Teknisk forskning och utveckling 1 
741400 Konsultverksamhet avseende företagens organisation 2 
741500 Holdingverksamhet 2 
Saknas 7 
Totalt 103 
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