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Förord

Min doktorandtid har varit fylld av spännande möten, intressanta diskussio-
ner, en och annan pingismatch och naturligtvis en gnutta ångest. Många har 
bidragit till att göra doktorandtiden till en härlig tid. 

Först och främst riktar jag ett stort tack till min handledare professor An-
ders Malmberg. Du har alltsedan jag gick grundutbildningen uppmuntrat 
mitt forskningsintresse. Du har också alltid generöst delat med dig av kun-
skaper, tid, synpunkter och inte minst livsvisdom. Min biträdande handleda-
re professor Mats Lundmark har likaså varit en engagerad och inspirerande 
mentor, i synnerhet vid arbetet med det kvantitativa datamaterialet. Våra 
diskussioner och dina kommentarer på mina texter har varit väldigt givande. 
Stort tack för allt Anders och Mats!  

En av delstudierna som utgör underlaget till denna avhandling har jag ge-
nomfört i samarbete med Charlotta Hedberg och med ekonomiskt stöd från 
Tema rörlighet på Arbetslivsinstitutet. Jag vill tacka Lotta för ett stimuleran-
de samarbete; du är en förebild och en inspirationskälla. Lotta har även bi-
dragit med värdefulla synpunkter på mitt manus i slutskedet av avhandlings-
arbetet. Roger Andersson och John Östh har också grundligt läst och kom-
menterat mitt manus, tack för era kloka synpunkter och ert engagemang. 
John Östh har även bidragit med ovärderlig hjälp vid framtagandet och bear-
betningen av det kvantitativa material jag använt i min forskning – stort tack 
för det John. 

Jag har haft förmånen att under min doktorandtid vara en del av forsk-
ningsgruppen CIND som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, Vinno-
va samt Uppsala universitet. Jag vill rikta ett stort tack till alla personer en-
gagerade i CIND för att ni bidrar till att skapa en stimulerande och dynamisk 
forskningsmiljö. Jag har även deltagit i ett forskningsprojekt inom ramen för 
Vinnovas Dynamo-program vilket har inneburit ett givande samarbete med 
Bo Wictorin, Företagsekonomiska institutionen i Uppsala samt Rikard Eriks-
son, Urban Lindgren och Gunnar Malmberg, Kulturgeografiska institutionen 
i Umeå. Tack för alla tänkvärda diskussioner om rörlighet och för att ni delat 
med er av era kunskaper.

Kulturgeografiska institutionen har utgjort en mycket trevlig arbetsmiljö, 
jag vill tacka alla anställda som gör institutionen till den fina arbetsplats den 
är. Särskilt tack riktar till jag forskarutbildningens studierektor Susanne 
Stenbacka, liksom till Ewa Hodell, Kerstin Edlund och Karin Beckman för 
ert klockrena administrativa stöd. 
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Att vara en del av en aktiv och ambitiös doktorandgrupp på institutionen 
har varit inspirerande. Tack alla doktorander, nuvarande och tidigare, för 
givande diskussioner och kamratskap. I synnerhet riktar jag ett tack till Hen-
rik Mattsson och Magnus Lagerholm som påbörjade forskarutbildningen 
samtidigt med mig – ni är fantastiska vänner, som med gott humör samt 
ständig beredskap att debattera och hjälpa till med stort och smått har gjort 
doktorandtiden till en angenäm upplevelse. 

Många informanter har ställt upp för intervjuer i samband med mitt av-
handlingsprojekt, jag vill återigen tacka er för att ni tog er tid att vara med i 
studien och besvarade frågorna på ett engagerat sätt. 

Jag vill också passa på att tacka mina tidigare lärare, särskilt Ulla Blom-
berg. Ett bättre välkomnande till det svenska samhället hade jag inte kunnat 
få! Även Ragnar Erixon och Ulla Jender har varit viktiga för mig, stort tack 
till er. 

Ett varmt tack riktar jag till min familj och mina vänner – er stöttning och 
uppmuntran under alla omständigheter har varit väldigt betydelsefulla.  

Hjärtligt tack Joakim för att du alltid finns där för mig, du har varit ett 
oerhört stöd i avhandlingsarbetet! 

Uppsala och Linköping, augusti 2007 

Dzamila Bienkowska 
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1. Inledning 

Konkurrenskraftiga kunskapsföretag samt miljöer som främjar framväxten 
av sådana företag har under de senaste årtiondena alltmer kommit att symbo-
lisera den nya vägen till välstånd i den globaliserade ekonomin. Det har 
inom många olika forskningsfält funnits ett starkt intresse för att studera de 
mekanismer som främjar utvecklingen av framgångsrika kunskapsföretag 
vilka i sin tur anses bidra till samhällsutvecklingen genom att skapa arbets-
tillfällen och tillväxt. Forskningen har bland annat kretsat kring frågor om 
vad som gör företag innovativa och framgångsrika samt vilka politiska åt-
gärder som ger förutsättningar för företagens tillväxt och långsiktiga över-
levnad. Denna forskningsinriktning har närts av den internationella utveck-
lingen med allt öppnare marknader och en ökande global konkurrens inom 
snart sagt alla ekonomiska områden. Den tidigare lönsamma och förutsägba-
ra standardiserade produktionen som drivit de industrialiserade ländernas 
ekonomier i decennier har blivit allt svårare att upprätthålla under dessa för-
utsättningar (Porter 1990, Audretsch 1998, Dicken 1998, 2007). Därmed blir 
det angeläget att förstå och analysera vilka konkurrensfördelar olika länder 
och regioner besitter samt hur de bäst kan tas tillvara. 

Forskningen inom ekonomisk geografi har sedan länge behandlat ämnen 
som regional utveckling, regionala skillnader i utvecklingstakt samt företags-
lokalisering (se till exempel von Thünen 1875/1966, Marshall 1890, Weber 
1909/1929, Hoover 1937, 1948, Myrdal 1957, Jacobs 1961, Pred 1977). 
Inom dagens ekonomiska geografi läggs mycket kraft på att förstå betydel-
sen av rumsliga förhållanden för företags utveckling. Särskild uppmärksam-
het har ägnats åt frågan om hur geografisk närhet mellan ekonomiska aktörer 
påverkar deras agerande och prestation.1 I den samtida ekonomin tenderar 
internationellt konkurrenskraftiga företag inom likartade och relaterade verk-
samheter att samlokaliseras i agglomerationer och kluster (Audretsch & 
Feldman 1996, Porter 1998a, 1998b, Fujita & Thisse 2002). Inom sådana 
miljöer kan kunskap spridas och kontaktnät byggas företag emellan utan att 
aktörerna behöver överbrygga stora geografiska avstånd, vilket bidrar till att 
skapa konkurrenskraft (Porter 2000a, 2000b, Maskell & Malmberg 1999a, 
1999b, Storper & Venables 2004). 

1 Se exempelvis följande bidrag: Scott 1983, 1986, 1998, Amin & Thrift 1992, Storper 1993, 
1995, 1997, Malmberg & Maskell 1997. 
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En annan tongivande utveckling, inom både forskning och den politiska 
debatten, har på senare år varit att individens roll som betydelsefull aktör i 
ekonomin har kommit i fokus. Detta har en rad olika orsaker. Den främsta av 
dessa är att arbetskraften, och den kunskap den besitter, är en av de faktorer 
som är mest rumsligt förankrade i den globaliserade ekonomi där många 
andra produktionsfaktorer har blivit mer lättrörliga (Storper & Walker 1984, 
1989, Martin 2000, Malmberg 2002). Vidare anses arbetskraften vara alltmer 
lojal gentemot specifika platser, sin yrkesidentitet, eller sin bransch snarare 
än visavi specifika företag (Saxenian 1990, Benner 2003). Begåvade och 
välutbildade individer har visat sig vara mer selektiva med var de väljer att 
bo och leva än vad man tidigare trott, vilket i sin tur anses påverka regioners 
ekonomier och verksamheters lokalisering (Costa & Kahn 2000, Florida 
2002a, 2002b). Livscykelhändelser som till exempel familjebildning ökar 
dessutom individernas benägenhet att stanna kvar inom den region där de en 
gång bosatt sig (Fischer & Malmberg 2001). 

I ljuset av dessa insikter blir arbetskraftsrörlighet på specialiserade lokala 
arbetsmarknader en viktig företeelse att studera. En betydande del av den 
lokala kunskapsspridningen och nätverksskapandet inom kluster kan antas 
ske genom att individer byter jobb och flyttar mellan olika arbetsplatser, med 
överföring av sina erfarenheter och kontakter som resultat (se bland annat 
Saxenian 1994, Power & Lundmark 2004, Malmberg & Power 2005). 

I föreliggande avhandling studeras individers rörlighet mellan företag i 
agglomerationer bestående av likartade och relaterade verksamheter. I fokus 
står två områden med hög koncentration av företag inom informationsteknik 
och telekom – Kista i norra Stockholm och Mjärdevi i Linköping. I avhand-
lingen kallas dessa två områden för kluster. Valet att använda denna term har 
gjorts i full medvetenhet om att begreppet är mångtydigt och omdiskuterat. 
Här används det som en benämning på geografiskt koncentrerade samlingar 
av likartade och relaterade företag. Klusterbegreppet och de teoretiska mo-
deller som utgår från detta begrepp diskuteras vidare i kapitel 2.  

Statistik samt intervjuer används för att analysera den lokala arbetskraf-
tens rörlighet ur tre olika perspektiv, nämligen individ-, företags- och klus-
terperspektiv. Syftet med att använda tre analysperspektiv är att studera rör-
ligheten utifrån olika aktörers synvinkel. I avhandlingen betraktas rörlighet 
som en process som påverkas både av klustrets sammansättning och utveck-
ling, enskilda företags förändringsbehov och beslutsprocesser samt indivi-
ders preferenser och möjligheter. Perspektiven används emellertid med med-
vetenhet om att det finns faktorer som inte på enkelt sätt låter sig kategorise-
ras eller skrivas in i ett visst perspektiv. De tre analysperspektiven och för-
hållandet mellan dessa illustreras i figur 1.  
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Figur 1. Schematisk bild av rörlighet på individ-, företags- och klusternivå. 

Ur ett individperspektiv behöver rörligheten inte alltid vara självvald. På 
grund av nedskärningar eller omorganisationer kan individer många gånger 
tvingas att byta arbetsplats utan att egentligen vilja det (Rundblad 1964, Fur-
åker 2004). Men rörlighet kan också ske på individens initiativ, exempelvis 
som ett sätt att höja sin lön (Burdett 1978). Ett frivilligt arbetsplatsbyte kan 
även vara ett sätt att gå vidare i karriären när individen exempelvis upplever 
att arbetsmiljön inte är gynnsam eller att arbetsgivaren inte kan erbjuda till-
räckligt utmanande arbetsuppgifter. Olika individuella faktorer, som till ex-
empel ålder och utbildning, påverkar benägenheten till rörlighet. Eftersom 
rörligheten även kan vara förknippad med omständiga förändringar och ris-
ker är det rimligt att anta att individer som arbetar på täta arbetsmarknader 
eller i kluster har större möjligheter att byta jobb än andra. Ett lokalt arbets-
givarbyte innebär till exempel att individen inte behöver flytta från sitt boen-
de. Genom lokala arbetsplatsbyten minimeras riskerna förknippade med 
rörlighet och befintliga sociala kontakter kan bibehållas (Breschi & Lissoni 
2001b). 

För företag kan rörlighet av arbetskraft och tillgång till den lokala kun-
skapspoolen i ett kluster vara gynnsamma för verksamheten. Företag kan 
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genom rekrytering från sina grannföretag fylla kunskapsluckor som kan vara 
svåra att fylla på andra sätt. Inflöden av kunskap kan i förlängningen leda till 
att företagen stärker sin innovationsförmåga och ökar sin konkurrenskraft. 
Genom medveten rekrytering kan företag också få tillgång till individers 
värdefulla kontakter. När individer lämnar ett företag för att arbeta på andra 
arbetsplatser i samma kluster kan deras kännedom om den tidigare arbetsgi-
varen spridas till andra organisationer och viktiga kontakter utvecklas. Rör-
lighet kan emellertid även förknippas med kostnader för nyrekrytering och i 
många fall utbildning av nyanställda. Den kan också leda till skadliga kun-
skapsförluster och brist på stabilitet (Carnoy et al 1997, Furåker 2004, Law-
ton Smith & Waters 2005). Ibland kan en före detta anställd till och med bli 
ens egen värsta konkurrent, vilket kan vara nog så gynnsamt för utveck-
lingskraften i klustret men förödande för ett enskilt företag (Paul & Niehoff 
2001).

Ur klusterperspektivet kan en koncentrerad, specialiserad arbetsmarknad 
och den potential för arbetskraftsrörlighet som följer därav betraktas som en 
viktig fördel. Det är med andra ord gynnsamt för många arbetsgivare och 
arbetstagare med matchande behov och kompetenser att samlas på samma 
plats, vilket kan antas vara en av krafterna som gör att kluster överhuvudta-
get uppstår, fortlever och utvecklas. Rörligheten utgör bland annat en fördel 
på så sätt att den medför en särskild form av kunskapsspridning, då ett jobb-
byte innebär att en individs hela kunskaps- och erfarenhetsbank samt uppar-
betade kontakter förflyttas mellan två olika arbetsplatser. Detta får ökad 
tyngd om vi beaktar att lärande och kunskap är allt viktigare konkurrensför-
delar för industrialiserade länder, däribland Sverige. Rörlighet av arbetskraft 
in till och ut ur klustret är även den västentlig ur ett klusterperspektiv. När ny 
personal kommer in i klustret sker nämligen en viss förnyelse, som kan vara 
viktig för upprätthållandet av utvecklingskraften.  

Sett ur forskningssynpunkt är lokala arbetsmarknader och rörlighet av ar-
betskraften i företagsagglomerationer fenomen som behandlas teoretiskt i 
många verk (till exempel Marshall 1890, Porter 1998a), men de studeras 
sällan empiriskt. Istället har andra agglomerationsfördelar lyfts fram i empi-
riska studier, som exempelvis samarbeten mellan företag, förekomsten av 
lokal rivalitet samt marknadsförutsättningar för en underleverantörsstruktur 
anpassad efter företagens behov (se exempelvis Larsson & Lundmark 1991, 
Ferguson 1998, Schmitz 2000, Arndt & Sternberg 2000, Isaksen 2004). Det 
är intressant att notera att undersökningarna av de här fördelarna inte enty-
digt har kunnat styrka förekomsten av dessa framgångsfaktorer. Studier av 
till exempel omfattningen av lokala samarbeten bland klusterföretag har 
påvisat relativt få sådana länkningar (Ferguson 1998, Simmie & Sennett 
1999, Freel 2000, Angel 2002, Malmberg & Maskell 2002, Lublinski 2003).  

Rörlighet är en process på arbetsmarknaden som kan medföra många för-
delar och positiva effekter. Likafullt är den inte oproblematisk eftersom den 
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samtidigt innebär risker och svårigheter för olika aktörer. Den förtjänar såle-
des att studeras närmare och utforskas utifrån en bred ansats. 

Syfte och frågeställningar 
Avhandlingens syfte är att fördjupa kunskapen om arbetskraftens rörlighet 
på specialiserade lokala arbetsmarknader. Arbetsplatsbyten, dess processer 
och effekter, studeras genom en fallstudie av två kluster inom informations-
teknik- och telekommunikationssektorn, Kista i Stockholm och Mjärdevi i 
Linköping. Den huvudsakliga frågeställningen som analyseras i avhandling-
en är huruvida arbetskraftsrörlighet kan betraktas som en klusterfördel.  

Arbetsplatsbyten studeras ur tre olika perspektiv: ett individperspektiv, ett 
företagsperspektiv, respektive ett klusterperspektiv. För vart och ett av dessa 
perspektiv studeras rörlighetens omfattning och effekter samt faktorer som 
stimulerar respektive begränsar rörligheten. Nedan presenteras de frågor som 
behandlas i avhandlingen. 

Rörlighet utifrån ett individperspektiv 
Individerna är de aktörer som genomför arbetsplatsbyten, oavsett om det 
sker på deras egna initiativ eller på grund av exempelvis en uppsägning eller 
en omorganisation. Olika individer har olika benägenhet att byta jobb. Benä-
genheten påverkas av individuella faktorer, till exempel ålder, familjesitua-
tion och utbildning. Rörligheten kan ha ett flertal olika effekter på individni-
vån. Till exempel kan individen erhålla högre lön som resultat av ett jobbyte. 

Studiet av rörlighet ur ett individperspektiv är i avhandlingen relativt be-
gränsat eftersom huvudsaklig fokus ligger på klusternivån, snarare än indi-
vidnivån. Nedanstående frågeställningar analyseras: 

Hur ofta byter de individer som arbetar i fallstudieområdena 
arbetsgivare?
Vilka samband finns det mellan benägenheten att byta jobb 
och olika individuella faktorer? 
Hur påverkas individernas löneutveckling av arbetsgivarby-
ten?

Rörlighet utifrån ett företagsperspektiv 
På företagsnivå studeras enskilda företags strategier och agerande i förhål-
lande till rörlighet mellan arbetsplatser. Ur ett företagsperspektiv handlar 
rörlighet om personalomsättning, rekrytering samt uppsägning, antingen då 
företaget säger upp personal eller då en anställd säger upp sig på eget initia-
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tiv. Medan företagen kan ha god kontroll över rekryteringarna är det svårare 
att direkt påverka individuella uppsägningar. 

I avhandlingen studeras bland annat klusterföretagens tillvägagångssätt 
vid rekrytering och uppsägning samt deras generella inställning till arbets-
kraftsrörlighet. Vidare analyseras även rekryteringarnas och uppsägningar-
nas effekter på företagens kunskapsutveckling och kontaktnät. De frågor 
som behandlas är:  

Hur går klusterföretagen tillväga när de rekryterar och hur styr 
tillvägagångssätten vid rekrytering flödena av personal mellan 
företagen?
Hur vanligt är det att företagen rekryterar personal från andra 
företag i samma kluster? 
På vilka sätt hanteras uppsägningar, förekommer det exem-
pelvis att företagen begränsar de uppsagdas möjligheter att 
hitta nya arbetsgivare?  
Vilka effekter har rekryteringar respektive uppsägningar på 
företagens kontaktnät och kunskapsutveckling? 

Rörlighet utifrån ett klusterperspektiv 
Ett kluster får en stor del av sin utvecklingskraft från det dynamiska samspe-
let som uppstår mellan klusterföretagen och eventuella andra klusteraktörer. 
Arbetskraftens rörlighet utgör en viktig aspekt av klusterdynamiken, bland 
annat på grund av att den bidrar till kunskapsspridning.

Inom detta tema studeras omfattningen av rörlighet in till och ut ur fall-
studieklustren, likväl som den interna rörligheten inom områdena. Rörlighe-
tens roll som mekanism för förnyelse på lokala specialiserade arbetsmarkna-
der analyseras. Vidare studeras huruvida det på klusternivå förekommer 
informella överenskommelser arbetsgivare emellan som kan påverka eller 
begränsa individrörligheten. Följande frågor studeras: 

Vad karakteriserar utbytet av arbetskraft mellan de studerade 
klustren och deras omgivning? 
Hur omfattande är rörligheten av individer mellan företag in-
ternt inom fallstudieområdena? 
På vilka sätt bidrar rörligheten av arbetskraft till förnyelse i 
klustren?
Förekommer det informella normsystem i fallstudieområdena 
som påverkar arbetskraftsflödena? 
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Disposition
I kapitel 2 följer en genomgång av teorier relevanta för avhandlingens fråge-
ställningar. Där introduceras bland annat teorier kring arbetskraftens rörlig-
het i kluster och agglomerationer samt rörlighetens effekter på kunskaps-
spridning, utveckling och dynamik. Individers rörlighet på arbetsmarknaden 
i en svensk kontext behandlas också närmare. I kapitel 3 återfinns en genom-
gång av avhandlingens metod och material. I detta kapitel beskrivs och mo-
tiveras studiens urvalsförfarande samt tillvägagångssätt utförligt. De två 
klustren som studeras empiriskt i avhandlingen presenteras närmare i kapitel 
4. Områdenas historiska utveckling från uppbyggnad till nutid beskrivs för 
att ge en bakgrund till efterföljande undersökningar. Därefter beskrivs områ-
denas arbetskraft och företagsstruktur. 

I kapitel 5 till 7 presenteras och analyseras den empiriska undersökning-
ens resultat. I kapitel 5 studeras rörlighet ur ett individperspektiv. Individuel-
la faktorers påverkan på benägenheten att byta jobb analyseras, liksom rör-
lighetens effekter på det individuella planet. Företagens perspektiv på rörlig-
het analyseras i kapitel 6. Där studeras vilka strategier klusterföretagen till-
lämpar avseende personalrekrytering och personalomsättning, och hur dessa 
strategier i sin tur påverkar arbetskraftsflödenas riktningar. Därefter analyse-
ras rörlighetens effekter på företagens verksamheter, vid både rekryteringar 
och uppsägningar. Särskild tonvikt läggs på effekterna på företagens kun-
skapsutveckling samt kontaktnät. Kapitel 7 behandlar rörlighet ur ett klus-
terperspektiv, där studeras bland annat hur fallstudieområdena förändras 
genom rörlighet av individer in i och ut ur dessa områden. Även den interna 
rörligheten mellan företagen i fallstudieklustren analyseras. 

Sammanfattande slutsatser återfinns i kapitel 8. Där sammanfattas och 
diskuteras avhandlingens viktigaste resultat. Slutligen presenteras studiens 
slutsatser och policyimplikationer. 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning

I föreliggande kapitel presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter. 
Inledningsvis analyseras och definieras begreppet arbetskraftsrörlighet. Där-
efter diskuteras strukturella faktorer som på olika sätt påverkar rörlighet. 
Sedan följer en presentation av studier av arbetskraftsrörlighetens omfattning 
i Sverige. 

I kapitlet analyseras de individuella faktorernas påverkan på benägenhe-
ten till rörlighet samt jobbytenas effekter på enskilda individer. Vidare dis-
kuteras arbetskraftsrörlighetens betydelse för och påverkan på företag. Slut-
ligen behandlas kopplingarna mellan arbetskraftens rörlighet och utveck-
lingskraften i lokala specialiserade arbetsmarknader, det vill säga kluster och 
agglomerationer.  

Arbetskraftens rörlighet – en begreppsdiskussion 
Med arbetskraftens rörlighet avses i denna avhandling individers byten av 
arbetsplats. Det är med andra ord inte geografisk rörlighet av arbetskraft i 
form av flyttning mellan olika boendeorter eller pendling som står i fokus. 
Mellanregionala byten av arbetsgivare studeras emellertid i viss mån då in- 
och utflödena av arbetskraft till och från fallstudieområdena analyseras (se 
kapitel 7). 

Rörlighet definierad som arbetsplatsbyten är en företeelse med många 
olika dimensioner. För det första kan det konstateras att individers rörlighet 
mellan arbetsplatser kan ha flera orsaker och förlopp samt grader av frivil-
lighet (Furåker 2004). Detta kan i sin tur ge varierande effekter på berörda 
individer och arbetsplatser. 

En stor del av all rörlighet på arbetsmarknaden orsakas sannolikt av olika 
typer av företagsnedläggningar, omorganisationer, samgåenden och uppköp 
där olika arbetsplatser genomgår organisatoriska förändringar (Graversen et 
al 2002). Sådana omorganisationer kan ofta innebära att en individ arbetar 
kvar på samma arbetsplats med i stort sett samma arbetskamrater, medan 
organisationens struktur förändras. Denna typ av rörlighet skulle kunna kal-
las för passiv eller ”skenbar” rörlighet och det är rimligt att anta att den med-
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för andra effekter än när en individ verkligen lämnar en arbetsplats och bör-
jar inom en ny verksamhet (Andersson & Tegsjö 2006b).  

Bland de individer som gör en reell förflyttning mellan två olika arbets-
platser finns det i sin tur olika undergrupper. Man kan till exempel ha sökt 
och fått ett nytt arbete på eget initiativ. Men en individ kan också ha blivit 
handplockad för en speciell tjänst, alltså utvald och erbjuden ett jobb hos en 
ny arbetsgivare. Individer som har blivit uppsagda och därefter hittat ny an-
ställning utgör ytterligare en undergrupp. Därtill är dessa olika typer av rör-
lighet överlappande, eftersom det ofta är komplexa processer som leder fram 
till ett jobbyte. Man kan till exempel uppfatta signaler om att man riskerar att 
bli uppsagd och därmed börja söka nya jobb, vilket är en kombination av 
frivilligt och ofrivilligt jobbyte. 

Vid empiriska studier av rörlighet saknas ofta möjligheter att skilja de 
olika typerna av arbetsplatsbyten från varandra. Det innebär att skenbar rör-
lighet orsakad av omorganisationer betraktas som samma företeelse som 
individuella jobbyten. I denna avhandling har denna problematik adresserats 
på olika sätt, vilket beskrivs närmare i kapitel 3. Likväl bör man ha i åtanke 
att problemet finns och att det saknas säkra metoder för att skilja olika typer 
av rörlighet åt, i varje fall då statistiskt material används som källa. 

Rörlighet påverkas av strukturella faktorer 
Omfattningen av rörlighet på arbetsmarknaden påverkas av en mängd olika 
faktorer som samverkar med varandra på ett komplext sätt. Många av dessa 
faktorer är strukturella, till exempel konjunkturen eller antalet arbetsgivare 
som efterfrågar en viss kompetens (Thålin 2002, Israelsson et al 2003, 
Lundh 2005). Individers socio-ekonomiska ställning, en individuell faktor 
given av en befintlig samhällsstruktur, utgör också en påverkan på benägen-
heten till rörlighet (Mayer & Carroll 1990).  

Det råder stora skillnader i strukturella förutsättningar för rörlighet på ar-
betsmarknadens olika delar liksom mellan olika yrkesgrupper. Enligt Kerr 
(1950, 1954) kan arbetsmarknaden beskrivas som ”balkaniserad”, det vill 
säga uppdelad i små delar som både har geografiska, branschmässiga och 
yrkesmässiga gränser. Inom varje del av arbetsmarknaden gäller specifika 
regler, både formella och informella, som berör sådant som inträde, utträde 
samt rörlighet på den specifika delarbetsmarknaden (Kerr 1950). Geografin 
kan anses spela en särskild roll på arbetsmarknaden eftersom de flesta indi-
vider arbetar i närheten av sitt boende, vilket medför att arbetsmarknader till 
sin natur är lokala. Studier har till exempel visat att jobbyten mellan bran-
scher är vanligare än jobbyten mellan regioner (Nutek 1998a, Nutek 1998b). 
Utfallet på arbetsmarknaden är därmed beroende av individers och arbets-
platsers geografiska lokalisering, liksom deras övriga karakteristika (Östh 
2007).  
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I Sverige identifierades av Statistiska centralbyrån, SCB, 87 stycken loka-
la arbetsmarknader år 2003 (SCB 2005). Den svenska indelningen i lokala 
arbetsmarknader, även kallade LA, baseras på pendlingsströmmar över kom-
mungränserna, dess riktning och omfattning.2 I och med den pågående regi-
onförstoringen som bland annat drivs av förbättrade kommunikationsmöjlig-
heter har de svenska lokala arbetsmarknaderna med tiden blivit färre och 
större till ytan (Tegsjö 2004). Fortfarande är det dock så att de flesta indivi-
der strävar efter geografisk närhet mellan arbetet och boendet. Arbetsmark-
nadernas lokala karaktär påverkar följaktligen möjligheterna till jobbyten. Ju 
större en lokal arbetsmarknad är, mätt i antal anställda, desto större är chan-
sen att hitta ett lämpligt arbete (Andersson & Tegsjö 2006a). Det är även 
troligt att det på en stor och varierad arbetsmarknad är större chans att en 
individ hittar flera olika relevanta arbeten vilket skapar potential för rörlig-
het.

Om det inom en lokal arbetsmarknad dessutom finns många företag som 
är verksamma inom likartade och relaterade kompetensområden, i exempel-
vis ett lokalt kluster, är det sannolikt att det ytterligare ökar potentialen för 
arbetskraftens rörlighet. Geografiska koncentrationer av liknande och relate-
rade företag ger nämligen många specialiserade individer möjligheten att 
förhållandevis enkelt byta mellan olika relevanta arbeten (Marshall 1890). I 
mindre och mellanstora städer är det tänkbart att kluster kan kompensera för 
en relativt liten arbetsmarknad genom att skapa potential för en större rörlig-
het av individer än vad som annars skulle vara möjligt med tanke på den 
lokala arbetsmarknadens storlek (Eriksson et al 2007, kommande). 

2 Med andra ord är det per definition vanligare med pendling inom en LA än över LA-gränser. 

Antalet företag samt deras storleksfördelning inom en delarbetsmarknad 
påverkar troligen också hur vanligt det är att de anställda byter arbetsplats. 
Organisationsstorleken har exempelvis visats ha en negativ påverkan på 
rörlighetsfrekvensen (Carroll & Mayer 1986, Eriksson et al 2007, komman-
de). Detta kan troligen till viss del förklaras av att anställda på större företag 
har fler möjligheter till interna karriärvägar och bättre förutsättningar för att 
utveckla stabila nätverk av relationer med andra anställda på samma företag, 
vilket ger mindre incitament till att byta arbetsgivare (Granovetter 1985). 

Andersson & Tegsjö (2006b) har visat att medelstora svenska arbetsstäl-
len från 10 till 99 anställda har högst personalomsättning, medan både mind-
re och större arbetsplatser uppvisar en lägre omsättning. Mikroarbetsställen 
med en till två anställda hade den allra lägsta personalomsättningen enligt 
Andersson & Tegsjö (2006b). Sambandet mellan företagsstorlek och rörlig-
het har även undersökts i Skåne samt Jönköpings län (Nutek 1998b). Resul-
taten visar att det har varit vanligare med arbetsplatsbyten bland anställda i 
små och medelstora företag än bland de som arbetar på stora företag.  
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Konjunkturen, både den generella och den specifika i enskilda branscher 
utgör en stor påverkan på omfattningen av rörlighet (Lundh 2005). Ett bättre 
konjunkturläge tenderar att följas av en högre rörlighet av arbetskraften och 
tvärtom (Israelsson et al 2003). Omsättningen bland verksamheterna, det vill 
säga hur ofta nya företag startas och befintliga läggs ner, bidrar till att skapa 
rörlighet och utgör därmed ytterligare en viktig strukturell faktor (Henry & 
Pinch 2000).  

Arbetsmarknadslagstiftningen är en annan strukturell faktor som kan ha 
inverkan på rörligheten. Både företagens och individernas agerande påverkas 
av lagstiftning och annan arbetsmarknadsreglering. Inom svensk arbetsrätt är 
det bland annat lagen om anställningsskydd, LAS, som tros utgöra en påver-
kan på rörlighetens omfattning (Bruun 2004, Furåker 2005). Några av LAS 
funktioner är att lagen skyddar anställda individer från godtyckliga uppsäg-
ningar och utgör ett socialt skydd för svaga grupper på arbetsmarknaden. De 
flesta arbetstagare omfattas av LAS, med undantag för exempelvis personer i 
företagsledande ställning. Lagen ger ett relativt starkt skydd med avseende 
på uppsägningar av personliga skäl, medan den erbjuder ett svagare skydd 
vad gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist (Bruun 2004, Källström & 
Malmberg 2006). Vid arbetsbristuppsägningar tillämpas dock särskilda tur-
ordningsregler som förhindrar arbetsgivaren att välja vilka som ska sägas 
upp. Arbetskraften på ett företag är uppdelad i turordningskretsar inom vilka 
regeln sist-in-först-ut tillämpas. Arbetsgivaren väljer alltså fritt de turord-
ningskretsar inom vilka man behöver säga upp personal och därefter tilläm-
pas turordningsreglerna (Källström & Malmberg 2006). Lagen om anställ-
ningsskydd anses hämma rörligheten på arbetsmarknaden genom att indivi-
derna förlorar sin plats i turordningen då de byter arbetsgivare (Bruun 2004). 

Rörlighetens omfattning på den svenska 
arbetsmarknaden
Individers arbetsplatsbyten är en företeelse som på senare år studerats allt-
mer, vilket också har underlättats av de nya forskningsmöjligheter som till-
gången till registerdata har skapat. Rörligheten på den svenska arbetsmark-
naden har antytts vara ömsom för hög, ömsom för låg (Lundh 2005). Den 
har emellertid mätts på olika sätt i olika studier, vilket försvårar eventuella 
jämförelser, exempelvis över tid.  

En tidig svensk studie av rörligheten på arbetsmarknaden genomfördes av 
Rundblad (1964). Norrköpings arbetsmarknad var föremålet för Rundblads 
fallstudie av rörlighet. För att samla in material användes intervjumetoden då 
framställningen av registerdata ännu inte hade utvecklats. I studien analyse-
rades rörligheten under en femårsperiod mellan åren 1953 och 1958. Enligt 
Rundblad (1964) hade 31 procent av gruppen män födda år 1913 bytt arbets-
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givare under den studerade tidsperioden. Motsvarande siffror för män födda 
1923 och 1933 var 38 respektive 69 procent (Rundblad 1964). Dessa uppgif-
ter är inte direkt jämförbara med senare siffror, till exempel på grund av 
grundläggande skillnader i mätmetoderna. De ger dock en fingervisning om 
rörlighetens omfattning på 1950-talet. Det kan konstateras att rörligheten 
avtog kraftigt med stigande ålder och att jobbyten var relativt vanligt före-
kommande.

Rörligheten på hela svenska arbetsmarknaden under åren 1966 till 1982 
har undersökts av Holmlund (1984). Han kunde konstatera att särskilt hög 
rörlighet förekom år 1966 då 13 procent av arbetskraften bytte jobb. Även 
åren 1970, 1973 samt 1979 kunde en hög rörlighet observeras (11 procent 
alla tre åren). Åren 1978, 1981 och 1982 var andelen rörliga individer där-
emot särskilt låg, drygt 8 procent. Holmlund (1984) tolkade dessa data som 
en nedåtgående trend, han menade att rörligheten på arbetsmarknaden hade 
minskat i omfattning sedan mitten av 1960-talet. Snarlika data, fast i en tids-
serie mellan åren 1970 och 2002 har dock tolkats annorlunda av Israelsson et 
al (2003). Enligt deras slutsatser har rörligheten samvarierat med konjunktu-
ren men i övrigt hållit sig stabil under den studerade tidsperioden (Israelsson 
et al 2003). Under högkonjunktur har andelen individer som byter arbetsgi-
vare varje år varierat mellan 10 och 12 procent av alla sysselsatta. Under 
lågkonjunkturåren har ungefär 6 till 8 procent av de sysselsatta bytt arbetsgi-
vare (Israelsson et al 2003).  

Israelsson et al (2003) har även studerat skillnaderna i rörlighet mellan 
olika branscher på den svenska arbetsmarknaden. De har under år 1999 kun-
nat observera särskilt stor rörlighet i branscher med arbetskraftsbrist, till 
exempel uppdrags/konsultverksamhet samt branscher där visstidsanställ-
ningar är vanliga, som hotell och restaurangbranschen.  

Graversen et al (2002) presenterar i sin studie av rörlighet i de nordiska 
länderna något högre rörlighetssiffror än Israelsson et al (2003), dock är det 
oklart vilka år dessa resultat gäller. Av alla anställda i Sverige är det enligt 
Graversen et al (2002) drygt 16 procent som byter arbetsplats varje år. Sve-
rige har enligt denna studie högre rörlighet än både Norge och Finland, men 
något lägre än Danmark.  

En aktuell europeisk jämförelse av ett antal olika rörlighetsindikatorer vi-
sar att Sverige har bland de högsta andelarna jobbytare på arbetsmarknaden, 
tillsammans med Danmark, Finland och Nederländerna. Till europeiska län-
der med lägst rörlighet hör Portugal, Grekland, Italien, Spanien och Malta 
(Eurofound 2006). 

Enligt Andersson & Tegsjös (2006a) studie av rörligheten på den svenska 
arbetsmarknaden var andelen jobbyten uppe i omkring 16 procent av de sys-
selsatta under högkonjunkturen i slutet av 1980-talet. Under den följande 
lågkonjunkturen sjönk däremot andelen rörliga individer till drygt 8 procent 
för att därefter nå 13 procent under tidigt 2000-tal. Dessa resultat redovisas i 
figur 2.
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Figur 2. Andel jobbytare av alla sysselsatta, åren 1988-2004. Källa: Andersson & 
Tegsjö 2006a. 

Trots att uppgifterna och slutsatserna från de olika studierna inte är helt sam-
stämmiga, bidrar de till att skapa en bild av rörlighetens omfattning i Sveri-
ge. Sannolikt är det skillnader i mätmetod som ligger bakom skillnaderna i 
resultaten. Det kan konstateras att det inte verkar finnas några enkla och 
entydiga svar på frågan om hur mycket rörlighet det förekommer på den 
svenska arbetsmarknaden. 

I de senaste årens litteratur och debatt om arbetskraftens rörlighet före-
kommer det ofta antydningar om att rörligheten är för låg på den svenska 
arbetsmarknaden för att uppnå en optimal utveckling och tillväxt (Nutek 
2000, Thelning 2004). Det finns emellertid få studier som entydigt bekräftar 
några orsakssamband mellan exempelvis rörlighet och tillväxt eller anger 
vilka nivåer av rörlighet som kan anses vara positiva eller negativa för ar-
betsmarknaden. Ett positivt samband mellan arbetsproduktivitet och rörlig-
het av högutbildade individer har kunnat påvisas i den svenska databran-
schen, på både bransch- och arbetsställenivå (Wictorin 2007). Dock kunde 
inga slutsatser dras i denna studie angående sambandets riktning, det vill 
säga om det är en ökning av produktiviteten som leder till högre rörlighet 
eller tvärtom.  

Det är med andra ord svårt att säga vad som skulle kunna vara en lämplig 
nivå av rörlighet vid varje given tidpunkt (Åberg 2004, Lundh 2005). Under 
en och samma tidsperiod kan också olika delar av arbetsmarknaden ha skilda 
förutsättningar för och behov av rörlighet. Sannolikt är det mer meningsfullt 
att diskutera optimala nivåer av rörlighet inom specifika branscher eller 
delarbetsmarknader, snarare än på den svenska arbetsmarknaden som helhet. 
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Individegenskaper och rörlighet 
Individers benägenhet till rörlighet mellan arbetsplatser kan påverkas av ett 
stort antal individuella faktorer, till exempel ålder, kön, utbildning, socio-
ekonomisk ställning och etnisk bakgrund. Olika individer har med andra ord 
olika sannolikhet att byta arbete, vilket i sin tur påverkar den totala rörlighe-
ten i till exempel en bransch eller på en lokal arbetsmarknad. I det följande 
diskuteras sambanden mellan några individuella faktorer och arbetsplatsby-
ten.

En faktor som utgör stor påverkan på individers benägenhet att byta arbe-
te är den fas inom livscykeln som individen befinner sig inom (Felmlee 
1984, Rosenfeld 1992). De olika faserna kan vara exempelvis äktenskap och 
familjebildning. Händelser i en individs livscykel har ett samband med indi-
videns ålder. Detta gör att ålder kan användas som en indikator på vilken fas 
i livscykeln som en individ för tillfället befinner sig inom. Många studier har 
påvisat att individers rörlighet mellan arbetsplatser avtar med stigande ålder 
(Gallaway 1969, Carroll & Mayer 1986, Rosenfeld 1992, Jansson 1997, 
Israelsson et al 2003, Andersson & Tegsjö 2006a). Av detta följer att ju yng-
re anställda en bransch eller en lokal arbetsmarknad har desto troligare är det 
att rörligheten är högre. 

På den svenska arbetsmarknaden totalt sett har beteendet med avseende 
på jobbyten inom olika åldersgrupper varit stabilt över tiden, åtminstone 
mellan åren 1970 och 2002 (Israelsson et al 2003). Det antyder att det kan 
finnas kohorteffekter i den samlade rörlighetens omfattning. Antalet indivi-
der i varje åldersgrupp varierar över åren, eftersom antalet födda inte är kon-
stant och nettoinvandringen varierar. Det medför att den genomsnittliga rör-
ligheten ökar i tider då det finns många unga individer på arbetsmarknaden. 

Sambandet mellan kön och rörlighetsfrekvens är inte lika klart som mel-
lan rörlighet och ålder. Till viss del kan det bero på segregationen på arbets-
marknaden, där kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika branscher 
och inom olika yrken (Mayer & Carroll 1990, Altonji & Blank 1999). I Sve-
rige finns det tecken på att sambandet mellan kön och rörlighet har föränd-
rats över tiden. Tidigare var det vanligare att män bytte jobb än kvinnor, med 
en skillnad på som mest ett par procentenheter. Från slutet av 1990-talet har 
förhållandet istället varit det omvända, det vill säga det är något vanligare att 
kvinnor byter jobb är män (Israelsson et al 2003). En annorlunda slutsats 
dras emellertid av Andersson & Tegsjö (2006a). De menar att jobbyten var 
ett par procentenheter vanligare bland män än bland kvinnor mellan åren 
1994 och 2004, men att skillnaderna mellan könen minskade i slutet av den 
studerade tidsperioden. Enligt Loprest (1992) som har studerat arbetsmark-
naden i USA är sannolikheten att byta jobb ungefär lika för både män och 
kvinnor. Jovanovic (1979) har däremot visat att kvinnor i USA har högre 
sannolikhet att byta jobb än män. En studie av den tyska arbetsmarknaden 
har likaså visat att kvinnor byter jobb oftare än män (Carroll & Mayer 1986). 
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Det finns också varierande resultat kring sambandet mellan utbildnings-
nivå och rörlighet. Enligt vissa studier ger högre utbildning en högre rörlig-
hetsfrekvens (Carroll & Mayer 1986, Jansson 1997, Graversen et al 2002, 
Andersson & Tegsjö 2006a). Graversen et al (2002) visade att andelen rörli-
ga individer var drygt 3 procentenheter högre bland sysselsatta med högre 
utbildning än på arbetsmarknaden i dess helhet. Mest rörliga bland de med 
högre utbildning var individer som hade studerat medicinsk vetenskap. An-
dersson & Tegsjö (2006a) jämförde frekvenser av arbetsplatsbyten bland 
individer med respektive utan högskoleutbildning och kunde konstatera att 
högre utbildning medförde något högre rörlighet. Israelsson et al (2003) 
använde i sin studie en mer detaljerad fördelning på utbildningsnivåer. De 
kunde inte etablera något entydigt samband mellan utbildningsnivå och rör-
lighet, men enligt deras resultat var högre utbildning åtminstone till viss del 
förknippad med ökad rörlighet. På 1950-talet var sambandet det omvända. 
Arbetsgivarbyten var dubbelt så vanliga för gruppen arbetare än för gruppen 
tjänstemän i alla åldersgrupper undersökta av Rundblad (1964). Detta ansågs 
hänga ihop med att individer inom kvalificerade yrkesgrupper var särskilt 
svåra och kostsamma att ersätta, och till exempel ofta hade långa uppsäg-
ningstider (Rundblad 1964). Även en studie av individer i USA under åren 
1976-1981 påvisade ett samband mellan högre utbildning och minskad be-
nägenhet till arbetsplatsbyte (Sicherman & Galor 1990). 

En annan faktor som sannolikt påverkar individers möjligheter till jobbyte 
utgörs av individens yrkes- och branschval (Rosenfeld 1992). Vissa perso-
nalkategorier torde till exempel ha större möjligheter att röra sig mellan olika 
branscher än andra och på så sätt ha fler arbetsgivare att välja mellan totalt 
sett. Det kan gälla yrkesgrupper som ingenjörer, ekonomer och personalveta-
re. Många som arbetar inom dessa yrken blir dock sannolikt specialiserade 
inom sina respektive branscher allt eftersom tiden går, med minskande utsik-
ter för branschöverskridande arbetsplatsbyten som följd. Andra personalka-
tegorier, som lärare och sjukvårdspersonal, har specialiserade utbildningar 
som ofta enbart efterfrågas inom en viss sektor eller delbransch. 

Effekterna av jobbyten sammanhänger med individers motiv 
För den enskilde individen kan motiven till och därmed effekterna av rörlig-
het vara varierande. Eftersom olika individer sannolikt är ute efter olika re-
sultat vid ett jobbyte är det troligt att även de observerade effekterna kom-
mer att vara olika. Ett jobbyte kan till exempel vara ett led i en så kallad ”job 
shopping”. Det innebär att individen prövar sig fram till ett jobb som mot-
svarar individens förmågor och preferenser, exempelvis vad gäller arbets-
villkoren (Johnson 1978). Enligt en annan teori är jobbyten ett sätt för indi-
viden att öka sin egen produktivitet genom ”job matching”. Med det menas 
att individen genom rörlighet söker efter den bästa matchningen mellan en 
arbetsgivares krav och behov samt individens kapacitet och talang (Jovano-
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vic 1979). Rörlighet kan också betraktas som ett sätt för individen att höja 
sin lön (Burdett 1978). Vissa jobbyten motiveras troligen även av familjesi-
tuationen. Individer kan välja en ny arbetsgivare för att erhålla villkor som 
bättre går att kombinera med familjelivet (Keith & McWilliams 1995, 1999). 

Av de möjliga effekterna av jobbyten är effekten på löneutveckling den 
som är relativt sett enklast att studera statistiskt. Denna effekt har därmed 
varit föremål för många olika analyser. Rörlighet mellan arbetsplatser har 
generellt sett en positiv effekt på lönen, det vill säga att byta jobb ger högre 
lön än att arbeta kvar på samma arbetsplats (Antel 1991, Yankow 2003, 
Mattsson 2007). Studier av arbetsmarknaden i USA har dock visat att denna 
effekt är starkare för män än för kvinnor samt för yngre än för äldre (Bartel 
& Borjas 1981, Antel 1986, Ruhm 1987, Loprest 1992, Topel & Ward 
1992). Keith & McWilliams (1999) förklarar skillnaderna mellan kvinnors 
och mäns löneutveckling efter ett jobbyte bland annat med att män oftare 
byter jobb av skäl som inte är familjerelaterade. Trots att jobbyten i sig gene-
rellt sett leder till en löneökning finns det dock resultat som pekar mot att 
löneutvecklingen inom en arbetsplats är sämre för de individer som arbetar 
där en kortare tidsperiod (Bartel & Borjas 1981). Det innebär med andra ord 
att löneeffekten av många arbetsplatsbyten kan motverkas av en sämre löne-
utveckling under tiden mellan bytena. 

Företagsperspektiv på rörlighet 
Med företagsperspektiv menas i denna avhandling de enskilda företagens 
utgångspunkter och uppfattningar som grundas i en strävan efter att driva 
och utveckla en kommersiell verksamhet. Enskilda företag anpassar sig i sin 
dagliga verksamhet efter rådande förutsättningar, till exempel vad gäller 
lagstiftning och utbildningsstruktur, även om de också samtidigt kan sträva 
efter att förändra dessa förutsättningar. Utifrån de givna förutsättningarna 
utarbetas företagsstrategier som syftar till att uppfylla verksamhetens mål – 
till exempel om tillväxt, marknadsandel eller lönsamhet (Porter 1980, 1996, 
Shapiro 1989). Rörlighet ur företagsperspektiv kan med andra ord ses som 
en del i en strategi för att nå uppsatta mål.  

De enskilda företagens strategier och riktlinjer kan ha en stor betydelse 
för rörlighetens omfattning. Särskilt i branscher som i hög grad präglas av ett 
antal stora, dominerande organisationer, som till exempel bilbranschen och 
telekombranschen i Sverige, kan enskilda storföretag och deras agerande få 
ett extra stort inflytande på arbetskraftsrörligheten. Detta har att göra med att 
deras beslut om omorganisation, expansion och neddragning direkt kan på-
verka ett stort antal anställda. 

Begreppsmässigt handlar arbetskraftsrörlighet ur ett företagsperspektiv 
om personalomsättning, rekrytering och uppsägning. En rekrytering kan 
exempelvis vara en ersättningsrekrytering som har till syfte att ersätta en 
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person som slutar, eller en nyrekrytering som innebär att man fyller ett nytt 
personalbehov. Uppsägningar kan i sin tur exempelvis bero på rationaliser-
ing, frivillig uppsägning eller pensionsavgång. 

Rörlighet kan uppfattas som problematisk av företag 
Arbetskraftsrörlighet betraktas ur ett klusterperspektiv oftast som fördelaktig 
och gynnsam, eftersom den bidrar till dynamik och kunskapsspridning. För 
företagen är dock även kostnaderna för personalomsättning kännbara (Car-
noy et al 1997, Abbasi & Hollman 2000, Lawton Smith & Waters 2005). Det 
uppstår till exempel ett antal direkta kostnader i samband med rekryterings-
processer eftersom sökning efter kandidater kan ta både ekonomiska och 
personella resurser i anspråk. Dessutom kan olika dolda kostnader tillkom-
ma.

The cost of replacing a worker is often underestimated, because in addition to 
visible costs […] there are many “hidden” costs and consequences of turn-
over. They include disruption of customer relations, the vacancy cost until 
the job is filled, costs resulting from disruption of the work flow, and the ero-
sion of morale and stability of those who remain. Further, there is the tempo-
rary loss of production and valuable time taken from customer relations while 
the new hire acquires job skills and achieves maximum efficiency. (Abbasi & 
Hollman 2000) 

Rörlighet kan också resultera i att känslig företagsintern information används 
av en före detta anställd i syfte att starta en konkurrerande verksamhet (Paul 
& Niehoff 2001). I en studie av den lokala arbetsmarknaden i Silicon Valley 
konstaterades till exempel att företagsledningarna uppfattade personalrörlig-
heten som alltför hög och därmed problematisk. 

From the standpoint of high-tech company managers, then, the main problem 
is an undesirably high rate of turnover among their most skilled (and valu-
able) employees rather than a sense that their labour force is not flexible 
enough. […] Their human resource managers try to design compensation and 
training schemes that will reduce turnover. (Carnoy et al 1997) 

För att få sin personal att stanna kvar på arbetsplatsen kan företagen använda 
sig av diverse strategier som syftar till att begränsa rörligheten (Carnoy et al 
1997, Niehoff et al 2001, Roehling et al 2001). Till exempel kan en kombi-
nation av informellt ledarskap samt en företagskultur som betonar eget ini-
tiativ och lojalitet användas för att uppmuntra stabilitet (Cunha 2002).

Olika avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan också användas 
för att skydda företagens kunskap då deras anställda väljer att säga upp sig 
(Klee 2000, Orsini 2000, Irish 2001, Miehe 2001, Paul & Niehoff 2001, Stim 
& Fishman 2001, Lembrich 2002, Smith et al 2004, Witman 2005). Sådana 
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avtal begränsar värdet av de anställdas kunskaper för eventuella nya arbets-
givare och kan därmed sägas hindra rörlighet. 

Företagen rekryterar personliga egenskaper likväl som kunskap 
De senaste decenniernas snabba internationalisering och teknikutveckling 
har medfört ändrade konkurrensvillkor för de allra flesta företag med bland 
annat ökade krav på flexibilitet och snabbhet, vilket även påverkar företa-
gens rekryteringsbehov (Lundgren & Wirberg 1997). Kraven på en mer flex-
ibel organisation har lett till att många företag väljer att specialisera sig inom 
en smal nisch och knyter till sig externa samarbetspartners som kompletterar 
ens kärnverksamhet, alternativt till att företagen satsar mer på fortlöpande 
utbildning och lagarbete.  

Dessa organisatoriska förändringar leder i förlängningen till att arbetsgi-
vare i sina rekryteringar söker personal med både gedigna teoretiska kunska-
per men även en uppsättning personliga egenskaper och attityder som till 
exempel engagemang, pålitlighet och förmåga att kommunicera och samar-
beta med andra individer (Lundgren & Wirberg 1997). 

Förutom företagens kravprofiler vid rekrytering påverkar även själva re-
kryteringsprocessen vilka sorters kandidater man hittar till en aktuell tjänst. 
Det har visats att informell rekrytering troligen är överlägsen andra former 
av rekrytering. Genom en informell rekryteringsprocess, som exempelvis 
kan innebära att man låter sina anställda rekommendera kandidater, hittas 
medarbetare som bland annat har högre produktivitet och är mer nöjda med 
arbetssituationen än de som hittas genom formella processer, exempelvis via 
tidningsannonser (Reid 1972, Breaugh 1981, Taber & Hendricks 2003). 
Dessa effekter har bland annat att göra med att rekrytering genom personliga 
kontakter genererar kandidater som är relativt lika de individer som redan är 
anställda på ett visst företag (Rees 1966, Doeringer & Piore 1971, Montgo-
mery 1991, Taber & Hendricks 2003). 

Rekrytering kan i vissa fall användas för att få tillgång till kunskap som 
utvecklats utanför företaget och som annars kan vara svår att få tag på (Tee-
ce 1982, Winter 1987, Kim 1997, Song et al 2001). Vidare kan rekrytering 
även möjliggöra ytterligare kunskapsutveckling då en individ anställts och 
hela dess kompetens således tillförts företaget (Kim 1997). Potentialen för 
kunskapsöverföring vid rekrytering, så kallad ”learning by hiring”, har påvi-
sats vara större ju mer skillnad det är mellan företagens verksamhet och den 
nyanställda individens kunskap (Song et al 2003). Potentialen påverkas även 
av att olika företag har varierande kapacitet för och intresse av att använda 
den nya kunskapen som tillförs då ny personal anställs (Madsen et al 2003). 



Arbetskraftens rörlighet och klusterdynamik 

30

Företagens relationer och gemensamma normer kan både 
stimulera och begränsa rörlighet 
Enligt nätverksteorin interagerar alla företag med andra företag och organi-
sationer inom så kallade industriella nätverk (Håkansson & Johanson 1992). 
Relationerna i dessa nätverk kan verka både främjande och begränsande för 
arbetskraftsrörligheten. 

Mellan aktörerna i ett industriellt nätverk finns utbytesförhållanden, till 
exempel mellan kunder och leverantörer (Håkansson & Johanson 1992). 
Dessa förhållanden styrs och påverkas av en uppsättning regler som formule-
ras och omformuleras kontinuerligt inom nätverket. Aktörernas inbördes 
relationer är dock aldrig enbart ekonomiska, även kunskap och värderingar 
sprids mellan relaterade aktörer. Det utvecklas inom en relation en ömsesidig 
orientering, som innefattar sådant som gemensam kunskap, gemensamt 
språk och delad affärsetik (Johanson & Mattsson 1987). Utbyten mellan 
företag leder till att personliga relationer mellan företrädare för dessa företag 
utvecklas och påverkar formerna för förhållandet företagen emellan (Grano-
vetter 1985). 

Regelbunden interaktion leder till att aktörerna så småningom anpassar 
sig till varandra, det kan då handla om allt från teknisk anpassning av pro-
duktionsprocesser till administrativ anpassning av olika rutiner (Johanson & 
Mattsson 1987, Hallén et al 1991). Processerna av anpassning kan utgöra 
både en positiv och en negativ kraft inom nätverket. De stärker relationerna 
mellan aktörerna, men kan också leda till sårbarhet om beroendet blir alltför 
stort. Anpassningen är förknippad med kostnader och kan därmed ses som 
en investering (Johanson & Mattsson 1987). 

Ömsesidig anpassning i nätverk leder till att aktörerna är måna om att 
vårda sina relationer eftersom det skulle vara kostsamt att avbryta dem. Det 
tyder på att rörligheten mellan två företag skulle kunna begränsas om det 
finns en stark relation mellan dessa (Breschi & Lissoni 2001a). I sådana fall 
skulle företagen undvika rekrytering från varandra eftersom det skulle kunna 
vara skadligt för affärsrelationen och därmed den investering som har ge-
nomförts. Samtidigt kan ömsesidiga kontakter mellan anställda på olika före-
tag också antas generera rörlighet (Granovetter 1995, Castilla et al 2000).

Rörlighet inom specialiserade lokala arbetsmarknader3

I denna avhandling fokuseras arbetskraftsrörlighet på en särskild typ av 
delarbetsmarknad, nämligen den specialiserade lokala arbetsmarknaden. 
Sådana arbetsmarknader uppstår då många relaterade och likartade verksam-
heter finns lokaliserade i varandras närhet, i områden som till exempel kan 

3 Delar av detta avsnitt har tidigare publicerats i Bienkowska & Hedberg (2006). 
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kallas för kluster, industriella distrikt, innovativa miljöer eller lokala innova-
tionssystem. På platser med många relaterade företag finns även mycket 
specialiserad arbetskraft. Detta kan i sin tur leda till att den lokala arbets-
marknaden fungerar bättre samt skapa en högre potential för arbetsgivarby-
ten (Storper & Christopherson 1987, Carnoy et al 1997, Malmberg & Ma-
skell 2002, Eriksson et al 2007, kommande).  

I avhandlingen används begreppet kluster som benämning på områden där 
många likartade och relaterade företag finns samlokaliserade och där det 
därmed finns specialiserade lokala arbetsmarknader. Detta begrepp diskute-
ras inledningsvis i avsnittet, därefter följer en genomgång av teorier om och 
tidigare studier av rörlighet på specialiserade lokala arbetsmarknader. 

Klusterbegreppet 
Kärnan i klusterbegreppet är insikten om att ett företags geografiska placer-
ing påverkar dess konkurrenskraft, produktivitet och innovativitet. Just en 
klusterlokalisering anses vara särskilt gynnsam för företagens konkurrens-
kraft av olika anledningar.  

Enligt Porters definition (Porter 2000a) är ett kluster en geografisk kon-
centration av likartade och relaterade företag och andra organisationer. Des-
sa aktörer binds samman genom gemensamma egenskaper och förutsättning-
ar (s.k. commonalities) samt genom att de kompletterar varandra (Porter 
2000a). Bland företagen i ett kluster finns det både konkurrenter och samar-
betspartners, ibland kan till och med två företag samarbeta och konkurrera 
med varandra samtidigt. Ett klassiskt exempel på ett framgångsrikt kluster är 
det amerikanska reklamklustret på Madison Avenue i New York. Silicon 
Valley utgör ett annat välkänt exempel. Där finns en samling av högteknolo-
giska och innovativa företag verksamma inom informationsteknik i ett, nu-
mera ganska utbrett, område i mellersta Kalifornien.  

Lokalisering i kluster medför enligt Porter (1998) många fördelar för de 
företag som väljer att placera sin verksamhet där. Bland dessa fördelar finns 
smidigare informationsutbyte företagen emellan samt möjligheterna till ska-
pandet av gemensamma institutioner, som till exempel kan syfta till att ta 
fram olika standarder. Klusterföretag kan också dra nytta av den geografiska 
närheten genom att koordinera sina aktiviteter och påverka omgivande fakto-
rer såsom infrastruktur. En annan fördel är förekomsten av kvalificerade 
leverantörer och relaterade företag som tillhandahåller specialiserade kring-
tjänster till klusterföretagen. I kluster finns också bättre förutsättningar för 
att skapa strategiska samarbeten vilket gör att företagen på ett kostnadseffek-
tivt sätt kan bredda sitt erbjudande till kund. Krävande kunder samt det fak-
tum att man möter konkurrenter på det lokala planet är ytterligare faktorer 
som gör att klusterföretagen sporras till att arbeta hårdare och därmed ökar 
sin konkurrenskraft (Porter 2000a). 
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Klusterteorin är inte helt tydlig vad gäller frågan om vilka geografiska ni-
våer ett kluster kan finnas på, ibland talas exempelvis om nationella eller till 
och med internationella kluster. Begreppet har kritiserats för att i likhet med 
många andra samtida begrepp inom regionala studier vara alltför oprecist 
och därmed sakna en tydlig operationalisering (Markusen 1999). Kritik har 
också riktats mot begreppet på grund av att det alltför lättvindligt används i 
politiska sammanhang och har kommit att beteckna allehanda policyprojekt i 
marknadsföringssyfte (Martin & Sunley 2003).  

Det har föreslagits att man för överskådlighetens skull bör skilja på så 
kallade företagskluster som omfattar sammanlänkade företag inom ett land, 
oavsett geografisk placering, samt geografiska kluster med betydelsen geo-
grafiska koncentrationer av liknande och relaterade verksamheter (Malmberg 
2002). I denna avhandling används begreppet kluster synonymt med ett geo-
grafiskt kluster, alltså en välavgränsad plats där många likartade och relate-
rade företag finns lokaliserade. 

Stadsstorlekens betydelse för tillväxt och konkurrenskraft 
Kluster kan förekomma både i större städer där de existerar sida vid sida 
med en mångfald andra verksamheter, men också i mindre orter med ett 
mindre varierat näringsliv. Teoretiskt sett innebär en lokalisering i en stor-
stad, oavsett om företaget är en del av ett kluster eller ej, att man får tillgång 
till en alldeles särskild uppsättning fördelar (Jacobs 1969). Detta fenomen 
kallas ”urbanization economies” på engelska, men borde på svenska snarare 
heta storstadsfördelar, eftersom det är just stadens storlek och täthet, snarare 
än urbaniseringsprocessen, som ger fördelar. Lokalisering i en storstad med-
för visserligen extrakostnader, eftersom till exempel lokalerna ofta är dyrare 
och lönerna högre. Detta uppvägs dock sannolikt av de fördelar man kom-
mer i åtnjutande av. 

Storstadsfördelar innebär att även företag verksamma inom orelaterade 
branscher drar nytta av att finnas i varandras närhet. Stadsmiljöns fördelar 
har beskrivits av Jacobs (1969, 1984) som menar att staden är en unik och 
värdefull faktor för ekonomisk utveckling. Det är den bland annat på grund 
av sin potential för oväntade möten och konstellationer av individer, som i 
sin tur främjar kreativiteten. Dessutom ger stadens diversitet positiva effek-
ter i form av ständiga flöden av information och kunskap samt impulser till 
förändring. Städer kan också erbjuda en rik infrastruktur och ett varierat 
utbud av tjänster. Dessa positiva effekter är mätbara, till exempel kan man 
observera högre produktivitetsnivåer på arbetsplatserna i städer än på övriga 
arbetsplatser, vilket bland annat förklaras av den högre tätheten av arbets-
kraft (Ciccone & Hall 1996, Hanson 2000, Sunley 2000). Man har också 
kunnat påvisa att ju mer varierat ett lokalt näringsliv är desto högre tillväxt 
uppnås (Glaeser et al 1992).
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Storstaden har därmed en viktig roll som tillväxtmotor i ekonomin efter-
som den är den enda plats där en mycket diversifierad industristruktur kan 
uppstå och fortleva. I storstaden återfinns också förutsättningarna för innova-
tiva verksamheter – genom att människor med olika spetskompetenser och 
intressen lever där sida vid sida och kan mötas spontant (Jacobs 1984, Stor-
per & Venables 2004). Detta indikerar att kluster som återfinns i storstäderna 
kan ha mer gynnsamma förutsättningar för framgångsrikt företagande än 
kluster som finns i medelstora och mindre städer. Men det kan också tolkas 
som att de mindre och medelstora städernas avsaknad av storstadsfördelar i 
viss mån skulle kunna kompenseras genom förekomsten av kluster med lik-
artade och relaterade företag (Eriksson et al 2007, kommande). 

Specialiserade lokala arbetsmarknader medför unika 
förutsättningar
Kluster förknippas med specifika arbetsmarknadsförhållanden, det vill säga 
en stor och geografiskt koncentrerad efterfrågan på specialiserad arbetskraft. 
De fördelar som en koncentrerad arbetsmarknad medför kan anses vara en av 
de främsta anledningarna till att agglomerationer och kluster bildas, fortlever 
och utvecklas (Porter 1998a, Glaeser 2000). En förhöjd rörlighet av arbets-
kraften anses vara en viktig konkurrensfördel som följer av tätheten på ar-
betsmarknaderna i kluster. 

Theory suggests that labour market in clusters show greater churn due to ag-
glomeration effects – labour-market information, social networks and job 
openings in fields of expertise and hence rapid transfer of technology associ-
ated with faster turnover. (Lawton Smith & Waters 2005) 

En av de tidigaste analyserna av arbetsmarknaden i geografiska koncentra-
tioner av likartade och relaterade företag genomfördes av Marshall (1890). I 
sin analys fokuserade Marshall på industriella distrikt samt ”manufacturing 
towns”, som tenderar att dra till sig yrkesskicklig arbetskraft.  

För Marshall (1890) var den höga graden av koncentration av arbetskraft 
med specifika kunskaper en av de industriella distriktens viktigaste fördelar. 
Marshall menade att industriella distrikt erbjuder ”en konstant marknad för 
kompetens” (”a constant market for skill”), alltså en plats där det alltid finns 
ett utbud av och en efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Detta leder till en 
självförstärkande process som framskrider genom att företag gärna söker sig 
till platser där de finner det troligt att hitta lämplig arbetskraft, med den sor-
tens kunskap och kompetens som de efterlyser. Samtidigt söker arbetskraften 
sig till platser där många arbetsgivare med behov av deras kunskaper åter-
finns, eftersom det minskar de anställdas risker att inte hitta ett nytt arbete, 
till exempel vid en uppsägning (David & Rosenbloom 1990). Man kan säga 
att arbetsgivare och arbetstagare graviterar till samma geografiska områden. 
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Marshall påpekar att trots att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare till stor del har en ekonomisk grund bör det inte enbart betraktas ur ett 
ekonomiskt perspektiv utan även ett socialt. Den sociala fördelen med in-
dustriella distrikt är således enligt Marshall att det i dessa områden finns en 
potential för rörlighet av arbetskraft. Både arbetsgivare och arbetstagare 
önskar nämligen ha möjligheten att kunna avsluta anställningsförhållandet 
och relativt enkelt hitta ny arbetskraft respektive nya anställningsmöjligheter 
(Marshall 1890).

Det är svårt att hos Marshall se någon antydan till eventuella nackdelar 
med en stor arbetsmarknad för specialiserade kunskaper, till exempel att 
företagen skulle kunna drabbas av kostnader och förlora viktig kunskap då 
ens egen personal rekryteras av andra företag. Det kan ändå konstateras att 
fördelarna med en koncentrerad arbetsmarknad troligen överväger nackde-
larna eftersom vi annars inte skulle kunna observera förekomsten av indust-
riella distrikt eller kluster, företagen skulle istället uppvisa ett jämnare ut-
spritt lokaliseringsmönster. 

Porter påpekar att även kluster drar stor nytta av den specialiserade ar-
betsmarknaden (Porter 1998a). Den lokala tillgången till arbetskraft med 
relevanta kunskaper och värdefull arbetslivserfarenhet ger klusterföretag 
bättre förutsättningar för att utveckla och bibehålla konkurrenskraft. Likale-
des kan en självförstärkande process observeras även i kluster. Nya företag 
lockas till området av klusterfördelarna och den stora lokala koncentrationen 
av företag som efterfrågar kompetent arbetskraft utgör i sin tur en drag-
ningskraft på arbetstagarna. Allt detta sammantaget gör att klustret kan växa 
och utvecklas. 

Det har föreslagits att arbetskraften bör lyftas till en särställning bland 
produktionsfaktorerna i klusterteorin på grund av att ökad rumslig rörlighet 
av varor, kapital och information inte har åtföljts av motsvarande ökad för-
måga till geografisk rörlighet för människor (Storper & Walker 1984, 1989). 
Trots att det förekommer migration och arbetskraftsflöden mellan olika plat-
ser uppvisar ändå individer en relativt stor grad av trögrörlighet, bland annat 
på grund av familjerelationer (Fischer & Malmberg 2001). Beaktandet av 
denna grundläggande förutsättning gör enligt Malmberg (2002) att nya fak-
torer och deras funktionssätt bör uppmärksammas i samband med klusterteo-
rin. Några exempel på sådana faktorer är utbildningssystem samt lokala ar-
bets- och bostadsmarknader.  

Kunskapsspridning och rörlighet i kluster 
De individer som arbetar på specialiserade lokala arbetsmarknader bidrar på 
ett direkt sätt till företagens konkurrenskraft och kunskapsutveckling. Ge-
nom sin arbetskapacitet samt sina förmågor och kunskaper utgör arbetskraf-
ten en nödvändig förutsättning för alla verksamheter. Individer är också vik-
tiga genom att de är bärare av så kallad tyst kunskap, ”tacit knowledge”, som 
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är svår att formalisera, dokumentera och uttrycka (Polanyi 1966, Gertler 
2003, Audretsch & Feldman 2004). Den tysta kunskapen är inneboende i 
individen och därför är den också komplicerad att dela och sprida, men den 
kan vara nog så viktig för att skapa framgångsrika produkter och strategier. 

Geografisk närhet mellan aktörer anses underlätta spridning av tyst kun-
skap, eftersom överföringen av den kräver observation, kommunikation och 
sociala kontakter (Gertler 1995, Audretsch 1998, Audretsch & Feldman 
2004).  

Tacit knowledge, as opposed to information […] can only be transmitted in-
formally, and typically demands direct and repeated contacts (Audretsch 
1998) 

De gemensamma normer och den praxis som kan skapas i lokala kluster 
bidrar också till att underlätta spridningen av tyst kunskap (Lundvall 1988, 
Gertler 1995, Pinch et al 2003). Under vissa förutsättningar kan den tysta 
kunskapen dock även relativt enkelt spridas över större geografiska avstånd. 
Detta kan till exempel ske inom stora organisationer med många arbetsplat-
ser eller genom upparbetade långväga kontakter med andra aktörer (Almeida 
& Kogut 1999, Bathelt et al 2004, Maskell et al 2006, Agrawal et al 2006). 
Sammanslutningar av individer som arbetar med liknande eller relaterade 
uppgifter inom så kallade ”communities of practice” kan också underlätta 
kunskapsspridning på avstånd (Wenger 1998, Amin 2000, Amin & Cohendet 
2000).

Överföring av tyst kunskap mellan företag behöver dock inte enbart ske 
genom att olika individer möts, samarbetar och diskuterar med varandra. När 
en individ byter arbetsplats sker också en överföring av tyst kunskap, efter-
som individen då gör hela sitt register av erfarenheter och kunskaper till-
gängligt för en ny arbetsgivare. Arbetskraftens rörlighet utgör alltså en viktig 
kanal för kunskapsspridning. 

Knowledge always travels along with people who master it. If those people 
move away from where they originally learnt, researched, and delivered their 
inventions, knowledge will diffuse in space. Otherwise, access to it will re-
main constrained in bounded locations. That is, knowledge flows […] are lo-
calized to the extent that labour mobility also is. (Breschi & Lissoni 2003) 

Genom individers rörlighet mellan arbetsplatser överförs med andra ord 
kunskap som kan vara kostsam och svår att sprida på andra sätt.4

4 Se exempelvis följande bidrag: Arrow 1962, Scott 1988, Angel 1991, Saxenian 1990, 1994, 
Zucker & Darby 1996, Almeida & Kogut 1999, Feldman 1999, Pinch & Henry 1999, Henry 
& Pinch 2000, Rosenkopf & Almeida 2003, Audretsch & Keilbach 2005, Lawton Smith & 
Waters 2005. 
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When individuals move between firms (and even sectors) in the region, they 
carry the tacit knowledge which is specific to a particular production process 
– and which cannot be bought or sold, or even written down. (Saxenian 1990) 

Det finns forskare som hävdar att det är särskilda nyckelpersoner och deras 
rörlighet som är avgörande för företags och klusters framgångar. Zucker & 
Darby (1996) har exempelvis studerat individer som de kallar ”star scien-
tists” inom bioteknik och som de menar är speciellt viktiga för bioteknikfö-
retagens framgångar. På de lokala arbetsmarknader där dessa nyckelpersoner 
finns blir det lättare för företagen att komma åt kunskap som kan vara avgö-
rande för verksamhetens utveckling i termer av produktivitet och tillväxt 
(Zucker & Darby 1996). Även inom den högteknologiska halvledarbran-
schen finns det resultat som pekar mot att förmågan att utveckla kunskap 
inom denna bransch verkar vara knuten till enskilda individer och deras kar-
riärvägar (Almeida & Kogut 1999). Det finns dock även forskning som visar 
på att det är hela det samlade humankapitalet på en lokal arbetsmarknad, det 
vill säga inte enbart särskilda nyckelpersoner, som är avgörande för de loka-
la företagens tillväxt (Lucas 1988, Glaeser et al 1992). 

Rörlighet av individer mellan arbetsplatser kan alltså verka som en meka-
nism för effektiv överföring av tyst kunskap mellan företag. I kluster finns 
det en särskilt stor potential för jobbyten eftersom ett kluster utgör en geo-
grafiskt koncentrerad och specialiserad arbetsmarknad (Fernandez & Su 
2004, Eriksson et al 2007, kommande). I till exempel Silicon Valley är det så 
pass vanligt att ofta byta jobb att rörligheten anses ha blivit en norm, denna 
utveckling hade förmodligen inte varit möjlig utan den geografiska koncent-
rationen.

The geographic proximity of the region’s firms facilitated occupational mo-
bility. Moving from job to job in Silicon Valley was not as disruptive of per-
sonal, social, or professional ties as it could be elsewhere in the country […] 
Ironically, many Silicon Valley “job-hoppers” may well have led more stable 
lives than the upwardly mobile “organization men” of the 1950s who were 
transferred from place to place by the same employer. (Saxenian 1994) 

Man kan följaktligen gå så långt som att säga att det i kluster uppstår alterna-
tiva sätt att förena karriär med det privata livet, nämligen genom byten av 
arbetsgivare inom ett och samma geografiska område. Rörligheten resulterar 
i sin tur i en spridning av kunskap inom den lokala arbetsmarknaden som 
kan generera högre produktivitet och fler innovationer (Feldman 1999, Aud-
retsch & Keilbach 2005, Lindgren & Eriksson 2007). Kontaktnäten kan ock-
så stärkas som ett resultat av rörlighet (Castilla et al 2000). 

Många forskare är överens om att kluster karakteriseras av en förhöjd po-
tential för arbetskraftens rörlighet. Det finns dock även avvikande röster som 
menar att de nätverk av samarbetande företag som ofta uppstår i kluster kan 
verka hämmande på rörlighet (Breschi & Lissoni 2001a). 
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If it is labour that embodies top-rate knowledge, labour mobility can hardly 
take place across competing networks, because that would undermine the lat-
ter’s stability (even vertical mobility inside the network may need to be ruled 
by informal agreements and rules of compensation among firms). (Breschi & 
Lissoni 2001a) 

Det förefaller alltså finnas två motstridiga hypoteser kring rörlighet i kluster. 
Å ena sidan kan den geografiska koncentrationen av likartade och relaterade 
företag antas leda till en förhöjd nivå av personalrörlighet, som i sin tur med-
för kunskapsspridning. Å andra sidan kan relationer inom nätverk av företag 
och mellan konkurrerande nätverk leda till att rörligheten begränsas och 
styrs av informella normer. Kunskapsspridningen antas i sådana fall istället 
ske huvudsakligen genom samarbete inom nätverken.  

Silicon Valley – regel eller undantag? 
Det välkända klustret av världsledande IT- och telekomföretag i Silicon Val-
ley i Kalifornien ses som en förebild för många kluster i andra länder, sär-
skilt IT- och telekomkluster av det slaget som studeras i denna avhandling. 
Kista kallas till och med ibland för ”Sveriges Silicon Valley”. 

Många studier av Silicon Valley beskriver områdets exceptionella dyna-
miska förmåga att anpassa sig till förändrade omvärldsvillkor och skapa 
framgångsrika innovationer samt den entreprenörsanda som finns i området 
(se till exempel Saxenian 1990, 1994). Dessutom präglas Silicon Valley av 
en synnerligen hög rörlighet av personal mellan företagen, vilken fungerar 
som en kanal för kunskapsspridning (Angel 1991, Almeida & Kogut 1999, 
Benner 2002). I jämförelse med andra amerikanska kluster inom IT och tele-
kom respektive inom halvledarbranschen sticker Silicon Valley ut som en 
plats med ovanliga karakteristika (Saxenian 1990, 1994, Almeida & Kogut 
1999).

Det finns med andra ord anledning att i linje med Breschi & Lissoni 
(2001a) föreslå att Silicon Valley borde ses som ett undantag från vanliga 
processer i kluster och på lokala arbetsmarknader, snarare än som en regel 
eller en idealbild av ett kluster. Inom Silicon Valley har företagen haft ytterst 
ovanliga förutsättningar vilka har bidragit till att göra området till vad det är.  

Området saknade exempelvis industriell historia vilket gjorde att nya tra-
ditioner, tankesätt och organisationsformer lättare kunde slå rot. Många av 
de tidiga entreprenörerna i området var inflyttade från andra delar av landet 
och såg sig själva som pionjärer och nytänkare vilket anses ha bidragit till 
deras höga riskvillighet och experimentlust. Det fanns också en välvillig 
inställning till misslyckade satsningar, att vissa projekt inte lyckades sågs 
som en del av utvecklingen snarare än en förödmjukande händelse (Saxenian 
1994).
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Lagstiftningen i Kalifornien gav också väldigt specifika förutsättningar 
för verksamheterna i Silicon Valley (Hyde 1998, 2003, Gilson 1999). Till 
exempel är det i Kalifornien väldigt svårt att hävda konkurrensklausuler som 
förbjuder tidigare anställda att starta konkurrerande verksamheter (Gilson 
1999). Även skyddet av affärshemligheter är svagt i Kalifornien, vilket un-
derlättar kunskapsspridning vid rörlighet (Hyde 1998). Detta skulle kunna 
leda till att företag låter bli att investera i forskning och utveckling, men 
företagen i Silicon Valley är trots detta svaga skydd i lagen ändå väldigt 
innovativa. Det kan hävdas att fördelarna som kunskapsspridning genom 
personalrörlighet ger företagen i området väger upp för de nackdelar som ges 
av lagstiftningen (Hyde 1998). I Europa anses lagstiftningen utgöra en be-
gränsning för arbetskraftens rörlighet. 

Law, nearly everywhere, is a potential obstacle to Silicon Valley-style 
growth. In nearly all European countries, the problem is labor laws that dis-
courage the creation of short-term employment relations and saddle employ-
ers with significant obligations when jobs are eliminated. (Hyde 1998) 

Det krävs alltså omfattande åtgärder om man på allvar vill sträva efter att 
främja ”nya Silicon Valleys” med en mycket hög rörlighet av personal. Det 
är inte heller säkert att det ur en samhällssynpunkt är önskvärt att sträva dit-
hän med tanke på de omfattande effekter på arbetsmarknaden i stort som 
exempelvis förändringar av lagstiftningen troligen skulle medföra (Furåker 
2004). Arbetsmarknaden i Silicon Valley innebär inte enbart fördelar som 
kunskapsspridning och tillväxt, utan även nackdelar som ekonomisk osäker-
het och ojämlikhet (Benner 2002). 

Ett välstuderat exempel på ett europeiskt kluster med hög rörlighet och en 
anda som påminner om Silicon Valley är det brittiska motorsportklustret 
(Pinch & Henry 1999, Henry & Pinch 2000). Förutsättningarna i detta klus-
ter är också mycket speciella eftersom motorsportföretagen befinner sig i 
gränslandet mellan sport och industri där man arbetar med en i princip obe-
gränsad budget, snabba utvecklingscykler och mördande konkurrens. Nyck-
elpersoner inom detta kluster byter i genomsnitt jobb vart fjärde år, vilket 
betyder att ungefär 25 procent av dessa nyckelpersoner byter jobb årligen 
(Henry & Pinch 2000). Företagsnedläggningar och startande av nya företag 
är vanligt förekommande fenomen i klustret vilket också bidrar till en omfat-
tande cirkulation av arbetskraft. Spridningen av kunskap i det brittiska sy-
stemet av motorsportföretag sker främst genom rörlighet av kvalificerad 
arbetskraft (Pinch & Henry 1999). Klustrets positiva utveckling och konkur-
renskraft anses i sin tur till stor del bero på den lokala genereringen och 
spridningen av kunskap. 
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Individers rörlighet i svenska kluster 
Förutsättningarna för klusterdynamik, däribland personalrörlighet, varierar 
mellan olika platser och branscher. Inom ett land som Sverige finns det dock 
en uppsättning gemensamma förutsättningar, till exempel lagstiftningen, som 
gör det intressant att göra en särskild betraktelse över rörligheten i de svens-
ka klustren. 

Studier av arbetskraftens rörlighet i Stockholmsregionens IT- och tele-
kombransch, där även Kista ingår, har genomförts av Power och Lundmark 
(2004) samt Lundmark och Power (2007, kommande). De har studerat rör-
ligheten hos de anställda under den första delen av 1990-talet. I sin under-
sökning fokuserade författarna på en grupp ”nyckelpersoner”, det vill säga 
den del av arbetskraften som antingen hade högre formell utbildning eller 
vars lön var bland de två högsta percentilerna. Arbetskraftsrörligheten inom 
Stockholms IT- och telekombransch var under den studerade tidsperioden 
högre än utbytet av arbetskraft med resten av den regionala arbetsmarkna-
den, vilket tyder på att branschen har varit relativt sluten. Det visades också 
att arbetskraftsflöden mellan de privata IT- och telekomföretagen och forsk-
ningsinstitut, universitet samt högskolor inte var högre än den övriga regio-
nala arbetsmarknadens utbyte med dessa organisationer. I jämförelse med 
resten av den regionala arbetsmarknaden uppvisade branschen större rörlig-
het av arbetskraft mellan företagen, däremot var rörligheten mellan olika 
arbetsställen inom samma företag något lägre än för resten av Stockholms 
arbetsmarknad (Power & Lundmark 2004). 

Ett något annorlunda resultat erhölls i en studie av små och medelstora in-
ternetföretag lokaliserade i Stockholms innerstad (Jansson 2005). Med hjälp 
av en intervjuundersökning visades att rörligheten mellan arbetsplatser var 
låg och påverkades mer av konjunktursvängningar än en önskan om att ge-
nom personalomsättning utveckla arbetsplatsens kompetens. En stor del av 
arbetskraftsrörligheten skedde genom att de anställda växlade mellan olika 
projektanställningar och arbetade på frilansbasis. Rekrytering till internetfö-
retagen skedde till stor del genom informella kontakter och nätverk, vilket 
ledde till att individer utifrån hade svårt att ta sig in på denna slutna arbets-
marknad.

Augustssons (2005) studie av svenska företag verksamma inom interaktiv 
media visade att dessa företag hade en stor andel fast anställda och låg per-
sonalomsättning vilket antogs till stor del bero på svenska arbetsmarknads-
förhållanden.  

Mattsson (2007) har studerat de högt utbildade individernas rörlighet i bi-
oteknikbranschen i Sverige. I studien konstaterades att rörligheten hos denna 
grupp av personal generellt sett är låg. Jobbyten påvisades dock ha ett sam-
band med löneökningar, vilket tyder på att rörlighet lönar sig för den enskil-
de individen. 
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Även Lagerholms (2007) studie av arbetskraftsrörligheten inom ett moget 
kluster med inriktning på aluminiumbearbetning visade på låg frekvens av 
jobbyten. En högre rörlighet kunde däremot observeras mellan klustret och 
andra företag i den omgivande regionen. Inflödet av personal utifrån klustret 
visades också vara viktigt för höjningen av utbildningsnivån inom klusterfö-
retagen.

En studie av individers rörlighet inom bioteknikklustret i Uppsala visade 
att det lokala utbytet av arbetskraft inom klustret var stort, men att rörlighe-
ten mätt i absoluta tal var störst mellan bioteknikföretagen och resten av 
Uppsalas arbetsmarknad (Waxell 2005). Därutöver förekom det ett stort 
utflöde till Stockholms arbetsmarknad. En viss rörlighet mellan forsknings-
organisationer och bioteknikföretagen noterades också, vilket implicerar en 
särskild form av lokal kunskapsspridning, från forskning till näringsliv. Re-
krytering av kvalificerad arbetskraft hanterades i likhet med internetföreta-
gen med hjälp av personliga kontakter. 
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3. Metod och material 

Inledningsvis i detta kapitel förs en generell diskussion kring avhandlingens 
metodmässiga utgångspunkter samt hur kvalitativa och kvantitativa metoder 
kan användas i syfte att komplettera och berika varandra. Därefter redovisas 
de tillvägagångssätt som har använts för att samla in avhandlingens material. 
Steg för steg beskrivs urvalsprocessen, intervjuförfarandet, behandlingen av 
datamaterialet och så vidare. De olika metodvalen som har krävts för att 
samla in material beskrivs och dess för- och nackdelar diskuteras. Här åter-
finns också en ingående beskrivning av materialet från intervjuerna och da-
tabasen PLACE.  

Studiens uppläggning - kvantitativt och kvalitativt 
material i samverkan 
Arbetskraftens rörlighet studeras i denna avhandling genom en komparativ 
fallstudie av två områden. Syftet med denna forskningsdesign har dels varit 
att skapa förståelse för rörlighetsprocesserna i just de två studerade område-
na, dels att bidra till utvecklingen av begrepp och teorier kring individers 
rörlighet i kluster.

I strikt avgränsade fallstudieområden är det möjligt att på djupet undersö-
ka många olika aspekter av individers rörlighet (Bryman 2002). Genom att 
använda fallstudiemetoden har förutsättningarna skapats för detaljerade ana-
lyser av flöden av arbetskraft och för studiet av olika aktörers inställning till 
rörlighet. Forskningsdesignen har också möjliggjort upptäckten av felkällor 
och snedvridningar i datamaterialet. Förändringar, flöden och avvikelser som 
hade kunnat försvinna i mängden framträder tydligare i en fallstudie. 

För att möjliggöra jämförelser mellan två lokala arbetsmarknader av del-
vis olika karaktär valdes två fallstudieområden inom en och samma bransch 
(Grønmo 2006). Komparationens syfte har varit att undersöka hur ett klus-
ters struktur och omgivning, exempelvis förekomsten av storstadsfördelar, 
påverkar rörligheten av arbetskraft under samma branschmässiga förutsätt-
ningar.

Studien är uppbyggd som en flernivåstudie, rörlighetens processer analy-
seras på både individ-, företags- och klusternivå. Denna forskningsstrategi 
gör studien av rörlighet mer nyanserad och allsidig (Grønmo 2006). 
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Under studiens genomförande har litteraturstudier varvats med insamling 
av empiriskt material. Tack vare detta arbetssätt har relevanta teorier kunnat 
hämtas in allt eftersom de empiriska studierna har framskridit. Materialin-
samlingen har å sin sida kontinuerligt kunnat anpassas och justeras i enlighet 
med det som framkommit under litteraturstudierna. Både problemformule-
ring med utgångspunkt i teori och tolkning av data med hjälp av existerande 
teorier har med andra ord varit återkommande delar av forskningsprocessen 
(Grønmo 2006).  

I avhandlingen används både kvantitativa och kvalitativa metoder för att 
studera de valda klustren. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen förs 
en intensiv debatt om de kvantitativa och kvalitativa metodernas förtjänster 
respektive begränsningar (Bryman 1984, Creswell 2003). Tillvägagångssät-
tet att i en och samma studie använda metoder ur de båda traditionerna har 
både sina förespråkare och kritiker (Smith 1983, Hughes 1990, Bryman 
2002).  

I denna avhandling har valet att använda bägge storters metoder styrts av 
en grundsyn på metodfamiljerna som kompatibla och gynnade av en korsbe-
fruktning. En ambition att studera rörlighet ur flera olika aspekter har varit 
huvudanledningen till användningen av kvalitativa och kvantitativa metoder 
i samspel (Bryman 2002). De två metodtraditionerna bidrar med komplette-
rande bilder av fallstudieområdena (Holme & Solvang 1997). En kortfattad 
redovisning av de olika metoderna som används i studien återfinns i tabell 1.  
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Tabell 1. Sammanfattning av avhandlingens analysperspektiv och frågeställningar 
samt material och metoder.

Analys-
perspektiv Nyckelbegrepp Frågor 

Material och 
metod Kapitel 

Individ Karriärväg,  
individens  
livscykel 

Hur ofta byter de individer som 
arbetar i fallstudieområdena arbets-
givare? 

Vilka samband finns det mellan 
benägenheten att byta jobb och olika 
individuella faktorer? 

Hur påverkas individernas löneut-
veckling av arbetsgivarbyten? 

Registerdata,  
sambandsanalys,  
regressionsanalys

5

Företag Personalomsättning,  
rekrytering,  
kunskapsutveckling

Hur går klusterföretagen tillväga när 
de rekryterar och hur styr tillväga-
gångssätten vid rekrytering flödena 
av personal mellan företagen? 

Hur vanligt är det att företagen 
rekryterar personal från andra före-
tag i samma kluster? 

På vilka sätt hanteras uppsägningar, 
förekommer det exempelvis att 
företagen begränsar de uppsagdas 
möjligheter att hitta nya arbetsgiva-
re? 

Vilka effekter har rekryteringar 
respektive uppsägningar på företa-
gens kontaktnät och kunskapsut-
veckling? 

Intervjuer med 
nyckelpersoner, 
analys genom 
meningskategori-
sering

6

Kluster Arbetskraftsflöden, 
klusterdynamik 

Vad karakteriserar utbytet av ar-
betskraft mellan de studerade klust-
ren och deras omgivning? 

Hur omfattande är rörligheten av 
individer mellan företag internt 
inom fallstudieområdena? 

På vilka sätt bidrar rörligheten av 
arbetskraft till förnyelse i klustren? 

Förekommer det informella normsy-
stem i fallstudieområdena som 
påverkar arbetskraftsflödena? 

Registerdata,  
analys av  
”stockar” och 
”flöden” 

7
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Val av fallstudieområden 
Arbetskraftens rörlighet studeras i denna avhandling genom en analys av två 
kluster som båda består av företag verksamma inom IT- och telekombran-
schen. De två fallstudieområden som har valts ut, delvis av praktiska skäl, är 
Kista Science City i nordvästra Stockholm samt Mjärdevi Science Park i 
sydvästra Linköping. I dessa företagsområden med rötterna i 1970- respekti-
ve 1980-talet finns en stor mängd verksamheter med inriktning mot IT och 
telekom lokaliserade på en relativt begränsad yta, i princip inom gångav-
stånd från varandra. Det finns många likheter mellan dessa två områden, 
men också skillnader, vilket möjliggör en komparation mellan områdena.  

Kista utgör en lokal förtätning av IT- och telekomrelaterade verksamheter 
inom en växande storstadsregion och har en i ekonomiskt avseende omfat-
tande och varierande omgivning. Dels återfinns större delen av Sveriges IT- 
och telekomanställda inom Stockholms län, det vill säga även utanför Kista. 
Dels finns det i Stockholm ett mångfacetterat näringsliv utöver detta med 
bland annat många andra företagsagglomerationer med inriktning på exem-
pelvis finans, media och musik. Mjärdevi däremot ligger i en medelstor 
svensk stad vilket gör klustrets omgivning mindre varierad och mer enkelrik-
tad. Därtill finns det relativt få andra företag med inriktning mot IT och tele-
kom inom Linköpings kommun utanför Mjärdevi. Klustret utgör därför mer 
en isolerad ö i sin region än vad Kista gör. Dessa skillnader kan tänkas ge 
utslag på rörligheten av arbetskraft, dess omfattning och utsträckning. Valet 
av fallstudiekluster skapar på så sätt förutsättningar för en analys av hur oli-
ka platsers förutsättningar påverkar rörlighetsprocesserna. 

Att just IT- och telekomkluster valdes som föremål för studien beror 
bland annat på att de utgör ett nytt, kunskapsintensivt och växande inslag i 
den svenska ekonomin med en stor diversitet bland de ingående aktörerna. I 
klustren finns en intressant blandning av multinationella och globalt sett 
starka svenska aktörer, vid sidan om både större och mindre lokala företag. 
Exempel på företag som återfinns i de studerade klustren är leverantörer av 
system för mobiltelefoni, databastillverkare, producenter av programvaror 
och affärssystem samt grossisthandlare inom mobiltelefoni. IT- och tele-
kombranschen i Sverige har på senare år genomgått stora och snabba föränd-
ringar på grund av skiftande omvärldsförutsättningar och man har hittills 
lyckats anpassa sig relativt väl till nya krav och möjligheter, trots tillfälliga 
svackor så som när ”IT-bubblan” sprack år 2000 (Augustsson 2005). Detta 
gör det särskilt intressant att granska vilken roll personalrörligheten har haft i 
dessa tider av omvandling. Därutöver anses IT- och telekomverksamheter, 
åtminstone under högkonjunktur, vara präglade av en relativt hög rörlighet 
av anställda mellan arbetsplatser. Detta ger ytterligare en anledning till att 
studera omfattningen av arbetsplatsbyten samt rörlighetens processer i IT- 
och telekomkluster. 
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Intervjustudien i Kista och Mjärdevi 
En del av avhandlingens material består av intervjuer med företagsrepresen-
tanter, företrädesvis personalchefer eller verkställande direktörer, från ar-
betsplatser lokaliserade i de studerade klustren. Nedan redovisas hur inter-
vjustudien har genomförts. 

Val av intervjuföretag 
Urvalet av studerade företag skedde i flera steg. I Kista genomfördes urvalet 
med hjälp av företagsregistret i databasen AffärsData. Till att börja med 
sållades alla företag med postadressen Kista fram. Denna postadress omfat-
tar företag lokaliserade i Kista men även i de närliggande stadsdelarna Hus-
by och Akalla.5 Därefter selekterades alla företag som hade någon av ett 
antal specificerade verksamhetskoder enligt Svensk Näringsgrensindelning, 
SNI. Definitionen av IT- och telekombranschen baserades på Power & 
Lundmark (2004) samt den internationella ekonomiska organisationen 
OECDs definition (OECD 2002, OECD 2003). Eftersom merparten av de 
företag som finns i Kista även har sitt huvudkontor där kan urvalet sägas 
täcka in Kistas IT- och telekomföretag relativt väl.  

Företagen delades vidare in i tre verksamhetskategorier: tjänster, tillverk-
ning respektive grossisthandel, en indelning som också härstammar från 
Power & Lundmark (2004). Därefter delades företagen in i tre storlekskate-
gorier: mindre företag med upp till 25 anställda, medelstora företag med upp 
till 100 anställda samt stora företag med 100 eller fler anställda. På så sätt 
skapades nio företagskategorier vilka utgjorde grunden för ett strategiskt 
urval.

Det strategiska urvalet borgade för att så stor variation som möjligt bland 
de studerade objekten skulle uppnås (Grønmo 2006). Urvalet var med andra 
ord inte slumpmässigt eller representativt. Eftersom kvalitativ metod använ-
des för att analysera intervjumaterialet bedömdes maximal variation med 
avseende på storlek och verksamhetstyp vara mer angelägen än strikt repre-
sentativitet. I syfte att uppnå ett så heltäckande urval som möjligt selektera-
des 20 företag på sådant sätt att minst ett företag från var och en av de nio 
kategorierna skulle intervjuas. 

Ytterligare två kriterier användes för att sålla fram de studerade företagen. 
För det första uteslöts så långt som det var möjligt företag som inte varit 
verksamma minst sedan år 2000. Detta kriterium hade som syfte att säker-
ställa att de studerade företagen varit verksamma i några år vilket kan anses 
vara en förutsättning för att besvara studiens frågor kring rörlighet, rekryte-
ring samt uppsägning. Användningen av det här kriteriet kan ha lett till att 

5 Urval med hjälp av företagets postadress innebär att de företag som omfattades av urvalet 
antingen hade enbart ett arbetsställe eller hade sitt huvudkontor i Kista vid tidpunkten för 
registrering av information i AffärsData (www.ad.se).  
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exempelvis företag som kraftigt omorganiserats och återuppstått i nya bolag 
inte kommit med i urvalet eftersom de till synes inte har haft någon verk-
samhet redan år 2000, dock kan detta antas vara ett mindre omfattande fe-
nomen. 

För det andra kontrollerades antalet anställda på företagen under åren 
2001-2004 i AffärsData. Ett fåtal småföretag visade sig ha varit helt stabila 
vad gäller antalet anställda vilket troligen tyder på att man inte haft någon 
omfattande personalomsättning. Ytterligare några företag hade genomgående 
minskat personalstyrkan mellan varje år.6 I största möjliga utsträckning ute-
slöts företag från dessa två kategorier ur urvalet. Detta berodde på att tillvä-
gagångssätt vid rekrytering utgjorde en central del av studiens frågeställ-
ningar. Det bör påpekas att företag som uppvisade dessa mönster utgjorde en 
ytterst liten del av alla företag i Kista, hos de flesta företag hade antalet an-
ställda både ökat och minskat under de kontrollerade åren. 

I Mjärdevi är det totala antalet företag mycket mindre än i Kista varför en 
något annorlunda metod tillämpades vid urvalet. Alla företag som fanns på 
Mjärdevi Science Parks lista över företag lokaliserade i området kontrollera-
des i AffärsData med avseende på SNI-kod, antal anställda, etableringsår 
samt variationen i antalet anställda. Företagen delades sedan in i tre storleks-
kategorier respektive tre verksamhetskategorier, motsvarande de som använ-
des i Kista. På så sätt skapades nio kombinerade kategorier och i urvalet 
eftersträvades att alla skulle representeras av minst ett utav tio intervjuade 
företag. Detta lyckades, förutom i två fall, se tabell 3. Så långt som det var 
möjligt uteslöts företag som inte varit verksamma i minst fem år, det vill 
säga sedan år 2001, från urvalet. Dessutom uteslöts i största mån företag 
med helt stabil personalstyrka respektive genomgående minskande antal 
anställda de senaste fem åren. 

Som andra har påpekat (se till exempel Waxell 2005 eller Jansson 2005) 
är SNI-koder ett trubbigt verktyg när det gäller att beskriva en verksamhets 
innehåll. Till att börja med är kategorierna ofta grova och kan vara tvetydiga, 
särskilt i beskrivningen av nya branscher, till vilka IT och telekom delvis kan 
räknas. Det finns också många företag som har två eller flera tillhörande 
SNI-koder som kategoriserar deras verksamhet. I dessa fall är det brukligt att 
använda den första SNI-koden, vilken beskriver merparten av verksamheten. 
Under de intervjuer som genomfördes inom ramen för studien kom det ofta 
fram att företagens egna beskrivningar av vad de gör sällan stämmer överens 
med den SNI-kod företaget har. Till exempel ansåg flertalet företag som i 
statistiken kategoriseras som tillverkande att deras verksamhet egentligen 
går ut på exempelvis mjukvaruutveckling, forskning, prototypframställning 
eller industrialisering, det vill säga utveckling av processer för masstillverk-

6 Personalomsättning kan teoretiskt sett ha förekommit både i företag som varje år haft samma 
antal anställda samt i företag där antalet anställda för varje år har minskat, den bedömdes 
dock ha en liten omfattning. 
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ning som sedan sker på andra håll i världen. Trots dessa tillkortakommanden 
representerar SNI-koder ändå den bästa tillgängliga informationen som på ett 
systematiskt sätt beskriver företagens verksamheter. Därför användes de i 
studien för att selektera intervjuobjekt. 

Företagen i intervjustudien 
Totalt intervjuades trettio företagsrepresentanter i Kista och Mjärdevi. I ta-
bell 2 och 3 redovisas de deltagande företagens namn, huvudsakliga verk-
samheter (enligt SNI) samt ungefärligt antal anställda företagen hade i Kista 
respektive Mjärdevi vid tidpunkten för studiens genomförande. 

Av de tjugo intervjuer med Kistaföretag som används i studien genom-
fördes tio av Charlotta Hedberg i samband med ett projekt med stöd från 
Arbetslivsinstitutet (se vidare Bienkowska & Hedberg 2006). Övriga tio 
Kistaintervjuer och samtliga tio intervjuer med Mjärdeviföretag genomför-
des av avhandlingens författare.  
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Tabell 2. Företag intervjuade i Kista, verksamheter samt storlek (antal anställda 
med placering i Kista inom parantes). 

 Mindre företag Medelstora företag Stora företag 
Tillverkning Bluewave

Microsystems (4)
Ericsson Network  
Technologies (80)

Ericsson AB (7000) 

   Lorentzen & Wettre (100) 

Handel Analog Devices (12) Adobe Systems  
Nordic (40) 

Arrow Nordic (125) 

   AxCom (100) 

Tjänster Hansa World (25) Technia (70) Oracle (300) 
Scoop Publishware (13) Symantec Sverige (70) Atea/Martinsson (275) 

Cardium (18) UGS (40) Unisys (120) 

Serafim O M
Infocom (24) 

 Proact (110) 

Global Travel  
Management (7) 

Tabell 3. Företag intervjuade i Mjärdevi, verksamheter samt storlek (antal anställda 
med placering i Mjärdevi inom parantes). 

 Mindre företag Medelstora företag Stora företag 
Tillverkning AppliedSensor (16)  Ericsson AB (1400) 

Flextronics (200) 

Handel UCS (17) SICK IVP (38) Sectra Imtec (120) 

Tjänster Zenterio (18) 
Nira Dynamics (16) 

Enea Epact (70) 
Ibitec (70) 

I både Kista och Mjärdevi står de intervjuade företagens anställda för unge-
fär hälften av områdets alla anställda inom IT- och telekomverksamheter. Att 
så pass stora delar av arbetskraften omfattas av de studerade företagen, deras 
policys och arbetssätt, bidrar till att stärka intervjumaterialets giltighet. Sam-
tidigt finns det i materialet en stor bredd som tillåter att även de mindre före-
tagens processer analyseras. 

Intervjuernas genomförande och analys av intervjusvaren 
Kontakt togs med de utvalda företagen per telefon och en personlig intervju 
bokades in, företrädesvis med personalchef eller motsvarande. Många av de 
uppringda företagsrepresentanterna tackade ja till medverkan, men det fanns 
också de som exempelvis inte ansåg sig ha tid eller möjlighet att delta. De 
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som tackade nej till medverkan uppgav oftast tidsbrist och stress som orsak. 
Ett fåtal utvalda företag hade förlagt personal- och rekryteringsfunktionen på 
annan ort i Sverige eller utomlands och kunde därmed inte ställa upp med 
lämplig kontaktperson. Några kontaktpersoner gick inte att nå trots många 
försök och ett av de utvalda företagen hade helt och hållet flyttat sin verk-
samhet utomlands, vilket inte framgick av uppgifterna i AffärsData. I de fall 
då tillfrågade företag inte hade möjlighet att delta i studien ersattes de med 
andra företag, företrädesvis inom samma fördefinierade kategori.  

De personliga intervjuerna genomfördes om möjligt i företagens egna lo-
kaler och tog oftast mellan 30 och 60 minuter. En intervjuguide med öppna 
intervjufrågor användes som stöd under intervjuerna, dock inte som en fast 
mall. Intervjuerna hade snarare karaktären av samtal, styrt av ett antal breda-
re teman, där följdfrågor användes för att få ytterligare information (Kvale 
1997, Bryman 2002). Intervjuguiden återfinns i bilaga 1.  

Eftersom informanterna hade olika positioner inom sina respektive före-
tag, exempelvis VD, personalansvarig och i enstaka fall administratör, varie-
rade informationens karaktär något. Detta påverkar i viss mån intervjustudi-
ens resultat. Sådan problematik är dock svår att undvika vid den här typen av 
företagsstudier.

Materialinsamling avseende fallstudieområdenas klusterinitiativ, det vill 
säga Kista Science City AB samt Mjärdevi Science Park AB, genomfördes i 
formen av ett studiebesök hos Kista Science City lett av en representant från 
organisationen respektive personlig intervju med VD:n för Mjärdevi Science 
Park. Denna intervju kan i likhet med de föregående betecknas som semi-
strukturerad med ett antal breda teman vilka behandlades med stöd av öppna 
frågor (Bryman 2002). 

Samtalen med informanterna spelades in med hjälp av mp3-spelare och 
transkriberades alternativt sammanfattades i efterhand. Vid två intervjutill-
fällen fungerade inte inspelningsutrustningen och intervjuerna dokumentera-
des därför enbart genom anteckningar. En av informanterna valde att svara 
på studiens frågor skriftligt samt genom kompletterande telefonsamtal. In-
formanterna garanterades anonymitet så till vida att deras företag inte skulle 
gå att koppla till specifika uttalanden som återfinns citerade i avhandlingen. 

Intervjumaterialet har analyserats genom meningskategorisering. Detta 
innebär att informanternas svar har tolkats inom ramen för ett system av 
kategorier och varje svar getts specifika kategoritillhörigheter (Kvale 1997). 
Dessa kategorier har dock inte varit förutbestämda utan har vuxit fram under 
analysen av materialet. Citat används i avhandlingen för att illustrera de oli-
ka kategorierna. I undantagsfall har citaten redigerats för att korrigera språk-
liga felaktigheter och förtydliga deras innebörd. 
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Registerdata som material från fallstudieområdena 
Vid sidan om intervjuer används även registerdata för att studera rörlighet av 
arbetskraften i de fallstudieklustren. Med registerdata menas individbaserad 
information ur olika myndigheters register, som sammanställs av SCB. Den-
na datakälla används för att ge en beskrivning av IT- och telekomföretagen i 
Kista och Mjärdevi som bygger på information om alla individer anställda 
där samt för att analysera individernas rörlighet. 

Databasen PLACE 
De registerdata som används i avhandlingen har hämtats ur databasen PLA-
CE, Population, Chorology and Employment Database. Databasen finns på 
Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet och är en anpassad 
och i viss mån utökad version av SCBs databas LISA – Longitudinell Integ-
rationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (tidigare 
kallad LOUISE – Longitudinell databas kring utbildning, inkomst och sys-
selsättning). I LISA har SCB slagit samman uppgifter från ett flertal olika 
offentliga register, bland annat registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, ut-
bildningsregistret samt registret över totalbefolkningen. PLACE skiljer sig 
från LISA bland annat genom att den inkluderar geografisk information (i 
form av koordinatsatta hundrametersrutor) för samtliga individers boende 
samt för arbetsställen. 

I PLACE återfanns vid studiens genomförande, för varje år från 1990 till 
2002, anonymiserad information om samtliga individer som var folkbokför-
da i Sverige under det aktuella året. En mängd individbaserade variabler 
finns i databasen, de beskriver bland annat individers familjesituation, in-
komster, utbildning och boende. Data på individnivå kan i sin tur kopplas 
ihop och aggregeras inom till exempel familjer, valda geografiska områden 
eller arbetsställen. 

Urval av datamaterial 
I avhandlingen används ett särskilt framtaget urval ur PLACE som omfattar 
åren 1997 till 2002, vilka var de senaste tillgängliga åren vid tidpunkten för 
studiens genomförande. Denna tidsperiod omfattar både högkonjunktur un-
der åren 1997 till och med första halvåret år 2000, särskilt inom den studera-
de branschen, samt en begynnande lågkonjunktur. Detta gör tidsspannet 
intressant med tanke på rörlighetens samvariation med ekonomisk utveck-
ling.

Vidare bygger urvalet på en geografisk och verksamhetsmässig avgräns-
ning. Till att börja med avgränsades arbetsställen i Kista och Mjärdevi med 
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hjälp av så kallade SAMS-områden (Small Market Area Statistics)7, det vill 
säga små socio-ekonomiskt avgränsade geografiska områden som samman-
faller med Kistas och Mjärdevis utbredning. För varje år valdes alla indivi-
der som enligt novembermätningen var anställda vid något av de arbetsstäl-
len som fanns inom något av de valda SAMS-områdena8. Urvalet skedde på 
arbetsställenivå eftersom företagens organisationsnummer inte kan kopplas 
till SAMS-områden. Detta har att göra med att företagen kan ha flera arbets-
ställen på olika platser. 

7 SAMS är en indelning av Sverige i homogena områden som har tagits fram av SCB i samar-
bete med kommunerna (enligt SCBs hemsida, www.scb.se). 
8 Enligt avhandlingens definition omfattas Kista av följande tre SAMS-koder: 1800153, 
1800154, 1800155. Mjärdevi omfattas av SAMS-kod 5800084. 

Enbart en geografisk avgränsning räcker däremot inte som urvalsram ef-
tersom det i både Kista och Mjärdevi finns många arbetsplatser som inte har 
en anknytning till IT- och telekombranschen, till exempel frisörsalonger, 
caféer och restauranger, butiker, taxiföretag och så vidare. Därför valdes i 
nästa steg enbart individer anställda på arbetsställen som hade någon av ett 
antal fördefinierade SNI-koder. Definitionen bygger till stor del på de SNI-
koder som tidigare använts av andra forskare för att studera den svenska IT- 
och telekombranschen (Power & Lundmark 2004, Lundmark & Power 2007, 
kommande). Deras definition har i sin tur många likheter med OECDs defi-
nition av denna bransch (OECD 2002, OECD 2003). Listan över SNI-koder 
justerades efter en manuell genomgång av alla Kista- och Mjärdeviföreta-
gens SNI-koder för att ytterligare anpassa definitionen efter de verksamheter 
som fanns i fallstudieklustren. Några nya koder som var vanligt förekom-
mande bland Kista- och Mjärdeviföretagen plockades in, till exempel inom 
utbildning, teknisk forskning och nätdrift. Därefter selekterades för varje 
studerat år individer som var anställda inom någon av de valda verksamhets-
typerna ur populationen som arbetade inom Kista respektive Mjärdevi. En 
lista över de SNI-koder som användes vid urvalet återfinns i bilaga 2.  

En översyn av näringsgrensindelningen genomfördes inför år 2002 vilket 
resulterade i en hel del förändringar, inte minst inom tjänstenäringarna. För 
att skapa urvalet till studien användes SNI-92 för varje år fram till och med 
2001. Populationen för år 2002 selekterades däremot med hjälp av SNI-2002 
vilket medförde vissa översättningsproblem. Dessa problem är emellertid så 
pass små i de studerade klustren att de kan anses vara försumbara. I bilaga 2 
presenteras koder från både SNI-92 samt SNI-2002 med anmärkningar där 
förändringar i indelningen har skett. 
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Den kombination av kriterier som användes vid urvalet, både geografiska 
och verksamhetsmässiga, säkerställde så långt som det var möjligt att de 
individer som selekterades verkligen har varit anställda inom IT- och tele-
kombranschen i fallstudieområdena. Det finns dock ett antal felkällor som 
bör nämnas här. Till exempel kan individer vid en omorganisation förlora sin 
koppling till ett arbetsställe ett enstaka år, vilket gör att man inte entydigt 
kan koppla dem till något av klustren, även om det förefaller vara sannolikt 
att de arbetar där.9

9 Detta dataproblem observerades i Mjärdevi. Problemet kvarstod även då SCBs metod för 
redovisning av företagens och arbetsställenas dynamik (FAD) användes. 

En annan felkälla har att göra med att överensstämmelsen mellan den 
SNI-kod ett arbetsställe har och verksamhetens innehåll kan vara svag. Det 
kan även vara så att enbart en del av verksamheten motsvarar beskrivningen 
i SNI-koden, medan resten av organisationen är sysselsatt med andra verk-
samhetsområden. Detta innebär att man både kan få med icke relevanta ar-
betsställen i urvalet respektive missa arbetsställen som det potentiellt sett 
kunde ha varit riktigt att inkludera.   

Operationalisering av begreppet rörlighet vid användningen av 
registerdata
Individdata ur databasen PLACE används i stor utsträckning i denna studie 
av arbetskraftens rörlighet i Kista och Mjärdevi. Eftersom information om 
individers jobbyten inte finns tillänglig direkt i databasen förs här en diskus-
sion kring hur rörlighet kan observeras indirekt och de metoder som krävs 
för att extrahera relevant information ur databasen. Som det redan har påpe-
kats i kapitel 2 finns det många olika typer av händelseförlopp som kan leda 
till rörlighet, allt från en omorganisation till att en individ på eget initiativ 
söker ett nytt jobb och byter arbetsgivare. I statistiken lämnar dock dessa 
olika typer av rörlighet spår som kan vara förvillande lika varandra, vilket 
kan göra det svårt att analysera rörlighetens processer och effekter.  

I databasen PLACE kan rörlighet observeras genom information om indi-
viders arbetsplatsanknytning. Tekniskt sett finns det för varje arbetande in-
divid i databasen uppgifter om dennes arbetsplats via ett organisationsnum-
mer samt arbetsställets identitet, som även kallas CFAR-nummer. Dessa 
uppgifter samlas in en gång per år, i november, och antas gälla för hela ka-
lenderåret. Verkliga nummer är i databasen ersatta med fingerade löpnum-
mer för att säkerställa kravet på anonymitet. 

Om en individ från ett år till ett annat har kvar både samma organisations- 
och CFAR-nummer kan man anta att individen arbetar kvar på samma ar-
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betsplats. Om däremot organisations- och/eller CFAR-numret förändras från 
ett år till nästa kan det, men behöver inte, bero på att individen har bytt ar-
betsplats. Det finns fyra olika typer av utfall då en förändring har skett (An-
dersson & Tegsjö 2006b).  

För det första kan man ha kvar samma organisationsnummer, men ha för-
ändrat CFAR-nummer10. Detta tyder på ett byte av arbetsplats inom ett och 
samma företag. Ett sådant utfall kan i vissa fall också vara ett resultat av 
exempelvis en omorganisation. I sådana fall kan individen fortsätta arbeta 
med samma uppgifter och samma medarbetare, men under ett nytt CFAR-
nummer.

För det andra kan man ha bytt organisationsnummer, men inte CFAR-
nummer. Detta är ett relativt ovanligt utfall som också kan bero på någon 
form av omorganisation eller exempelvis ett uppköp av verksamheten.  

Ett tredje möjligt utfall är att individen under ett av åren har ett organisa-
tions- och CFAR-nummer, men saknar organisationstillhörighet (och följakt-
ligen även arbetsställeidentitet) det andra året. I sådana fall antas individen 
vara ny på arbetsmarknaden respektive ha lämnat arbetsmarknaden. Det bör 
påpekas att individen antingen kan vara helt ny i arbetslivet eller ha kommit 
tillbaka efter ett avbrott. Likaså kan individer som lämnar arbetsmarknaden 
antingen göra det tillfälligt eller för gott. 

10 CFAR-numret ändras då det sker en förändring av minst två av följande tre parametrar: 
arbetsställets adress, arbetsställets ägare eller beskrivning av verksamheten, det vill säga SNI-
kod.

Det fjärde utfallet innebär ett byte av både organisations- och CFAR-
nummer, vilket är den starkaste indikationen för ett ”äkta” arbetsplatsbyte 
där en individ verkligen går från en arbetsplats till en annan. Ändring av 
både organisations- och CFAR-nummer används genomgående i avhand-
lingen som kriterium för ett arbetsplatsbyte. Detta ger en viss säkerhet att 
den rörlighet som beskrivs och analyseras inte är av den typen som bara 
existerar i den administrativa sfären. Total säkerhet går emellertid inte att 
uppnå vid arbete med registerdata, och som det har nämnts tidigare finns det 
många ytterligare varianter av rörlighet som inte heller går att skilja från 
varandra.

För att skilja jobbyten som sker inom fallstudieområdena från byten som 
sker på andra geografiska nivåer används uppgifter om vilken kommun samt 
vilket SAMS-område individen arbetar inom. I och med att SAMS-
områdenas indelning stämmer väl överens med den geografiska avgräns-
ningen av Kista och Mjärdevi kan SAMS-områden användas för att kontrol-
lera om ett arbetsplatsbyte sker inom något av klustren. Det finns dock ett 
antal individer som enbart har ett organisationsnummer, men inte ett CFAR-
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nummer registrerat. De individerna har inte heller någon SAMS-kod, efter-
som denna är kopplad till arbetsställeidentiteten. Detta problem kan uppstå 
hos exempelvis enskilda firmor som ofta inte har något arbetsställe registre-
rat. Individer utan CFAR-nummer kan knytas till specifika kommuner, men 
inte till mindre geografiska områden. Följaktligen kan de inte heller antas 
arbeta i något av klustren. 
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4. Presentation av fallstudieklustren 

Den svenska IT- och telekombranschen presenteras närmare i detta kapitel. 
Särskilt beskrivs de två klustren som studeras i avhandlingen – Kista Science 
City i Stockholm samt Mjärdevi Science Park i Linköping. Områdenas histo-
riska utveckling skildras kortfattat. Kistas och Mjärdevis arbetskraft beskrivs 
i generella termer. Därefter beskrivs områdenas företagsstrukturer. Slutligen 
presenteras de klusterinitiativ och andra samarbetsorganisationer som finns i 
fallstudieområdena, deras mål och verksamheter. 

IT- och telekom i Sverige 
Kista och Mjärdevi utgör delar av ett svenskt industriellt system inriktat på 
IT och telekom, som är mångfacetterat och utspritt över hela landet. I av-
handlingens definition av IT- och telekombranschen ingår företag från fem 
olika verksamhetsområden, tillverkning, grossisthandel, nätdrift, tjänster 
samt utbildning. Inom denna definition ryms verksamheter som utveckling 
av system för mobil kommunikation, tillverkning av programvara, systemut-
veckling, konsulttjänster, utveckling av mobiltelefoner samt grossisthandel 
med datorer och elektronikkomponenter. Ericsson är det företag som för 
tillfället dominerar den svenska IT- och telekombranschen, vad gäller antalet 
anställda och verksamhetens omfattning. År 2005 hade Ericsson totalt sett 
cirka 22 tusen anställda i Sverige, Sony Ericsson hade ytterligare knappt tre 
tusen anställda. Till övriga stora företag i branschen hör bland annat Flextro-
nics (tillverkning), Dell (grossisthandel), TeliaSonera (nätdrift), IBM (tjäns-
ter) samt Lernia (utbildning). 

En detaljerad förteckning över de verksamheter som ingår i avhandling-
ens definition av IT- och telekombranschen återfinns i bilaga 2.  I figur 3 
redovisas lokaliseringen av IT- och telekomverksamheter år 2001 uttryckt 
som antalet anställda i varje svensk kommun.11

11 Kartorna baseras på data från år 2001 för att undvika det översättningsproblem som påtala-
des i kapitel 3 och som uppstod då SCBs klassificeringssystem SNI-92 ersattes av SNI-02 för 
data från år 2002. 
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Figur 3. Anställda inom IT- och telekomverksamheter i Sveriges kommuner år 
2001.12 Källa: PLACE. 

                               
12 Värden redovisas enbart för kommuner med fler än hundra anställda inom branschen. 
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För det första framkommer det i figur 3 att de flesta anställda finns i stor-
stadsregionerna runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Kista kan alltså be-
traktas som en del i en större koncentration av verksamheter som finns i 
Stockholms kommun samt i övriga Stockholmsregionen. Enbart i Stock-
holms kommun fanns det år 2001 drygt 120 tusen anställda inom IT och 
telekom, av vilka ungefär en sjättedel arbetade i Kista. 

För det andra finns det många medelstora städer som utmärker sig med 
många anställda inom IT och telekom. Linköpings kommun, där Mjärdevi 
ligger, hade år 2001 drygt tiotusen anställda inom IT och telekom. Nästan en 
tredjedel av dessa jobbade vid arbetsställen belägna i Mjärdevi. Området 
utgör alltså, precis som Kista, en betydande koncentration av arbetstillfällen 
inom sin kommun. Dessutom stöttas både Kista och Mjärdevi av lokala klus-
terinitiativ vilket särskiljer områdena från omgivningen. Övriga kommuner 
med många anställda inom IT och telekom år 2001 var Uppsala, Västerås, 
Gävle, Norrköping, Örebro, Karlstad, Luleå och Sundsvall. 

För det tredje kan man konstatera att IT- och telekombranschen finns re-
presenterad i alla Sveriges kommuner, i figur 3 redovisas de kommuner som 
hade minst hundra anställda inom branschen. År 2001 var det så många som 
214 av Sveriges 289 kommuner som hade fler än 100 anställda inom IT och 
telekom. 

I figur 4 presenteras lokaliseringskvoterna för IT- och telekombranschen i 
alla Sveriges kommuner. Med lokaliseringskvoten jämförs varje kommuns 
andel av sysselsättningen i branschen med dess andel av den totala syssel-
sättningen i alla branscher. I de kommuner som är markerade med den mör-
kaste färgen på kartan var IT- och telekombranschen relativt sett överrepre-
senterad i förhållande till vad man kan förvänta sig med tanke på totalt antal 
anställda i kommunen under år 2001. I kommunerna markerade med de två 
ljusare färgerna var branschen i olika grad underrepresenterad. 
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Figur 4. Lokaliseringskvoter för IT- och telekombranschen år 2001. Källa: PLACE. 
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Av kartan i figur 4 framgår att IT- och telekombranschen följde det totala 
antalet sysselsatta i Sveriges kommuner relativt väl under det undersökta 
året, eftersom lokaliseringskvoterna överlag var låga. Den högsta lokalise-
ringskvoten som uppvisades inom svensk IT och telekom var tre, vilket be-
tyder att en kommun, Kumla i Örebro län, under år 2001 hade tre gånger fler 
anställda inom branschen än förväntat. Kumla hade den högsta lokalise-
ringskvoten till stor del tack vare att företaget Sony Ericsson Mobile Com-
munications har ett stort arbetsställe där.  

Den jämna fördelningen av branschen över landet kan tyckas vara förvå-
nande, men återspeglar troligen den utbredda användningen av informations-
teknik i det svenska näringslivet, utbildningsväsendet, sjukvården, förvalt-
ningen och så vidare. Paradoxalt nog kräver informationstekniken stora in-
slag av lokal service, i form av till exempel installation, uppgradering och 
anpassning av programvara, andra konsulttjänster och så vidare. Andra delar 
av branschen som till exempel tillverkning av hårdvara för IT och telekom 
samt utveckling av programvaror och databaser tenderar däremot i större 
grad att koncentreras till ett fåtal platser. 

Övriga kommuner förutom Kumla som hade de högsta lokaliseringskvo-
terna år 2001 var ett antal kommuner belägna i Stockholms län, till exempel 
Sundbyberg, Solna, Nynäshamn, Danderyd, Nacka samt Stockholms kom-
mun. Dessutom hade kommuner som Mölndal, Lund och Karlskrona höga 
lokaliseringskvoter. I Östergötlands län var IT- och telekombranschen över-
representerad i Linköpings kommun (där Mjärdevi återfinns) och Åtvida-
bergs kommun. 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av utvecklingen av de två ag-
glomerationerna inom den svenska IT- och telekombranschen som studeras i 
avhandlingen, det vill säga Kista och Mjärdevi. 

Kista Science Citys tillkomst och utveckling13

Företagsområdet i Kista har en historia som sträcker sig tillbaka till 1970-
talet då även bostadsområdet Kista byggdes på Järvafältet, ett tidigare mili-
tärt övningsområde i norra Stockholm. I Kista ville Stockholms kommun 
skapa en ”ABC-förort” som kunde erbjuda arbete, bostäder och centrum-
funktioner. Således planerades för bostäder på ena sidan tunnelbanespåret 
och arbetsplatser på den andra, samt ett centrum med både offentlig och 
kommersiell service i mitten. Det kan dock konstateras att planeringen i viss 

13 Detta avsnitt bygger, förutom på intervjumaterial, till stor del på information från följande 
källor: Larsson & Lundmark 1991, Sandberg et al 2005, Mariussen 2003, 2006. Mer faktabe-
tonade uppgifter om exempelvis årtal har hämtats in från Kista Science Citys hemsida 
(www.kista.com). 
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mån misslyckades eftersom av de boende i Kista arbetar endast ett fåtal inom 
IT- och telekomklustret. 

Företagen erbjöds lokaler alternativt mark för uppförande av lokaler på 
egen hand. Alla sorters verksamheter var dock inte välkomna till Kista, utan 
ett antal krav skulle uppfyllas som villkor för etablering. För att undvika att 
det närliggande bostadsområdet stördes ställdes följaktligen krav på bland 
annat begränsade utsläppsmängder och bullernivåer.  

Det gick trögt att locka företagen till Kista till en början. Så här beskriver 
en informant från ett företag som tidigt etablerade sig i området hur man 
uppfattade Kistas för- och nackdelar under områdets tidiga utveckling14.

Och då var det förmånligt ur många aspekter att etablera sig ute på landet 
som det här ansågs vara då.  

På vilket sätt var det förmånligt? 

Ekonomiskt. Stan gick in och stöttade och hjälpte till att finansiera för att 
börja bebygga det här, det var ju ett militärt övningsfält det här området. Det 
fanns ju ingen människa som vågade sig så här långt ut. Och det var ju väl-
digt svårt att få med personalen att flytta hit. 

Kista ansågs med andra ord vara beläget för långt från centrala Stockholm 
och det fanns även svårigheter med att övertyga personalen om att följa med 
vid företagsflytten. Å andra sidan fanns det ekonomiska fördelar med att 
etablera sig i Kista, man fick alltså ändamålsenliga lokaler till ett fördelaktigt 
pris.

När Kista planlades under 1960-talet fanns det inte någon tanke på att dri-
va utvecklingen av området mot en agglomeration av företag inom vissa 
specifika branscher. Emellertid behövde den tillverkande elektronikindustrin 
under senare delen av 1970-talet nya lokaler och tre större företag, Ericsson-
företagen SRA och Rifa samt IBM startade verksamheter i området. Andra 
företag med likartade verksamheter följde efter, till exempel Motorola och 
General Electric. År 1983 togs ett första initiativ till skapandet av ett elekt-
ronikcentrum i Kista av Stockholm stad. Som ett led i detta arbete beslutades 
att enbart företag inom elektronikindustrin skulle få etablera sig i Kista och 
att området skulle marknadsföras som en given plats för elektronikrelaterade 
företag. Arbetet med elektronikcentrum stöddes av bland annat Kungliga 
Tekniska Högskolan, KTH samt Ericsson. Här fanns med andra ord tidigt ett 
samarbete mellan aktörer inom kommunen, näringslivet samt utbildningsvä-
sendet.

År 1985 började Electrumhuset att byggas, huset var tänkt att utgöra sam-
lingsplatsen för Kistas elektronikcentrum. Året därpå bildades även Stiftel-
sen Electrum som kan sägas vara Kistas ursprungliga lokala samarbetsorga-

14 Enligt en informant från intervjustudien. 
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nisation. Electrumhuset invigdes år 1988, bland de första hyresgästerna åter-
fanns Institutet för Mikrovågsteknik, Institutet för Systemutveckling, Swe-
dish Institute of Computer Science, en del av KTHs elektronikinstitution 
samt flera utbildningar inriktade på datavetenskap. Många företag etablerade 
sig i Kista under slutet av 1980-talet. I mångt och mycket var det Kistas upp-
arbetade image och status som upplevdes som lockande av företagen vid den 
här tiden, vid sidan om goda kommunikationer och tillgång till lokaler. Man 
kan alltså påstå att satsningen på Kista som ett område reserverat för modern 
elektronikindustri var framgångsrik och bidrog till en stark utveckling i om-
rådet. Detta åstadkoms genom skapandet av en positiv bild av området som 
var väl i samklang med sin samtid samt genom att locka dit verksamheter 
inom en bransch med stor tillväxtpotential. 

Under 1990-talet profilerades Kista starkt mot trådlösa nätverk, mobilt In-
ternet, förfiningen av GSM-teknik (så kallad 2G) och utvecklingen av den 
tredje generationens mobiltelefoni (3G). Många internationella företag, som 
exempelvis Siemens, Intel, Compaq och Microsoft, valde på grund av detta 
att förlägga sin utveckling av ”wireless solutions” (trådlös teknik) till Kista. 
Det inleddes samtidigt en gradvis förskjutning av verksamhetsfokus från 
hårdvara till mjukvara. Flertalet företag i Kista var vid denna tid nära an-
knutna till Ericssons verksamheter inom mobiltelefoni och mobila system 
som både dominerade på världsmarknaden och i Kista. Det kan hävdas att 
detta gjorde området alltför ensidigt och sårbart för omvärldsförändringar, 
samtidigt som Ericssons världsledande ställning troligen utgjorde en lockan-
de kraft på andra företag som ville vara nära händelsernas centrum. 

Marknadens höga förväntningar på den tredje generationens mobiltelefoni 
och en snabb utveckling av Internetbaserade företag grusades efter millen-
nieskiftet. Detta drabbade bland annat Ericsson hårt. Högre krav på lönsam-
het och nedskärningar ställdes från aktieägarna och företaget genomförde 
stora personalneddragningar. Arbetsstyrkan i det närmaste halverades, både 
totalt i Sverige och på det lokala planet i Kista. Kistas sårbarhet blev tydlig 
när många aktörer samtidigt drog ner sina personalstyrkor och flyttade sina 
verksamheter. Samtidigt öppnade detta för andra företag att flytta in till Kis-
ta då man återigen uppfattade lokalkostnaderna som lockande, precis som då 
Kista var nyetablerat. Omvandlingen inom IT- och telekombranschen kan 
också sägas ha lett till en ny våg av entreprenörskap då resurser frigjordes 
från de stora bolagen. 

Under det tidiga 2000-talet antogs också en ny strategi för Kista. Den lo-
kala samarbetsorganisationen döptes om från Kista Science Park till Kista 
Science City. Detta medförde bland annat en utvidgning av den geografiska 
definitionen då delar av grannkommunerna som Järfälla och Sollentuna be-
tecknades höra till den nya ”vetenskapsstaden” Kista. En organisation som 
särskilt fokuserade på att stödja utvecklingen av lokala innovationer och nya 
företag, Kista Innovation & Growth, bildades. Senare döptes dock organisa-
tionen om till Stockholm Innovation & Growth med uppdrag att uppmärk-
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samma och ge stöd åt innovativa företag i hela Stockholmsregionen. Ett nytt 
landmärke, Kista Science Tower, byggdes i området och Kista Galleria för-
nyades och byggdes ut. KTH startade i samarbete med Stockholms universi-
tet det så kallade IT-universitetet där IT-relaterad forskning och utbildning 
samlades under ett gemensamt paraply. År 2003 flyttade Ericsson sitt hu-
vudkontor från södra Stockholm till Kista, något som kan ses som en viktig 
händelse som har stärkt Kistas position. Trots att området år 2006 fortfaran-
de till stor del dominerades av Ericsson, kan man hos samarbetsorganisatio-
nen för Kista Science City skönja en vilja att uppmuntra nya idéer inom ett 
brett spektrum, baserade på tekniska landvinningar och forskning, med po-
tential att bli nya internationella succéer. 

Inom Stockholms län utgör Kista som tidigare nämnts en betydande kon-
centration av IT- och telekomverksamheter. I figur 5 redovisas antalet an-
ställda inom IT- och telekombranschen i Stockholm år 2001 fördelat per 
SAMS-område. Kistas dominans vad gäller antalet anställda framkommer 
tydligt. I Kista samt runt Telefonplan i södra Stockholm återfanns många 
anställda inom delbranschen tillverkning. De flesta av dessa var anställda 
inom Ericsson. I innerstaden var däremot anställda inom tjänster inklusive 
utbildning och nätdrift flest. Där fanns till exempel många konsultföretag. 
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Figur 5. Karta över antalet sysselsatta inom IT och telekom i Stockholm år 2001 
fördelat per SAMS-område. Källa: PLACE. 
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Utvecklingen av Mjärdevi Science Park15

Mjärdevi Science Park har, till skillnad från Kista, ända från starten haft en 
stark och tydlig koppling till det lokala universitetets forskning och utbild-
ning. Under tidigt 1980-tal höjdes många röster från forskarna på Linköpings 
universitet, och särskilt Tekniska Högskolan, LiTH, om att man gärna ville 
knoppa av företag baserade på egen forskning men saknade lämpliga lokaler 
och stödjande administrativa tjänster. Det fanns också en oro för att studen-
ter som genomgått en universitetsutbildning i Linköping inte hade några 
möjligheter att stanna kvar i kommunen efter sina studier eftersom det fanns 
för få relevanta arbetstillfällen. Genom att bidra till skapandet av nya, hög-
teknologiska företag skulle kommunen kunna behålla och dra nytta av det 
humankapital som redan fanns i Linköping tack vare universitetet. 

15 Detta avsnitt baseras huvudsakligen på följande källor: Klofsten et al 1999, Hommen et al 
2006. Dessutom har Mjärdevi Science Parks hemsida (www.mjardevi.se) samt intervjumate-
rial använts som källor. 

År 1983, alltså samma år som initiativet att renodla Kista mot elektronik-
industrin kom, togs ett initiativ till att bygga upp en forskningspark i Linkö-
ping. Parken lokaliserades i Mjärdevi, ungefär fem kilometer sydväst om 
Linköpings centrum, i universitetets omedelbara närhet. De första företagen 
flyttade in i Mjärdevi år 1984. Många av dessa tidiga företag var avknopp-
ningar från universitetet och hade tidigare varit verksamma i Forskningsbyn 
i Valla, en företagsinkubator som startade 1983 innan beslutet om skapandet 
av Mjärdevi Science Park togs. Från Linköping kommuns sida var man mån 
om att även locka större internationella företag till Mjärdevi. Tanken med 
detta var att ge området en viss status och göra det attraktivt för mindre före-
tag som till exempel skulle kunna lockas av möjligheten att bli leverantör åt 
något av de stora företagen. Ericsson kom att bli det mest betydelsefulla 
större ankarföretaget i Mjärdevi, liksom i Kista. Företaget hade funnits i 
Linköping sedan 1981 och etablerade en liten enhet i Mjärdevi år 1987. När 
företaget var som störst, i slutet av 1990-talet, hade man drygt 2000 anställda 
av vilka många arbetade med tillverkning av mobiltelefoner och basstationer 
för mobila system. År 2006, efter att de stora nedskärningarna hade genom-
förts, hade Ericsson cirka 1000 anställda i Mjärdevi, vilket motsvarade unge-
fär en tredjedel av alla anställda i området.  

I Mjärdevi lyckades dock även några avknoppningsföretag att växa sig så 
pass stora att de numera kan betraktas som ankarföretag. Två sådana företag 
som startades av studenter och forskare från Linköpings universitet under 
1980-talet och sedermera blivit internationella, men ändå valt att behålla 
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huvudkontoren samt stora delar av sina verksamheter i Mjärdevi, är medicin-
teknikföretaget Sectra samt affärssystemleverantören IFS.  

Mjärdevi drabbades precis som Kista av nedskärningarna och omvand-
lingarna inom bland annat Ericsson under tidigt 2000-tal. Dessutom lade 
företaget Nokia ner sin omfattande verksamhet i Mjärdevi år 2002. Liksom i 
Kista fanns här år 2006 mycket tomma kontorsytor. Trots detta är framtids-
tron stark, åtminstone hos kommunen och fastighetsbolaget Sankt Kors som 
år 2004 invigde det nybyggda kontorstornet Mjärdevi Center. Även denna 
utveckling har en parallell till utvecklingen i Kista där ett torn med kontors-
lokaler uppfördes under det tidiga 2000-talet.  

Mjärdevi utgör en tydlig koncentration av IT- och telekomverksamheter 
inom Linköpings kommun. Detta framkommer i figur 6 där antalet anställda 
per SAMS-område år 2001 redovisas. Ett lokaliseringsmönster som påmin-
ner om det i Stockholm går även att skönja i Linköping. Personal inom del-
branschen tillverkning fanns nämligen i större utsträckning lokaliserad i 
utkanten av stadskärnan, medan centrum dominerades av tjänsteföretag. 

 
Figur 6. Karta över antalet sysselsatta inom IT och telekom i Linköping år 2001 
fördelat per SAMS-område. Källa: PLACE. 
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Från tillverkning till systemutveckling och tjänster - 
utvecklingen av verksamheter i Kista och Mjärdevi 
Det framgår av beskrivningarna ovan att båda fallstudieområdena har ge-
nomgått stora förändringar under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal. Det häng-
er till stor del ihop med de genomgripande verksamhetsmässiga förändring-
arna inom exempelvis Ericsson som ju står för en stor andel av de anställda i 
både Kista och Mjärdevi. Områdena har genomgått ett skifte från tillverk-
ningsorientering till utvecklings- och tjänsteorientering.

Detta kan observeras i statistiken (se figur 7 och 8 längre fram i detta ka-
pitel), men inte ens detaljerad statistik ger en fullständig bild av skeendet. 
Det har att göra med att företag som historiskt sett har varit verksamma inom 
tillverkning (till exempel Ericsson) har behållit sina SNI-koder i det statistis-
ka materialet och betraktas därför fortfarande som tillverkande företag trots 
att merparten av personalen inte arbetar med tillverkning. 

Den masstillverkning som tidigare varit dominerande i Kista och Mjärde-
vi har i stort sett försvunnit från områdena, och utförs exempelvis i fabriker i 
Tyskland eller Malaysia. På arbetsplatserna i de studerade klustren arbetar 
man istället övervägande med uppgifter som forskning och utveckling, pro-
grammering, framtagande av prototyper, systemdesign och marknadsföring. 
Dessa verksamheter kan i och för sig vara tillverkningsanknutna, men själva 
tillverkningen sker då på andra platser. En informant beskriver exempelvis 
verksamheten inom sitt företag som ”länken mellan R&D och masstillverk-
ning”. Ett talande utslag av detta arbetssätt är exempelvis att både Flextro-
nics och Ericsson i Mjärdevi ofta levererar sina slutprodukter i form av en 
CD-ROM-skiva.16 Dessa förändringar i verksamheternas innehåll och form 
har också gjort att man i allt större utsträckning anlitar kvalificerad och väl-
utbildad arbetskraft, vilket också återspeglas i flödena av arbetskraft till och 
från områdena som studeras i kapitel 7. 

16 Enligt informanter i avhandlingens intervjustudie. 

Ett ökat kunskapsinnehåll har även fått genomslag i verksamheterna inom 
kategorin handel. Många företag i Kista och Mjärdevi som är verksamma 
inom grossisthandel ser sig till exempel inte som några traditionella handels-
företag av typen ”mellanhänder”. De kan skräddarsy kvalificerade system 
bestående av olika produkter och leverera helhetslösningar som svarar mot 
kundernas specifika problem. 

I de studerade klustren finns det även många företag i kategorin tjänste-
producenter. Även dessa företag karakteriseras av ett stort kunskapsinnehåll 
i sina produkter. De erbjuder ofta konsulttjänster i större eller mindre om-
fattning, men många har nischat sig inom delvis olika verksamhets- och kun-
skapsområden. Många, men inte alla, tjänsteföretag inom IT och telekom 
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vänder sig till en lokal marknad. Det förekommer exempelvis att de större 
tjänsteföretagen utför uppdrag åt andra stora företag i Kista och Mjärdevi 
och på så sätt agerar som de stora företagens ”personalbuffert”. När behoven 
av utvecklingspersonal på de stora företagen är omfattande lägger man ut 
uppdragen på andra företag istället för att själva rekrytera personal, vilket är 
ett mer långsiktigt åtagande. Tjänsteföretagen kan i sin tur utnyttja varandra 
som buffertar i olika led. 

De förändringar som kan observeras i Kista och Mjärdevi med avseende 
på verksamheternas innehåll och organisering kan ses som ett uttryck för en 
global arbetsfördelning (Dicken 1998, 2007). De ökade möjligheterna till 
global kommunikation och samordning underlättar en specialisering och 
fragmentisering av organisationerna. Åtminstone de större företagen har 
möjligheter att placera sina olika enheter där det anses finnas mest gynn-
samma förutsättningar för en specifik del av verksamheten. I fallstudieområ-
dena har detta resulterat i ett ökat kunskapsinnehåll och specialisering mot 
kvalificerade arbetsuppgifter som exempelvis utveckling av mjukvara och 
komplex systemdesign. 

Arbetskraften i de studerade klustren 
Härnäst beskrivs Kista och Mjärdevi med avseende på områdenas arbets-
kraft. Arbetskraftens sammansättning och egenskaper utgör en intressant 
aspekt av ett område eftersom den påverkar de lokala företagens förutsätt-
ningar och verksamheter, samtidigt som arbetskraften å sin sida anpassar 
sina förväntningar och målsättningar till det omgivande näringslivets struk-
tur (Hanson & Pratt 1992). Arbetskraftens individuella egenskaper är också 
viktiga på grund av att de kan påverka omfattningen av rörlighet mellan ar-
betsplatserna.

Utvecklingen av antalet anställda i Kista och Mjärdevi mellan 
åren 1997 och 2002 
Inledningsvis presenteras förändringar i antalet anställda i de två områdena 
mellan åren 1997 och 2002. Denna tidsperiod präglades inledningsvis av en 
stark uppgång inom IT och telekombranschen, följd av en nästan lika brant 
nedgång då den så kallade ”IT-bubblan” sprack under år 2000, det vill säga 
när aktiemarknaden kraftigt och snabbt omvärderade de tidigare så heta IT-
företagen (Augustsson 2005). 

I figur 7 och 8 redovisas antalet anställda inom de arbetsställen som faller 
under definitionen IT- och telekomverksamheter och som återfinns i Kista 
samt Mjärdevi. Arbetskraften är här uppdelad i fem kategorier som baseras 
på arbetsställenas huvudsakliga verksamheter. Figur 7 och 8 visar att Kista 
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och Mjärdevi i stort sett följde den generella utvecklingen inom IT- och tele-
kom under den studerade tidsperioden. Antalet anställda inom fallstudieom-
rådena ökade fram till år 1999 respektive 2000 för att därefter vända nedåt. I 
slutet av tidsperioden fanns det ungefär lika många anställda i dessa områden 
som år 1997.  

Det gap i antalet anställda som kan observeras år 1999 i Mjärdevi (se fi-
gur 8) beror till största delen på omstrukturering som resulterade i att ett stort 
antal anställda inte erhöll något CFAR-nummer det året och kan därmed inte 
hänföras till ett specifikt arbetsställe. Det är dock mycket troligt att merpar-
ten av dessa individer arbetade i Mjärdevi år 1999 eftersom de år 2000 åter-
igen fick ett nytt CFAR-nummer som knyter dem till ett arbetsställe i Mjär-
devi.17

Under den studerade tidsperioden skedde väsentliga förändringar vad 
gäller de båda fallstudieområdenas verksamhetsmässiga sammansättning. I 
och med detta förändrades även områdenas karaktär. Antalet anställda inom 
tillverkning minskade kraftigt i båda områdena. Kategorin tjänster växte 
istället.

17 Enligt egen granskning av PLACE-data. 

I Kista minskade även antalet anställda i kategorin handel kraftigt. Till en 
viss del kan detta förklaras med att den primära SNI-koden för ett antal be-
fintliga arbetsplatser förändrades mellan åren 1997 och 2002 (uppgifter från 
PLACE). Verksamheternas innehåll omdefinierades alltså, men arbetsplat-
serna förändrades troligen inte nämnvärt i övrigt. I Mjärdevi växte kategorin 
handel något sett över hela tidsperioden.  

Verksamhetstyperna nätdrift samt utbildning hade relativt få anställda i 
båda områdena. I Kista växte dock antalet anställda inom dessa kategorier. I 
Mjärdevi däremot gick verksamhetstypen nätdrift ner till noll medarbetare år 
2002 medan utbildning höll sig kvar på ungefär samma nivå över tidsperio-
den.
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Figur 7. Antal anställda inom IT och telekom i Kista fördelat på olika verksamhets-
typer. Källa: PLACE. 
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Ålders- och könsfördelningen bland de anställda i Kista och 
Mjärdevi
Ålder och kön är två individegenskaper som kan ha en inverkan på företa-
gens verksamheter på många olika sätt. Till exempel har en äldre arbetskraft 
generellt sett större erfarenheter från arbetslivet, men däremot mindre aktuel-
la utbildningar. Yngre arbetskraft anses ofta vara mer formbar, men kan ha 
ett större behov av att skolas in i arbetslivet, vilket kräver extra resurser. 
Även benägenheten att byta arbetsplats påverkas av ålder, ju yngre en an-
ställd är desto större är sannolikheten att den kommer att byta arbetsplats 
(Jansson 1997, Israelsson et al 2003, Andersson & Tegsjö 2006a).  

I figur 9 redovisas ålderspyramider för både Kista och Mjärdevi år 2002. 
Först och främst kan vi observera att Mjärdevi har en väsentligt yngre ar-
betskraft än Kista. Detta kan delvis förklaras av att själva företagsområdet 
byggdes upp senare i Mjärdevi och följaktligen har en kortare historia än 
Kista. Likväl kan båda områdena anses ha en relativt ung arbetskraft. Till 
viss del kan det hänga ihop med de omfattande uppsägningarna som Erics-
son genomförde under tidigt 2000-tal, då många äldre anställda erbjöds av-
gångsvederlag, tidiga pensionsavgångar, omskolning och så vidare. I Kista 
var nästan 60 procent av de anställda 40 år eller yngre år 2002. Motsvarande 
siffra för Mjärdevi var knappt 70 procent. I båda områdena bör det följaktli-
gen finnas en stor potential för rörlighet mellan arbetsplatser. 

Åldersstrukturerna i Kista och Mjärdevi kan jämföras med åldersfördel-
ningen bland anställda inom privat sektor i Stockholms respektive Linkö-
pings kommun, se figur 10. Där framkommer det att Linköpings privatan-
ställda var relativt jämnt fördelade över ålderskategorierna år 2002, vilket 
utgör en väsentlig skillnad från strukturen i Mjärdevi där individer under 26 
år samt över 50 år var väldigt få.  

Mönstret i Stockholms kommun stämde bättre överens med det i Kista, 
dock fanns det relativt sett färre anställda under 26 år och över 60 år i Kista 
än i hela Stockholms kommun. Detta kan tolkas som att det i Kista och 
Mjärdevi sällan rekryteras individer under 26 år, troligen på grund av att 
man kräver att de anställda har en högskoleutbildning. ”Underskottet” av 
äldre individer beror troligen till viss del på att omstruktureringar, till exem-
pel Ericssons uppsägningar av äldre individer under tidigt 2000-tal, har på-
verkat åldersstrukturerna. 
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Figur 9. Åldersstruktur för de anställda inom IT- och telekom i Kista respektive 
Mjärdevi år 2002. Källa: PLACE. 
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Könsfördelningen inom de olika verksamhetstyperna i Kista respektive 
Mjärdevi redovisas i tabell 4 och 5. Av olika anledningar har IT- och tele-
komverksamheter alltid varit mansdominerade, så även i fallstudieområdena. 
En anledning till detta är bland annat att de utbildningar som branschen of-
tast rekryterar kvalificerad arbetskraft från, det vill säga civilingenjörsutbild-
ningarna, fortsatt har övervägande manliga studenter.  

Tabell 4. Antal anställda i Kista år 2002 fördelat på kön, ålderskategorier och verk-
samhetstyper; andel anställda inom respektive verksamhetstyp samt ålderskategori 
redovisas inom parantes. 

Ålderskategorier 

Verksamhetstyp 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år Totalt 
Tillverkning Man  103 

(73 %) 
1 796 

(68 %) 
1 937 

(71 %) 
1 151 

(75 %) 
654

(81 %) 
5 653

(72 %) 
 Kvinna  38 

(27 %) 
843

(32 %) 
777

(29 %) 
387

(25 %) 
151

(19 %) 
2 197

(28 %) 
Tjänster Man 232  

(65 %) 
1 683 

(69 %) 
1 388 

(72 %) 
818

(74 %) 
485

(79 %) 
4 616

(71 %) 
 Kvinna  124 

(35 %) 
755

(31 %) 
539

(28 %) 
292

(26 %) 
132

(21 %) 
1 847

(29 %) 
Handel Man  87 

(60 %) 
510

(63 %) 
403

(69 %) 
236

(71 %) 
106

(68 %) 
1 344

(66 %) 
 Kvinna  57 

(40 %) 
298

(37 %) 
184

(31 %) 
97

(29 %) 
49

(32 %) 
686

(34 %) 
Nätdrift Man 69  

(67 %) 
301

(67 %) 
150

(71 %) 
61

(62 %) 
37

(76 %) 
618

(68 %) 
 Kvinna 34 

(33 %) 
151

(33 %) 
60

(29 %) 
37

(38 %) 
12

(24 %) 
294

(32 %) 
Utbildning Man 61 

(73 %) 
165

(75 %) 
86

(84 %) 
60

(72 %) 
61

(70 %) 
444

(75 %) 
 Kvinna 22 

(27 %) 
54

(25 %) 
16

(16 %) 
23

(28 %) 
26

(30 %) 
151

(25 %) 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 

I både tabell 4 och 5 kan det observeras att männen är fler än kvinnorna i 
varje ålderskategori inom alla verksamhetstyper. Eftersom detta gäller för 
alla ålderskategorier finns det skäl att tro att den ojämna könsfördelningen 
för tillfället kommer att bestå. Inom tjänsteverksamheter i Kista är dock an-
delen kvinnor konsekvent större ju yngre åldersgruppen är. Detta kan tolkas 
som att könsbalansen sakta håller på att förändras inom denna delbransch. 
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I Kista fanns det inom verksamhetstypen handel högst andel kvinnor to-
talt sett över alla ålderskategorier, kvinnorna utgjorde drygt en tredjedel av 
de anställda. Den lägsta andelen kvinnor, en fjärdedel, fanns inom utbild-
ning.

Mjärdevis arbetskraft har en liknande könsfördelning som Kistas. Här var 
dock kvinnorna relativt sett flest i verksamhetstypen tillverkning, de utgjorde 
en knapp tredjedel av de anställda inom tillverkningsföretagen. Inom handel 
i Mjärdevi fanns den lägsta andelen kvinnor, en femtedel, totalt sett över alla 
ålderskategorier.

Tabell 5. Antal anställda i Mjärdevi år 2002 fördelat på kön, ålderskategorier och 
verksamhetstyper; andel anställda inom respektive verksamhetstyp samt ålderskate-
gori redovisas inom parantes. 

Ålderskategorier 

Verksamhetstyp 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år Totalt 
Tillverkning Man 62 

(78 %) 
438

(73 %) 
333

(66 %) 
170

(65 %) 
72

(86 %) 
1 077

(70 %) 
 Kvinna 17 

(22 %) 
166

(27 %) 
170

(34 %) 
93

(35 %) 
12

(14 %) 
458

(30 %) 
Tjänster Man 95 

(64 %) 
515

(73 %) 
290

(69 %) 
137

(85 %) 
19

(66 %) 
1 060

(72 %) 
 Kvinna 53 

(36 %) 
190

(27 %) 
129

(31 %) 
25

(15 %) 
10

(34 %) 
407

(28 %) 
Handel Man 8 

(73 %) 
88

(76 %) 
60

(83 %) 
29

(83 %) 
15

(100 %) 
200

(80 %) 
 Kvinna 3 

(27 %) 
28

(24 %) 
12

(17 %) 
6

(17 %) 
0

(0 %) 
49

(20 %) 
Not: Inom verksamhetstypen nätdrift fanns det inga anställda i Mjärdevi det aktuella året. 
Verksamhetstypen utbildning redovisas inte på grund av för få observationer. 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 
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Lönenivån i Kista- och Mjärdevi 
De anställdas löner är en viktig parameter för företagen i och med att löne-
kostnader utgör en stor del av utgifterna för många IT- och telekomföretag, 
särskilt de som är inriktade på tjänsteproduktion. Lönenivån kan också ses 
som en indikator för de anställdas produktivitet eftersom förändringar i pro-
duktivitet har samband med förändringar i lön (Levine 1992, Millea 2002). 
Levnadskostnader utgör dock sannolikt också en påverkan på lönerna (Ha-
worth & Rasmussen 1972).  

I databasen PLACE saknas det uppgifter om arbetad tid under den stude-
rade tidsperioden, vilket innebär att det inte går att avgöra om en individ 
arbetar på hel- eller deltid. Därmed redovisas de anställdas löner utifrån an-
tagandet om att merparten av de anställda i de studerade klustren arbetar 
heltid. Detta är ett rimligt antagande bland annat med tanke på branschens 
karaktär. Till exempel gör det faktum att branschen är mansdominerad att 
omfattande deltidsarbete är mindre troligt, eftersom det är vanligare att kvin-
nor arbetar deltid. 

Löneutvecklingen för både Kista och Mjärdevi mellan åren 1997 och 
2002 redovisas i figur 11. Medianlönen redovisas för att minska extremvär-
denas påverkan på genomsnittsmåttet (Körner & Wahlgren 2002). 

Under den studerade tidsperioden ökade medianlönen med omkring 40 
procent i båda områdena. Denna kraftiga löneökning är till viss del ett resul-
tat av omvandlingen från tillverkningsdominerade till tjänsteproducerande 
verksamheter, vilket har medfört att en större andel anställda än tidigare 
utgörs av kvalificerad arbetskraft med långa utbildningar. Dessutom drevs 
lönerna upp under högkonjunkturen i slutet av 1990-talet då företagen upp-
levde personalbrist och konkurrerade om de anställda med hjälp av löner och 
förmåner.18

18 Enligt flera av informanterna i intervjustudien. 
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Figur 11. Medianårslönen för IT-branschen i Kista samt Mjärdevi. Källa: PLACE. 

Den något ojämna löneutvecklingen i Mjärdevi kan till en viss del förklaras 
av den omstrukturering som gjorde att ett stort antal individer saknar CFAR-
nummer för år 1999 och således inte ingår i underlaget till nedanstående 
diagram under detta år. Det framgår av diagrammet att Mjärdevi under hela 
den studerade tidsperioden har haft en lägre lönenivå än Kista vilket till viss 
del sannolikt kan förklaras av högre produktivitet samt levnadskostnader för 
de anställda i Kista. Det är värt att notera att gapet mellan lönenivåerna i de 
bägge klustren förefaller ha ökat mellan åren 1997 och 2002.  

Företag och arbetsplatser i Kista och Mjärdevi 
I detta avsnitt beskrivs företagsstrukturen i de studerade klustren närmare. 
De frågor som besvaras är till exempel hur många företag som finns i re-
spektive område samt hur de anställda fördelar sig på större och mindre ar-
betsplatser. 

Arbetsställenas storleksfördelning i de studerade klustren är intressant ef-
tersom den utgör en påverkan på dynamiken och den generella utvecklingen 
i områdena. Större arbetsställen kan exempelvis anses bidra med stabilitet 
och trygga arbetstillfällen, men kan samtidigt vara mer hierarkiska och 
mindre gynnsamma för rörligheten av personal i ett område (Granovetter 
1985, Nutek 1998b, Andersson & Tegsjö 2006b). Ett stort antal medelstora 
arbetsställen kan däremot bidra till större total rörlighet. Mikroarbetsställen 
med ett fåtal anställda har visats ha liten personalomsättning och kan därmed 
sägas vara mindre gynnsamma för rörligheten (Andersson & Tegsjö 2006b). 
Företagsstrukturen inverkar också på möjligheterna till samarbete mellan 
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företagen samtidigt som den till en viss grad är utformad efter företagens 
behov av samarbeten och praktiska lösningar. Till exempel kan lokala kon-
sultbolag startas för att täcka ett större företags behov av tillfällig arbetskraft. 

Det framkommer i tabell 6 att de riktigt små arbetsställena är vanligast fö-
rekommande bland Kistas IT- och telekomverksamheter. År 2002 fanns det 
ett hundratal mikroarbetsställen med 1-3 anställda och drygt 90 små arbets-
ställen med mellan 4 och 24 anställda. De stora arbetsställena var ytterst få, 
år 2002 fanns det två arbetsställen med över tusen anställda samt ytterligare 
två arbetsställen med mellan 500 och 999 anställda. Det totala antalet arbets-
ställen växte med 9 procent mellan åren 1997 och 2002. Fördelningen mel-
lan storlekskategorierna var relativt stabil under den studerade tidsperioden, 
med undantag för medelstora arbetsställen (med 50-99 samt 100-499 anställ-
da) som blev fler i både absoluta och relativa tal. Företag i den näst största 
storlekskategorin minskade däremot i antal. 

Tabell 6. Arbetsställen i Kista, antal och storleksfördelning. 

Antal arbetsställen varje år 

Antal anställda 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1-3 93 87 96 97 100 101 
4-24 85 95 93 79 89 92 
25-49 41 41 37 40 37 42 
50-99 18 19 16 16 18 22 
100-499 18 21 26 28 26 24 
500-999 4 6 6 4 2 2 
1000-6999 2 2 2 3 4 2 
Totalt 261 271 276 267 276 285 
Källa: PLACE. 

En annan bild av Kista framträder dock när vi istället betraktar antalet an-
ställda per storleksklass år 2002, se figur 12. Trots att de små arbetsställena 
är flest till antal jobbar nämligen den överlägset största andelen individer på 
det fåtal stora arbetsställen som finns. De två största storleksklasserna sett 
till antalet anställda är med andra ord mycket stora arbetsställen med över 
1000 anställda samt arbetsplatser med mellan 100 och 499 anställda. Dessa 
två kategorier tillsammans omfattar ungefär tre fjärdedelar av de individer 
som arbetar i Kistas IT- och telekomverksamheter.  
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Figur 12. Antal anställda per arbetsställets storleksklass år 2002, Kistas IT- och 
telekomverksamheter. Källa: PLACE. 

Storleksfördelningen för Mjärdevis arbetsställen mellan åren 1997 och 2002 
redovisas i tabell 7. År 2002 fanns det 33 mikroarbetsställen och 39 små 
arbetsställen i Mjärdevi. Här var alltså den näst minsta kategorin vanligast, 
till skillnad från Kista där mikroarbetsställena var vanligast år 2002. Det kan 
också observeras att det år 2002 inte fanns något arbetsställe med över 1000 
anställda kvar i Mjärdevi, vilket hänger ihop med de uppsägningar och orga-
nisatoriska förändringar som Ericsson genomförde under tidigt 2000-tal. I 
var och en av de övriga tre kategorierna fanns det drygt fem arbetsställen år 
2002. 

Tabell 7. Arbetsställen i Mjärdevi, antal och storleksfördelning. 

 Antal arbetsställen varje år 

Antal anställda 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1-3 22 26 22 23 35 33 
4-24 33 35 38 33 31 39 
25-49 10 9 9 12 15 8 
50-99 2 5 5 10 7 6 
100-999 3 3 4 2 4 6 
1000-2999 1 1 1 2 1 0 
 71 79 79 82 93 92 
Källa: PLACE. 
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Trots att det totala antalet anställda i Mjärdevi sjönk under den studerade 
tidsperioden (se figur 8 tidigare i detta kapitel) växte antalet arbetsställen 
med 30 procent under samma tid. Mikroarbetsställen stärkte sin relativa be-
tydelse. Det är tänkbart att detta hänger ihop med att många som tidigare har 
varit anställda inom större arbetsplatser har startat egna företag. Även me-
delstora och större arbetsställen med 50-99 respektive 100-999 anställda blev 
fler i både absoluta och relativa tal. 

Återigen är bilden diametralt annorlunda när vi istället betraktar antalet 
anställda per storleksklass i Mjärdevi år 2002, se figur 13. Det året fanns det 
enbart sex stycken arbetsställen med fler än 100 anställda i området. Ändå 
arbetade nästan två tredjedelar av individerna i Mjärdevi på dessa arbetsstäl-
len. Mönstret påminner om det som observerades i Kista. 
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Figur 13. Antal anställda per arbetsställets storleksklass år 2002, Mjärdevis IT- och 
telekomverksamheter. Källa: PLACE. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att de minsta företagen var flest till 
antalet i båda fallstudieområdena. Emellertid arbetade knappt 80 procent av 
Kistas arbetskraft respektive drygt 60 procent av de anställda i Mjärdevi på 
stora arbetsställen med fler än 100 anställda. Som nämnts tidigare är det 
rimligt att anta att ju fler stora arbetsställen det finns i ett område desto 
mindre drivkrafter och incitament finns det för rörlighet av personal mellan 
företagen (Nutek 1998b, Andersson & Tegsjö 2006b). Detta har att göra med 
att möjligheterna till karriär samt variation och ombyte i arbetslivet är fler på 
en större arbetsplats. Likaså kan mikroarbetsställen sägas motverka personal-
rörlighet eftersom de i själva verket är ett sätt att skapa rörlighet mellan olika 
uppdrag och uppdragsgivare utan att behöva byta arbetsställe (Jansson 2005, 
Andersson & Tegsjö 2006b). Det är därmed troligt att företagsstrukturen i 
Kista och Mjärdevi inte är optimalt anpassad för att gynna individers rörlig-
het mellan olika arbetsställen. Ett stort antal anställda i medelstora företag 
inom ett område leder sannolikt till större rörlighet än om merparten av ar-
betskraften är anställd på ett fåtal stora arbetsställen. 

Klusterinitiativ och andra samarbetsorganisationer i 
fallstudieområdena 
I både Kista och Mjärdevi finns det ett antal samarbetsorganisationer som på 
olika sätt medverkar till områdenas utveckling. Deras verksamheter kan på-
verka omfattningen av rörlighet i klustren, antingen direkt eller indirekt. 
Genom att påverka vilka företag som får etablera sig i områdena kan organi-
sationerna exempelvis bidra till att potentialen för rörlighet ökar. 

Nedan presenteras de klusterinitiativ och andra organisationer som finns i 
de studerade klustren. Deras verksamheter och mål analyseras. Dessutom 
diskuteras de intervjuade företagens uppfattning om dessa organisationer.  

Lokala samarbetsorganisationer och nätverk i Kista19

Den ursprungliga samarbetsorganisationen i Kista var stiftelsen Electrum. 
Denna stiftelse bildades under 1980-talet och hade som syfte att stödja mind-
re företag i Kista. Sedermera har stiftelsen förnyats och verkar nu genom två 
dotterbolag, Kista Science City och Stockholm Innovation & Growth, samt 
fem strategiska råd. Stockholm Innovation & Growth (STING) har hela 
Stockholm som verksamhetsfält, men har sitt kontor i Kista samt på KTH i 
Stockholm. STING arbetar med att stödja nya affärsidéer med högt kun-
skapsinnehåll och internationell potential. Kista Science City AB har som en 
av huvuduppgifterna att marknadsföra Kista samt omkringliggande områden 

19 I avsnittet används information från studiebesök hos Kista Science City samt Kista Science 
Citys hemsida (www.kista.com). 
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på Järvafältet under samlingsnamnet Kista Science City. Organisationen 
strävar också efter att samordna insatser från privata, kommunala och statli-
ga aktörer inom Kista med omnejd. 

I Kista finns det också en företagsgrupp samt ett särskilt nätverk för fas-
tighetsägare. Företagsgruppen tillvaratar Kistaföretagens intressen och ver-
kar som påverkanskanal och remissinstans. I företagsgruppen ingår främst 
många av de större företagen i Kista, till exempel Ericsson och Oracle, men 
även aktörer som Kista Galleria och Kista Gymnasium samt fastighetsägaren 
Vasakronan.

Ytterligare sju stycken företagsnätverk är verksamma i Kista. Vissa av 
dem utgör arenor för samarbete mellan företag och forskare inom områden 
som bredband (Kista Broadband Alliance) och trådlösa närverk (Kista Tech-
nology Network – Wireless). Ett annat nätverk, Kista Competence & Envi-
ronment, är ett forum för personalchefer där man gemensamt driver frågor 
om till exempel mentorutbyte mellan företagen, Kistas attraktivitet och 
friskvårdssamarbete. 

Samarbetsorganisationerna i Kista verkar inte vara särskilt välkända, åt-
minstone bland studiens informanter. Många intervjuade företag uppgav till 
exempel att man inte deltog i några lokala samarbeten, men återfanns på 
listan över företagsgruppens medlemmar. Det är rimligt att anta att detta 
beror på att det lokala samarbetet sköts av ett fåtal representanter från de 
olika Kistaföretagen och att informationen om samarbetets innehåll inte 
sprids vidare inom företagen. Några informanter uppgav dock att de är akti-
va inom olika nätverk i Kista och de såg på samarbetet som positivt och vär-
defullt för deras verksamhet. 

Mjärdevi Science Park och andra samarbetsorganisationer i 
Mjärdevi20

Till en början drevs utvecklingen i Mjärdevi Science Park av områdets do-
minerande fastighetsbolag, det kommun- och Ericssonägda Sankt Kors. År 
1994 bildades emellertid bolaget Mjärdevi Science Park AB av Linköpings 
kommun. Organisationen har till uppgift att förbättra Mjärdeviföretagens 
förutsättningar och attrahera nya företag till området, samt stödja avknopp-
ningar från universitetet. 

I Mjärdevi finns också en företagargrupp som bland annat arbetar med att 
främja samarbetet och det affärsmässiga utbytet mellan företagen. Ett annat 
aktivt nätverk är Mjärdevi Lunchklubb, verksamheten går ut på att erbjuda 
en mötesplats för både företag, forskare och politiker. 

20 Avsnittet baseras till stor del på intervjuer med företagsrepresentanter samt med Mjärdevi 
Science Parks VD och Mjärdevi Science Parks hemsida (www.mjardevi.se). 
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Mycket kraft läggs i Mjärdevi på stöd till nya affärsidéer och kunskapsin-
tensiva småföretag. Inom klustret finns bland annat en inkubatorverksamhet, 
Mjärdevi Business Incubator, som på olika sätt hjälper nystartade företag. 

SMIL är ett företagsnätverk för kunskaps- och teknikintensiva företag i 
hela Linköping som har sitt kontor i Mjärdevi och är betydelsefullt för 
många av de mindre företagen i klustret. Deltagandet i aktiviteter och nät-
verk organiserade av SMIL ansågs av några av de intervjuade företagen 
bland annat tillföra värdefulla kontakter med andra företag och universitetet. 
Det skapade också möjligheter till erfarenhetsutbyte i fokusgrupper som 
ägnar sig åt olika teman med anknytning till verksamheten i företagen. De 
intervjuade företag som deltagit i sådana fokusgrupper menar att erfaren-
hetsutbytet har varit till nytta för deras utveckling. 

Även Centrum för Innovation och Entreprenörskap, CIE, vid Linköpings 
universitet arbetar för att främja Mjärdeviföretagen. Centrumet arrangerar till 
exempel olika utbildningsprogram som syftar till att utveckla företagens 
kompetens inom affärsutveckling. 

Alla intervjuade företag sa sig känna till att det finns samarbetsorganisa-
tioner i Mjärdevi och var medvetna om vad som anordnas i form av evene-
mang och seminarier med mera. Två av de stora Mjärdeviföretagen uppgav 
också att deras representanter brukar delta i exempelvis föreläsningsserier 
och seminarier, och ställer ibland till och med upp som föreläsare. Även 
deltagande i aktiviteter av typen mingel, idrottstävlingar och liknande upp-
gavs vara värdefullt för företagen. 

Flertalet övriga företag uppgav dock att de på grund av tidsbrist inte kan 
delta i de lokala evenemangen i så stor utsträckning som de skulle vilja.  

Man borde vara mer engagerad. Men det är ju så, affären går ju alltid i första 
hand. Sådana här aktiviteter går man ju gärna på när det finns tid över. 

Tidsbristen tvingar företagen att vara selektiva och välja bort aktiviteter som 
inte har direkt anknytning till verksamheten. Ett stort företag menade också 
att det inte var lika intressant längre att medverka i det lokala utbytet sedan 
bolaget hade vuxit sig stort. 

Sammanfattning
I detta kapitel har fallstudieklustren i Kista och Mjärdevi presenterats. Om-
rådenas historiska utveckling har behandlats, därefter har klustrens samman-
sättning med avseende på arbetskraft och arbetsställen analyserats. Dessutom 
har de olika samarbetsorganisationerna som finns i Kista respektive Mjärde-
vi presenterats och diskuterats.  

Det kan konstateras att Kista är ett betydligt större kluster än Mjärdevi, 
både vad gäller antalet anställda och antalet företag. Mjärdevi har däremot 
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yngre arbetskraft än Kista. Trots att det i fallstudieklustren finns många mik-
ro- och småföretag arbetar de allra flesta anställda på de få stora arbetsplat-
ser som finns i Kista respektive Mjärdevi. 

I de kapitel som följer (kapitel 5-7) studeras rörligheten i fallstudieklust-
ren genom de tre analysperspektiven som etablerats tidigare i avhandlingen, 
det vill säga individ-, företags- och klusterperspektivet. 
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5. Individperspektiv på rörlighet – karriär och 
personlig utveckling eller utsatthet och svag 
ställning på arbetsmarknaden 

Individerna är de aktörer som genomför arbetsplatsbyten vilka utgör all ar-
betsmarknadsrörlighet. En individ på arbetsmarknaden kan antas göra ratio-
nella val utifrån sina egna preferenser kring till exempel arbetsuppgifter och 
-villkor, arbetsmiljö, restider, lön och andra förmåner (Simon 1955, Hechter 
& Kanazawa 1997, Eriksson 2005). Individens val påverkas av den sociala 
struktur som individen är en del av (Granovetter 1985). Till exempel kan 
individer anpassa sina förväntningar på vad som är möjligt att uppnå på ar-
betsmarknaden efter det lokala näringslivet (Hanson & Pratt 1992). Olika 
individer kan ha olika syn på vad som utgör en optimal balans mellan olika 
faktorer som exempelvis arbetsvillkor och lön, vissa kan till exempel lägga 
större värde i att ha bra arbetskamrater, medan andra kan värdera arbetets 
innehåll och graden av ansvarstagande högre. Dessutom påverkar olika livs-
cykelfaser individers preferenser (Mayer & Tuma 1990). 

Rörlighet mellan arbetsplatser kan ur ett individperspektiv anses vara ett 
sätt att hitta en kombination av faktorer som arbetsuppgifter, -villkor och så 
vidare som passar den egna livssituationen. Teoretiskt sett kan rörlighet till 
exempel betraktas som ett sätt för individen att söka efter den arbetsplats där 
den trivs och som erbjuder villkor som passar denna individ, så kallad ”job 
shopping” (Johnson 1978). Vidare kan individer genom rörlighet försöka 
hitta den bästa matchningen mellan sin förmåga och arbetsplatsen, i syfte att 
maximera sin egen produktivitet, så kallad ”job matching” (Jovanovic 1979). 
Individen kan också välja rörlighet som ett sätt att höja sin lön (Burdett 
1978). Jobbyten kan däremot också orsakas av familjesituationen, där man 
exempelvis kan välja att byta till ett jobb med mer familjevänliga villkor 
(Keith & McWilliams 1995, 1999).  

Beslut om att byta jobb eller inte påverkas även av faktorer som re-
gleringen på arbetsmarknaden som ger större anställningstrygghet ju längre 
man har arbetat på ett företag (Källström & Malmberg 2006). Detta kan leda 
till att individen arbetar kvar trots missnöje eller vantrivsel, eftersom den 
exempelvis värdesätter trygghet och en säker inkomstkälla. Långt ifrån alla 
individer har dock möjligheten att själva bestämma över om de ska arbeta 
kvar på ett företag eller inte. Särskilt i lågkonjunkturer är det vanligt att stora 



Arbetskraftens rörlighet och klusterdynamik 

84

grupper individer sägs upp på grund av arbetsbrist och därigenom tvingas 
söka nytt arbete utan att kunna ställa samma krav på arbetsinnehåll med 
mera som om de hade haft en anställning. Rörlighet som orsakas av en upp-
sägning kan resultera i en sämre löneutveckling än frivillig rörlighet (Keith 
& McWilliams 1995). Rörlighet kan därför vara ett medel att förbättra indi-
videns villkor, men den kan också vara något som individer med svagare 
konkurrensförmåga på arbetsmarknaden tvingas till. 

I detta avsnitt behandlas följande frågor: Hur ofta byter de individer som 
arbetar i fallstudieområdena arbetsgivare? Vilka samband finns det mellan 
benägenheten att byta jobb och olika individuella faktorer? Hur påverkas 
individernas löneutveckling av arbetsgivarbyten? 

Individers varierande benägenhet till jobbyten 
Bland individerna på arbetsmarknaden finns det både de som är mer benägna 
att stanna kvar länge på en arbetsplats och de som har större benägenhet att 
ofta byta arbetsgivare (Graversen et al 2002). Rörligheten på en lokal ar-
betsmarknad påverkas därmed av vilka typer av individer som arbetar där. 
Fler individer benägna att byta jobb leder till större rörlighet än om arbets-
marknaden består av flertalet individer som inte är benägna till ett jobbyte.  

Även individerna i de studerade klustren har olika benägenhet att byta 
jobb. Av de anställda i både Kista och Mjärdevi bytte i genomsnitt drygt 20 
procent arbetsställe mellan två på varandra följande år under åren 1997 till 
och med 2001 och runt 15 procent mellan 2001 och 2002.21 Dessa jobbyten 
skedde både inom och utom de studerade klustren. Om alla individer skulle 
ha samma benägenhet att byta arbetsställe skulle följaktligen alla anställda 
inom fallstudieklustren ha bytt jobb en gång under en femårsperiod under 
förutsättningen att det rådde högkonjunktur. Emellertid förekommer det i de 
studerade klustren både individer som inte har bytt arbete någon gång under 
den studerade femårsperioden samt individer som i stort sett bytt jobb varje 
år.

21 För närmare redovisning se figur 32 i kapitel 7. Motsvarande andel för hela svenska ar-
betsmarknaden har uppskattats till ca 10-12 procent under en högkonjunktur av Israelsson et 
al (2003) respektive ca 16 procent (Graversen et al 2002).  
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Figur 14. Anställda i Kista år 2002 fördelade på antalet genomförda arbetsplatsbyten 
mellan åren 1997 och 2002, antal individer samt ålder i genomsnitt. Källa: PLACE. 

I figur 14 redovisas alla anställda i Kista år 2002 fördelade på antalet genom-
förda arbetsställebyten under åren 1997 och 2002. Ungefär en tredjedel av 
alla individer har inte genomfört något jobbyte alls, trots högkonjunkturen 
under slutet av 1990-talet. Resten av de anställda har bytt jobb mellan en och 
fem gånger, där fem jobbyten innebär att individen har bytt arbetsställe varje 
år under tidsperioden. Individerna i detta urval kan men behöver inte ha ar-
betat i Kista åren innan 2002, här återfinns med andra ord anställda inom 
klustret år 2002 oavsett tidigare bakgrund. 
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Ändras urvalet till individer som under alla år mellan 1997 och 2002 ar-
betade inom IT- och telekombranschen i hela Stockholms län (inklusive 
Kista) blir resultatet något annorlunda, se figur 15. Arbetsställebyten är 
mindre vanliga för denna grupp än för den föregående gruppen anställda i 
Kista år 2002. Ungefär hälften av individerna har under den studerade tids-
perioden inte bytt jobb överhuvudtaget. Detta hänger troligen ihop med att 
individerna i detta urval är äldre än i det föregående urvalet. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 1 2 3 4

Antal jobbyten

A
nt

al
 in

di
vi

de
r

25

30

35

40

45

50

Å
ld

er

Antal individer

Genomsnittlig
ålder 2002

Figur 15. Genomsnittlig ålder samt antal individer fördelade på antal arbetsplatsby-
ten för alla anställda inom IT- och telekom i Stockholms län åren 1997-2002. Källa: 
PLACE. 

I Mjärdevi är det relativt sett fler individer som byter jobb än i Kista. I figur 
16 redovisas de anställda i Mjärdevi år 2002 fördelade på antalet arbetsstäl-
lebyten under åren 1997-2002 (motsvarande siffror för Kista redovisades i 
figur 14). Ungefär en fjärdedel av de Mjärdevianställda år 2002 har enbart 
arbetat på ett arbetsställe under tidsperioden. De övriga har bytt jobb en eller 
flera gånger, både inom klustret och utanför det. Att fler av de anställda i 
Mjärdevi än i Kista har bytt jobb kan till viss del bero på skillnaderna i ål-
dersstrukturer mellan områdena, Mjärdevi har yngre anställda än Kista och 
rörligheten avtar med ålder. Resultatet påverkas även till viss del av den 
omorganisation som påverkade arbetsställeidentiteten för många Mjärdevi-
anställda, och som har resulterat i uppblåsta rörlighetssiffror.22

22 Denna problematik beskrevs utförligt i kapitel 4. 
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Figur 16. Anställda i Mjärdevi år 2002 fördelade på antalet genomförda arbetsplats-
byten mellan åren 1997 och 2002, antal individer samt ålder i genomsnitt. Källa: 
PLACE. 

Rörligheten varierar över individens livscykel 
Man kan konstatera att det förekommer stora skillnader i benägenheten till 
jobbyten mellan olika individer. Dessa skillnader har sin grund bland annat i 
olika individuella egenskaper, till exempel ålder, kön, socio-ekonomisk 
ställning eller etnisk bakgrund. Mellan ålder och jobbyten finns det ett starkt 
negativt samband, det vill säga ju äldre en individ är desto mindre är sanno-
likheten att byta arbetsplats (Gallaway 1969, Rosenfeld 1992, Jansson 1997, 
Israelsson et al 2003, Andersson & Tegsjö 2006a). Sambandet mellan ålder 
och rörlighet har troligen sin grund i att olika händelser i individens livscy-
kel, till exempel familjebildning, påverkar benägenheten till jobbyte (Rosen-
feld 1992).  

I figur 14 och 16 framkom det tydligt att antalet arbetsställebyten avtar 
med stigande ålder. I både Kista och Mjärdevi har gruppen som inte har bytt 
jobb alls under den studerade tidsperioden högre genomsnittlig ålder än 
gruppen som har bytt jobb en gång, som i sin tur har högre genomsnittsålder 
än gruppen som har bytt jobb två gånger och så vidare. Enbart gruppen som 
har bytt jobb fem gånger, alltså en gång varje studerat år, avviker från detta 
mönster. Möjliga förklaringar till detta är att dessa ”hoppjerkor” är väldigt 
få. En annan möjlig tolkning är att gruppen anställda som byter jobb extremt 
ofta utgörs av individer som inte nödvändigtvis är unga, utan har en svag 
ställning på arbetsmarknaden och ofta tvingas till jobbyten. 

De individer som har varit anställda inom IT- och telekombranschen i 
hela Stockholms län mellan 1997 och 2002, se figur 15, följer också mönst-
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ret med avtagande rörlighet med stigande ålder. Detta samband gäller även 
för svensk arbetsmarknad i dess helhet (Jansson 1997). 

Oklart samband mellan rörlighet och kön 
Tidigare studier av arbetskraftens rörlighet på den svenska arbetsmarknaden 
har gett tvetydiga resultat vad gäller sambandet mellan kön och benägenhe-
ten till jobbyten. Enligt vissa studier var det under 1990-talet vanligare bland 
männen att byta jobb (Jansson 1997, Andersson & Tegsjö 2006a). I en annan 
studie presenterades istället resultat som tyder på att kvinnor bytte jobb ofta-
re under samma tidsperiod (Israelsson et al 2003). Analysen av arbetskraften 
i Kista och Mjärdevi ger inte heller några klara svar på frågan om hur kön 
påverkar individers benägenhet till rörlighet. 

Av de anställda i Kista år 2002 var det en större andel kvinnor än män 
som hade genomfört ett eller flera jobbyten under åren 1997 till 2002, se 
tabell 8. Hos de anställda i Mjärdevi år 2002 fanns det däremot inget sam-
band mellan kön och benägenheten till arbetsplatsbyte, se tabell 9.  

Tabell 8. Samband mellan kön och arbetsplatsbyten hos anställda i Kista år 2002. 

Kön

Jobbyten Man Kvinna  Totalt 
Inget jobbyte  Antal 4 820 1 650  6 470 
  Andel inom kön 38 % 32 %  36 % 
Ett eller flera jobbyten under 
åren 1997-2002 

 Antal 7 855 3 525  11 380 

  Andel inom kön 62 % 68 %  64 % 
Totalt  Antal 12 675 5 175  17 850 
  Andel inom kön 100 % 100 %  100 % 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 

Tabell 9. Samband mellan kön och arbetsplatsbyten hos anställda i Mjärdevi år 
2002. 

Kön

Jobbyten Man Kvinna  Totalt 
Inget jobbyte  Antal 632 252  884 
  Andel inom kön 27 % 27 %  27 % 
Ett eller flera jobbyten under 
åren 1997-2002 

 Antal 1 714 670  2 384 

  Andel inom kön 73 % 73 %  73 % 
Totalt  Antal 2 346 922  3 268 
  Andel inom kön 100 % 100 %  100 % 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 
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Kvinnors högre benägenhet till rörlighet kunde i Kista observeras hos alla 
åldersgrupper, se tabell 10. Det förefaller med andra ord som att kvinnorna 
har varit mer rörliga än männen under den studerade tidsperioden. En trolig 
förklaring till detta kan vara att kvinnor mer sällan än män innehar chefspos-
ter som kräver stabilitet i anställningen (Ekeland & Smith 2001). I många 
IT- och telekomföretag är det dessutom vanligt att kvinnorna oftare arbetar 
med uppgifter inom administration än med produktutveckling23 vilket kan 
antas ge en lösare anknytning till verksamheten och därmed skapa större 
möjligheter till jobbyten. Kvinnors högre rörlighet kan också tolkas som ett 
tecken på svagare etablering på arbetsmarknaden och därmed fler ofrivilliga 
jobbyten än för männen. 

23 Enligt informanterna i avhandlingens intervjustudie. 

Tabell 10. Partialsamband mellan ålder, kön och arbetsplatsbyten hos anställda i 
Kista år 2002. 
   

Kön
Ålder år 
1997 Jobbyten  Man Kvinna Totalt 
Under 30 år Inget jobbyte  Antal 1 060 442  1 502 
   Andel inom kön 24 % 21 %  23 % 
 Ett eller flera jobbyten 

under åren 1997-2002 
 Antal 3 436 1 690  5 126 

   Andel inom kön 76 % 79 %  77 % 
 Totalt  Antal 4 496 2 132  6 628 
   Andel inom kön 100 % 100 %  100 % 
30 till 54 år Inget jobbyte  Antal 3 428 1 135  4 563 
   Andel inom kön 45 % 39 %  43 % 
 Ett eller flera jobbyten 

under åren 1997-2002 
 Antal 4 228 1 777  6 005 

   Andel inom kön 55 % 61 %  57 % 
 Totalt  Antal 7 656 2 912  10 568 
   Andel inom kön 100 % 100 %  100 % 
55 år eller Inget jobbyte  Antal 332 73  405 
äldre   Andel inom kön 63 % 56 %  62 % 
 Ett eller flera jobbyten 

under åren 1997-2002 
 Antal 191 58  249 

   Andel inom kön 37 % 44 %  38 % 
 Totalt  Antal 523 131  654 
   Andel inom kön 100 % 100 %  100 % 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 
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I Mjärdevi visade partialsambanden, se tabell 11, att kvinnor under 30 år var 
mindre rörliga än männen i samma åldersgrupp. Bland individer mellan 30 
och 54 år var emellertid kvinnorna mer benägna att byta jobb. Sammantaget 
fanns det alltså inget tydligt samband mellan kön och rörlighet i Mjärdevi. 

Tabell 11. Partialsamband mellan ålder, kön och arbetsplatsbyten hos anställda i 
Mjärdevi år 2002. 
   

Kön
Ålder år 
1997 Jobbyten Man Kvinna  Totalt 
Under 30 år Inget jobbyte  Antal 170 79  249 
   Andel inom kön 15 % 19 %  16 % 
 Ett eller flera jobbyten 

under åren 1997-2002 
 Antal 944 335  1 279 

   Andel inom kön 85 % 81 %  84 % 
 Totalt  Antal 1 114 414  1 528 
   Andel inom kön 100 % 100 %  100 % 
30 till 54 år Inget jobbyte  Antal 444 173  617 
   Andel inom kön 37 % 34 %  36 % 
 Ett eller flera jobbyten 

under åren 1997-2002 
 Antal 756 333  1 089 

   Andel inom kön 63 % 66 %  64 % 
 Totalt  Antal 1 200 506  1 706 
   Andel inom kön 100 % 100 %  100 % 
Not: Resultaten för individer äldre än 55 år redovisas inte på grund av för få observationer. 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 

Hur påverkar utbildningsnivå benägenheten till rörlighet? 
Olika studier har presenterat skilda resultat kring ett eventuellt samband 
mellan jobbyten och individers utbildningsnivå. Medan vissa menar att hög-
re utbildning leder till en högre rörlighet (Jansson 1997, Graversen et al 
2002, Andersson & Tegsjö 2006a), finns det i äldre studier resultat som ty-
der på motsatsen (Rundblad 1964, Jovanovic 1979, Sicherman & Galor 
1990).

Resultaten från Kista och Mjärdevi pekar mot att det i dessa områden är 
vanligare att individer med högre utbildning byter jobb än tvärtom, se tabell 
12 och 13. Detta resultat kan tolkas i linje med teorin om duala arbetsmark-
nader (Doeringer & Piore 1971, Bulow & Summers 1986, Taubman & 
Wachter 1986). Med utgångspunkt i denna teori kan man hävda att en del av 
den lokala arbetsmarknaden i Kista respektive Mjärdevi erbjuder individer 
med högre utbildning stabila, trygga och relativt välbetalda jobb och att det 
där är mindre vanligt med jobbyten. Inom den andra delen av den lokala 
arbetsmarknaden däremot finns det mer rutinartade jobb med sämre löner 
och villkor. Där efterfrågas individer med lägre utbildning, och rörlighet är 
relativt sett vanligare (Bulow & Summers 1986). 
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Tabell 12. Samband mellan utbildningsnivå och arbetsplatsbyten hos anställda i 
Kista år 2002. 

Utbildningsnivå år 1997 

Jobbyten 
 Grund-

läggande Gymnasial 
Efter-

gymnasial Totalt 
Inget jobbyte  Antal 263 1 788 3 590  5 641 
  Andel inom utb.nivå 27 % 34 % 35 %  34 % 
Ett eller flera 
jobbyten under 
åren 1997-2002 

 Antal 
700 3 450 6 706  10 856 

  Andel inom utb.nivå 73 % 66 % 65 %  66 % 
Totalt  Antal 963 5 238 10 296  16 497 
  Andel inom utb.nivå 100 % 100 % 100 %  100 % 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 

Tabell 13. Samband mellan utbildningsnivå och arbetsplatsbyten hos anställda i 
Mjärdevi år 2002. 

Utbildningsnivå år 1997 

Jobbyten 
 Grund-

läggande Gymnasial 
Efter-

gymnasial Totalt 
Inget jobbyte  Antal 11 137 647  795 
  Andel inom utb.nivå 6 % 15 % 31 %  25 % 
Ett eller flera 
jobbyten under 
åren 1997-2002 

 Antal 
163 771 1 411  2 345 

  Andel inom utb.nivå 94 % 85 % 69 %  75 % 
Totalt  Antal 174 908 2 058  3 140 
  Andel inom utb.nivå 100 % 100 % 100 %  100 % 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 
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I Kista förefaller det som att sambandet mellan lägre utbildning och högre 
rörlighet gäller för individer yngre än 30 år samt äldre än 54 år. Inom grup-
pen individer mellan 30 och 54 år var det däremot ungefär lika vanligt med 
jobbyten oavsett utbildningsnivå, dock hade gruppen med eftergymnasial 
utbildning den högsta andelen rörliga individer, se tabell 14. 

Tabell 14. Partialsamband mellan ålder, utbildningsnivå och arbetsplatsbyten hos 
anställda i Kista år 2002. 
   

Utbildningsnivå år 1997 
Ålder
år
1997 Jobbyten  

Grund-
läggande Gymnasial 

Efter-
gymnasial Totalt 

Under
30 år 

Inget jobbyte 
 Antal 41 333 704  1 078 

   Andel inom 
 utb.nivå 9 % 17 % 20 %  18 % 

 Ett eller flera 
jobbyten under 
åren 1997-2002  Antal 414 1 685 2 754  4 853 

   Andel inom 
 utb.nivå 91 % 83 % 80 %  82 % 

 Totalt  Antal 455 2 018 3 458  5 931 
   Andel inom 

 utb.nivå 100 % 100 % 100 %  100 % 
30 till 
54 år 

Inget jobbyte 
 Antal 188 1 275 2 704  4 167 

   Andel inom 
 utb.nivå 42 % 44 % 41 %  42 % 

 Ett eller flera 
jobbyten under 
åren 1997-2002  Antal 259 1 655 3 842  5 756 

   Andel inom 
 utb.nivå 58 % 56 % 59 %  58 % 

 Totalt  Antal 447 2 930 6 546  9 923 
   Andel inom 

 utb.nivå 100 % 100 % 100 %  100 % 
55 år 
eller 

Inget jobbyte 
 Antal 34 180 182  396 

äldre   Andel inom 
 utb.nivå 56 % 62 % 62 %  62 % 

 Ett eller flera 
jobbyten under 
åren 1997-2002  Antal 27 110 110  247 

   Andel inom 
 utb.nivå 44 % 38 % 38 %  38 % 

 Totalt  Antal 61 290 292  643 
   Andel inom 

 utb.nivå 100 % 100 % 100 %  100 % 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 
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Det negativa sambandet mellan utbildningsnivå och benägenheten att byta 
jobb förefaller däremot i Mjärdevi gälla för alla individer oavsett ålder, se 
tabell 15. Resultaten för individer äldre än 54 år redovisas dock inte i tabel-
len på grund av för få observationer. 

Tabell 15. Partialsamband mellan ålder, utbildningsnivå och arbetsplatsbyten hos 
anställda i Mjärdevi år 2002. 
   

Utbildningsnivå år 1997 
Ålder
år
1997 Jobbyten  

Grund-
läggande Gymnasial 

Efter-
gymnasial Totalt 

Under
30 år 

Inget jobbyte 
 Antal 5 32 160  197 

   Andel inom 
 utb.nivå 6 % 7 % 18 %  14 % 

 Ett eller flera 
jobbyten under 
åren 1997-2002  Antal 78 420 752  1 250 

   Andel inom 
 utb.nivå 94 % 93 % 82 %  86 % 

 Totalt  Antal 94 452 912  1 447 
   Andel inom 

 utb.nivå 100 % 100 % 100 %  100 % 
30 till 
54 år 

Inget jobbyte 
 Antal 6 99 475  580 

   Andel inom 
 utb.nivå 7 % 22 % 42 %  35 % 

 Ett eller flera 
jobbyten under 
åren 1997-2002  Antal 83 346 650  1 079 

   Andel inom 
 utb.nivå 93 % 78 % 58 %  65 % 

 Totalt  Antal 89 445 1 125  1 659 
   Andel inom 

 utb.nivå 100 % 100 % 100 %  100 % 
Not: Resultaten för individer äldre än 55 år redovisas inte på grund av för få observationer. 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 
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Intern rörlighet inom de studerade klustren 
I detta avsnitt studeras benägenheten till rörlighet enbart hos individerna som 
under hela den studerade tidsperioden varit anställda inom respektive fall-
studieområde. Genom att begränsa urvalet på det här sättet kan omfattningen 
av intern rörlighet inom Kista och Mjärdevi analyseras hos individer som har 
arbetat där under en längre sammanhängande tidsperiod. 

De grupper av arbetskraft som analyseras nedan utgör med andra ord ett 
utsnitt av de grupper som studerats tidigare i detta kapitel. Individerna som 
analyseras här har antingen inte bytt jobb alls mellan åren 1997 och 2002 
eller har bytt till något annat arbetsställe inom respektive kluster.  
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Figur 17. Individer som enbart har varit anställda i Kistas IT- och telekomkluster 
mellan 1997 och 2002, antal arbetsplatsbyten under samma tidsperiod samt genom-
snittlig ålder. Källa: PLACE. 

I figur 17 presenteras resultaten för Kista. Det kan konstateras att det inom 
denna population är mindre vanligt att byta jobb än inom de urval som redo-
visats tidigare. Ungefär en fjärdedel av de anställda i Kista mellan 1997 och 
2002 har under denna tidsperiod bytt arbetsställe en eller flera gånger. Det är 
viktigt att påpeka att de jobbyten som har skett inom större flöden mellan 
specifika arbetsplatser inte har rensats bort i denna analys. Alla sorters jobb-
byten, från självständiga till ofrivilliga och orsakade av omorganisationer tas 
med i beräkningen, vilket till viss del förklarar att ändå så många som 25 
procent av individerna kategoriseras som rörliga. Det framgår att det vanli-
gaste efter att vara kvar på samma arbetsställe är att ha bytt jobb en gång, 
men det finns även individer som har bytt jobb både två och tre gånger inom 
Kista.
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Figur 18. Individer som enbart har varit anställda i Mjärdevis IT- och telekomkluster 
mellan 1997 och 2002, antal arbetsplatsbyten under samma tidsperiod samt ålder i 
genomsnitt. Källa: PLACE. 

Även i Mjärdevi var det ungefär en fjärdedel av de anställda i klustret mellan 
åren 1997 och 2002 som hade bytt jobb en eller två gånger under tidsperio-
den, se figur 18. Det fanns alltså inga större skillnader mellan Kista och 
Mjärdevi i denna analys. Om man beaktar skillnaden i åldersstruktur mellan 
de två studerade klustren hade man förväntat sig att rörligheten skulle vara 
mer omfattande inom Mjärdevi än inom Kista. Möjligen är det så att den 
högre medelåldern i Kista kompenseras av Kistas storlek och mer varierade 
sammansättning. Sammantaget verkar dessa faktorer ha bidragit till att skapa 
liknande förutsättningar för rörlighet i båda klustren. 

Resultaten från Kista och Mjärdevi kan jämföras med uppskattningarna 
av rörlighetens omfattning i det brittiska motorportklustret. Där beräknas en 
fjärdedel av alla anställda byta jobb varje år (Henry & Pinch 2000). I både 
Kista och Mjärdevi var det en fjärdedel av de anställda under en hel femårs-
period som minst en gång bytte arbetsgivare. Skillnaden skulle sannolikt 
vara ännu större om vi jämförde rörligheten i fallstudieklustren med den i 
Silicon Valley där det dock veterligen aldrig har tagits fram den här typen av 
uppgifter. Detta är emellertid förväntat med tanke på både motorsportklust-
rets och Silicon Valleys specifika förutsättningar vad gäller exempelvis före-
tagsstruktur, lagstiftning och så vidare. 



Arbetskraftens rörlighet och klusterdynamik 

96

Rörlighetens effekter 
Många effekter av arbetsplatsbyten är svåra att kvantifiera och föra register 
över. En individ kan efter ett arbetsplatsbyte till exempel få nya arbetsupp-
gifter, nya arbetskamrater eller bättre villkor vad gäller exempelvis arbetstid. 
En förmodad effekt av rörlighet som dock går att mäta och följa i registerda-
ta är den på individens löneutveckling.  

Arbetsplatsbyten har vistats leda till bättre löneutveckling än om en indi-
vid arbetar kvar på ett och samma arbetsställe (Antel 1991, Yankow 2003). 
Detta samband mellan löneutveckling och rörlighet verkar vara särskilt starkt 
hos unga män, åtminstone på arbetsmarknaden i USA (Bartel & Borjas 1981, 
Antel 1986, Ruhm 1987, Loprest 1992, Topel & Ward 1992). Det kan bland 
annat förklaras av att den positiva löneeffekten av rörlighet har visats vara 
särskilt stor om jobbytet inte är relaterat till familjesituationen samt har före-
gåtts av jobbsökning under tiden individen har varit anställd, alltså om rör-
ligheten sker mellan två arbetsställen utan uppehåll (Keith & McWilliams 
1999).

Eftersom lönen utvecklas positivt som ett resultat av jobbyte kan lönen 
också sägas utgöra ett incitament för individen att byta jobb. En positiv lö-
neutveckling kan med andra ord vara både en av orsakerna till att man byter 
jobb och en effekt av det. Nedan undersöks sambandet mellan inkomst och 
rörlighet i Kista och Mjärdevi. 

Ger arbetsplatsbyten en högre inkomst? 
Anställda i Kista år 2002 har som tidigare visats genomfört allt mellan 0 och 
5 jobbyten under den studerade tidsperioden. I figur 19 redovisas sambandet 
mellan antal jobbyten varje individ genomfört och individernas medianlön. 
Det förekommer för denna grupp ett negativt samband mellan antal jobbyten 
och lön, det vill säga gruppen med flest jobbyten hade lägst medianlön. Det-
ta hänger troligen samman med individernas ålder, som redovisades i figur 
14.



Individperspektiv på rörlighet 

97

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 1 2 3 4 5

Antal jobbyten

An
ta

l i
nd

iv
id

er

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

År
si

nk
om

st
, 

tu
se

nt
al

 k
ro

no
r

Antal individer

Medianinkomst
år 2002

Figur 19. Medianinkomst och antal individer för anställda i Kista år 2002 med olika 
bakgrunder, fördelade på antalet genomförda arbetsplatsbyten mellan åren 1997 och 
2002. Källa: PLACE. 

Individerna redovisade i figur 19 hade dock olika bakgrunder, vissa av de 
har alltså arbetat utanför Kista och i andra branscher före år 2002. I figur 20 
begränsas urvalet till individer som har varit anställda i Kistas IT- och tele-
komverksamheter alla åren mellan 1997 och 2002. Hos denna grupp har 
arbetsställebyten ett positivt samband med medianinkomst, trots att genom-
snittsåldern var högre hos individer som inte hade bytt jobb (se figur 17). 
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Figur 20. Medianinkomst samt antal individer för anställda i Kista alla åren mellan 
1997 och 2002, fördelade på antal arbetsplatsbyten. Källa: PLACE. 
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Om man mellan åren 1997 och 2002 varit anställd inom IT och telekom i 
hela Stockholms län, alltså inte enbart i Kista, gäller också det positiva sam-
bandet mellan jobbyten och medianinkomst, se figur 21. Dock avtog medi-
aninkomsten vid fyra jobbyten. Det alternativet fanns inte i Kista på grund 
av för få observationer. 
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Figur 21. Medianinkomst samt antal individer fördelade på antal arbetsplatsbyten 
för individer anställda inom IT- och telekombranschen i Stockholms län åren 1997-
2002. Källa: PLACE. 

Resultaten från Mjärdevi skiljer sig något från de från Kista. Sambandet 
mellan medianinkomst och arbetsställebyten var negativt i Mjärdevi för alla 
anställda år 2002 (se figur 22), vilket påminner om mönstret i Kista. Sam-
bandet var dock även svagt negativt för de som hade arbetat i Mjärdevi alla 
åren mellan 1997 och 2002, se figur 23. 
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Figur 22. Medianinkomst och antal individer för anställda i Mjärdevi år 2002 förde-
lade på antalet genomförda arbetsplatsbyten mellan åren 1997 och 2002. Källa: 
PLACE. 
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Figur 23. Medianinkomst samt antal individer för anställda i Mjärdevi alla åren 
mellan 1997 och 2002 fördelade på antal arbetsplatsbyten. Källa: PLACE. 

Multivariat analys av sambandet mellan jobbyten och 
löneutveckling 
Resultaten från de enkla sambandsanalyserna ovan gav en oklar bild av för-
hållandet mellan inkomst och arbetsplatsbyten. En regressionsanalys kan ge 
säkrare svar eftersom denna metod ger möjlighet att fastställa jobbytenas 
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effekt på löneutvecklingen utöver övriga faktorer. Till sådana faktorer som 
sannolikt utgör en påverkan på löneförändringen mellan två tidpunkter hör 
exempelvis individens ålder samt inkomstens storlek i början av den stude-
rade tidsperioden. I en regressionsanalys kan med andra ord ett flertal kvan-
titativa variabler kontrolleras för i syfte att renodla effekten av den faktor 
som man för tillfället vill undersöka (Djurfeldt et al 2003, Körner & Wahl-
gren 2005, Hair et al 2006). 

I tabell 16 redovisas resultaten från analysen av den individuella löneut-
vecklingen mellan åren 1997 och 2002 hos anställda inom IT- och telekomb-
ranschen i Stockholms respektive Östergötlands län. Urvalet består av indi-
vider med minst eftergymnasial utbildning. Dessa individer kan anses vara 
särskilt betydelsefulla för kunskapsspridningen i klustren (Power & Lund-
mark 2004). Alla individer i urvalet hade dessutom minst 200 tusen kronor i 
årslön varje år mellan 1997 och 2002. Detta urvalskriterium användes för att 
sortera bort individer som troligen inte har arbetat heltid.  

Löneutvecklingen (förändringen i lön mellan åren 1997 och 2002 uttryckt 
som en procentandel av lönen år 1997) förklaras i regressionsanalysen av ett 
flertal faktorer. I modell ett utgörs de beroende variablerna av individens 
ålder, lön under startåret 1997, antalet år individen har arbetat i respektive 
kluster och slutligen rörlighetsvariabeln, det vill säga antalet genomförda 
jobbyten under den studerade tidsperioden. Effekten av jobbyten analyseras 
med andra ord separat från effekten av att ha arbetat i respektive kluster.

I Stockholms län förefaller det finnas ett entydigt positivt samband mellan 
löneförändring och antalet arbetsställebyten under den studerade tidsperio-
den. Dessutom etablerades ett positivt samband mellan löneutveckling och 
antal år individen arbetat i Kista, oavsett jobbyten.  

I materialet från Östergötlands län finns det däremot inget signifikant 
samband mellan antal jobbyten och löneförändring. Antal år i Mjärdevi in-
verkade däremot positivt på löneökningen. 

Effekten av jobbyten studerades i modell två med hjälp av en så kallad 
dummyvariabel (Djurfeldt et al 2003). Detta innebär att alla individer som 
har bytt jobb minst en gång under tidsperioden kodades med siffra ett och 
övriga med siffra noll. Återigen visade sig sambandet mellan jobbyte och 
löneutveckling vara positivt i Kista. I Mjärdevi däremot var sambandet nega-
tivt. Det är sannolikt att de omorganisationer inom Mjärdevi som har skapat 
en omfattande skenbar rörlighet har påverkat resultatet.24

24 En närmare granskning av data från Östergötland visade att ett jobbyte genomfört mellan 
åren 1999 och 2000 gav positiv effekt på löneutvecklingen under hela femårsperioden medan 
byte mellan 2000 och 2001 gav en klart negativ effekt. Övriga byten (mellan 97 och 98, 98 
och 99, samt 01 och 02) hade inget signifikant samband med löneförändringen. 



Individperspektiv på rörlighet 

101

Tabell 16. Löneutveckling hos anställda inom IT- och telekombranschen. 

Oberoende variabler 
Stockholm
modell 1 

Stockholm
modell 2 

Östergötland 
modell 1 

Östergötland 
modell 2 

Konstant 125,59
(0,000)

124, 85 
(0,000)

95,34    
(0,000)

96,53    
(0,000)

Individens ålder -1,68***
(0,000)

-1,68***
(0,000)

-0,98***     
(0,000)

-0,998***   
(0,000)

Individens kön -0,37
(0,644)

-0,31
(0,692)

0,45      
(0,819)

0,34      
(0,864)

Lön år 1997 (tiotusental 
kronor)

-0,003***
(0,000)

-0,003***
(0,000)

-0,005***   
(0,000)

-0,005***   
(0,000)

Antal år individen arbetat i 
Kista

1,51***    
(0,000)

1,51***   
(0,000)

Antal år individen arbetat i 
Mjärdevi (av åren 1997-
2002)

1,43***      
(0,000)

1,47***      
(0,000)

Antal jobbyten (mellan åren 
1997-2002)

2,12***    
(0,000)

-1,15     
(0,198)

Jobbyte (1997-2002), dummy  4,39***   
(0,000)

-3,12*     
(0,024)

R2 0,14 0,14 0,16 0,16 
R2 justerad 0,14 0,14 0,16 0,16 

F-test 842,076
(0,000)

843,953
(0,000)

85,036
(0,000)

85,852
(0,000)

N 25 252 25 252 2 268 2 268 
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 
Beroende variabel: löneförändringen mellan åren 1997 och 2002 uttryckt i procent av lönen 
år 1997. 
Urvalsram: Individer som har varit anställda inom IT- och telekombranschen alla åren från 
1997 till 2002 i Stockholms kommun respektive Östergötlands län, hade minst eftergymnasial 
utbildning år 2002, hade minst 200 tkr i årslön under varje år mellan 1997 och 2002. 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att rörligheten verkar ha varit gynn-
sammare för enskilda individer i Stockholms län inklusive Kista än i Öster-
götland inklusive Mjärdevi. Arbetsmarknadens storlek samt variation i 
Stockholm, faktorer som troligen borgar för bättre matchningsmöjligheter 
för individerna, kan vara möjliga förklaringar till den observerade skillnaden 
i rörlighetens effekt på löneutvecklingen. 
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6. Rekrytering och uppsägning – företagens 
perspektiv på rörlighet 

Arbetskraftens rörlighet i fallstudieområdena analyseras i detta kapitel ut-
ifrån ett företagsperspektiv. För företagen innebär rörlighet helt konkret att 
nya individer rekryteras till arbetsplatsen och att personal lämnar företaget, 
antingen på eget initiativ eller på grund av ett företagsbeslut. Individers rör-
lighet mellan arbetsplatser anses, åtminstone till en viss nivå, vara en faktor 
som gynnar dynamik och kunskapsöverföring i kluster (Saxenian 1990, 
1994, Almeida & Kogut 1999, Feldman 1999, Pinch & Henry 1999, Breschi 
& Lissoni 2001b, Power & Lundmark 2004). Därmed borde rörligheten 
kunna vara positiv även för enskilda klusterföretag. Samtidigt baseras före-
tagens beslut om rekrytering, uppsägning och önskvärd nivå på personalom-
sättning normalt på faktorer som på ett påtagligt sätt har med den egna verk-
samheten att göra, snarare än på indirekta, dynamiska klusterfördelar. 

Först och främst har företag som befinner sig i skilda utvecklingsfaser 
olika behov av tillväxt respektive neddragning av arbetsstyrkan. Verksamhe-
ter som växer, till exempel på grund av en ökande efterfrågan, har rekryte-
ringsbehov som de strävar efter att fylla på smidigast möjliga sätt. Men före-
tag kan också exempelvis drabbas av plötsliga omvärldsförändringar eller 
ägarbyten som ibland kan innebära att de måste minska antalet anställda.  

Personalomsättning, som innebär att medarbetare slutar och nya kommer 
in i deras ställe, förekommer även när företagen varken växer eller krymper. 
Verksamheter kan likaså ha olika behov av personalomsättning. Det är till 
exempel rimligt att anta att ett företag som står under ett starkt omvandlings-
tryck bör ha större intresse av att byta ut delar av sin personal för att under-
lätta en kursändring inom verksamheten än ett företag som befinner sig i en 
mer stabil fas. En annan faktor som kan påverka vilken nivå av personalom-
sättning som man anser vara optimal för företaget är omfattningen av sprid-
ning och kodifiering av kunskap inom företaget, det vill säga hur beroende 
man är av enskilda medarbetares kunskaper. Även företagsledningarnas atti-
tyder och uppfattningar kring behovet av rörlighet kan påverka företagens 
policys runt personalomsättning.  
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Detta kapitel baseras huvudsakligen på intervjuer med företrädare för fö-
retag lokaliserade i Kista och Mjärdevi, framförallt personalchefer.25 Kapitlet 
ger svar på följande frågor: Hur går klusterföretagen tillväga när de rekryte-
rar och hur styr tillvägagångssätten vid rekrytering flödena av personal mel-
lan företagen? Hur vanligt är det att företagen rekryterar personal från andra 
företag i samma kluster? På vilka sätt hanteras uppsägningar, förekommer 
det exempelvis att företagen begränsar de uppsagdas möjligheter att hitta nya 
arbetsgivare? Vilka effekter har rekryteringar respektive uppsägningar på 
företagens kontaktnät och kunskapsutveckling?  

25 En tredejdel av studiens intervjuer har genomförts av Charlotta Hedberg i samband med en 
delstudie i Kista. 

Företagens arbetskraftsrekrytering 
Kompetensförsörjning och rekrytering är den ena sidan av rörlighet ur före-
tagens perspektiv, och troligen den sida som företagen lättast kan påverka 
själva. Vilka individer och kompetenser som rekryteras är ett resultat av 
företagens kravprofiler och matchningen av dessa profiler med utbudet på 
arbetsmarknaden. Dock påverkar även själva tillvägagångssättet vid rekryte-
ring vilka individer som visar intresse för en tjänst och kan komma ifråga för 
att anställas. Företagens strategier vid rekrytering utgör en viktig inverkan på 
arbetskraftsflödena på arbetsmarknaden, men förbises ofta vid studier av 
arbetsmarknadsdynamik. 

While people are changing jobs, employers are finding people to fill them, 
and their behaviors, strategies, and purposes play a central but often ne-
glected role in the process of matching people to jobs. (Granovetter 1995) 

I grova drag har företagen att välja mellan att rekrytera personal med tidigare 
arbetslivserfarenhet och då söka individer som redan arbetar på ett annat 
företag eller rekrytera nyutexaminerade studenter som har liten eller ingen 
erfarenhet från arbetslivet.
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Beroende på vilken typ av personal26 företaget önskar rekrytera anpassar 
man rekryteringsprocessen på så sätt att man får en så smidig, ändamålsenlig 
och lyckad rekrytering som möjligt. Kravprofilerna och rekryteringsproces-
serna påverkar i sin tur potentialen för individrörlighet mellan företagen. 

Nedan analyseras företagens kravprofiler samt de rekryteringsprocesser 
som intervjuade företag i fallstudieområdena använder sig av när de ska 
anställa ny personal. 

26 Inom IT- och telekombranschen kan det till exempel vara tekniker, utvecklare, administra-
tiv personal, marknadspersonal, säljare, stabspersonal och så vidare. 

Kravprofiler vid rekrytering 
De krav som ett rekryterande företag ställer på kandidaternas arbetslivserfa-
renhet är en faktor som påverkar rörligheten mellan företagen i ett kluster. 
Ett företag som har som strategi att enbart rekrytera nyutexaminerade indivi-
der erhåller inte vid en rekrytering någon tyst kunskap från andra företag i 
klustret. Fördelen med en sådan strategi kan vara att det är lättare att forma 
arbetskraften efter den egna organisationen och affärsidén. Arbetsgivare som 
främst rekryterar individer med branscherfarenhet kan potentiellt bidra till 
rörlighet inom klustret, särskilt om det i klustrets omgivning inte finns 
många individer med rätt kompetens. 

De intervjuade företagen hade alla mycket olika krav på arbetslivserfa-
renhet hos potentiella medarbetare, vilket bland annat hänger ihop med före-
tagens verksamhetsstrategier och organisation. Avgörande var också vilken 
utvecklingsfas företaget befann sig i. Gemensamt för de flesta företag i stu-
dien var dock att de hade en uttalad generell strategi för hur de rekryterar 
personal och de hade också ganska klart för sig från vilka källor de helst 
rekryterar medarbetare. Detta medför att rörligheten styrs i vissa bestämda 
riktningar, den är inte slumpvis. Det är dock viktigt att komma ihåg att inter-
vjuerna ger en ögonblicksbild av företagens tillvägagångssätt. Rekryterings-
behoven och -strategierna kan snabbt förändras i och med att till exempel 
efterfrågan på en viss typ av arbetskraft ökar eller minskar. 

Rekryterar enbart nyutexaminerade 
Fyra av Mjärdevistudiens tio intervjuade företag uppgav att de nästan uteslu-
tande rekryterar nyutexaminerade, unga individer som inte behöver ha någon 
arbetslivserfarenhet. I Kista var det däremot enbart ett av tjugo intervjuade 
företag som sa sig helst rekrytera direkt från olika utbildningar. Denna skill-
nad beror troligen på att det i Kista finns tillgång till ett större utbud av erfa-
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ren arbetskraft än i Mjärdevi och att företagen har anpassat sina verksamhe-
ter och rekryteringsstrategier efter rådande förutsättningar. 

Bland de företag som helst rekryterade nyutexaminerade fanns alla stor-
lekskategorier och verksamhetstyper representerade. Enligt informanterna 
var fördelarna med denna rekryteringsstrategi bland annat att man har möj-
lighet att påverka individerna medan de är nya på arbetsmarknaden. Företa-
gen ansåg att yngre medarbetare är mer formbara, vilket är till gagn för ar-
betsgivaren.

Vi är nog en av dem som tar mest […] helt nyexade människor. En del andra 
tar hellre folk som har 4-5 års erfarenhet. Vi gillar att man får komma 
helgrön. Då får vi forma själva. 

En annan orsak till att företag har denna rekryteringsprofil har uppgetts vara 
att man har låg personalomsättning och därmed bygger upp en erfarenhets-
bank inom företaget. Detta gör att man vid rekrytering snarare är intresserad 
av att få in aktuell kunskap direkt från universitetet än arbetslivserfarenhet. 
Dessutom ser man det som fördelaktigt att internrekrytera till högre positio-
ner och fylla på arbetskraft ”underifrån”. 

Vi vill att man ska växa upp i den [företags]kulturen vi har här. Bli en del av 
den och inte komma farandes med en [företags]kultur någon annanstans ifrån. 
Så alla äldre har varit i [vårt företag] från början, växt upp här. 

De företag som har anammat denna rekryteringsprofil är följaktligen sällan 
mottagare av arbetskraft som rör sig mellan två företag. De här företagens 
arbetskraft kan dock senare i arbetslivet söka nya jobb, exempelvis i fallstu-
dieklustren, och på så sätt bidra till rörligheten. Eftersom dessa företag re-
kryterar många unga nyutexaminerade individer är det inte ovanligt att deras 
anställda efter en tid söker sig vidare till nya jobb för att testa någonting nytt. 

Rekryterar både personal med och utan arbetslivserfarenhet 
Ett vanligt svar på frågan om kravprofiler var att man rekryterar både nyut-
examinerade individer och arbetskraft med tidigare erfarenhet, beroende på 
omständigheterna. Ungefär hälften av de intervjuade företagen i både Kista 
och Mjärdevi svarade på detta sätt. 

I princip fanns det två huvudsakliga strategier bland de här företagen. I 
den första gruppen svarade man att kravet på arbetslivserfarenhet var bero-
ende av den sorts tjänst som för tillfället skulle tillsättas samt av om man 
tyckte att en potentiell kandidat var rätt för tjänsten oavsett tidigare erfaren-
het. På ett litet tjänsteföretag kunde man exempelvis se både för- och nack-
delar med tidigare arbetslivserfarenhet. 

Det är alltid bra med någon som kan branschen, men kan de inte så kan man 
alltid lära upp dem. Det är väl lite en för- och nackdel. Folk som har jobbat 
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för länge, brukar jag säga, de har sitt – de är lite enspåriga. Det är nästan bätt-
re med de som har varit i olika branscher, gjort olika saker. Ska man ha ar-
betslivserfarenhet ska man ha bred arbetslivserfarenhet istället för bara en 
djup. 

Ett stort företag hade under de senaste åren haft behov av olika typer av ar-
betskraft och följaktligen rekryterat utefter flera kravprofiler. Både nyutexa-
minerade, personer med erfarenhet från den bransch företaget är verksamt 
inom, samt individer med kompetens från andra, strategiskt viktiga, bran-
scher efterfrågades av detta företag. 

[Vi har rekryterat] dels nyutexaminerade ingenjörer eller högskoleingenjörer, 
eller personer som har jobbat i ett par år på något mindre företag. Men det har 
också varit personer som har en längre yrkeserfarenhet, som har jobbat i tele-
kombranschen i konsultbolag kan det vara många gånger. […] Nu har vi 
[också] rekryterat från andra områden än vi gjorde tidigare. […] Förutom den 
tekniska kompetensen så har de även förståelse för det som är omkring, mu-
sik eller spel. 

Den andra gruppen företag svarade att de i stort sett anställer erfaren arbets-
kraft men ibland har behov av nyutexaminerade. Ett företag hade till exem-
pel i flera år uteslutande rekryterat erfaren arbetskraft och man såg ett behov 
av att ta in flera nyutexaminerade individer i organisationen. Trots att detta 
var mer kostsamt än att ta in arbetskraft som redan har relevant arbetslivser-
farenhet betraktade man det som en långsiktig investering för framtiden, 
något som man ansåg sig ha råd med just då. 

Nu har vi ju precis beslutat i ledningen att också aktivt gå in för att ta in lite 
yngre, välutbildade människor som kan ges möjlighet att växa i bolaget. Aka-
demiker med ganska bred profil så att kanske några utav dem kommer så 
småningom att bli våra bästa konsulter, några av de kanske kommer att bli 
våra bästa säljare fast man inte riktigt vet det från början utan… Så bred pro-
fil som möjligt för att sedan se hur de kan utvecklas vidare.  

[…] Det måste ju balanseras mot vad vi har råd med också. Sådana män-
niskor som man tar in på det sättet ger ju inte pengar tillbaka direkt så man 
kan inte bara göra det. Men det är medvetet att fylla på med bra kompetens 
underifrån istället för att om en säljchef slutar så ska man ut och försöka leta 
efter en ny säljchef. Det är bättre att se till att ha några individer internt att 
välja på istället. Så det är en medveten strategiändring som vi har gjort nu. 
[…] Det är vitaliserande för vår organisation också. 

De företag som rekryterar både nyutexaminerad och erfaren arbetskraft kan 
potentiellt sett hitta ny personal bland dem som redan arbetar i klustret. Det 
är dock inte alltid som dessa företag är i behov av erfarenhet från IT- och 
telekombranschen, ofta kan det uppstå behov av andra kompetenser och då 
är man kanske tvingad att söka efter personal på andra håll än inom klustret. 
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Rekryterar enbart individer med relevant arbetslivserfarenhet 
Endast två Mjärdeviföretag i studien hade som uttalad strategi att nästan 
enbart rekrytera personer med specifik arbetslivserfarenhet. I Kista var det 
däremot nio företag, det vill säga nästan hälften av de intervjuade företagen, 
som uppgav att de kräver arbetslivserfarenhet vid så gott som alla rekryte-
ringar. I Kista var det företag i alla storlekskategorier som sa sig bara vara 
intresserade av arbetskraft med arbetslivserfarenhet, medan det i Mjärdevi 
var ett litet och ett medelstort företag som hade denna kravprofil. Ett Kista-
företag uppgav också att man för tillfället enbart rekryterade inom den kon-
cern som företaget tillhör, vilket per definition innebär att man rekryterade 
personal med arbetslivserfarenhet.  

Många företag resonerade kring att man helst tar in personal med erfaren-
het från arbetsmarknaden eftersom det är kostsamt och tidskrävande att in-
troducera individer som kommer direkt från en utbildning till arbetslivet. En 
informant berättade till exempel att rekrytering av nyutexaminerade vore ett 
stort strategiskt beslut som man för tillfället inte vågade ta på grund av re-
sursbrist.

För då ser jag att det är en form av […] trainee, men då ser jag att jag vill ha 
en annan process när vi tar in direkt från skolan för att man ska få en möjlig-
het att komma in i vårt företag om inte man har varit ute på arbetsmarknaden 
tidigare. 

På ett annat företag såg man arbetslivserfarenhet som ett absolut krav, efter-
som alla medarbetare i organisationen har ett stort ansvar och många arbets-
uppgifter delegeras. Relevant arbetslivserfarenhet var särskilt viktig för den 
del av företaget som arbetar direkt med telekombranschen. 

Det är viktigt [med arbetslivserfarenhet]. Alltså när det gäller de typer av 
funktioner som jobbar inom branschen just. Som säljare och ingenjörer och 
annat. […] Sista åren har det varit på säljsidan och marketingsidan som vi har 
rekryterat. Där är det en fullständig nödvändighet att de har erfarenhet från 
branschen. 

De företag i Kista som helst rekryterade erfaren arbetskraft såg dock inte 
själva Kista som sitt primära ”upptagningsområde”. Även om företaget hade 
rekryterat individer från andra Kistaföretag sågs det oftast som en slump att 
de just hade arbetat där. Man pratade istället i termer av Stockholmsområdet 
och att det är därifrån den erfarna arbetskraften kommer. 

Mjärdeviföretagen med denna kravprofil uppgav att de har rekryterat in-
divider som tidigare arbetat i andra Mjärdeviföretag och detta ansågs ha 
gagnat företagens utveckling. På ett av företagen med denna rekryterings-
strategi menade man att det har gynnat verksamheten hittills att ta in folk 
med erfarenheter från stora företag i Mjärdevi. Man har kunnat utveckla 
processer på ett snabbare sätt och kunnat undvika misstag som andra redan 
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har begått. Direkt från universitetet har man enbart rekryterat tekniska dokto-
rer som har forskat inom områden relevanta för företagets verksamhet. En-
ligt en annan informant var det helt naturligt för företaget att rekrytera lokalt 
i Mjärdevi eftersom det där finns en hög ingenjörskoncentration och man 
inte har mycket andra personer att välja på. Man upplevde att folk inte är 
beredda att flytta från sitt boende för att få ett jobb, vilket gjorde mängden 
potentiella kandidater begränsat, men ändock tillräckligt. Nyutexaminerade 
individer ansågs kräva för mycket tid och resurser av organisationen, efter-
som de fordrar handledning i ett par år för att fungera på ett bra sätt i företa-
get.

Företagens rekryteringsprocesser 
Förutom kravprofilen är rekryteringsprocessen en annan viktig faktor som 
kan påverka arbetskraftsflödena (Granovetter 1974, 1995). Ett brett sökande 
efter kandidater till en tjänst genererar troligen flera ansökningar från ett 
större geografiskt område än om man exempelvis rekryterar genom personli-
ga kontakter. Detta har sin grund i att individers kontaktnät till stor del är 
lokala till sin karaktär och utgår från grannskapet där man bor samt arbets-
platsen (Hanson & Pratt 1992). 

Rekrytering via kontakter 
Rekrytering genom kontakter var det vanligaste sättet att hitta nya medarbe-
tare i både Kista och Mjärdevi. Detta sätt ansågs också av företagen vara det 
bästa och billigaste rekryteringssättet.  

I Kista var det tolv företag som uppgav utnyttjandet av kontakter som det 
primära tillvägagångssättet vid rekrytering. Ytterligare fyra ansåg det vara 
ett bra komplement till andra rekryteringssätt. I Mjärdevi uppgav tre företag 
att de främst rekryterar via kontakter. Tre andra företag använde kontakter 
som kompletterande rekryteringssätt. Dessa resultat kan sägas ligga i linje 
med resultaten från Granovetters (1974, 1995) studie av kvalificerad arbets-
kraft, där det konstaterades att drygt hälften av de individer som studerades 
använde kontakter för att hitta ett nytt jobb.  

Det ligger nära till hands att tro att dessa informella rekryteringssätt bidrar 
till att begränsa möjligheterna för exempelvis kvinnor eller individer med 
andra etniska bakgrunder än den svenska att hitta ett arbete i något av klust-
ren. Eftersom individers nätverk till stora delar består av andra individer lika 
de själva är det troligt att de kandidater till ett jobb som hittas genom infor-
mell rekrytering inte avviker särskilt mycket från normen på den aktuella 
arbetsplatsen (Rees 1966, Doeringer & Piore 1971, Montgomery 1991, Ta-
ber & Hendricks 2003). Företagens uttalanden om att det ofta är svårt att 
hitta kvinnliga kandidater med rätt kompetens för en viss tjänst kan till en 
del sägas bekräfta att så är fallet i de studerade klustren. Eftersom ett par 
företag i intervjustudien drevs av personer med annan etnisk bakgrund än 
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den svenska är det troligt att dessa har större potential att hitta lämpliga kan-
didater som även de har annan etnisk bakgrund. Det är dock svårt att utifrån 
denna studie säga något om effekterna av informell rekrytering för Kista och 
Mjärdevi som helhet. 

I intervjustudien fanns det enstaka företag som uppgav att de löste alla 
sina rekryteringsbehov genom personliga kontakter. Till exempel sa sig ett 
stort Kistaföretag använda enbart detta rekryteringssätt och man hade goda 
erfarenheter av tillvägagångssättet. 

Hur går ni tillväga när ni rekryterar ny arbetskraft? 

Vi sätter inte in annonser, utan det är personliga kontakter, känningar, var det 
finns de duktiga kompetensprofilerna som vi letar efter.  

Frågar ni de anställda om de känner någon? 

I princip kan man säga det. Eller att man träffar på någon ute hos någon kund 
som man ser att den där skulle kunna passa bra hos oss. 

Liknande svar återkom hos många företag som föredrar att rekrytera via 
kontakter. En informant på ett tjänsteföretag i Kista uttryckte sig på följande 
sätt.

Alternativ ett är nästan alltid kontakter. Folk som känner folk som känner 
folk. Kontakter. Man vet om duktiga personer ute i branschen och man kollar 
av om de är intresserade. 

Även de företag som enbart sökte nyutexaminerade använde sig gärna av 
kontakter för att få tag på personal. Ett Mjärdeviföretag uppgav till exempel 
att de anställer enbart via kontakter vilket de ansåg gav de bästa resultaten. 

I och med att vi hela tiden har nyexade hos oss så vet vi [vilka vi ska rekryte-
ra]. Oftast har ju de [vi anställt] utmärkt sig på något sätt och då vet de ju vil-
ka andra som finns som är duktiga där [på högskolan]. Då är det ju lätt. 

Annonsering i pressen uppfattades av detta företag mer som en marknadsfö-
ringsåtgärd än ett bra sätt att rekrytera, ett svar som även återkom bland 
många andra informanter. Förutom att använda sig av de anställdas personli-
ga kontakter för rekrytering upprätthöll företaget även kontakter med några 
institutioner på Linköpings Tekniska Högskola och kunde på så sätt hitta 
särskild kompetens när så behövdes. 

Många företag uppgav att de gärna ville anställa ”en viss typ av männi-
skor” och det var lättast för dem att hitta rätt personer genom kontakter. På 
ett litet tjänsteföretag ansåg man till exempel att det är mycket viktigt att 
känna personen man rekryterar ganska väl innan man erbjuder en anställ-
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ning. Därför anställde företaget bara personal som någon av medarbetarna 
hade rekommenderat eller exempelvis individer som har genomfört ett pro-
jektarbete på företaget. Man menade att företaget inte kunde ta den risk det 
innebär att anställa någon man inte känner sedan tidigare. 

Alla är livrädda att det kommer in någon som förstör stämningen i bolaget el-
ler någonting sådant. Det är så pass litet företag att det är ju lite känsligt. 

Rekryteringsprocessen beskrevs av detta företag som ostrukturerad, exem-
pelvis genomfördes inga intervjuer innan anställning. Trots detta var man 
nöjd med de rekryteringar man hade gjort så långt och såg ingen anledning 
att formalisera sin rekryteringsprocess. Ett annat litet företag beskrev det 
som att man ”slänger ut lite krokar” i sitt branschnätverk när man behöver 
anställa för att hitta rätt kandidater som går att lita på. 

En informant på ett litet företag uppgav exempelvis att man uteslutande 
anställde via kontakter eftersom rekrytering via externa annonser upplevdes 
som alltför tidskrävande. När man testade denna metod fick man oerhört 
många svar och hade problem med att bedöma kandidaters lämplighet. Före-
taget ansåg att man har så pass bra kontakter med universitetet i Linköping 
och även andra högskolor att man kan täcka sina rekryteringsbehov den vä-
gen. Enda undantaget gjordes då man behövde rekrytera seniora personer 
med specifik arbetslivserfarenhet. I sådana fall använde man sig av så kalla-
de ”headhuntingföretag” som hjälper till med att ta fram kandidater.  

Ett annat litet företag i Mjärdevi uppgav att man vid anställningsbehov le-
tar efter lämpliga personer bland de spontanansökningar som man kontinuer-
ligt får in samt hör med olika personliga kontakter. Enbart om detta inte gav 
resultat annonserade företaget efter arbetskraft samt kontaktade arbetsför-
medlingen.

För att uppmuntra rekrytering genom de anställdas kontakter hade många 
företag belöningssystem för sina anställda som ofta kallades för ”refer a 
friend”. De gick ut på att en anställd som tipsar om en person som skulle 
passa bra in i företaget eller värvar en ny anställd får en viss ekonomisk er-
sättning från företaget. Ett exempel på ett sådant program beskrevs av ett 
stort Kistaföretag. 

[Denna policy] finns i hela bolaget och vi sätter upp olika belopp för [olika 
kategorier] av personer beroende på vilken nivå de är på. Och från fyra tusen 
upp till tjugo tusen kan man få om man tipsar om en person som vi sen an-
ställer. […] Vi annonserar ut tjänsten internt så att alla kan se att den finns. 
Kommer det då in tips som leder till att vi anställer så får ju den tipsgivaren 
en bonus. 

Rekrytering genom kontakter förekom bland företag i alla storlekar och del-
branscher. Dock visade det sig att små företag som ofta har begränsade re-
surser särskilt verkade föredra detta rekryteringssätt.  
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Rekrytering genom exjobb och timanställning 
Ett rekryteringssätt som är besläktat med rekrytering via kontakter, men var 
mindre utbrett bland de intervjuade företagen var rekrytering av studenter 
efter att de genomfört ett examensarbete på företaget, alternativt arbetat hos 
företaget på timbasis. 

De företag som överhuvudtaget uppgav att de anställde nyutexaminerade 
ansåg att rekrytering av individer efter ett examensarbete var ett tillförlitligt 
sätt att ta in ny personal. De flesta av dessa företag fanns i Mjärdevi, enbart 
ett företag i Kista uppgav att man rekryterade genom exjobb.  

Företagen uppfattade detta rekryteringssätt som riskminimerande efter-
som man har gott om tid att testa individerna innan man ger dem ett erbju-
dande om anställning. Ett stort Mjärdeviföretag menade till exempel att ex-
jobb ofta kan vara ett bättre verktyg för rekrytering än traditionella intervju-
er.

Det är klart att om vi haft exjobbare här som har gått i 6 månader så har man 
ju bättre koll på vilka människor de är än om man så att säga sätter igång en 
vanlig process med intervjuer och tester och så där. 

Ett annat stort företag uppgav att man både rekryterar många individer som 
har varit timanställda på företaget respektive har genomfört exjobb där. Just 
timanställning ansåg man vara ett bra sätt att gallra fram de individer som 
man tycker passar in i företaget. 

[De timanställda] är en väldigt viktig källa för rekrytering för oss. Vi provar 
folk på det viset. Och de bästa av dem får då gå vidare och göra exjobb eller 
får jobb här så småningom. 

Sammanfattningsvis kan man säga att rekrytering via exjobb möjliggör test-
ning av nyutexaminerade studenter. Detta rekryteringssätt var dock enbart 
intressant för de företag som avsåg att rekrytera personal direkt från utbild-
ningarna. De som använde det här tillvägagångssättet ansåg att det fungerade 
mycket bra. 

Rekrytering med hjälp av rekryteringsfirmor samt handplockning 
Ett rekryteringssätt som var mindre vanligt, men ändå tillämpades av vissa 
företag var att vända sig till rekryteringsfirmor för att få hjälp med annonse-
ring, behandling av ansökningar och gallring av de sökande.  

I Mjärdevi var det enbart ett av de intervjuade företagen som uppgav att 
man regelbundet använder sig av rekryteringsfirmor. Detta stora företag 
rekryterade genom att annonsera brett efter arbetskraft och därefter låta olika 
rekryteringsfirmor ta emot ansökningar, söka i deras CV-databaser samt göra 
ett grovurval av intressanta sökande. Anställningsintervjuerna sköttes där-
emot av företaget. Anledningen till att man anlitade rekryteringsfirmor var 
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att det ansågs vara alltför tidskrävande att ta emot och gå igenom ansökning-
ar.

Just nu rekryterar vi i samarbete med [olika rekryteringsfirmor]. De lägger ut 
annons eller tittar i sina databanker. Ingen headhunting, folk söker. Sorter-
ingar och grovurvalet görs av rekryteringsfirmorna. Sen träffar HR-personal 
och chefer från [vårt företag] kandidaterna, vi bestämmer vilka vi ska ha. 

Två medelstora samt ett stort Kistaföretag uppgav att man regelbundet sam-
arbetar med rekryteringsfirmor vid anställningsbehov. Ytterligare några Kis-
taföretag menade att rekryteringsfirmor används ibland, till exempel om man 
inte har lyckats hitta någon lämplig kandidat genom kontakter. 

Det är troligt att arbetsmarknadens storlek påverkar företagens behov av 
användning av rekryteringsfirmor. Möjligen är den specialiserade arbets-
marknaden i Mjärdevi och områdets omgivning så pass liten att man lätt kan 
skaffa sig överblick över möjliga kandidater på egen hand inom företagen. I 
Kista däremot verkade det finnas ett större behov av rekryteringsfirmors 
tjänster, vilket kan ha att göra med att arbetsmarknaden är mycket större och 
svårare att bilda sig en uppfattning om. Dessutom är det troligt att Kistaföre-
tagens större benägenhet att rekrytera erfaren personal gör att behoven att 
använda rekryteringsfirmor är större. 

Några företag, i både Mjärdevi och Kista, uppgav att de ibland använder 
sig av så kallad ”headhunting” eller handplockning som är en speciell form 
av rekrytering som utförs av en extern part, till exempel av ett rekryterings-
företag. Det innebär att ”headhuntern” letar rätt på en individ med en speci-
fik kompetens utan att annonsera ut en tjänst. Detta rekryteringssätt använ-
des för att hitta kandidater till bland annat höga chefsposter eller andra nyck-
elpositioner. Några företag såg även handplockning som ett sätt att via en 
extern konsult ta kontakt med individer som man annars kanske hade avstått 
från att kontakta själv för att inte skada en affärsrelation med individens 
arbetsgivare.

Rekrytering genom annonsering och gallring i egen regi 
Många företag uppgav att det händer att de rekryterar via den ”traditionella 
vägen”, det vill säga att de annonserar ut en tjänst och därefter tar emot an-
sökningar och gallrar bland dessa själva. För några var detta arbetssätt det 
första alternativet vid en rekrytering. Vanligast var dock att detta rekryte-
ringssätt sågs som ett komplement till de andra tillvägagångssätten som har 
beskrivits ovan. 

Företagen i Mjärdevi uppgav att de vid egen annonsrekrytering helst vän-
der sig till lokaltidningen och ibland även till specialiserad press som ”Ny 
teknik” och ”Computer Sweden”. Detta tyder på att företagen är intresserade 
av att få sökanden som redan bor i regionen och/eller har en specialistkom-
petens. Ett litet Mjärdeviföretag har till exempel provat att även vända sig till 
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arbetsförmedlingen men fick då mycket ansökningar från individer som inte 
uppfyllde kravprofilen, vilket tog för mycket tid från organisationen. Efter-
som man ville sköta genomgången och gallringen av ansökningarna på egen 
hand, utan att ta hjälp av en extern rekryteringsfirma, var det viktigt att få in 
kvalificerade svar från början. 

I Kista såg många företag annonsering och eget urval som ett alternativ 
bland andra, alltså inte ett förstahandsalternativ. Några uppgav att jobban-
nonser i pressen uppfattas som reklam för företaget och fyller därför två 
funktioner. Dels genererar de sökanden till tjänsten, dels ger de en positiv 
bild av företaget, exempelvis till företagets kunder. Detta eftersom ett rekry-
terande företag uppfattas som ett företag som går bra och har en stark fram-
tidstro.

Företagens rekryteringskällor – en statistisk analys 
I intervjustudien uppgav många företag, särskilt i Kista, att de gärna rekryte-
rar arbetskraft med erfarenhet från branschen. Företagen föredrog också 
rekrytering genom personliga kontakter, vilka ofta tenderar att vara lokala. 
Det finns alltså stor potential för lokal rekrytering inom fallstudieområdena, 
inte bara för att de utgör viktiga koncentrationer av individer med kompetens 
inom IT och telekom utan även tack vare att en stor del av rekryteringen sker 
via kontakter. Detta sätt att rekrytera styr urvalet av kandidater, eftersom det 
ofta är ett krav att man har etablerat kontakter med rätt människor för att 
överhuvudtaget komma ifråga för en ledig tjänst. 

Trots detta var det många Kistaföretag som menade att man inte trodde att 
man rekryterar särskilt mycket just lokalt i Kista, utan snarare i hela Stock-
holmsregionen. I Mjärdevi uppgav däremot många företag att den erfarna 
arbetskraft de rekryterar ofta hittas hos andra Mjärdeviföretag. I Kista upp-
gav flertalet företag att man inte är ute efter att rekrytera lokalt och att man 
därför inte tror att klusterintern rörlighet av arbetskraft är ett omfattande 
fenomen.

För att testa företagens påståenden granskas här klusterföretagens rekryte-
ringskällor med avseende på branscher och geografisk lokalisering med hjälp 
av registerdata. Här undersöks förändringarna mellan de två tidigaste åren 
som ingår i avhandlingens studerade tidsperiod, det vill säga 1997 och 1998. 
Därutöver analyseras förändringen mellan de två senaste åren som vid tiden 
för studien fanns tillgängliga i PLACE, 2001 och 2002. Resultaten redovisas 
i tabell 17 och 18.  
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Tabell 17. Rekryteringskällor för företagen i Kista. 

Mellan åren 1997 och 1998 Mellan åren 2001 och 2002 

Rekryteringskällor Antal anställda Andel Antal anställda Andel 
Kista IT 614 13 % 1 074 36 % 
Kista ej IT 37 1 % 70 2 % 
Stockholms kommun IT 1 241 27 % 981 32 % 
Stockholms kommun ej IT 759 16 % 225 7 % 
Övriga Stockholms län IT 636 14 % 228 8 % 
Övriga Stockholms län ej IT 531 12 % 183 6 % 
Övriga Sverige IT 305 7 % 154 5 % 
Övriga Sverige ej IT 483 10 % 112 4 % 
Totalt 4 606 100 % 3 027 100 % 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 

Tabell 18. Rekryteringskällor för företagen i Mjärdevi. 

Mellan åren 1997 och 1998 Mellan åren 2001 och 2002 

Rekryteringskällor Antal anställda Andel Antal anställda Andel 
Mjärdevi IT 165 15 % 166 35 % 
Mjärdevi ej IT 69 6 % 4 1 % 
Linköpings kommun IT 71 7 % 50 11 % 
Linköpings kommun ej IT 376 35 % 63 13 % 
Övriga Östergötlands län IT 83 8 % 48 10 % 
Övriga Östergötlands län ej IT 66 6 % 26 6 % 
Övriga Sverige IT 107 10 % 57 12 % 
Övriga Sverige ej IT 141 13 % 55 12 % 
Totalt 1 078 100 % 469 100 % 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 

Det förekommer stora skillnader mellan rekryteringskällorna i början samt i 
slutet av tidsperioden. I Kista rekryterades under högkonjunktur de flesta 
anställda i Stockholms kommun (exklusive Kista), både inom IT- och tele-
kombranschen och andra branscher. Under lågkonjunktur rekryterades där-
emot merparten i Kista samt inom IT- och telekombranschen i resten av 
Stockholms kommun. Det är tydligt att det ökade utbudet av arbetskraft un-
der lågkonjunktur påverkade företagens rekryteringsmönster. 

Som en jämförelse kan nämnas att Kista står för enbart 4 procent av de 
anställda inom hela Sveriges IT- och telekomverksamheter. Det innebär att 
om det var lika stor sannolikhet att företagen rekryterade medarbetare oav-
sett geografisk lokalisering av den tidigare arbetsplatsen skulle enbart 4 pro-
cent av medarbetarna rekryteras lokalt inom Kistas IT- och telekomkluster. 
Resultaten visar dock att andelarna är betydligt högre än så, 13 procent av de 
nyanställda rekryterades lokalt under högkonjunkturen och 35 procent under 
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lågkonjunkturen. Resultaten från Mjärdevi påminner om de från Kista, här 
var dock andelen nyrekryterade från andra branscher i Linköpings kommun 
större roll än andelen nyrekryterade från IT- och telekomverksamheterna i 
kommunen exklusive Mjärdevi. Detta hör ihop med att det i Linköping finns 
relativt få andra verksamheter inom IT- och telekom utanför Mjärdevi.  

Att rekrytera internt inom fallstudieområdet var ungefär lika vanligt i 
Mjärdevi som i Kista vilket är anmärkningsvärt med tanke på att Mjärdevi 
står för enbart 1 procent av de anställda på Sveriges IT- och telekomarbetss-
tällen. Sannolikheten att rekrytera lokalt skulle alltså vara ännu lägre i Mjär-
devi än i Kista om man utgick ifrån att all rekrytering sker oberoende av det 
geografiska läget för individens tidigare arbetsplats. 

Det förefaller som att de intervjuade företagen i Kista hade en något skev 
bild av sina rekryteringskällor, eftersom de uppgav att lokal rekrytering tro-
ligen inte var en vanlig företeelse. Detta stämde till viss del under högkon-
junktur men däremot inte under lågkonjunktur.  

En möjlig förklaring till företagens bild av deras rekryteringskällor kan 
till exempel vara att man anser sig höra ihop med resten av Stockholms ar-
betsmarknad. Därmed underskattar företagen Kistas betydelse som rekryte-
ringskälla. En annan trolig förklaring kan vara att när företagen rekryterar 
bedömer de inte kandidaterna utifrån var de har arbetat någonstans utan sna-
rare vilket företag de har arbetat på, arbetsplatsens geografiska placering 
kommer i skymundan och blir därför en faktor som kan vara svår att redovi-
sa och resonera om i efterhand. Denna aspekt blir särskilt tydlig i följande 
intervjucitat där informanten först efter att ha gått igenom sina anställdas 
bakgrunder upptäcker att de allra flesta tidigare har arbetat på andra företag i 
Kista.

Har ni rekryterat personal i Kista? 

För tillfället har vi inte behövt annonsera en enda gång – folk har kommit till 
oss för att de känner till oss. 

Och varifrån har de kommit? 

Överallt! Jag menar överallt! 

OK, så inte specifikt härifrån? 

Hm, inte bara från Kista, men när jag har sagt det, jag skulle faktiskt säga att 
70 procent av dem som arbetar hos [oss] – nu tänker jag på konsulter, inte 
programmerarna – jag har aldrig tänkt i de termerna, men nu när jag tänker på 
det så har varenda en Kista i bakgrunden. Och när jag plockade upp dem kom 
de faktiskt från Kista. […] Jag tror, när jag tänker på det, att det bara är en av 
oss som inte har bakgrund i Kista. […] Intressant räkneuppgift!27

27 Citatet har översatts från engelska av författaren. 
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Hur påverkas organisationen av rekryteringar? 
Rekrytering är i grund och botten ett sätt för företagen att uppfylla sina per-
sonalbehov. Som alternativ till rekrytering finns till exempel användning av 
konsulter eller andra sorters underleverantörer. Genom rekrytering kan före-
tagen bland annat uppfylla de personalbehov som kan uppstå när någon slu-
tar eller byter arbetsuppgifter inom företaget, men de kan även öka arbetska-
paciteten inom existerande affärsområden eller skapa nya enheter för att 
täcka in områden där man tidigare inte har varit verksam. 

Teoretiskt sett medför rekrytering, oavsett vilket av de nämnda behoven 
den har varit avsedd att täcka, att kunskap tillförs företaget. Här avses både 
formell, ”mätbar” kunskap som exempelvis kurser den nyanställde tidigare 
har tillgodogjort sig men också informell och tyst kunskap i form av till ex-
empel praktisk erfarenhet av problemlösning inom en specifik bransch (Po-
lanyi 1966, Lundvall 1988, Gertler 1995, Audretsch 1998, Gertler 2003, 
Audretsch & Feldman 2004). Den nyanställde tillför dessutom företaget de 
kontakter som den har knutit tidigare. Det kan handla om kontakter som man 
på ett direkt sätt kan ha nytta av inom det rekryterande företaget, som exem-
pelvis kundkontakter. En individ kan emellertid även ha kontakter som inte 
uppenbart är värdefulla men som ändå kan komma att användas inom verk-
samheten.  

Det rekryterande företagets bild av och förmåga att använda en individs 
alla kunskaper och kontakter kan vara avgörande för om rekryteringens po-
tential kommer att realiseras till fullo. I detta avsnitt behandlas därför de 
intervjuade företagens syn på vad man får när man rekryterar – vilken sorts 
kunskap eller kontakter som de nyanställda anses kunna bidra med. Det stu-
deras också huruvida företagen använder sig av specifika strategier för att ta 
tillvara på en nyanställds alla resurser. 

Nyanställd – bara ett par händer till? 
De intervjuade företagen såg olika på sin nyrekryterade personal, vilket till 
viss del hängde ihop med vilka de rekryterade och till vilken position. Ofta 
betraktade man de nyanställda som enbart en resurs och ansåg att man står 
för kompetensen inom företaget. I extremfallet såg man alltså inte att de 
nyanställda kunde tillföra någon ny kompetens till företagen utan de sågs 
enbart som ett par extra händer i verksamheten eller en ersättning för en 
person som har slutat eller bytt arbetsuppgifter. 

Det förekommer emellertid även att företagen rekryterar för att fylla ett 
specifikt behov, man kan exempelvis vara ute efter en särskild kompetens, 
kännedom om någon specifik bransch, upparbetade kontakter bland vissa 
aktörer och så vidare. I sådana fall är själva kompetensbehovet anledningen 
till att man rekryterar, snarare än ren resursförstärkning. Rekrytering ansågs 
vara ett snabbt sätt att fylla de specifika kunskaps- eller nätverksbehoven, 
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men det är även ett kostsamt sätt. Många företag uppgav därför att de sällan 
använde rekrytering för att täcka verksamhetens behov av kompetens. 

Flera intervjuade företag uppgav att man har olika förväntningar på vad 
medarbetarna kan bidra med, beroende på om man har rekryterat en nyutex-
aminerad eller en individ med tidigare erfarenhet. Ett litet Mjärdeviföretag 
ansåg exempelvis att nyutexaminerade anställda enbart är en resursförstärk-
ning, fast de ska ha rätt utbildning och vara duktiga. Nyanställda med arbets-
livserfarenhet däremot förutsattes ha kontakter inom branschen, kontakter 
som kan komma till nytta i arbetet. 

Inflöde av kunskap 
Alla intervjuade företag i både Kista och Mjärdevi ansåg att det var mycket 
viktigt för deras verksamhet att hänga med i kunskapsutvecklingen på deras 
respektive områden. Många företag ansåg det vara de anställdas uppgift att 
självständigt uppdatera sina kunskaper, på så sätt hade alla anställda ett an-
svar för sin egen och därmed också företagets kunskapsutveckling. De an-
ställdas självstudier var alltså ett vanligt sätt att uppdatera företagens kun-
skaper. Även kurser och seminarier var populära källor till ny kunskap. 

Många företag i båda fallstudieklustren uppgav att det då och då händer 
att rekrytering används som ett sätt att få kunskap inom något speciellt verk-
samhetsfält där man upplever att det finns kunskapsluckor. Det ansågs dock 
många gånger vara ett dyrt sätt att öka företagets kunskapskapital. Ibland 
kan det dock vara den enda vägen att snabbt utöka företagets kompetensom-
råde. Då gäller det således att hitta en individ med erfarenhet och kunskaper 
från ett specifikt verksamhetsfält. 

Ser ni rekrytering som en viktig kanal för att få in ny kunskap? 

Ja, framförallt när man ska in på nya strategiska områden. […] Vi har rekry-
terat in mer spjutspets i de här olika områdena, musik och betalsystem, som 
inte har funnits i företaget.  

Det var dock vanligast att personal rekryterades utan avsikten att föra in 
specifik kunskap till företaget. Men vissa företag ansåg ändå att nyanställda 
med tidigare arbetslivserfarenhet nästan alltid bidrog med kunskap. 

[Nyanställda med erfarenhet] har ju oftast med sig nånting nytt in. Det kan 
vara arbetsmetoder, det kan vara, ja faktiskt teknik, hur man ska kunna lösa 
saker och ting, kommer med nya idéer, som ligger lite vid sidan om i och för 
sig, men som ändå bidrar. 

En sådan förväntning bidrar troligen till att företaget använder den nyan-
ställdes kompetens till fullo. Andra företag ansåg däremot att erfarna nyan-
ställda kan och bör vara kompetenta personer men att de sällan bidrar med 
någon för företaget ny kompetens. 



Rekrytering och uppsägning – företagens perspektiv på rörlighet 

119

När det gäller rekrytering av nyutexaminerade ansåg flera företag att des-
sa bidrar med ny och aktuell kunskap, men att det är svårt att mäta den eller 
bilda sig en uppfattning om hur organisationen påverkas. Ett litet företag 
betraktade rekrytering direkt från universitetet som ett bra sätt att tillgodogö-
ra sig aktuell kunskap från utbildningarna. Detta var också delvis en anled-
ning till att man nästan uteslutande rekryterade nyutexaminerade studenter. 

Vi värderar kunskap väldigt högt. Vi har ju erfarenheter. [Vi har] inte stor 
personalomsättning, vilket innebär att vi behåller våra erfarenheter inom före-
taget. Så det som vi ska premiera är ny kunskap, nytänkande, färsk utbild-
ning. Då är det bättre att ta de nya ingenjörerna. 

Ett annat företag menade å sin sida att nyutexaminerade får avsevärt mer 
kompetens och kunskap från företaget än vad de kan tillföra, eftersom det 
finns så pass mycket kunskap inom verksamheten. I bästa fall kan de nyut-
examinerade bidra med nya metoder och nytänkande samt vara duktiga och 
ambitiösa medarbetare. 

Slutligen ansåg några företag att rekrytering av individer, både erfarna 
och nyutexaminerade, med annan etnisk bakgrund än den svenska var ett sätt 
att öka företagets samlade kunskaper inom språk och kultur utan extra kost-
nad. Detta kom dock i andra hand, om man vid en rekrytering till exempel 
valde mellan två i övrigt likvärdiga kandidater. 

Nya idéer och synpunkter 
En rekrytering kan även påverka organisationen genom att den nyanställda 
individen betraktar verksamheten med nya ögon och kan komma med rele-
vanta förbättringsförslag. Detta var något som påpekades av flera företag 
från båda fallstudieklustren. 

Även personer som inte har en bakgrund i branschen kan bidra på ett po-
sitivt sätt till verksamheten, genom att till exempel leda organisationsföränd-
ringar.

Vår nya koncernchef som inte alls kom från telekombranschen […] har satt 
sin prägel på företaget. Det jag vet är att han har satt sina spår vad gäller att 
skapa en tydlig organisation, tydlig för alla anställda och för kunderna, en ef-
fektivare organisation, en annan typ av ledarskap, men också lagt upp strate-
gin för hur vi ska kunna fortsätta att vara världsledande inom de här område-
na och även bli större. 

Ett annat exempel på denna aspekt av rekrytering finns hos ett medelstort 
Mjärdeviföretag som berättade att det har hänt att nyrekryterad arbetskraft 
har bidragit med nya idéer som har lett till förändringar av processer inom 
verksamheten. Man tror att företagskulturen har bidragit till att man har 
lyssnat på de nyrekryterade och genomfört förändringar enligt deras syn-
punkter. Inom företaget har nämligen alla ett ansvar för att vara uppmärk-
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samma på förändringsbehov och ”gnäll accepteras bara om man i nästa me-
ning kommer med ett förbättringsförslag”. 

Det finns dock även exempel på företag där det inte finns mycket utrym-
me för de nyanställda att introducera nya idéer eller förändra verksamheten. 
Detta beror bland annat på företagets övergripande strategi och ställning i en 
eventuell koncernstruktur. 

Har nyanställd arbetskraft kunnat bidra med nya idéer som har använts inom 
företaget? 

Sådär. Det är ju ett centralt bolag det här väldigt mycket. Vi försöker genom-
föra de strategier på en plats som finns på en annan plats. Och det som oftast 
är upphovet till strategierna, det är huvudkontoret i USA. Sedan så imple-
menterar vi de strategierna. Och om det är Stockholm eller Milano, det är un-
gefär samma sak. 

Tillgång till nya kontakter 
Teoretiskt sett kan de nyanställda bidra till sin arbetsplats med hela sitt upp-
arbetade kontaktnät. Detta kan påverka verksamheten på ett positivt sätt. 
Bland de intervjuade företagen förekom det dock skiftande uppfattningar om 
rekryteringarnas påverkan på företagens kontaktnät. 

 Vissa menade att rekryteringar endast påverkar företagets kontaktnät 
marginellt, medan andra såg varje ny anställd som en potentiell källa till 
viktiga kontakter.  

Kontakter har ju alla människor. De nyutexaminerade tillför ju kontakter med 
studentkår och studenter och andra människor man kan rekrytera framför allt. 
Men även ofta med föräldrar och annat, det är inte ovanligt.  

Och de äldre [tillför kontakter med] andra företag, ibland. De vet duktigt 
folk som är på gång eller om vi tar säljare och sådana här så får vi ju kundbi-
tar också. Men det är ganska sällan som vi tar över seniora personer från 
andra företag. 

Av några informanter sågs nyanställda med stort kontaktnät väldigt positivt 
och kontakter betraktades som en viktig kunskap. 

Det kan ju vara någon som för med sig en massa nya kontakter t.ex. om man 
kommer från ett annat bolag som vi har att göra med så kanske inte vi har det 
kontaktnätet – då för den ju med sig det in i bolaget. Man lär känna rätt per-
soner kanske lite lättare och vet vart man ska vända sig. Kontaktnätet är ju en 
kunskap i sig. 

Lokal rekrytering ansågs av vissa företag stärka det lokala samarbetet med 
företag som är relaterade till den egna verksamheten. Oavsett om företagen 
uppgav att nyanställda bidrar med kontakter eller ej hade de dock oftast ing-
en öppen strategi för att kartlägga eller använda den nyanställdes kontakter. 
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Många sa istället att utnyttjandet av kontakter får komma ”naturligt”. Undan-
taget var när företagen rekryterade just för att erhålla specifika kontakter, i 
sådana fall var individens arbetsuppgifter av sådan art att det krävdes att den 
använde tidigare kontakter. Till exempel kunde en individ anlitas för att sälja 
in företagets produkter till den bransch där denne tidigare hade arbetat. 

Den nyanställde som stämningshöjare 
Flertalet företag i intervjustudien påtalade de nyanställdas entusiasm och 
motivation som en viktig påverkan på organisationen. Både bland Kista- och 
Mjärdeviföretag ansågs detta vara en viktig effekt av rekryteringar. De me-
nade att när organisationen får ett tillskott av ”nya hungriga människor” 
påverkas alla anställda på ett positivt sätt. 

[Nyutexaminerade] har driv när de kommer, det lyfter ju en grupp. Är det nå-
gon som är kul och driven så. De har även kommit med viss ny input, på hur 
man ska göra saker och ting men inte mycket inom kärnverksamheten. 

En viss höjning av energinivån på företaget är alltså en förväntad effekt av 
rekrytering inom många organisationer. 

Har man lyckats med rekryteringen så tar de med sig arbetsglädje. De är ny-
tända och vill visa framfötterna och det tycker jag påverkar resten av arbets-
stället positivt. 

Några företag uppgav till och med att de söker efter kandidater med en entu-
siastisk inställning, vid sidan om en grundläggande kompetens. Nyanställda 
som har en positiv attityd och gärna en musikalisk begåvning uppskattades 
exempelvis särskilt av ett stort Mjärdeviföretag eftersom ”sådant tillför ju 
saker som inte är mätbara, men som skapar en massa positiva vibbar i orga-
nisationen”.

Uppsägningen – den andra sidan av rörlighet 
Utflödet av personal ur ett företag styrs till viss del av företaget självt. Ge-
nom uppsägningar kan man minska personalstyrkan och genom att till ex-
empel hålla tillbaka löneutvecklingen kan man påverka de anställda så att de 
söker sig till andra arbetsgivare. Däremot är det svårare att styra över sådant 
som pensionsavgångar eller när en anställd själv vill ta steget och hitta ett 
nytt jobb.  
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Flertalet företag fokuserar på att behålla sin arbetsstyrka 
Många företag i båda fallstudieklustren sa sig sträva efter att begränsa perso-
nalomsättningen och hålla kvar den arbetskraft man har med olika medel. 
Finns det gott om ekonomiska resurser inom företaget har man till exempel 
möjligheten att behålla de individer man vill ha kvar genom att erbjuda dem 
bättre lön då de funderar på att byta jobb eller har fått ett erbjudande från ett 
annat företag. 

Vi är ett välmående företag. Vi har störst muskler för närvarande. Vi kan be-
tala. De personer som är väldigt duktiga som vi vill ha kvar har vi idag råd att 
behålla.  

De personer som vi ändå inte behåller har andra drivkrafter än lön, kanske 
tycker om entreprenörsandan i ett mindre företag. De rekryterar vi aldrig och 
kanske inte ska rekrytera för de tappar vi också hur mycket vi än betalar.  

Alla människor har olika drivkrafter. Det här är mer fabrik, mer trygghet, 
mogen produkt, ”familjeföretaget”. Vill man ha nydanande kanske man går 
till mindre bolag. 

Förutom lön sågs övriga anställningsvillkor och arbetsmiljön av många före-
tag som ett viktigt verktyg för att hålla personalomsättningen på en låg nivå. 
Flertalet av de intervjuade företagen strävade alltså efter att begränsa rörlig-
heten, men helst genom att erbjuda sina anställda bra villkor. 

Vi har […] en grundläggande inställning där vi tycker att företaget i sig ska 
kunna vara attraktivt nog för medarbetare utan att man ska behöva förbjuda 
människor att röra sig. Det är med vår attraktionskraft och inte med förbud 
som vi ska ha bra medarbetare. Det är en kraftfull filosofi i företaget. 

Incitamenten att få de anställda att stanna kvar på företaget behöver alltså 
inte enbart vara ekonomiska, utan det kan också handla om trivsel och bra 
stämning på arbetsplatsen. 

Jag är av den filosofin att man ska trivas så bra på [vårt företag] så man inte 
ska vilja byta till någonting annat. Och det är liksom grundstommen i allt det 
som vi gör och den stämning som ska finnas. 

På vissa företag kan dock en låg personalomsättning uppfattas som ett pro-
blem. Inom Ericsson genomfördes under 2006 ett så kallat omställningspro-
gram för att komma tillrätta med en skev åldersstruktur. Efter nedskärning-
arna i början på 2000-talet fann man att arbetsstyrkan på Ericsson i Sverige 
under 2006 till nittio procent bestod av individer mellan 30 och 58 år gamla 
(Näringsliv24 2006).  

Eftersom man inte hade behov av tillväxt på personalsidan och personal-
omsättningen var under en procent behövde man skapa utrymme för att ny-
anställa yngre individer på annat sätt (Näringsliv24 2006). Detta gjordes 
genom att erbjuda arton månadslöner, en kontantavgång samt karriärhjälp till 
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de individer mellan 35 och 50 år som frivilligt sa upp sig från Ericsson.28

Målet var att få 1000 personer inom hela Ericsson i Sverige att säga upp sig 
och söka nya jobb för att skapa utrymme att nyanställa 900 personer under 
en treårsperiod. Totalt lämnade 910 personer Ericsson inom ramen för detta 
program och ett nytt liknande program initierades under slutet av 2006 (Da-
gens Nyheter 2006).  

Sådana program har troligen en stor påverkan på rörligheten inom klust-
ren eftersom de på ett effektivt sätt uppmuntrar jobbyten. En stor del av 
Ericssons anställda finns i Kista och Mjärdevi, vilket gör att omställnings-
programmet under 2006 sannolikt har bidragit till en, åtminstone tillfällig, 
ökning av den interna rörligheten i klustren. 

Processen vid uppsägning 
Hur företagen hanterar uppsägningar är viktigt för rörligheten eftersom en 
arbetsgivare vid en uppsägning har möjligheter att begränsa vart en individ 
kan påbörja en ny anställning. En mycket vanlig åtgärd som kan verka nega-
tivt på rörligheten och som de flesta intervjuade företag i både Kista och 
Mjärdevi sa sig tillämpa var avtal som förbjuder avslöjandet av affärshem-
ligheter, så kallade ”non-disclosure agreements”.29 Sådana förbud gör en 
individ mindre värdefull för en eventuell ny arbetsgivare eftersom individen 
kanske inte kan använda all sin kunskap hos det nya företaget.  

I praktiken trodde dock många informanter att det skulle vara mycket 
svårt att bevisa skuld om en tidigare anställd hade avslöjat företagets affärs-
hemligheter. Förbudet ansågs därför ofta vara uddlöst och många menade att 
man istället borde förlita sig på medarbetarnas ärlighet och vilja att skapa ett 
gott rykte kring sin person. 

28 Enligt intervjustudien. 
29 För ingående beskrivning av ”non-disclosure agreements” se till exempel Klee 2000, Stim 
& Fishman 2001, Irish 2001, Witman 2005. 
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En annan möjlighet som ibland användes av vissa företag i båda fallstu-
dieklustren var konkurrenshämmande klausuler, så kallade ”non-compete 
agreements”.30 Dessa avtal hindrar den anställde från att ta anställning hos ett 
konkurrerande företag eller starta en konkurrerande verksamhet efter en 
uppsägning. Eftersom sådana avtal har varit svåra att hävda i domstolarna, 
bland annat i Storbritannien och USA, har konceptet ”garden leave” utveck-
lats (Lembrich 2002).  

30 Konkurrenshämmande avtal beskrivs och diskuteras bland annat i Orsini 2000, Paul & 
Niehoff 2001, Miehe 2001. 

”Garden leave” innebär att en tidigare anställd som inte längre arbetar 
kvar på företaget erhåller full lön under tiden denne är förhindrad att jobba 
för ett konkurrerande företag eller själv starta en konkurrerande verksamhet. 
I och med detta arrangemang blir det enklare att hävda det konkurrenshäm-
mande avtalets giltighet (Lembrich 2002). Ibland kallas ”garden leave” även 
för karantän. De intervjuade företagen resonerade väldigt olika kring avtal 
som hindrar tidigare anställda från att konkurrera. En informant från ett Kis-
taföretag förklarade att man inom företaget valt att inte använda några kon-
kurrenshämmande avtal just eftersom det kunde vara svårt att upprätthålla 
deras giltighet. 

Vi sätter inga hinder för att gå till en konkurrent, vi tror inte att det är möjligt 
egentligen att göra det. Vi har haft lite sådana problem när vi har rekryterat 
folk, t ex försäljningschefer från konkurrenter som inte har kunnat komma 
tack vare [att de skrivit på ett avtal]. Eller inte bara försäljningschef utan säl-
jare överhuvudtaget brukar ganska ofta ha sådana klausuler att de inte får gå 
till en konkurrent inom 12 månader efter avslutad anställning.  

Det vet inte jag om ett sådant avtal är riktigt juridiskt hållbart – vi har 
forskat lite grand kring det. […] och därför har vi själva inga sådana paragra-
fer som säger någonting sådant. 

Uppfattningen på ett annat Kistaföretag var att enbart uppsägningstiden kan 
användas för att skydda företaget från konkurrens från anställda som sagt 
upp sig. Man tillämpade alltså ”garden leave” men utan att backa upp det 
med ett formellt konkurrenshämmande avtal. 

Finns det några hinder för den anställda att ta anställning hos en konkur-
rent? 

Nej, det gör det ju inte. Vi har inte det inskrivet i vårt anställningsavtal. Och 
jag vet inte hur man ska göra det, om det är lagligt. Men man kan ju ha en 
längre uppsägningstid. Och vi tillämpar en relativt lång uppsägningstid.  

Då har man ju alltid ett val att man har personen kvar under hela uppsäg-
ningstiden, i arbete, eller om personen kan gå hem, så kallad ”garden leave”. 
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Då får man ju under sin uppsägningstid vara hemma i trädgården, men man 
får inte arbeta. 

Vissa företag kombinerade ”non-compete agreements” med längre uppsäg-
ningstid och karantän, eftersom det annars ansågs svårt att kunna se till att 
avtalen efterlevs. Trots detta fanns det ibland en tveksamhet till hur effektiva 
avtalen egentligen kan vara. 

Du kan ju aldrig hindra någon. Visst har vi en konkurrensklausul som säger 
att du kan inte ägna dig åt konkurrerande verksamhet under den tiden som du 
är anställd hos oss. Och självklart så får alla skriva på en tystnadsförbindelse 
där de försäkrar att de inte kommer att föra vidare någon information som de 
får inom företaget, som kan skada företaget och den gäller ju även efter att du 
har lämnat.  

Men det där är ju jättesvårt att kontrollera. Har vi en säljare som är mitt 
uppe i en känslig förhandling med en kund som helt plötsligt säger att jag slu-
tar, då blir den personen satt i karantän under uppsägningstiden, men det är ju 
det vi kan göra. Vi kan ta ifrån dem telefonen, vi kan ta ifrån dem tjänstebilen 
och vi kan säga att du måste finnas tillgänglig på ditt hemnummer under den 
här tiden. Men det är ju det, det är det enda vi kan göra, vi kan ta deras dator 
så att de inte får med sig information men det som de har i huvudet kan vi ju 
aldrig egentligen kontrollera. 

Flera Mjärdeviföretag uppgav att det var sällan som de använde sig av ka-
rantän och därmed inte heller försökte hävda konkurrenshämmande avtal, 
även då det fanns sådana skrivna. En informant berättade till exempel att två 
av deras anställda hade sagt upp sig för att starta en verksamhet som man såg 
skulle bli konkurrerande. Man valde då att låta dessa anställda arbeta som 
vanligt under uppsägningstiden, för att kunna hålla ett viss mått av koll på 
dem. 

Två Kistaföretag uppgav att man ibland också använde så kallade ”non-
poaching agreements”.31 I sådana avtal hindras en person som slutar på ett 
företag att rekrytera sina tidigare medarbetare till sin nya arbetsplats. Oftast 
är det anställda på chefspositioner som omfattas av avtal av den typen. 

För vissa höga chefer så har vi […] ”non-poaching clause” i kontrakten som 
innebär att man inte får ta med sig personer från [vårt företag] när man går 
härifrån. Man får inte ragga tillbaka på [vårt företag] och locka med sig gam-
la medarbetare som man har jobbat bra med, det har vi på säljcheferna och 
VD-nivå.  

Sen resonerar vi också att den här typen av klausuler är väldigt kontrover-
siella i kontrakten också, ett sorts näringsförbud innebär att man också får be-
tala för det helt och hållet, så man har en längre uppsägningsperiod till exem-
pel och någon sorts karantänförhållande på medarbetare. Så man får ju betala 
för det, det är ju rätt kostsamt förstås. 

31 Sådana avtal beskrivs bland annat i Smith et al 2004. 
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Ett annat förfarande som ibland tillämpades av ett stort företag var förbud 
för tidigare anställda att arbeta åt företaget på konsultbasis, eftersom man 
hade sett att många slutade för att utföra samma arbetsuppgifter som tidigare 
men till mångdubblad kostnad. 

När det var väldig brist på arbetskraft så hade vi en policy att var det någon 
som frivilligt slutade hos oss och gick till konsultbolag så kanske vi inte var 
så intresserade av att köpa tillbaka tjänster av samma person. För just löne-
drivningens skull. Inte att det var ett hinder, men det är inte rimligt, dubbla 
kostnaden, ohållbart i längden, även konsultbolagen förlorar på det. 

Alla dessa åtgärder verkar troligen hämmande och begränsande på rörlighe-
ten. De hävdades dock inte särskilt ofta vid eventuella avtalsbrott och ansågs 
många gånger vara verkningslösa och överflödiga. Man menade att det är 
oerhört svårt att bevisa att fel har begåtts. Trots detta är det svårt att veta hur 
rörlighetens omfattning hade påverkats om de ovan beskrivna åtgärderna av 
typen förbud och klausuler överhuvudtaget inte hade kunnat användas, pre-
cis som i Silicon Valley. Det är möjligt att rörligheten då hade varit mer 
omfattande. 

Rörlighetens effekter vid uppsägningar 
När en anställd slutar eller sägs upp försvinner en resurs och en kompetens 
från företaget, vilket kan vara besvärligt för verksamheten. Särskilt om det 
handlar om en medarbetare med en speciell nyckelkompetens kan det vara 
ett hårt slag för ett företag att förlora en sådan person. Om företaget dessut-
om måste ersätta en anställd som har sagt upp sig med en ny medarbetare 
uppstår det kostnader för rekrytering och upplärning.  

Det är en lång upplärningsprocess vi har med våra anställda och därför är det 
en stor investering som går förlorad varje gång någon slutar, speciellt de som 
har varit här ett tag. 

Trots att många informanter i både Kista och Mjärdevi ansåg det vara nega-
tivt att förlora arbetskraft fanns det ändå de som uppfattade rörligheten som 
positiv för klustret som helhet. Några menade också att det finns positiva 
sidor av personalomsättning hos det egna företaget om den ligger på en la-
gom nivå. När företaget bedömdes erbjuda bra villkor såg man det inte som 
en risk att personalomsättningen skulle bli för stor. 

Det finns ju en rörelse mellan bolagen, det gör det ju. Men det är ju både på 
gott och ont. Det är ju inte fel att ha som strategi att tappa en och annan till 
sin konkurrent eller till sin partner. Kan man befrukta varandra med kunskap 
så är det ju ganska bra. Så att nej, vi har inte sett det som nåt hot. Sen kan det 
ju vara så att vi är ett företag som har rätt goda ”terms and conditions”, an-
ställningsförhållanden. 
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Det fanns även enstaka informanter som var helt och hållet positiva till rör-
lighet. Här verkar det dock som att perspektivet skiljer sig beroende på om 
man är ägare eller VD till företaget eller enbart är anställd. Som ägare eller 
VD har man ett helhetsansvar och ser möjligen ett större behov av stabilitet 
än de anställda. 

Målet är väl egentligen att man ska ha personal så länge de vill. Men många 
gånger tycker jag personligen att folk stannar alldeles för länge på företaget. 
Så jag är positiv till rörlighet. Jag flyttar själv på mig mycket, kanske mer än 
vad många ägare ser att man gör. […] För när man ersätter folk så får man in 
ny kunskap, frisk kunskap och kan gå vidare och utveckla både produkter och 
affärsprocesser och företaget på ett annat sätt. 

Kunskapsförluster
Flertalet intervjuade Kista- och Mjärdeviföretag upplevde det som svårt att 
på ett bra sätt skydda sig från att förlora kunskap när medarbetare slutar eller 
sägs upp. Samtidigt sågs inte förlusterna av kunskap som något större pro-
blem, vilket kan tyckas paradoxalt. Man menade att spridning av kunskap 
inom exempelvis olika projektgrupper inom företagen gör att det inte finns 
många individer som sitter inne med oersättlig kunskap.  

Alltså den som slutar, dess kunskap blir vi av med. Men vi jobbar ju alltid i 
grupper, och man försöker ha samma kompetens i den här gruppen. Det finns 
4-5 personer som täcker upp varandra. Slutar en då får man helt enkelt nyan-
ställa någon och lära upp den också.  

Några företag, men långt ifrån alla, betonade även vikten av att dokumentera 
den kunskap som skapas inom företaget. 

Det vi försöker göra, eftersom vi har lejt ut all vår produktutveckling till In-
dien är att fokusera på dokumentation. Efter varje projekt eller leverans ska 
allt dokumenteras på bästa sätt. Då kan man också förmedla kunskap på pap-
per. Det är inte riktigt samma sak, men det är i alla fall ett steg i rätt riktning.  

Men det är ju det svåraste när man är ett tjänsteföretag. […] Det är ju väl-
digt mycket kunskap som sitter, historik som sitter i huvudet på en människa. 
Men genom att ha våra rutiner och processer för att dokumentera ner allt - på 
olika sätt, det kan vara i pappersformat eller i någon accessdatabas eller rap-
portsystem – så kan man säkerställa att det i alla fall finns kvar någonstans att 
hitta. 
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Möjligen kan det vara så att företagen underskattade betydelsen av den tysta 
kunskapen. Många företag hade dock heller inte någon större personalom-
sättning och ansåg därför inte att potentiella kunskapsförluster är något man 
behöver bekymra sig om. Fokus för flertalet informanter låg istället på att 
driva företaget på ett framgångsrikt sätt så att man har möjlighet att behålla 
arbetskraften.

Vad man kan göra det är ju att se till att de medarbetare som finns trivs och 
vill fortsätta vara här, men om de bestämmer sig för att sluta då kan man inte 
skydda sig. Man har huvudet med sig. 

Ambassadörer, talesmän och viktiga kontakter 
När en anställd flyttar över till en annan arbetsgivare kan det även uppstå 
positiva effekter, exempelvis genom att man har en individ man vet att man 
kan lita på hos ett annat företag. Eftersom ”det gäller att ha kontakt med rätt 
individer på kollegieföretag” för att kunna ha informella samarbeten i vissa 
frågor, kan det alltså vara gynnsamt att låta en anställd gå vidare till en ny 
arbetsgivare i samförstånd. 

Ett litet Mjärdeviföretag uppgav till exempel att man har gynnats av att en 
av deras tidigare anställda har fått en chefstjänst på ett annat större Mjärdevi-
företag. De uppgav att de kan samarbeta med denna individ kring rekryte-
ring. Den tidigare anställde kan i vissa fall tipsa lämpliga kandidater som har 
sökt jobb hos honom om det lilla Mjärdeviföretaget, vilket underlättar deras 
rekryteringsprocess. 

Några företag beskrev också att man exempelvis fått nya kundföretag tack 
vare kontakten med en tidigare anställd. Om en anställd går till ett företag 
som redan är ens kund kan de istället bli ett slags ”ambassadörer” som för-
hoppningsvis har mycket gott att säga om sin tidigare arbetsgivare. 

Vi har ju haft personal som har gått till kunder också, då har vi ju gratulerat 
och sagt jättekul, och vi har ju fortfarande god kontakt med dem. Och det blir 
ju våra bästa ambassadörer hos kunden. 

Lagstiftningens påverkan på rörligheten 
En viktig faktor som har inverkan på rörlighetens omfattning är den re-
glering som finns på arbetsmarknaden. Nedan diskuteras hur arbetsmark-
nadslagstiftningen påverkar rörligheten enligt företagen i Kista och Mjärde-
vi.

Många intervjuade företag uppgav att den svenska arbetsmarknadslag-
stiftningen inte ansågs utgöra något hinder vad gäller rekrytering av medar-
betare. Man menade till exempel att lagen är lika för alla och det gäller att 
anpassa sig som företag. Vissa uttryckte dock att det finns för litet utrymme 
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att testa individer man vill anställa, det vill säga att provanställningstiden 
ansågs vara för kort. Rekrytering genom exjobb och timanställning erbjöd 
möjligheter till längre prövotid, men kunde bara tillämpas om individen var 
nyutexaminerad.  

Några företag upplevde också att LAS, lagen om anställningsskydd, är 
dåligt anpassad till moderna kunskapsföretag. Turordningsreglerna kunde till 
exempel skapa problem då man behövde förändra sammansättningen av 
personalstyrkan. 

Det som är problem att hantera, med den svenska arbetsrätten är väl om vi 
sitter i små avvecklingssituationer. Turordningsproblematiken är ju helt klart 
en trickig historia. Eftersom vi hela tiden har uppdraget att försöka behålla de 
bästa spelarna och det är ju till vikt för företagets överlevnad och alla andra 
anställda som är kvar.  

Vi är absolut inget slit- och slängföretag men det är ju klart att man har 
vissa medarbetare som det finns en alltför stor tröghet i att växla ut. Även fast 
vi försöker jobba väldigt aktivt med det ändå, har lyckats rätt bra, så är det en 
trickig lagstiftning, det är det. 

Särskilt i mindre företag kan konsekvenserna bli långtgående om man har 
anställt en individ som inte motsvarar förväntningarna, men som man inte 
har möjlighet att säga upp. Det kan hindra företaget från att anställa nya per-
soner, eftersom resurserna inte räcker till. 

Om man vill bli av med folk då är det ju svårare. […] Dels om man nu vill bli 
av med någon kan det vara svårt om den är äldre. Eller flytta en person till en 
lägre roll om det blev fel vid rekryteringen. Det är svårare lagmässigt som vi 
har stött på. […]  

Vi vet att det är en som vi inte kan bli av med. Fast vi kanske, det är inte 
den som tillför mest till det här bolaget. Men honom kan vi aldrig bli av med 
för då måste vi säga upp hela bolaget först. […] Den individen skulle vi kun-
na ha två juniora för. Och den tillför knappt vad en junior tillför. Då kan man 
se perspektivet. Vi kan inte göra någonting där på grund av lagen. Varken 
sänka lön eller säga upp. Den individen har ju trygghet, det är bra för den. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vissa delar av arbetsmarknadslag-
stiftningen ansågs av företagen utgöra hinder för rörlighet av individer. 
Överlag uppfattades dock lagstiftningen som en given förutsättning som är 
lika för alla och därmed inte betraktas som en faktor som försämrar några 
företags chanser gentemot konkurrenterna. 
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7. Rörlighet ur klusterperspektiv 

Ett konkurrenskraftigt kluster kännetecknas av kunskapsutveckling, innova-
tionsförmåga och dynamik. Rörlighet av arbetskraft utgör en viktig del av 
klusterdynamiken, bland annat eftersom den bidrar till spridningen av kun-
skap mellan företag (Saxenian 1990, 1994, Feldman 1999, Pinch & Henry 
1999, Malmberg 2002, Power & Lundmark 2004). Även stabilitet är dock 
eftersträvansvärd för både kluster och enskilda verksamheter vilket gör att 
det uppstår ett spänningsfält mellan behovet av rörlighet och behovet av 
stabilitet (Håkansson & Johanson 1992, Furåker 2004, 2005). I detta kapitel 
beskrivs och analyseras arbetsplatsbyten ur ett klusterperspektiv. 

Här analyseras till att börja med utbytet av arbetskraft mellan de studera-
de klustren och deras omgivning, en sorts klustrens personalomsättning. 
Frågan om rörlighetens roll vid processer av förnyelse i Kista och Mjärdevi 
studeras särskilt. Därefter analyseras hur mycket rörlighet det förekommer 
internt i fallstudieområdena och huruvida arbetsplatsbytenas omfattning är 
större i Kista och Mjärdevi än på arbetsmarknaden totalt sett. Till sist disku-
teras huruvida det mellan företagen i de studerade klustren förekommer in-
formella normsystem kring rekrytering av arbetskraft. 

Förnyelse genom rörlighet – analys av stockar och 
flöden av arbetskraft 
Ett informativt sätt att beskriva och analysera rörligheten i de studerade 
klustren är att använda sig av så kallade stockar och flöden. Denna metod 
går i korthet ut på att man redovisar ett bestånd samt in- och utflödena till 
detta bestånd.32 Perspektivet syftar här till att åskådliggöra hur klustrens ar-
betskraft förnyas genom att en del individer lämnar klustren och nya indivi-
der kommer in. Analysen besvarar också frågor om klustrens försörjning av 
arbetskraft utifrån – bland annat varifrån och från vilka branscher företagen 
rekryterar individer med arbetslivserfarenhet samt hur mycket av arbetskraf-
ten som rekryteras utanför arbetsmarknaden. På motsvarande sätt studeras 

32 Analys av stockar och flöden, det vill säga ”stock flow analysis” är en metod som främst 
används inom nationalekonomin, se till exempel Baumol 1962, Reagan 1979, Klerman & 
Haider 2000, Kriström & Ankarhem 2006 samt naturvetenskapen, se till exempel Schaefer & 
Krieger 1994, Meadows 1998. 
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även flödena av arbetskraft ut från klustren. De individer som är kvar inom 
klustren under hela den tidsperiod som studeras nedan bildar en egen katego-
ri och analyseras separat, bland annat med avseende på rörlighet inom Kista 
och Mjärdevi.

De anställda i fallstudieklustren följs i analysen av stockar och flöden un-
der åren 1998, 2000 och 2002. Dessa årtal är valda med bland annat det da-
taproblem som beskrevs i kapitel 4 i åtanke, eftersom problemet gör att det 
år 1999 inte är möjligt att få fram säkra uppgifter för Mjärdevi. Att enbart 
studera tre tidpunkter begränsar därutöver till viss del den komplexitet som 
denna analys medför, utan att för den sakens skull låta alltför mycket infor-
mation från grundmaterialet gå förlorad.  

I figur 24 och 25 redovisas fallstudieklustrens arbetskraft i stockar och 
flöden.33 Det framkommer hur många individer som fortsätter att arbeta inom 
klustren från ett mättillfälle till nästa, samt hur många individer som lämnar 
respektive kommer till områdena varje studerad period. I flödena av arbets-
kraft i dessa figurer ingår individer som på eget initiativ har bytt arbetsplats 
till eller från Kista och Mjärdevi, men även anställda som har följt med sin 
arbetsplats exempelvis vid omlokaliseringar. Det kan dock hävdas att det ur 
ett klusterperspektiv potentiellt sett är lika intressant när enskilda individer 
som när hela arbetsplatser flyttar in till respektive ut från området.  

33 Den grafiska framställningen i figur 24 till 27 är inspirerad av Tegsjö (2004). 

Det kan konstateras att det under de studerade åren har förekommit en 
stor ”personalomsättning” på klusternivå i båda fallstudieområdena. Inflöde-
na av arbetskraft var betydligt större år 2000 än år 2002 i både Kista och 
Mjärdevi, vilket troligen är ett utslag av konjunkturläget under den studerade 
tidsperioden. Storleken på utflödet av arbetskraft förändrades inte nämnvärt i 
Kista, medan utflödet från Mjärdevi ökade kraftigt. Detta hänger sannolikt 
ihop med att stocken av de anställda i Kista minskade stadigt under de stude-
rade åren, inflödena har med andra ord varit mindre än utflödena. I Mjärdevi 
däremot växte stocken mellan 1998 och 2000 för att därefter minska avsevärt 
till år 2002. Det tyder på att det i Mjärdevi fanns ett större behov av anpass-
ning av personalstyrkan då konjunkturen vände nedåt under år 2000. 

Personalomsättningen på klusternivå var något större i Kista än i Mjärde-
vi, vilket torde vara en återspegling av den mer IT-företagstäta omgivningen 
i Stockholm. Av de anställda i Kista år 2000 hade knappt 59 procent varit 
anställda i området även år 1998, motsvarande siffra för Mjärdevi var 62 
procent. År 2002 var dessa siffror något högre, vilket har att göra med att 
antalet anställda totalt sett minskade i båda områdena. 65 procent av de an-
ställda i Kista år 2002 hade arbetat i området även år 2000, medan det i 
Mjärdevi rörde sig om 69 procent. 



Rörlighet ur klusterperspektiv 

133

År 1998
21 097 individer

År 2000 
20 618 individer

År 2002 
17 850 individer

8 124 854

4 582

4 582

5 463

3 917

12 119

11 533

4 503

StockFlöden in Flöden ut

År 1998
21 097 individer

År 2000 
20 618 individer

År 2002 
17 850 individer

8 124 854

4 582

4 582

5 463

3 917

12 119

11 533

4 503

År 1998
21 097 individer

År 2000 
20 618 individer

År 2002 
17 850 individer

8 124 854

4 582

4 582

5 463

3 917

12 119

11 533

4 503

StockFlöden in Flöden utStockFlöden in Flöden ut

Figur 24. Arbetskraften i Kista beskriven med stockar och flöden. Streckad linje 
indikerar individer som enbart arbetade i Kista år 2000. Källa: egen bearbetning av 
PLACE-data. 
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Figur 25. Arbetskraften i Mjärdevi beskriven med stockar och flöden. Streckad linje 
indikerar individer som enbart arbetade i Mjärdevi år 2000. Källa: egen bearbetning 
av PLACE-data. 
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Det framkommer i figur 24 och 25 att många individer arbetade i Kista 
respektive Mjärdevi enbart under år 2000.34 Troligen kan detta förklaras av 
att detta år, åtminstone inledningsvis, präglades av högkonjunktur och ar-
betskraftsbrist. Bilden av de studerade klustrens arbetskraftsstockar och -
flöden tyder på ett stort utbyte av personal med omgivningen, vilket är en 
form av dynamik som kan anses ha gynnat Kista och Mjärdevi. Det är till 
exempel troligt att de förändringar i klustrens verksamhetsinriktningar som 
påtalades i kapitel 4 har underlättats av denna arbetskraftsrörlighet. 

Härnäst analyseras utbytet av arbetskraft mellan fallstudieklustren och de-
ras omgivning mer i detalj, se figur 26 och 27. I dessa figurer visas flöden in 
till och ut från fallstudieområdena fördelade på IT- och telekombranschen 
samt övriga branscher. Här visas också hur många individer utan tidigare 
arbete som har kommit till klustren samt hur många som lämnade arbets-
marknaden i och med att de avslutade sin anställning i Kista respektive 
Mjärdevi.

34 I Kista var 22 procent av de anställda år 2000 varken anställda där år 1998 eller 2002. För 
Mjärdevi var motsvarande siffra 24 procent. 

Kista förefaller ha haft ett omfattande utbyte med resten av IT- och tele-
kombranschen. Flödena har varit relativt stabila under de studerade åren, 
men något färre individer lämnade Kista för arbete inom IT och telekom på 
andra platser mellan åren 2000-2002 än 1998-2000. Mjärdevi har också haft 
ett betydande utbyte med IT- och telekombranschen utanför klustret. Inflödet 
har varit relativt stabilt, medan utflödet fördubblades under tidsperioden. 
Ungefär hälften av de knappt 3000 individerna som lämnade Mjärdevi mel-
lan åren 2000-2002 arbetade kvar inom IT och telekombranschen år 2002. 

Det har även förekommit inflöden från andra branscher till Kista och 
Mjärdevi, men dessa flöden verkar vara starkt beroende av konjunkturen. I 
Kista halverades detta inflöde under perioden, i Mjärdevi minskade inflödet 
med två tredjedelar. Utflödet av individer från både Kista och Mjärdevi till 
andra branscher ökade däremot. Detta talar för att det finns ett samband mel-
lan konjunktur och utbyte med övriga branscher. I tider av stark efterfrågan 
på arbetskraft rekryteras personal även från andra branscher, och i sämre 
tider hamnar personal från fallstudieklustren i större utsträckning inom övri-
ga branscher. 
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Figur 26. Flöden av arbetskraft till och från Kista uppdelade på bransch. Källa: egen 
bearbetning av PLACE-data. 
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Figur 27. Flöden av arbetskraft till och från Mjärdevi uppdelade på bransch. Källa: 
egen bearbetning av PLACE-data. 
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Ett visst inflöde av individer som inte har haft någon anställning innan de har 
kommit till respektive kluster kan observeras i figur 26 och 27. Flertalet av 
dessa individer kan antas vara nyutexaminerade studenter. Inom denna grupp 
kan det dock även finnas individer som exempelvis har arbetat utomlands 
eller varit arbetslösa. Dessa inflöden minskar drastiskt under tidsperioden, 
det är sannolikt att även detta är en effekt av konjunkturen. År 2000 bestod 
ungefär tjugo procent av inflödet till både Kista och Mjärdevi av individer 
som var nya på arbetsmarknaden. År 2002 hade andelarna minskat till 14 
procent i Kista och 12 procent i Mjärdevi. 

Utflödet av individer som inte har gått vidare till ett nytt arbete minskade 
i Kista medan det ökade i Mjärdevi under den studerade tidsperioden. Dessa 
individer kan till exempel ha gått i pension, börjat studera på heltid eller 
blivit arbetslösa. 

Hur påverkas Kista av flödena till och från området? 
I det följande analyseras ett urval av de individer som utgör de ovan presen-
terade figurernas stockar och flöden med avseende på bland annat utbild-
ningsnivå. Syftet med analysen är att studera rörlighetens roll i Kistaklustrets 
omvandlingsprocess.  

De anställda i Kista delas i denna analys in i tre huvudkategorier – stan-
nare, det vill säga de som arbetade i klustret under alla tre studerade tid-
punkter; nytillkomna, det vill säga de enbart arbetade i Kista år 2000 och 
2002 samt lämnande, alltså de som enbart arbetade i klustret år 1998 och 
2000. Förutom dessa huvudkategorier återfinns bland Kistas arbetskraft även 
personer som arbetade där under endast ett av de tre studerade åren. Därtill 
finns det en liten grupp individer som arbetade i klustret enbart under åren 
1998 och 2002, men inte år 2000. I denna analys studeras dock enbart de 
anställda som hör till någon av de tre huvudkategorierna. Detta urval garan-
terar att de selekterade individerna har haft anknytning till klustret under en 
längre tid. Nedan förfinas indelningen i de tre huvudkategorierna ytterligare 
så att totalt fem kategorier bildas. 

Kategorin nytillkomna består av alla personer som inte arbetade i Kista år 
1998, men som hade sitt arbetsställe där åren 2000 samt 2002. Dessa indivi-
der delas i sin tur in i två grupper, de kan nämligen antingen vara helt nya på 
arbetsmarknaden eller enbart vara nya i klustret, det vill säga tidigare ha 
arbetat på en arbetsplats utanför klustret. Det bör påpekas att gruppen ”nya 
på arbetsmarknaden” inte enbart består av nyutexaminerade studenter, även 
om dessa kan antas utgöra den största delen av gruppen. Det är tänkbart att 
gruppen även inkluderar individer som under 1998 exempelvis arbetade 
utomlands eller var arbetslösa. 

Gruppen lämnande utgörs av individer som arbetade i Kista både 1998 
och 2000 men inte under 2002. Även denna kategori delas upp i ytterligare 
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två underkategorier. Den första av dessa består av individer som lämnade 
klustret för ett arbete någon annanstans. Den andra utgörs av individer som 
troligen har lämnat arbetsmarknaden, det vill säga saknade ett organisations-
nummer år 2002. Denna sistnämnda kategori omfattar exempelvis personer 
som under det aktuella året var pensionärer, arbetslösa eller studerande. Här 
kan dock också återfinnas ett mindre antal individer som faktiskt arbetade 
under år 2002, till exempel utomlands. 

I tabell 19 redovisas antalet anställda i Kista inom var och en av de ovan 
beskrivna kategorierna samt genomsnittsåldern per kategori. 

Tabell 19. Fem kategorier av anställda i Kista – antal individer samt ålder i genom-
snitt. 

Kategorier av anställda Antal Andel 

Genomsnittlig 
ålder år 2000 
(medelvärde) 

Nytillkomna    
Nya på arbetsmarknaden år 2000 -  
anställda i Kista år 2000 och 2002 664 4 % 34 
Nya i Kista år 2000 -  
anställda i Kista år 2000 och 2002 3 253 20 % 35 

Stannare    
Anställda i Kista år 1998, 2000 och 2002 7 616 48 % 41 

Lämnande    
Lämnade Kista efter år 2000 -  
anställda i Kista år 1998 och 2000 3 852 24 % 38 
Lämnade arbetsmarknaden efter år 2000 -  
anställda i Kista år 1998 och 2000 651 4 % 46 

Totalt 16 036 100 % 39 

Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 

Kistas åldersprofil är en viktig faktor som påverkar företagens verksamheter 
och dynamiken i klustret, bland annat genom att ålder har en inverkan på 
benägenheten till rörlighet på arbetsmarknaden. Därför är det intressant att se 
hur åldersprofilen förändras genom att olika grupper av individer kommer 
till området, blir kvar, respektive lämnar området, en sorts arbetskraftens 
demografi. 

Tabell 19 visar att de nytillkomna individerna i genomsnitt var 6 respekti-
ve 7 år yngre än stannarna vilket borgar för en långsam föryngring av klust-
ret. De som lämnade Kista och arbetsmarknaden efter år 2000 hade högre 
genomsnittsålder än stannarna. Individer som efter år 2000 lämnade Kista, 
men fortsatte att arbeta på ett företag utanför klustret, var dock i genomsnitt 
yngre än stannarna. Detta beror troligen på att yngre tenderar att byta arbets-
plats oftare än äldre och därför har en större sannolikhet att lämna klustret. 
Så länge inflödet av yngre individer till området är tillräckligt stort för att 
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kompensera detta utflöde påverkas inte områdets åldersstruktur nämnvärt. 
Vid sämre konjunktur kan dock inflödet minska betydligt vilket kan verka 
snedvridande på åldersstrukturen, detta problem upplevde man till exempel 
inom Ericsson. 

Varifrån försågs Kistaklustret med arbetskraft med tidigare 
arbetslivserfarenhet?
Drygt 600 av de individer som i analysen av stockar och flöden identifierats 
som nya i Kista var även nya på arbetsmarknaden, till exempel nyutexamine-
rade, se tabell 19. Utöver dessa hade Kista även ett stort inflöde av individer 
från olika arbetsplatser utanför klustret, individer som bär med sig kunskaper 
och kontakter de samlat på sig under sitt yrkesverksamma liv. I den tidigare 
analysen identifierades drygt 3000 individer som nya i Kista, men inte på 
arbetsmarknaden. Det är intressant att ta reda på mer om deras bakgrund 
eftersom denna speglar de impulser och influenser som kommer in till Kista 
utifrån och ger en bild av de delar av det dynamiska utbytet på arbetsmark-
naden i stort som Kista är en del av. 

Först och främst redovisas vilka branscher som individer som identifierats 
som nya i Kista har arbetat inom år 1998. Det visar sig att drygt hälften, 57 
procent, har sin närmaste bakgrund inom IT och telekom, så som denna 
bransch har definierats i avhandlingen. De vanligaste delbranscherna inom 
IT och telekom hos dessa individer var tillverkning av telefoner, radio- och 
tevesändare (11 procent av nya i Kista) samt konsultverksamhet avseende 
system- och programvara (10 procent). Merparten av de individer med ar-
betslivserfarenhet som började arbeta i Kista hade alltså redan tidigare arbe-
tat inom IT- och telekombranschen. Det bör återigen påpekas här att en del 
av de inkommande individerna började arbeta i Kista tack vare att deras ar-
betsställen flyttade in till klustret vilket inte kan betraktas som individrörlig-
het. En del av den branschmässiga ensidigheten vad gäller inflödena kan 
med andra ord förklaras av att individer har kommit till Kista som en del av 
en företagsorganiserad flyttningsström. 

Härnäst undersöks var någonstans de individer som började arbeta i Kista 
år 2000 jobbade år 1998. Drygt tre fjärdedelar av de nya i området eller 
knappt 2500 personer arbetade inom Stockholms län redan innan de började 
i Kista. Mer än 60 procent av de nya kom enbart från arbetsplatser i övriga 
Stockholms kommun, som Kista är en del av. Det framgår av dessa siffror att 
arbetsmarknaden för IT- och telekomanställda har en omfattande regional 
aspekt, det vill säga att största delen av flödena av arbetskraft sker inom 
samma län. Likafullt kom en fjärdedel av de nya i området, drygt 700 perso-
ner, från arbetsställen i övriga Sverige. Detta är trots allt ett betydelsefullt 
tillskott av arbetskraft från andra regioner som kan tänkas bidra till en vitali-
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sering av Kista och potentiellt minskar risken för likriktning bland arbets-
kraften.

De län i Sverige som bidrog med flest anställda till Kista var Skåne län 
(drygt tre procent) samt Västra Götalands län (tre procent). Det var stor-
stadskommunerna Malmö och Göteborg som var de största givarkommuner-
na inom dessa län. Två procent vardera av de nya i Kista kom från Östergöt-
lands respektive Uppsala län. De kommuner inom dessa län som bidrog med 
flest anställda var Linköping samt Uppsala. Linköpings kommun, där Mjär-
devi återfinns, bidrog med 57 personer, nästan lika många som Malmö och 
Göteborgs kommuner vilka bidrog med 65 respektive 63 personer. 

Var hamnade arbetskraften som lämnade Kista? 
Även utflödet av individer från Kista är intressant att studera närmare. Den-
na sorts rörlighet bidrar till att knyta arbetsplatser i Kista till arbetsplatser på 
andra håll via personliga kontakter mellan före detta kollegor och kan poten-
tiellt öppna nya kanaler för utbyte av erfarenhet och kunskap. Av de indivi-
der som år 2002 inte längre arbetade i Kista efter att ha arbetat där både år 
1998 och 2000 lämnade drygt 600 arbetsmarknaden. Knappt 4000 personer 
gick däremot vidare till jobb på andra arbetsplatser. 

Av de individer som lämnade Kista men inte arbetsmarknaden var det 72 
procent som år 2002 fortfarande arbetade inom IT- och telekomverksamhe-
ter. Hos dessa individer var tillverkning av telefoner, radio- och tevesändare 
samt konsultverksamhet avseende system och programvara de vanligaste 
delbranscherna år 2002. Där arbetade 20 respektive 16 procent av alla som 
lämnade Kista men inte arbetsmarknaden. Det kan konstateras att det är sam-
ma delbranscher som har varit både mottagare och givare av arbetskraft till 
Kista.

Den geografiska spridningen av arbetskraften som lämnade Kista var 
ännu mer koncentrerad än vad den var för den nya arbetskraften. Nio av tio 
individer som lämnade Kista men inte arbetsmarknaden arbetade år 2002 
någonstans i Stockholms län. Enbart Stockholms kommun utöver Kista tog 
emot 56 procent av dem som lämnade klustret. I övrigt gick flest individer 
till arbetsställen i Uppsala län (drygt två procent), Västra Götalands län (två 
procent), Skåne samt Östergötlands län (drygt en procent vardera.). 

Kista attraherar alltså fler individer från andra län utanför Stockholm än 
vad området sänder ut. Detta gör att området kan betraktas som en inkörsport 
eller en ”magnet” för arbetskraft som kommer utifrån Stockholms län. När 
en individ sedan har arbetat i Kista ett tag är sannolikheten relativt liten att 
den byter till ett jobb i någon annan region. En del av förklaringen till detta 
har att göra med individernas livscykel, de som kommer som nya till Kista är 
i genomsnitt yngre än de som lämnar området och därför mer benägna att 
flytta längre sträckor. Dessutom återfinns det i Stockholm en stor del av 
Sveriges IT- och telekomverksamheter och många arbetstillfällen. Ytterliga-
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re en trolig förklaring är att ett vanligt sätt att hitta nytt jobb är att använda 
sig av sitt lokala kontaktnät, vilket en individ bygger upp under tiden den 
arbetar i Kista. 

Rörlighet bidrar till uppgradering av de formella kompetenserna 
i Kista 
Genom rörlighet av arbetskraft förändras fallstudieområdenas uppsättning av 
kunskaper och erfarenheter. De individer som lämnar ett område tar med sig 
hela sitt bagage av formell utbildning och praktisk erfarenhet. Nya personer 
som kommer till området bidrar med till viss del nyare och annorlunda ut-
bildningar, men de har ofta inte hunnit samla lika mycket arbetslivserfaren-
het som de som har lämnat klustret.  

Härnäst undersöks närmare vilka olika formella utbildningar som är re-
presenterade bland Kistas anställda. För att studera på vilket sätt rörlighet 
påverkar uppsättningen av utbildningar analyseras utbildningsnivå och ut-
bildningsinriktning för var och en av de fem kategorierna av anställda som 
specificerats tidigare.  
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Figur 28. Utbildningsnivåer hos anställda i Kista. Källa: PLACE. 
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Figur 28 visar till att börja med att utbildningsnivån i Kista är mycket hög, 
exempelvis hade drygt 60 procent av stannarna minst eftergymnasial utbild-
ning. Figuren visar även att individer som har lämnat Kista generellt sett 
hade lägre formell utbildningsnivå än stannarna. Dessa har i sin tur något 
lägre utbildningsnivå än individer som var nya i området år 2000. Rörlighet 
bidrar med andra ord till att den genomsnittliga utbildningsnivån höjs i Kis-
ta, även då antalet anställda totalt sett minskar. Detta bör påverka Kistaföre-
tagens konkurrenskraft positivt.

En viss andel individer bland dem som var nya på arbetsmarknaden samt 
de som lämnade arbetsmarknaden hade som synes okänd utbildningsnivå. 
Att man har okänd utbildningsnivå kan i vissa fall bero på att en individ ex-
empelvis genomgått en utländsk utbildning som inte registrerats i Sverige. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

N
yt

ill
ko

m
na

, n
ya

på
ar

be
ts

m
ar

kn
ad

en

N
yt

ill
ko

m
na

, n
ya

 i
kl

us
tre

t

S
ta

nn
ar

e

Lä
m

na
nd

e,
 s

om
en

ba
rt 

lä
m

na
de

kl
us

tre
t

Lä
m

na
nd

e,
 s

om
lä

m
na

de
ar

be
ts

m
ar

kn
ad

en

A
nd

el
 in

di
vi

de
r

Teknik och tillverkning

Administration, handel,
samhällsvetenskap,
juridik
Data, matematik,
naturvetenskap

Allmän utbildning

Övriga inriktningar

Okänd

Figur 29. Utbildningsinriktningar hos anställda i Kista. Källa: PLACE. 

I figur 29 redovisas utbildningsinriktningarna hos Kistas arbetskraft. Den 
överlägset vanligaste inriktningen för alla kategorierna av anställda var tek-
nik och tillverkning, därefter kom utbildning inom administration, handel, 
samhällsvetenskap samt juridik. Man kan därmed dra slutsatsen att Kistafö-
retagens krav på utbildningsinriktning inte har förändrats i samma takt som 
kraven på utbildningsnivå. Medan utbildningsnivån skiljer sig avsevärt mel-
lan nytillkomna och lämnande individer var utbildningsinriktningarna i stort 
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sett desamma hos alla kategorier med undantag för de som lämnade arbets-
marknaden. Man bör dock ha i åtanke att utbildningsinriktningarna kan skif-
ta relativt mycket inom de breda fält som redovisas i figuren. En aktuell ut-
bildning i teknik kan skilja sig i innehåll mot en äldre teknikutbildning men 
fortfarande tillhöra samma kategori. Det är därutöver ganska vanligt att indi-
viders arbetsinnehåll inte riktigt återspeglar deras utbildningsinriktningar.  

Allmän utbildning, som inte ger några speciella kvalifikationer, var rela-
tivt vanligt förekommande i Kista, speciellt bland lämnande individer. Detta 
är förvånande och kan tolkas som ett tecken på att det alltjämnt i Kista finns 
ett behov av generell arbetskraft utan specialistkompetens, till exempel i 
receptioner och telefonväxlar. Även en viss andel okända inriktningar kan 
observeras. Detta kan exempelvis bero på att individerna har genomgått ut-
ländska utbildningar. 

Inriktningen data, matematik och naturvetenskap var inte så vanlig som 
man möjligen skulle kunna tro med tanke på Kistaföretagens verksamheter 
och image. Dock kan man se att nytillkomna individer hade denna typ av 
utbildning i större utsträckning än både stannande och lämnande. Eftersom 
kategorin teknik och tillverkning dominerar så pass stort är det intressant att 
undersöka vilka utbildningar som ingår i denna kategori.  

Tabell 20. De vanligaste utbildningarna i kategorin teknik och tillverkning, Kista år 
2000. 

Utbildningsnivå Utbildningsinriktning Antal anställda 
Högskoleutbildning fyra år, 
yrkesinriktad 

Civilingenjörsutbildning inom  
energi och elektroteknik 1 116 
Civilingenjörsutbildning inom  
generell teknik och teknisk fysik 598 

 Civilingenjörsutbildning inom maskinteknik 548 

Gymnasial  
påbyggnadsutbildning 

Ingenjörsutbildning inom 
elektronik, datateknik och automation 775 
Ingenjörsutbildning  
övrig/ospecificerad inriktning 381

Gymnasial utbildning tre år, 
teoretisk 

Ingenjörsutbildning inom 
övrig/ospecificerad inriktning 581 

Totalt  3 999 
Källa: PLACE. 

I tabell 20 specificeras de vanligaste utbildningarna inom teknik och till-
verkning hos anställda i Kista enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 
2000. Här återfinns flertalet civilingenjörsutbildningar, samt kortare ingen-
jörsutbildningar. Det bör påpekas att alla ingenjörsutbildningar ingår i kate-
gorin teknik och tillverkning inom SUN 2000. 
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Flöden av arbetskraft till och från Mjärdevi lämnar 
avtryck i klustret 
Här följer en analys av en delmängd av Mjärdevis arbetskraft som motsvarar 
den analys av olika kategorier av arbetskraft i Kista som redovisats ovan. 
Antalet individer i var och en av de fem kategorier av anställda som analyse-
ras samt individernas ålder i genomsnitt redovisas i tabell 21. 

Tabell 21. Antal individer och genomsnittlig ålder för fem kategorier av anställda i 
Mjärdevi.

Kategorier av anställda Antal Andel 

Genomsnittlig 
ålder år 2000 
(medelvärde) 

Nytillkomna    
Nya på arbetsmarknaden år 2000 -  
anställda i Mjärdevi år 2000 och 2002 120 3 % 30 
Nya i Mjärdevi år 2000 -  
anställda i Mjärdevi år 2000 och 2002 647 16 % 33 

Stannare    
Anställda i Mjärdevi år 1998, 2000 och 2002 1 481 38 % 38 

Lämnande    
Lämnade Mjärdevi efter år 2000 -  
anställda i Mjärdevi år 1998 och 2000 1 524 39 % 34 
Lämnade arbetsmarknaden efter år 2000 -  
anställda i Mjärdevi år 1998 och 2000 154 4 % 47 

Totalt 3 926 100 % 36 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 

De genomsnittliga åldrarna för de olika kategorierna i tabell 21 uppvisar ett 
mönster som påminner om det som har observerats i Kista. De individer som 
var nya på arbetsmarknaden var yngst, därefter följer nya i klustret samt de 
som har lämnat klustret. De som har lämnat arbetsmarknaden var i sin tur 
betydligt äldre än stannarna.

Det framkommer i tabell 21 att endast en mindre del av alla nytillkomna 
utgjordes av individer som var nya på arbetsmarknaden. Det förefaller inte 
heller finnas någon större skillnad mellan Kista och Mjärdevi vad gäller 
andelen nya på arbetsmarknaden bland de nytillkomna individerna. Detta 
kan tyckas vara förvånande med tanke på att Mjärdeviföretagen enligt inter-
vjustudien var mer benägna att rekrytera nyutexaminerade än Kistaföretagen 
(se kapitel 6). Enligt datamaterialet tog de bägge klustren emot ungefär lika 
stora andelar individer som var nya på arbetsmarknaden. 

I jämförelse med åldersprofilen i Kista finns det en väsentlig skillnad. 
Mjärdevi ligger nämligen några år lägre än Kista vad gäller de flesta katego-
riernas genomsnittliga ålder. Detta beror till viss del troligen på att Mjärdevi 
etablerades senare än Kista och att Mjärdeviföretagen i genomsnitt följaktli-
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gen är yngre eller har funnits i klustret (och i många fall även i regionen) 
under en kortare tid. Det är även troligt att det i Mjärdevi förekommer mind-
re konkurrens om varje ledig tjänst i jämförelse med Kista. Detta skapar 
större möjligheter för yngre personer med mindre arbetslivserfarenhet att få 
anställning hos företagen i Mjärdevi. 

Varifrån erhöll Mjärdevi arbetskraft med tidigare 
arbetslivserfarenhet?
Av de individer som var nya i Mjärdevi år 2000 arbetade enbart 35 procent 
inom IT och telekom år 1998, varav drygt en tredjedel jobbade med konsult-
verksamhet avseende system- och programvara. Detta står i stark kontrast till 
vad som observerades i Kista, där ju 61 procent av de nya tidigare hade arbe-
tat inom IT och telekom. 

Övrig ny arbetskraft jobbade under 1998 inom bland annat uthyrning och 
förvaltning av egna industrilokaler (10 procent) samt tillverkning av luftfar-
tyg och rymdfarkoster (6 procent). Att tillverkning av luftfartyg och rymd-
farkoster framstår som en viktig källa av arbetskraft beror på att SAAB 
Aerospace har en stor verksamhet i Linköping med bland annat ett stort antal 
ingenjörer anställda. 

Detta mönster är antagligen ett utslag av att IT- och telekomverksamhe-
terna inom Östergötlands län till stor del är koncentrerade till Mjärdevi, vil-
ket gör att de som rekryteras från företag utanför klustret kommer från andra 
branscher. I Stockholm finns det betydligt mer arbetskraft med bakgrund 
inom IT och telekom utanför Kistaklustret än inom det. Att man i Mjärdevi 
är tvungen att rekrytera arbetskraft med annan bakgrund än inom IT och 
telekom kan i bästa fall leda till fler nya impulser och insikter från andra 
branscher, vilket kan påverka innovationsförmågan positivt. Det kan dock 
också tänkas ha en negativ inverkan på klustrets konkurrenskraft, eftersom 
mycket av de nyanställdas arbetstid troligen tas i anspråk av inlärning och 
skaffande av branscherfarenhet.  

Mjärdevis nya arbetskraft arbetade år 1998 till största delen i Östergöt-
lands län (69 procent). Enbart Linköpings kommun, Mjärdevi undantaget, 
stod för 40 procent av de nya individerna, Motala för 14 procent och Norr-
köping för en tiondel. 

I övrigt arbetade en tiondel av den nya arbetskraften i Stockholms län år 
1998 och fem procent i Västra Götalands län. Från Södermanlands, Jönkö-
pings, Kalmar och Malmö län kom vardera 2 procent av den nya arbetskraf-
ten.

Rekrytering på den regionala arbetsmarknaden förefaller ha varit vanliga-
re i Kista än i Mjärdevi. Det är också tydligt att Stockholms län har varit en 
viktigare rekryteringsbas för arbetsställen i Mjärdevi än vad Östergötlands 
län har varit för Kista. Detta är förmodligen en följd av både storlek och 
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specialisering på respektive regionala arbetsmarknad. I Stockholm finns 
större möjligheter till regional rekrytering eftersom utbudet av arbetskraft 
(både specialiserad och icke specialiserad) är större. Trots ett mindre utbud 
av arbetskraft i Östergötland kommer ändå merparten av de nya individerna 
från regionen, vilket tyder på att arbetsmarknaden för anställda inom IT och 
telekom är relativt lokal i sin utsträckning. 

Var hamnade arbetskraften som lämnade Mjärdevi? 
Av de individer som lämnade Mjärdevi men inte arbetsmarknaden arbetade 
55 procent fortfarande inom IT- och telekomverksamheter år 2002. Den 
största enskilda delbranschen inom IT och telekom som tidigare Mjärdevi-
anställda har gått till var konsultverksamhet avseende företags organisation 
och information (24 procent av alla lämnande arbetade där 2002). 

Så många som 45 procent av de lämnande arbetade under år 2002 följakt-
ligen inom branscher som inte direkt går att koppla till IT och telekom. Sex 
procent arbetade inom tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster. Bran-
scherna livsmedels- och dryckesvaruframställning samt hälso- och sjukvård 
tog emot ytterligare fyra procent vardera utav den lämnande arbetskraften. 

Detta kan tolkas som att individernas benägenhet att stanna kvar i kom-
munen/regionen är större än viljan att fortsätta arbeta med klusterrelaterade 
verksamheter, vilket exempelvis kan hänga ihop med individernas familjesi-
tuation. Det gör att man söker sig till de arbetsplatser som finns lokalt, snara-
re än till arbetsplatser som har en direkt anknytning till IT- och telekom. En 
del klusterspecifik kunskap som individerna bär med sig kan på detta sätt 
sägas ”gå förlorad”, men man kan också se det som att kunskapen sprids till 
andra delar av ekonomin vilket potentiellt sett leder till nya fruktbara kombi-
nationer av kunskap. Sannolikt utgörs också en del av dessa flöden av indi-
vider som i Mjärdevi arbetade med masstillverkning och kan tänkas sakna 
den typen av kunskap och utbildning som krävs för att arbeta kvar inom IT- 
och telekomverksamheter. 

83 procent av dem som lämnade Mjärdevi arbetade inom Östergötlands 
län år 2002, varav 67 procent arbetade inom Linköpings kommun. Så många 
som 17 procent av de lämnande arbetade alltså utanför Östergötland år 2002. 
Stockholms län var den vanligaste mottagaren för de som lämnade Mjärdevi 
och Östergötland efter år 2000. Sju procent av de lämnande arbetade där år 
2002, de flesta i Stockholms kommun. I övrigt var Västra Götalands län 
samt Skåne län vanliga mottagarregioner, fyra respektive två procent av de 
lämnande arbetade i dessa regioner år 2002. 

I jämförelse med Kista var det för dem som lämnade Mjärdevi mindre 
vanligt att arbeta kvar inom länet. De tre storstadslänen var de vanligaste 
destinationerna för de individer som inte fortsatte jobba i Östergötland. Ef-
tersom de som lämnade Mjärdevi i genomsnitt var yngre än de som lämnade 
Kista var det till viss del ett förväntat resultat att en större andel av dessa 
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individer flyttade till andra regioner. Det är också tänkbart att en del av dessa 
individer ingår i strömmar organiserade av de större företagen – det vill säga 
att de får möjlighet att byta arbetsställe inom det företag där de är anställda. 
En annan möjlig förklaring till detta utflöde är att individerna har haft större 
möjligheter att hitta ett arbete inom IT och telekom i storstadslänen än inom 
Östergötland.

Kompetensuppsättningen i Mjärdevi förändras till följd av 
rörlighet
I detta avsnitt analyseras de utbildningsnivåer och utbildningsinriktningar 
som fanns representerade hos Mjärdevianställda. Figur 30 visar att det i 
Mjärdevi fanns många anställda med eftergymnasial utbildning. Denna ut-
bildningsnivå var som förväntat vanligast bland de nytillkomna.  
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Figur 30. Utbildningsnivåer hos anställda i Mjärdevi. Källa: PLACE. 

Utbytet av personal med omgivningen har med andra ord bidragit till Mjär-
devis snabba omvandling med avseende på den generella utbildningsnivån. 
Vid en jämförelse med utbildningsnivåerna i Kista kan tydliga skillnader 
observeras. Den nya arbetskraften i Mjärdevi hade en högre utbildningsnivå 
än vad den hade i Kista. Mjärdevis lämnande arbetskraft hade däremot delvis 
en lägre utbildningsnivå än Kistas. 
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Figur 31. Utbildningsinriktningar hos anställda i Mjärdevi. Källa: PLACE. 

Utbildning inom teknik och tillverkning var den allra vanligaste utbildnings-
inriktningen hos Mjärdevis arbetskraft, vilket framkommer av figur 31. Ut-
bildning inom data, matematik och naturvetenskap var den näst vanligaste 
inriktningen bland nya på arbetsmarknaden vilket tyder på att rekryteringen 
har följt förändringarna i verksamheterna mot större inslag av exempelvis 
mjukvaruutveckling.  

Även hos stannare var utbildning inom data, matematik samt naturveten-
skap den näst vanligaste inriktningen. Detta skiljer Mjärdevis arbetskraft 
från Kistas, där utbildning inom administration och handel med mera var 
näst vanligast hos både stannare och nytillkomna. Delbranschen handel var 
större i Kista än i Mjärdevi, vilket kan vara en av anledningarna till denna 
skillnad i utbildningsinriktningar. I Mjärdevi var det enbart gruppen nya i 
klustret som hade utbildning inom administration och handel som sin näst 
vanligaste inriktning.  

Allmän utbildning var näst vanligast för båda grupperna av lämnande. 
Detta kan förmodligen vara ett utslag av avvecklingen av mobiltelefontill-
verkningen i Mjärdevi då ett stort antal lågkvalificerade fabriksanställda, 
som troligen till stor del hade allmän utbildning, blev uppsagda. 
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I tabell 22 redovisas de vanligaste utbildningarna i Mjärdevi inom den 
dominerande utbildningsinriktningen, det vill säga teknik och tillverkning. 
Här finns stora likheter med Kista, det är liknande ingenjörsutbildningar som 
är vanligast i båda fallstudieområdena. I Mjärdevi återfanns dock en typ av 
utbildning som var relativt sett ovanligare i Kista, nämligen den yrkesinrik-
tade gymnasieutbildningen i elektroniktekniskt arbete. Detta kan antas vara 
ett utslag av en större tillverkningsorientering i Mjärdevi än i Kista, åtmin-
stone under år 2000.  

Tabell 22. De vanligaste utbildningarna i kategorin teknik och tillverkning, Mjärde-
vi år 2000. 

Utbildningsnivå Utbildningsinriktning Antal anställda 
Högskoleutbildning fyra år, 
yrkesinriktad 

Civilingenjörsutbildning inom  
generell teknik och teknisk fysik 252 
Civilingenjörsutbildning inom  
elektronik, datateknik och automation 179

 Civilingenjörsutbildning inom maskinteknik 73 
Civilingenjörsutbildning inom  
ekonomi och organisation 73

Gymnasial  
påbyggnadsutbildning 

Ingenjörsutbildning inom  
elektronik, datateknik och automation 139 
Ingenjörsutbildning   
övrig/ospecificerad inriktning 70 

Gymnasial utbildning tre år, 
yrkesinriktad Elektronik-, tele- och datatekniskt arbete 100 
Totalt  886 
Källa: PLACE. 
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Interna arbetsplatsbyten inom fallstudieklustren 
I detta avsnitt presenteras omfattningen av den interna rörligheten inom Kis-
ta respektive Mjärdevi. Med tanke på den forskning som lyfter fram den 
lokala rörlighetens betydelse för kunskapsspridning och konkurrenskraft 
(Saxenian 1990, 1994, Angel 1991, Almeida & Kogut 1999, Feldman 1999, 
Pinch & Henry 1999, Breschi & Lissoni 2001b, 2003, Power & Lundmark 
2004) är det intressant att studera omfattningen på den interna rörligheten 
mellan företag i fallstudieklustren. Det är däremot lättare sagt än gjort, även 
med tillgång till detaljerad registerdata. Det har bland annat att göra med att 
det förekommer både verklig och ”skenbar” rörlighet, vilket har diskuterats 
tidigare i avhandlingen. Det uppstår också problem med urvalet eftersom 
populationerna av anställda i klustren ständigt förändras. 

Här undersöks till att börja med hur stor andel av alla anställda i Kista re-
spektive Mjärdevi som bytte både arbetsställe och organisation under tidspe-
rioden 1997 och 2002, se figur 32. Det mått på rörlighet som presenteras i 
figur 32 kan kallas för relativ klusterrörlighet eftersom det visar omfattning-
en av jobbyten mellan två på varandra följande år i relation till antalet indi-
vider som under det senare av dessa två år var anställda inom respektive 
kluster35. Måttet skapar möjligheter att diskutera kopplingar mellan rörlighe-
tens omfattning och exempelvis den allmänna konjunkturen eller olika speci-
fika händelser i de två klustren. Både intern rörlighet inom klustren och 
jobbyten in till Kista respektive Mjärdevi ingår i den relativa rörligheten. 

35 I figuren representeras både individer som har bytt arbetsställe inom något av klustren och 
individer som har gått till ett jobb inom Kista eller Mjärdevi från ett arbetsställe utanför dessa 
områden. De som kommer in till områdena utan att ha varit inne på arbetsmarknaden tidigare 
återfinns dock inte i figuren, eftersom de i strikt mening inte har genomfört ett arbetsställeby-
te.
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Figur 32. Andel individer som har bytt arbetsgivare av totalt antal anställda inom 
IT- och telekomklustren i Kista respektive Mjärdevi. Källa: PLACE. 

Av figur 32 framgår att andelen anställda som har bytt arbetsgivare mellan 
två på varandra följande år har varierat mellan 16 och 25 procent i Kista och 
mellan 14 och 35 procent i Mjärdevi under den studerade tidsperioden. Det 
kan alltså konstateras att rörlighet är en vanlig företeelse i fallstudieområde-
na och något vanligare i dessa områden än i Sverige som helhet, särskilt 
under högkonjunkturåren.36 

I Kista var utvecklingen av rörlighetens omfattning relativt sett jämn över 
perioden med den högsta andelen under 2000-2001 och en tydlig minskning 
2001-2002. I Mjärdevi var andelen som högst under 1998-1999 då den låg 
på hela 35 procent, men detta beror på ett dataproblem som ger ett alltför 
lågt totalt antal anställda år 1999.37 Det är rimligt att anta att den relativa 
rörligheten i Mjärdevi mellan 1998 och 1999 snarare var strax under 25 pro-
cent, precis som under tiden före och efter.  

Det är uppenbart att den relativa rörligheten, som ju inte påverkas av ny-
anställningar av nyutexaminerade studenter eftersom de formellt sett inte har 
bytt jobb, följer konjunktursvängningarna om än med en viss eftersläpning. 
Under högkonjunkturåren 1998-2000 låg rörligheten på drygt 20 procent i 
båda områdena för att under lågkonjunkturåren falla till runt 15 procent. 

I figur 33 redovisas individer som har bytt arbetsställe inom något av de 
studerade klustren som en andel av alla rörliga anställda inom Kista respek-
tive Mjärdevi, det vill säga de individer som redovisades i figur 32.  

                               
36 Uppgifter för Sverige redovisades i kapitel 2, resultaten av olika mätningar av rörlighetens 
omfattning skiljer sig åt men ligger generellt sett lägre än den uppmätta rörligheten hos an-
ställda i Kista och Mjärdevi. 
37 Detta dataproblem förklarades närmare i kapitel 4. 
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Figur 33. Individer som har bytt arbetsställe inom respektive fallstudieområde, som 
andel av alla som har bytt arbetsställe. Källa: PLACE. 

Figur 33 visar en stigande trend av andelen intern rörlighet i Kista mellan 
åren 1997 och 2002. En allt större del av den totala rörligheten under denna 
tidsperiod skedde med andra ord inom klustret. Rörligheten internt inom 
Kista steg även i absoluta tal under tidsperioden, men endast till och med år 
2001.  

I Mjärdevi minskade däremot andelen intern rörlighet mellan åren 1997 
och 2000, för att sedan stiga. Den nedgång i rörlighet inom klustret som kan 
observeras i Mjärdevi under de tre första studerade åren berodde troligen 
delvis på den starka expansionen i klustret. Under dessa år växte Mjärdevi 
med 50 procent om man ser till antalet anställda. Många nya anställda kom 
till området från andra arbetsplatser inom Linköpings kommun och även från 
andra kommuner vilket bidrog till att den interna rörlighetens andel av den 
totala rörligheten minskade. Samtidigt minskade den interna rörligheten även 
i absoluta tal mellan åren 1997 och 2000. Under 2000 till 2002 ökade ande-
len intern rörlighet inom Mjärdevi då övrig rörlighet minskade. Den kluster-
interna rörligheten i Mjärdevi ökade även i absoluta tal mellan 2000 och 
2001, men minskade därefter. 

I slutet av den studerade tidsperioden var andelen klusterintern rörlighet 
som högst i både Kista och Mjärdevi. Ungefär en tredjedel av alla arbetsstäl-
lebyten genomförda av de anställda i klustren skedde då inom respektive 
kluster. Mellan 2000 och 2001 uppnåddes dessutom de högsta värdena för 
intern rörlighet i båda områdena i absoluta tal. Förutom de tänkbara orsaker-
na till detta som redan diskuterats ovan och som har att göra med expansion 
och kontraktion i klustren är det även troligt att uppgången i rörlighet berod-
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de på att mycket arbetskraft omplacerades respektive friställdes under tidigt 
2000-tal då stora omvälvningar skedde inom bland annat Ericsson. 

Stannarnas rörlighet 
Härnäst analyseras intern rörlighet i Kista och Mjärdevi med utgångspunkt i 
ett snävare urval, nämligen bland de ”stannare” som identifierades tidigare i 
kapitlet.

Stannarnas rörlighet mellan arbetsställen i klustren står för en viktig slags 
dynamik. Dessa personer har ofta upparbetade personliga nätverk i klustren 
samt kunskaper och erfarenheter inom IT- och telekom. Det är troligt att de 
på ett bättre sätt kan tillvarata sina kontakter och kunskaper när de förflyttar 
sig mellan olika arbetsplatser inom ett kluster än om de söker sig någon an-
nanstans. Detta har bland annat att göra med att individerna då lättare kan 
upprätthålla den vardagliga, personliga kontakten med sitt lokala nätverk 
genom exempelvis spontana möten eller lunchträffar. 

I Kista har knappt 8000 individer identifierats som stannare, vilket bety-
der att de arbetade i klustret åren 1998, 2000 samt 2002. Dessa individer har 
alltså under dessa år varit anställda i Kistaklustret, men det behöver inte 
betyda att de har varit kvar på en och samma arbetsplats.  

I tabell 23 redovisas andelen stannare som var kvar på samma arbetsplats 
och företag år 2002 som 1998 samt andelar stannare som mellan dessa år 
hade bytt arbetsställeidentitet eller organisationsnummer eller både och. Av 
tabellen framkommer att knappt två tredjedelar av Kistas stannare, nästan 
5000 individer, arbetade på samma arbetsställe och organisation år 2002 som 
1998.  

Tabell 23. Rörlighet mellan år 1998 och 2002 bland Kistas “stannare”. 

Antal stannare Andel stannare 
Samma organisation, samma arbetsställe 4 911  64 %  
Samma organisation, bytt arbetsställe 432  6 %  
Bytt organisation, samma arbetsställe 593  8 %  
Bytt organisation, bytt arbetsställe 1 680  22 %  
 varav ”självständiga” byten  1 212  16 % 
Totalt 7 616  100 %  
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 

En dryg femtedel av stannarna har under den studerade tidsperioden bytt 
både organisation och arbetsställe. Utav dessa individer var det knappt 500 
vars jobbyten genomfördes inom större flöden mellan två specifika arbets-
ställen. De flyttade mellan två olika arbetsställen i sällskap med minst hund-
ra andra anställda.38 Detta utgör en indikation för hur stor del av arbetsställe-

38 Enligt egen granskning av PLACE-data. 



Rörlighet ur klusterperspektiv 

153

bytena som kan tänkas vara orsakade av någon sorts organisatorisk föränd-
ring, respektive vara frivilliga och individuella. När de större flödena räknats 
bort blir andelen stannare som genomfört mer självständiga jobbyten istället 
16 procent.

Därutöver genomförde 6 procent av stannarna jobbyten inom en organisa-
tion. Rörligheten inom en organisation kan, men behöver inte vara frivillig. 
Detta är en form av rörlighet som kan vara gynnsam för det aktuella företa-
get, men den ger troligen inte samma positiva effekter för klustret som ett 
byte av både organisation och arbetsställe.  

Ytterligare 8 procent av stannarna i Kista bytte organisation men inte ar-
betsställe. Troligen är detta ett resultat av omorganisationer eller uppköp och 
det är sannolikt att de berörda individerna arbetade kvar på sin vanliga ar-
betsplats trots att organisationsnumret hade ändrats.  

Det är viktigt att påpeka att stannarna kan ha bytt jobb flera gånger under 
den studerade tidsperioden men att det i tabellen enbart syns som ett jobby-
te.39 Detta har att göra med att ett startår (1998) och ett slutår (2002) jämförs 
med varandra och under tiden kan en individ ha genomfört flera arbetsplats-
byten. 

39 Antalet arbetsplatsbyten per individ under den studerade tidsperioden redovisades i kapitel 
5.
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I Mjärdevi har knappt 1500 personer identifierats som stannare, det vill 
säga anställda i området under alla tre analysåren. Även för dessa personer 
jämfördes både organisationsnummer och CFAR-nummer för åren 1998 och 
2002 med varandra i syfte att se hur många det var som hade bytt jobb minst 
en gång under denna tidsperiod. Resultatet redovisas i tabell 24. 

Tabell 24. Rörlighet mellan år 1998 och 2002 bland ”stannare” i Mjärdevi. 

 Antal stannare Andel stannare 
Samma organisation, samma arbetsställe 264  18 %  
Samma organisation, bytt arbetsställe 545  37 %  
Bytt organisation, samma arbetsställe 54  3,5 %  
Bytt organisation, bytt arbetsställe 618  41,5 %  
 varav ”självständiga” byten  248  17 % 
Totalt 1 481  100 % 
Källa: Egen bearbetning av PLACE-data. 

Av tabell 24 framgår det att drygt 40 procent av Mjärdevis stannare hade 
bytt både organisation och arbetsställe mellan åren 1998 och 2002. Denna 
siffra är avsevärt större än Kistas 24 procent. Det kan med andra ord tolkas 
som att Mjärdevi har varit mer dynamiskt än Kista med avseende på stan-
narnas rörlighet inom klustret. 

En närmare analys av arbetskraftsflödena visar att det nödvändigtvis inte 
behöver vara fallet. Det visar sig nämligen att drygt hälften av de individer 
som hade bytt både arbetsställe och organisation gjorde det inom ett och 
samma flöde mellan två specifika arbetsställen.40 Ett sådant flöde är högst 
troligt orsakat av en omorganisation där både CFAR- och organisationsnum-
ret ändras. Räknar vi bort dessa individer får vi fram en rörlighetsandel på 17 
procent av stannarna, att jämföra med Kistas på motsvarade sätt modifierade 
värde på 16 procent. 

Ett stort antal individer i Mjärdevi har under den studerade tidsperioden 
bytt arbetsställe inom en och samma organisation. Även om en del av dessa 
kan exempelvis frivilligt ha bytt jobb inom ett företag, är det ändå troligt att 
merparten av denna rörlighet är orsakad av större omorganisationer eftersom 
det handlar om så pass många individer.  

40 Enligt egen granskning av PLACE-data. Inga andra flöden av individer mellan arbetsställen 
involverade fler än 100 anställda i ett och samma flöde. 

En mindre andel stannare har bytt organisation utan att byta arbetsställe. 
Som tidigare nämnts kan detta utfall ha att göra med att ens arbetsställe till 
exempel har köpts upp. Det är alltså ytterst troligt att individer med detta 
utfall inte har bytt jobb i strikt mening.  
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Sammanfattningsvis var stannarnas rörlighet i Mjärdevi i paritet med den 
hos Kistas stannare trots Mjärdevis yngre åldersprofil. Drygt 8 av 10 perso-
ner som jobbade i Mjärdevi mellan åren 1998 och 2002 var således antingen 
kvar på samma arbetsställe i slutet som i början av denna tidsperiod, eller 
hade berörts av en omorganisation. Visserligen innebär även omorganisatio-
ner att verksamheter förändras och till exempel nya avdelningar skapas, vil-
ket kan ge positiva effekter på det enskilda företaget. Individrörlighet inom 
en organisation har dock troligen inte samma potential för gynnsamma ef-
fekter i form av till exempel kunskapsspridning som rörlighet mellan två 
olika arbetsplatser kan ha. 

Den ovan redovisade omfattningen av rörlighet där individen byter både 
arbetsställe och organisation är inte direkt jämförbar med de siffror för 
svensk arbetsmarknad totalt sett som har presenterats i kapitel 2. Detta har 
bland annat att göra med att dessa uppgifter inte är justerade för omorganisa-
tioner. Dessutom jämförs för Kista och Mjärdevi ett startår och ett slutår 
under en flerårig tidsperiod, medan siffrorna för hela Sverige är beräknade 
för två på varandra följande år. Det kan dock konstateras att de modifierade 
rörlighetsandelarna på 16 respektive 17 procent tyder på en ganska omfat-
tande frivillig rörlighet. Här rör det sig om personer som med stor sannolik-
het bytt arbetsplats i strikt mening, och gjort det på eget initiativ eller som en 
del i ett mindre flöde av individer. Sannolikt har klusterlokaliseringen med 
många likartade och relaterade företag inom ett litet geografiskt område bi-
dragit till omfattningen av rörlighet. 

Informella regler påverkar rörligheten mellan företagen 
Eftersom förluster av personal till andra företag kan vara kostsamma då vik-
tig kunskap försvinner och rekryteringar måste genomföras finns det incita-
ment för företagen att ingå informella överenskommelser som har till syfte 
att begränsa rörligheten. Nätverksrelationer mellan företag föreslås till ex-
empel kunna leda till att rörlighet hindras (Breschi & Lissoni 2001a).

Informella regler kring rekrytering kan uppstå mellan klusterföretag i och 
med att de ofta är relaterade till varandra och kan träffas på ett enkelt sätt i 
den lokala miljön. Frågan om det förekommer sådana informella regler i 
Kista respektive Mjärdevi belyses här med hjälp av avhandlingens intervju-
studie.
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Bland de intervjuade företagen uppgav en del informanter, men inte alla, 
att de beaktade någon sorts informella regler kring rekrytering av arbetskraft 
från andra företag. Det var exempelvis mycket vanligt att de intervjuade 
företagen uppgav att de låter bli att rekrytera personal från sina kundföretag, 
eftersom den affärsmässiga förbindelsen ansågs vara viktigare för företagen 
än att få anställa en specifik person. 

Finns det någon allmän syn på att rekrytera arbetskraft från varandra?

Det gör det alltid. Jag menar, skulle vi gå ut och rekrytera folk från våra kun-
der till exempel för att vi hittar någon jätteduktig ingenjör någonstans så skul-
le det inte vara särskilt bra för vårt renommé att stjäla, det skulle ju ses som 
att stjäla personal ifrån kunden. Det kan vi ju inte göra. Utan det handlar ju 
om att […] vara väldigt finkänslig. […] För det kan ju skada relationen, om 
man har otur. 

Ett litet Kistaföretag uppgav exempelvis att det fanns mycket tydliga oskriv-
na regler kring rekrytering av personal från andra Kistaföretag man hade 
affärer med, men att rekryteringar mellan relaterade företag ändå kunde gö-
ras om de sköttes på rätt sätt. En öppen diskussion med både den anställde 
och de involverade företagen kunde i vissa fall leda till att potentiellt skadli-
ga rekryteringar kunde genomföras. 

Flera av de Kistaföretag som sa sig vara medvetna om informella spelreg-
ler uppgav dock att detta regelverk inte var specifikt för just Kista utan gäll-
de snarare för hela IT- och telekombranschen. De ansåg med andra ord att 
det inte rörde sig om en lokal överenskommelse utan en branschmässig.  

Många företag i Mjärdevi upplevde å sin sida att det i deras kluster finns 
lokala normer som bland annat hindrar företagen från att handplocka indivi-
der från andra Mjärdeviföretag och erbjuda dem nya tjänster.  

[Det finns en] informell policy att man inte raggar folk av varandra. Man är 
schysst, diplomatisk här. Alltså söker någon person en tjänst här brukar jag 
fråga – vet din arbetsgivare om att du har sökt. Så brukar jag ringa tillbaka 
[till kandidatens arbetsgivare och berätta att] jag har en här som har sökt. Li-
kadant så väntar jag mig att de gör så mot mig också. Lite ”Gnosjö” på något 
sätt, vinna – vinna. 

Några Mjärdeviföretag uppgav dock att man relativt enkelt kunde gå runt 
dessa normer om man behövde rekrytera någon med en specifik bakgrund 
från ett särskilt Mjärdeviföretag. Till exempel kunde man då utforma en 
riktad annons med en detaljerad specificering av önskvärda meriter. De indi-
vider som svarade på denna annons gjorde det i sådana fall på eget initiativ 
och företaget kunde inte anklagas för handplockning eller ”headhunting”. 
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Förekomsten av dessa informella regelverk bekräftar i viss mån hypotesen 
att nätverkande mellan företag kan leda till att arbetskraftens rörlighet be-
gränsas (Breschi & Lissoni 2001a). Många företag uppgav att de undviker 
att rekrytera från sina kundföretag respektive låter bli att handplocka indivi-
der från andra företag i klustret, vilket troligen leder till att all potential för 
rörlighet inte realiseras fullt ut.  

Företagen i Kista ansåg i större utsträckning att de informella reglerna 
gällde för hela branschen, inte enbart Kistaklustret, medan flera företag i 
Mjärdevi ansåg att det fanns lokala informella regler som främst omfattade 
Mjärdeviföretagen. Troligen har denna skillnad att göra med klustrens om-
givningar, där Kista omges av en stor arbetsmarknad inom IT och telekom 
och Mjärdevi snarare utgör en isolerad koncentration av IT- och telekomfö-
retag i sin region. 

Rörlighet och förnyelse i kluster – sammanfattande 
diskussion
I detta kapitel har rörlighet ur ett klusterperspektiv analyserats. Fallstudie-
områdenas utbyte av personal med omgivningen har studerats genom analys 
av stockar och flöden. Intern rörlighet inom Kista och Mjärdevi har studerats 
på två alternativa sätt. 

Det har påvisats att de studerade klustrens utbyte av arbetskraft med om-
givningen troligen har varit en viktig faktor i förnyelsen av områdena i rikt-
ningen från tillverkningsorienterade till tjänste- och systemutvecklingsorien-
terade samt kunskapsintensiva verksamheter under sent 1990-tal och tidigt 
2000-tal. För att klustren i Kista och Mjärdevi ska fortsätta vara konkurrens-
kraftiga och utvecklas är det viktigt att denna förändringsprocess pågår i takt 
med att företagens villkor och därmed behov av kompetens förändras.  

Uppsättningen av utbildningsnivåer och i viss mån utbildningsinriktningar 
i de studerade klustren har förändrats tack vare utbytet av arbetskraft med 
omgivningen. Nytillkomna individer har haft högre utbildningsnivå än både 
stannande och lämnande individer i både Kista och Mjärdevi. Därtill har det 
bland nytillkomna individer varit vanligare med utbildningar inom data, 
matematik och naturvetenskap, utbildningar som representerar kompetens-
områden som har blivit mer och mer viktiga för IT- och telekomföretagen 
under den studerade tidsperioden. 

Vidare har det visats att skillnaden i storlek på den lokala, specialiserade 
arbetsmarknaden samt den omgivande arbetsmarknadens storlek påverkar 
flödena av arbetskraft. Kista är flerfaldigt större än Mjärdevi och ligger i 
Stockholms kommun, det vill säga gynnas av en stor och diversifierad omgi-
vande arbetsmarknad. Mjärdevi ligger visserligen i Sveriges femte största 
kommun vad gäller antalet invånare, men omges ändå av en mycket mindre 



Arbetskraftens rörlighet och klusterdynamik 

158

arbetsmarknad. Analysen har visat att under den studerade tidsperioden har 
Kista haft ett relativt sett större utbyte med andra arbetsställen inom kom-
munen och länet än Mjärdevi. Med andra ord har Kista tagit emot mer ar-
betskraft som tidigare arbetat inom den region klustret tillhör än Mjärdevi, 
och den arbetskraft som har lämnat Kista har i större utsträckning arbetat 
kvar inom regionen. Detta tyder på att det kan vara svårare att hitta kompe-
tent arbetskraft inom regionen för Mjärdeviföretagen. Likaså har de som 
lämnade Mjärdevi troligen haft mindre möjligheter att arbeta kvar inom re-
gionen än de som lämnade Kista. 

Det kan trots allt ses som positivt för Mjärdevi att arbetskraft i större ut-
sträckning än i Kista rekryteras från flera håll än bara den regionala arbets-
marknaden. Det medför att nya influenser har möjligheten att komma in 
utifrån via rörlighet av arbetskraft. Däremot kan det anses vara mindre posi-
tivt att nästan en femtedel av den arbetskraft som lämnade Mjärdevi år 2000 
inte arbetade kvar i länet eftersom det har medfört att kompetens har för-
svunnit från regionen istället för att spridas inom den. Denna nackdel kan 
dock uppvägas av de eventuella kontakter som kan knytas mellan företag i 
olika regioner via individer som tidigare har varit arbetskamrater. 

Den interna rörligheten inom de studerade klustren kan anses ha varit re-
lativt omfattande. Av de individer som hade arbetat i Kista respektive Mjär-
devi under alla undersökta år var det 16 respektive 17 procent som hade bytt 
arbetsställe mellan 1998 och 2002, då större arbetskraftsflöden som hade 
skett mellan vissa arbetsplatser räknades bort. Båda klustren hade alltså un-
gefär samma omfattning av intern rörlighet, trots att Mjärdevi hade yngre 
arbetskraft. Det är sannolikt att effekten av de yngres högre rörlighet i Mjär-
devi uppvägdes i Kista av effekterna av klustrets storlek samt mer varierade 
sammansättning.

Flertalet av de anställda i klustren var icke desto mindre troligen kvar på 
samma arbetsplats under den studerade tidsperioden. Detta tyder på en viss 
stabilitet på de lokala arbetsmarknaderna i klustren.  

En grundläggande stabilitet är emellertid också viktig för klustrens ut-
veckling, eftersom rörligheten till exempel innebär kostnader och kan skapa 
störningar i företagens verksamheter (Carnoy et al 1997, Abbasi & Hollman 
2000, Lawton Smith & Waters 2005). Företagens informella överenskom-
melser kring rekrytering från varandra kan tolkas som ett tecken på att före-
tagen har försökt begränsa rörlighet som kan vara skadlig för deras verksam-
heter.

Det är tänkbart att det teoretiskt sett finns en större potential för rörlighet 
inom de studerade klustren än vad som har påvisats. Arbetsmarknaderna i 
Kista och Mjärdevi är koncentrerade i rummet och specialiserade kring en 
uppsättning kompetenser, vilket borde ge stora möjligheter till utbyte av 
arbetskraft företagen emellan. Detta skulle i sin tur kunna generera mer dy-
namik och nytänkande i klustren.  
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Många teoretiska resonemang tar dock sin utgångspunkt i de processer 
som kan observeras Silicon Valley, eller andra liknande områden. Som det 
har påpekats tidigare kan det emellertid anses vara mindre relevant att jämfö-
ra arbetskraftsrörligheten i Kista eller Mjärdevi med den i Silicon Valley, 
eftersom klustret i Silicon Valley har utvecklats under så pass unika förut-
sättningar. Det är tveksamt om en lika omfattande arbetskraftsrörlighet som 
den som förefaller finnas i Silicon Valley någonsin skulle kunna uppnås i 
något svenskt kluster. 
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8. Sammanfattande slutsatser 

I detta avslutande kapitel sammanfattas avhandlingens viktigaste resultat. 
Därefter diskuteras vilka teoretiska slutsatser som kan dras från studien av 
rörlighet i Kista och Mjärdevi. Vidare presenteras studiens policyimplikatio-
ner.

Arbetskraftens rörlighet i kluster har i denna avhandling studerats ur tre 
olika perspektiv, individ-, företags- och klusterperspektivet. Avhandlingens 
huvudsakliga syfte har varit att fördjupa kunskapen om rörlighet i kluster i 
en svensk kontext genom en analys av rörligheten ur de tre perspektiven. En 
komparativ fallstudiemetod har använts och både kvantitativa och kvalitativa 
data från fallstudieområdena har presenterats och analyserats.  

I begreppet arbetskraftsrörlighet ingår många olika typer av förflyttningar 
som individer kan göra på arbetsmarknaden, vilket komplicerar analysen av 
rörlighet. Ofta är det dessutom svårt att avgöra orsakerna till ett visst obser-
verat flöde mellan arbetsplatser och därmed kategorisera det på adekvat sätt. 

Till att börja med förekommer det förflyttningar mellan arbetsställen som 
ser ut som individrörlighet, men som i själva verket kan beskrivas som en 
sorts ”skenbar” rörlighet. Exempel på den här typen av rörlighet är när ett 
arbetsställe vid en omorganisation eller ett företagsuppköp byter SNI-kod 
utan att verksamheten i grunden har förändrats. Detta innebär att arbetsstället 
får en ny arbetsställeidentitet medan de anställda arbetar kvar i samma loka-
ler och med samma medarbetare.  

Det är troligt att en stor del av den rörlighet som kan observeras på ar-
betsmarknaden i själva verket är orsakad av olika slags omorganisationer 
(Graversen et al 2002). Detta har inte minst kunnat observeras vid studiet av 
rörligheten i Kista och Mjärdevi. Många interna jobbyten inom områdena 
har skett i samband med stora arbetskraftsflöden mellan specifika arbetsplat-
ser, se kapitel 7. En sådan skenbar rörlighet kan antas ha små effekter av det 
slaget som annars förknippas med individrörlighet, det vill säga kunskaps-
överföring, ökad dynamik och breddade kontaktnät (Andersson & Tegsjö 
2006b). Likväl är den svår att skilja från annan rörlighet vid analyser av re-
gisterdata.

Vidare kan rörlighet skapas när anställda sägs upp från ett arbetsställe och 
därefter börjar på ett nytt jobb. I sådana fall kan rörligheten sägas vara ofri-
villig eftersom den har orsakats av ett organisationsbeslut, men den kan trots 
det medföra positiva effekter om individen lyckas hitta ett nytt relevant arbe-
te. Vid användning av registerdata kan det i praktiken vara svårt att skilja på 
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rörlighet orsakad av ett frivilligt, individuellt beslut att byta arbetsplats, re-
spektive rörlighet som är ett resultat av att en individ har sagts upp. Till ex-
empel är det i de studerade klustren relativt vanligt att uppsagda individer 
erhåller avgångsvederlag och om de hittar ett nytt jobb innan de tvingas ut i 
arbetslöshet går det inte att se att de har drabbats av en uppsägning.  

En annan orsak till rörlighet kan vara att en individ har blivit erbjuden ett 
nytt jobb utan att själv aktivt ha sökt det. I rekryteringssammanhang före-
kommer det till exempel så kallad handplockning där utvalda individer kon-
taktas med erbjudande om ett nytt arbete och lockas över till en ny arbetsgi-
vare, se kapitel 6. Att en sådan process ligger bakom ett jobbyte är i princip 
omöjligt att se i ett datamaterial.  

De olika direkta orsakerna till rörlighetshändelser är viktiga att ha i åtanke 
när man analyserar flöden av arbetskraft, trots att det aldrig är enkelt att ur-
skilja vilken orsak som ligger bakom en viss individs förflyttning på arbets-
marknaden.

Rörlighet ur individperspektiv  
Rörlighetens huvudaktörer kan sägas vara de individer som tar steget och 
byter arbetsplats. Huruvida en individ byter jobb eller inte kan som tidigare 
nämnts vara ett resultat av individers egna överväganden och/eller olika or-
ganisationsbeslut. Individuella egenskaper, till exempel ålder, familjesitua-
tion, kön och utbildning kan påverka benägenheten till rörlighet. Tre aspek-
ter av rörlighet ur individperspektiv har analyserats i fallstudieklustren; frå-
gan om hur vanligt det är att individerna anställda i Kista och Mjärdevi byter 
jobb, sambanden mellan individuella faktorer och benägenheten till jobbyte 
samt rörlighetens påverkan på löneutvecklingen. När det gäller individernas 
arbetsplatsbyten gör dock avhandlingen inte några anspråk på att vara hel-
täckande eftersom frågan inte har utgjort huvudfokus för studien. 

Internt i fallstudieklustren har cirka en fjärdedel av de anställda bytt jobb 
en eller flera gånger under den studerade femårsperioden. Detta resultat kan 
exempelvis jämföras med rörlighet i det brittiska motorsportklustret där lika 
många, alltså en fjärdedel av individerna, uppskattningsvis byter jobb under 
ett enda år (Henry & Pinch 2000). Vid denna jämförelse framstår Kista och 
Mjärdevi som relativt stabila lokala arbetsmarknader, vilket dock är förvän-
tat med tanke på de skilda förutsättningarna. 

Av de individuella egenskaperna förefaller ålder vara den egenskap som 
har starkast samband med benägenheten till jobbyte. Både på den svenska 
arbetsmarknaden totalt sett och i de studerade klustren är det ett tydligt 
mönster att rörligheten avtar med stigande ålder, vilket kan ses som en indi-
kation på att livscykelhändelser som exempelvis familjebildning minskar 
benägenheten till rörlighet.  
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I Kista förefaller det även finnas ett samband mellan kön och rörlighet. 
Kvinnorna i alla studerade åldersgrupper var mer rörliga än männen. Detta 
kan bero på att kvinnor i Kista oftare arbetar med administration medan 
männen oftare återfinns exempelvis inom produktutveckling och på ledande 
positioner. I Mjärdevi kunde emellertid inget tydligt samband mellan kön 
och benägenheten till rörlighet etableras. 

Mellan utbildningsnivå och rörlighet kunde relativt starka negativa sam-
band observeras i Kista och i ännu högre grad i Mjärdevi. Det var med andra 
ord vanligare för individer med lägre utbildningsnivåer att byta jobb. 

För individers del finns det både potentiella risker och vinster att hämta 
vid ett jobbyte. En tänkbar positiv effekt av rörlighet kan vara en löneök-
ning, som delvis kan tolkas som en premie för den risk en individ tar när den 
byter jobb.  

I Kista identifierades ett positivt samband mellan rörlighet och löneut-
veckling, jobbyte gav alltså bättre löneutveckling än om man var kvar på ett 
och samma arbetsställe. Resultaten från Mjärdevi pekade snarare mot ett 
negativt samband mellan löneutveckling och rörlighet.   

Löneutvecklingen i samband med jobbyte kan sannolikt vara en indika-
tion på frivilligheten i rörligheten samt rörlighetens gynnsamhet. Den kan 
också vara ett utslag av hur väl matchningen mellan arbetskraft och arbetsgi-
vare fungerar.

Av det följer att rörligheten i Kista har varit gynnsammare än i Mjärdevi, 
åtminstone på individnivån. Det är exempelvis tänkbart att Kistas storlek har 
haft en positiv inverkan på matchningsmöjligheterna och därmed bidragit till 
en bättre löneutveckling än i Mjärdevi. Det är också sannolikt att Mjärdevi 
har haft en större andel skenbar rörlighet än Kista vilket kan ha påverkat 
resultaten till Mjärdevis nackdel. 

Rörlighet ur företagsperspektiv 
De enskilda företagen och deras agerande är en viktig faktor som påverkar 
omfattningen av individers rörlighet mellan arbetsplatser. Arbetskraften på-
verkas direkt av företagens policys och handlingar. Särskilt de stora och 
dominerande företagens agerande kan få ett stort genomslag på den lokala 
arbetsmarknaden, som i fallet med Ericssons utveckling under den studerade 
tidsperioden. Företagen påverkas i sin tur i mångt och mycket av den gene-
rella konjunkturen samt utvecklingen i den egna branschen.  

Företagens tillvägagångssätt vid rekrytering är en av de viktigare fakto-
rerna som påverkar rörligheten eftersom rekryteringsprocessen är avgörande 
för vilka kandidater man får till en tjänst och följaktligen kan välja mellan 
(Granovetter 1974, 1995). Flertalet av intervjustudiens företag uppgav att de 
oftast rekryterar genom kontakter, exempelvis genom de anställdas rekom-
mendationer. På vissa företag förekom det till och med bonussystem där 
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belöning utföll till en anställd då denne hade gett ett tips om en kandidat som 
senare blev anställd.  

Eftersom de informella rekryteringssätten var så pass vanliga kan man 
förvänta sig en hög andel lokal rekrytering inom fallstudieklustren, vilket har 
att göra med att individers nätverk i stor utsträckning är lokala (Hanson & 
Pratt 1992). De intervjuade Mjärdeviföretagen bekräftade i viss mån detta 
antagande, eftersom många av dem uppgav att de rekryterar personal från 
andra företag inom klustret. Informanterna på Kistaföretagen menade dock 
att man inte ser Kista som sitt primära upptagningsområde, utan snarare sö-
ker efter anställda i hela Stockholmsregionen.  

En statistisk analys visade dock att företagen i Kista och Mjärdevi i ge-
nomsnitt var ungefär lika benägna att rekrytera lokalt, det vill säga från 
andra klusterföretag. Under högkonjunkturåren rekryterades 13 respektive 
15 procent av personalen inom respektive kluster, under lågkonjunkturåren 
steg andelarna till 36 respektive 35 procent. Den lokala rekryteringen kan 
därför anses vara relativt omfattande, särskilt med tanke på att det i Kista 
enbart fanns fyra procent av Sveriges anställda inom IT- och telekom och i 
Mjärdevi en procent. 

Genom sina rekryteringsstrategier har företagen god kontroll över inflödet 
av individer till verksamheten. Utflödet kan däremot vara mindre påverkbart. 
Många intervjuade företag upplevde det som att alltför hög rörlighet av per-
sonal skulle vara ett större problem än alltför låg personalomsättning, varför 
fokus riktades mot åtgärder för att behålla den personal man har och skapa 
en lojalitetskänsla gentemot företaget. Flertalet av de intervjuade företagen 
uppgav att de försöker få de anställda att vilja stanna kvar genom olika per-
sonalpolitiska medel, till exempel genom att erbjuda bra villkor och en god 
arbetsmiljö. Några större företag uppgav också att man kan använda ekono-
miska medel för att få de anställda att stanna kvar på företaget.  

Ett företag som dock agerade aktivt för att öka sin personalomsättning var 
Ericsson, som har en dominerande ställning i både Kista och Mjärdevi. Före-
taget genomförde under år 2006 ett så kallat omställningsprogram där an-
ställda i åldersgruppen 35-50 år erbjöds ett avgångsvederlag om de sa upp 
sig frivilligt. Företaget hoppades genom detta program på en ökning av per-
sonalomsättningen från en till tre procent per år (Näringsliv24 2006). Som 
främsta orsak till denna policy uppgavs att åldersstrukturen på Ericsson inte 
var optimal, det vill säga man ansåg att man hade för få yngre anställda. 

Företagens hantering av uppsägningar kan i vissa fall verka begränsande 
på arbetskraftsrörlighet. Den höga rörligheten i Silicon Valley tillskrivs ex-
empelvis bland annat det faktum att företagen där har små möjligheter att 
ingå avtal med sina anställda som begränsar deras möjligheter att använda 
deras kunskaper och kontakter efter att de har lämnat företaget (Hyde 1998, 
2003, Gilson 1999). 

Bland de intervjuade företagen var det mycket vanligt att använda sig av 
den här typen av avtal, exempelvis ”non-disclosure agreements”. Även kon-
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kurrenshämmande klausuler och så kallade ”non-poaching agreements” fö-
rekom enligt informanterna. Dessa avtal är främst avsedda att skydda företa-
get och dess kunskap, men kan hävdas vara begränsande för rörligheten ef-
tersom de anställda i många fall inte ges full frihet efter att deras anställning 
har upphört.  

De effekter av rörlighet ur ett företagsperspektiv som särskilt har studerats 
i denna avhandling är påverkan på företagets nätverk och kunskapsutveck-
ling. Det har visats att ett företags kontaktnät kan utvidgas både när någon ur 
personalstyrkan slutar och när en ny individ anställs.  

Vid en rekrytering får det rekryterande företaget tillgång till den nyan-
ställdes kontaktnät. Vissa intervjuade företag uppgav till och med att de hade 
anställt specifika individer just på grund av deras kontakter som företaget 
bedömde var nödvändiga för verksamheten. Till exempel hade en individ 
anställts för att sälja in en produkt via bearbetning av sina kontakter från 
tidigare anställningar. En vanligare inställning bland företagen var emellertid 
att man sätter värde på den nyanställde individens kontakter, men verkar inte 
aktivt för att utnyttja dem, utan säger att de får komma till användning på ett 
naturligt sätt.  

En uppsägning kan gynna företaget genom att man kan få en ambassadör 
ute hos ett annat företag, någon som vet vad den tidigare arbetsgivaren står 
för och förhoppningsvis har mycket gott att säga om den. På så sätt kan till 
och med nya affärsförbindelser skapas, detta var dock ganska ovanligt.  

Effekterna av rekrytering på kunskapsutvecklingen upplevdes av företa-
gen inte alls vara lika omfattande som litteraturen på området hävdar. Bland 
de intervjuade företagen var specifik kunskap ibland något som de medvetet 
sökte när de rekryterade, för att fylla kunskapsluckor som identifierats inom 
företaget. Det var dock vanligare att företagen sökte en viss grundkompetens 
men vid rekryteringen la tonvikten på andra aspekter, som exempelvis kan-
didaternas attityder eller personliga egenskaper. Det förekom ofta att indivi-
der i princip anställdes enbart som resursförstärkning, det vill säga varken 
för sitt kontaktnät eller för sina specialkunskaper. Även i sådana fall kan 
rörligheten ha påverkat företagets kunskapsutveckling och kontaktnät, men 
på ett mindre uppenbart sätt.  

Möjligen kan man se dessa resultat som en bekräftelse på teserna om att 
potentialen för kunskapsöverföring vid rekrytering ökar ju större skillnad det 
är mellan företagets verksamhet och individens kunskap (Song et al 2003). 
Det förefaller också som att de studerade företagen hade olika kapacitet och 
intresse för att tillgodogöra sig ny kunskap, vilket ligger i linje med tidigare 
resultat (Madsen et al 2003). 

Beroende på hur bra ett företag är på att dokumentera och skydda kunskap 
som byggs upp i verksamheten kan effekterna av att någon slutar eller sägs 
upp vara olika skadliga. I vissa intervjuade företag fanns det strukturer och 
rutiner för att sprida kunskap inom organisationen samt dokumentera och 
formalisera kunskapen. Andra företag däremot hade inga direkta tillväga-
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gångssätt för att dokumentera sin kunskap, men ofta upplevdes det inte som 
ett problem eftersom man inte heller hade någon större personalomsättning.  

De flesta företag tillämpade dock som redan nämnts någon form av avtal 
eller tystnadsplikt där de anställda förbands att inte avslöja vissa typer av 
information när de byter arbetsgivare. Därutöver tillämpade några företag 
ibland ytterligare åtgärder, exempelvis ”garden leave” eller karantän för 
individer som sagt upp sig, i syfte att skydda verksamheten. En vanlig åsikt 
bland företagen var emellertid att det skulle vara svårt att bevisa avtalsbrott 
även om man skulle misstänka att en tidigare anställd har utnyttjat sina kun-
skaper på ett otillåtet sätt.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att för företag verkar dynamik 
genom personalrörlighet vara något man inte alltid är intresserad av. Rörlig-
het kan till exempel innebära extra kostnader för rekrytering och inlärning 
samt medföra kunskapsförluster. På ett generellt plan kunde flera informan-
ter se fördelar med arbetskraftsrörlighet, men när det gällde det egna företa-
get ville flertalet helst se en låg personalomsättning och att verksamheten 
hölls stabil.

Rörlighet ur klusterperspektiv 
Enligt kluster- och agglomerationsforskningen utgör en koncentrerad och 
specialiserad arbetsmarknad av den typ som finns i kluster en viktig konkur-
rensfördel (Saxenian 1990, 1994, Almeida & Kogut 1999, Malmberg 2002). 
Den här sortens arbetsmarknad anses vara fördelaktig eftersom den kan ska-
pa potential för en rörlighet av individer mellan arbetsplatser som är större 
än på arbetsmarknaden i genomsnitt (Carnoy et al 1997, Eriksson et al 2007, 
kommande). Arbetskraftsrörlighet kan i sin tur bidra till att höja konkurrens-
kraften genom att den utgör en effektiv kanal för spridning av kunskap, erfa-
renheter och kontakter inom klustret (Angel 1991, Feldman 1999, Henry & 
Pinch 2000, Lawton Smith & Waters 2005). Fastän andra sådana kanaler 
existerar – till exempel formella och informella nätverk, affärsmässiga utby-
ten och projektsamarbeten – kan rörlighet anses ha en särställning i och med 
att den innebär en överföring av en individs hela samlade kunskap samt upp-
arbetade kontaktnät från ett företag till ett annat. 

Den interna rörligheten i fallstudieklustren visades ha varit relativt omfat-
tande under den studerade tidsperioden. En ansenlig del av denna rörlighet 
skedde dock i stora flöden mellan specifika arbetsplatser, vilket tyder på att 
omorganisationer troligen har varit orsaken till en del av arbetsplatsbytena. 
Rensat för skenbar rörlighet konstaterades att 16 procent av de individer som 
under perioden 1998-2002 arbetade i Kista bytte arbetsplats under denna 
tidsperiod. Motsvarande andel för Mjärdevi var 17 procent. 

I studien har även flöden av arbetskraft mellan klustren och deras omgiv-
ning analyserats eftersom det för ett klusters utveckling troligen är lika vik-
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tigt med kontakter och kunskapsutbyte mellan klustret och dess omvärld som 
med intern dynamik (Bathelt et al 2004, Maskell et al 2006).  

Personalomsättningen på klusternivå påvisades vara relativt omfattande 
samt beroende av konjunkturläget. Inflödena av personal från IT- och tele-
kombranschen utanför klustren var stabila under den studerade tidsperioden, 
medan inflödena av individer som stått utanför arbetsmarknaden samt arbetat 
i andra branscher minskade kraftigt då branschen gick in i en lågkonjunktur.  

Resultaten tyder på att Kista klarade lågkonjunkturen under det tidiga 
2000-talet bättre än Mjärdevi. Utflödet av arbetskraft från Kista ökade mar-
ginellt under perioden, medan utflödet från Mjärdevi mer än fördubblades. 
En relativt stor del av de individer som lämnade respektive kluster fortsatte 
att arbeta inom IT och telekom vilket kan sägas vara positivt för kunskaps-
spridningen i branschen. 

Arbetskraftsrörligheten visades ha bidragit till uppgraderingen av de for-
mella kompetenserna i både Kista och Mjärdevi. Troligen har rörligheten 
därmed varit viktig i klustrens omvandling från tillverkningsorienterade till 
inriktade mot systemutveckling och tjänsteproduktion. Bland individer som 
under perioden kommit till klustren har exempelvis eftergymnasial utbild-
ning och forskarutbildning varit mycket vanligare än hos de individer som 
lämnat områdena. Nytillkomna individer har dessutom genomgått utbild-
ningar inom data, matematik och naturvetenskap i större utsträckning än 
lämnande individer. 

Trots att det i kluster sannolikt finns en stor potential för rörlighet av per-
sonal kan omfattningen av rörlighet även begränsas av informella regler. 
Bland de intervjuade företagen var det exempelvis många som uppgav att de 
är återhållsamma vad gäller rekrytering från sina kundföretag, eftersom det 
skulle kunna skada viktiga affärsrelationer. Enligt informanterna från Kista 
var det dock en norm som gällde generellt i branschen snarare än enbart i 
klustret. I Mjärdevi sa sig däremot många företag undvika handplockning 
från andra Mjärdeviföretag på grund av en sorts lokal hederskodex. 

Teoretiska slutsatser 
Avhandlingens huvudsakliga frågeställning om huruvida arbetskraftsrörlig-
heten kan betraktas som en klusterfördel har fått ett sammansatt svar. Det 
kan konstateras att omfattningen av rörlighet troligen är något högre i fall-
studieklustren än på arbetsmarknaden i genomsnitt. Till viss del kan det dock 
bero på en relativt ung åldersstruktur i både Kista och Mjärdevi.  

Sannolikt utgör snarare själva potentialen för rörlighet en konkurrensför-
del för företagen i de studerade klustren. Eftersom det i kluster både finns 
många likartade arbetsgivare och många kvalificerade individer kan möjlig-
heten att på ett smidigt sätt byta jobb respektive ersätta sin personal betraktas 
som en extra försäkring för arbetskraften och företagen. 
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Företagsstrukturen i fallstudieområdena kan sägas inverka begränsande på 
omfattningen av rörlighet. Detta har att göra med att flertalet anställda i båda 
klustren arbetar vid det enskilt största företaget som bevisligen har ytterst låg 
personalomsättning, vilket bland annat har adresserats med ett omställnings-
program. Det är alltså inte enbart klusterlokaliseringen i sig som avgör om-
fattningen av rörlighet utan även företagsstrukturen.  

Studiens resultat ger ett visst stöd åt teorierna kring nätverksrelationernas 
begränsande inverkan på rörlighet. Många intervjuade företag menade ex-
empelvis att de inte skulle genomföra en rekrytering som skulle kunna skada 
en affärsrelation med en kund. Detta är dock en rörlighetsbegränsande faktor 
som inte enbart berör företag i kluster utan alla relaterade företag som har 
återkommande utbyten med varandra. 

De informella rekryteringsprocesserna har visat sig vara vanligt före-
kommande i fallstudieklustren. Det är tänkbart att företagens möjligheter att 
rekrytera genom kontakter utgör en viktigare klusterfördel i Kista och Mjär-
devi än en högre rörlighet av personalen i sig. Informell rekrytering har visat 
sig vara kvalitativt bättre än andra former av rekrytering; den resulterar till 
exempel i att man hittar medarbetare som är mer nöjda med sin arbetssitua-
tion och har högre produktivitet (Reid 1972, Breaugh 1981, Taber & Hend-
ricks 2003).

I kluster finns större möjligheter att upprätthålla informella nätverk och 
utbyta information än om företagen ligger mer utspridda eftersom individer 
enklare kan mötas ansikte mot ansikte. I dessa informella nätverk kan även 
information om arbetstillfällen samt individers kvalifikationer och intressen 
spridas, vilket ger företagen goda möjligheter att regelbundet använda sig av 
informella rekryteringsprocesser. 

När man betraktar allt positivt som skrivs om rörlighet, är det lätt att få in-
trycket att så mycket rörlighet som möjligt är önskvärt i ett kluster eftersom 
det skapar mest dynamik och kunskapsspridning vilket i sin tur leder till 
innovationer och tillväxt. Det är emellertid så att avsaknaden av rörlighet 
eller orörlighet i själva verket lika gärna kan beskrivas som stabilitet (Fur-
åker 2004). Både verksamheter och individer behöver stabilitet för att funge-
ra och utvecklas (Håkansson & Johanson 1992). Ständig rörlighet kan alltså 
inte anses vara gynnsam för någon.  

En alltför stor rörlighet skulle i extremfallet leda till att ingen kunskap 
skulle kunna byggas upp – alla skulle hela tiden vara nyanställda, det skulle 
inte finnas någon att fråga om tidigare erfarenheter och så vidare. Rörlighe-
tens gynnsamma effekter verkar sålunda enbart upp till en viss gräns. Vart 
den gränsen går är däremot svårt att etablera empiriskt. 

I en tidigare studie av databranschen i Sverige har det kunnat konstateras 
att en medelhög rörlighet av högutbildade individer, det vill säga varken för 
hög eller för låg rörlighetsgrad, troligen har en gynnsam effekt på arbetspro-
duktiviteten (Wictorin 2007).
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Vissa företag i avhandlingens intervjustudie har dessutom uttalat sig kring 
vad deras idealiska nivå på personalomsättning skulle kunna vara, ofta upp-
gavs siffror på runt fem procent. Det är emellertid inte säkert att det som 
uppfattas som optimal personalomsättning av ett företag är det som är mest 
gynnsamt för ett kluster och den samling av företag som finns där. 

Den optimala nivån av rörlighet tenderar troligen även att variera med ti-
den – i takt med att verksamheter och kluster utvecklas. Om ett företag eller 
ett kluster exempelvis byter verksamhetsinriktning är det önskvärt med mer 
rörlighet. Förändringstakten i företagen, och med den mängden både önskad 
och faktisk arbetskraftsrörlighet, påverkas i sin tur av faktorer som den gene-
rella konjunkturutvecklingen i samhällsekonomin samt enskilda branschers 
utveckling med cykler av expansion, stabilitet och strukturomvandling. 

Rörlighet ur klusterperspektiv handlar inte heller enbart om kvantitet utan 
även om kvalitet – alltså hur klustret påverkas av olika typer av rörlighet. 
Rörligheten kan vara mer eller mindre gynnsam, vilket bland annat kan bero 
på vilka verksamheter som rörligheten sker emellan och hur mycket potenti-
al för överföring av kunskap det finns.  

Rörlighetens gynnsamhet kan till exempel bero på hur en individ tas emot 
på sin nya arbetsplats, om den är rekryterad för att lära sig att utföra vissa 
specifika arbetsuppgifter eller för att tillföra sina erfarenheter och lösa pro-
blem med hjälp av hela sitt kunskapsbagage. Olika organisationer har sanno-
likt olika behov av och förmåga att ta tillvara ny kunskap (Madsen et al 
2003).  

Uppskattningarna av rörlighetens omfattning ger med andra ord troligen 
inte hela bilden av arbetsplatsbytenas påverkan på utveckling och konkur-
renskraft. Detaljerade studier av enskilda jobbyten och individers karriärvä-
gar skulle kunna ge mer kunskap kring de kvalitativa aspekterna av rörlighet 
och därmed utgöra viktiga bidrag i rörlighetsforskningen. 

Policyimplikationer 
Eftersom arbetskraftens rörlighet kan verka som ett medel för förnyelse kan 
det vara ett alternativ för klusterinitiativ som upplever sina områden som 
alltför statiska eller inlåsta att försöka öka mängden rörlighet. På det sättet 
kan förändringstakten i ett kluster ökas vilket i förlängningen kan ge större 
konkurrenskraft.  

Samarbetsorganisationerna i de studerade klustren föreföll inte lägga sär-
skilt stor vikt vid främjandet av rörlighet av arbetskraften. En anledning till 
detta kan vara att klusterinitiativen, åtminstone inom IT och telekom, både 
har haft ett intresse av att locka stora ankarföretag till sina kluster samtidigt 
som man har velat uppmuntra nyföretagsamhet, konkurrens och dynamik. 
Just när det gäller rörlighet kan dessa mål vara motstridiga eftersom stora 
företag som erbjuder trygga anställningar sällan uppmuntrar till att de an-
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ställda ska röra på sig utanför det egna företaget (Granovetter 1985, Carroll 
& Mayer 1986, Nutek 1998b, Andersson & Tegsjö 2006b, Eriksson et al 
2007, kommande). Om ett stort företag är ekonomiskt starkt samt kan erbju-
da bra villkor och karriärmöjligheter finns det starka incitament för de an-
ställda att arbeta kvar på företaget. 

Handlingsutrymmet för klusterinitiativ som direkt skulle vilja påverka 
mängden individrörlighet i ett kluster förefaller vara begränsat. Det handlar 
istället troligen om ett långsiktigt arbete för att förändra de grundläggande 
strukturerna. Man kan exempelvis arbeta med att locka fler medelstora före-
tag till klustren, eftersom dessa kan generera högre personalomsättning 
(Saxenian 1994, Andersson & Tegsjö 2006b). På längre sikt kan då storleks-
fördelningen bland klusterföretagen förändras och bli mer rörlighetsvänlig.  

Arbetskraftens karakteristika på klusternivå påverkar också omfattningen 
av rörlighet. Yngre arbetskraft tenderar till exempel att röra på sig mer än 
äldre personal, vilket påvisades i Kista och Mjärdevi. Denna faktor kan dock 
vara svår att påverka för ett klusterinitiativ eller en annan samarbetsorganisa-
tion.

Ett annat sätt för klusterinitiativen att arbeta för ökad rörlighet kan exem-
pelvis vara att försöka påverka lagstiftarna i riktningen mot förändringar i 
regelverket på arbetsmarknaden. Attitydpåverkan av de lokala företagens 
chefer och personalavdelningar samt arbetskraften är en annan möjlig väg.  

Utöver intern rörlighet kan dessutom utbytet av arbetskraft mellan klustret 
och resten av arbetsmarknaden, till exempel i den region där klustret finns, 
anses spela en viktig roll för förnyelsen och dynamiken i klustret. Detta ut-
byte påverkas sannolikt av klustrets storlek och attraktivitet samt klusterom-
givningens karaktär. Ett stort och varierat kluster har en dragningskraft på 
sin omgivning och kan därigenom ha ett stort inflöde av arbetskraft, även 
från lokala arbetsmarknader som ligger långt bort, vilket visades i analysen 
av Kista.

Omgivningens karaktär påverkar såtillvida att ett kluster som finns i en 
region med många likartade företag även utanför klustret har större möjlig-
heter att ta del av en rörlighet av arbetskraft på regional nivå. Klusteromgiv-
ningens attraktivitet kan också bidra till att locka individer från andra regio-
ner att ta ett jobb i klustret. 

Klusterinitiativen kan därmed indirekt sträva efter högre rörlighet genom 
att stimulera tillväxten och öka attraktiviteten både lokalt i klustret och på 
regional nivå. Upplevd attraktivitet på både kluster- och regionnivå kan på-
verkas genom exempelvis PR-satsningar, något som aktörer i både Kista och 
Mjärdevi samt Stockholm och Linköping använder sig flitigt av.  

Den verkliga attraktiviteten kan dock vara svårare för ett enskilt kluster-
initiativ att göra något åt. Här handlar det om sådant som kommunikations-
möjligheter, utbud av nöjen, fritidsaktiviteter och handel, boendemiljöer, 
utbildningsutbud, invånarnas öppenhet och tolerans samt andra faktorer som 
skapas av många olika aktörer tillsammans över lång tid.  
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På den nationella nivån hörs ibland röster om att rörligheten på den svens-
ka arbetsmarknaden är alltför låg. Det är dock viktigt att vara medveten om 
att det troligen skulle krävas omfattande åtgärder, exempelvis lagförändring-
ar, för att öka mängden rörlighet. Eftersom stabilitet och rörlighet utgör mot-
stridiga mål är det viktigt att båda dessa aspekter tillåts utgöra delar av rör-
lighetsdebatten.

Avslutande diskussion 
Arbetskraftens rörlighet är ett mångfacetterat begrepp med kopplingar till 
flera andra företeelser. Rörligheten är till exempel en del av konjunkturcyk-
lerna, det vill säga en del av en ständigt pågående strukturomvandling där 
verksamheter växer, krymper och omorganiseras.  

Två lokala specialiserade arbetsmarknader, på vilka det råder specifika 
förutsättningar för rörlighet, har studerats i avhandlingen. Enligt klusterteo-
rin kan dynamiken på arbetsmarknaden vara en viktig klusterfördel som gör 
att företag som finns i ett kluster får större konkurrenskraft och kan utveckla 
och sprida kunskap snabbare. Till exempel i Silicon Valley (Saxenian 1994) 
samt i det brittiska motorsportklustret (Henry & Pinch 2000) har forskare 
kunnat påvisa en hög rörlighet av kvalificerad arbetskraft, vilken också har 
skapat ett fördelaktigt klimat för innovationer och uppgradering av industri-
erna.

I avhandlingen har visats hur aktörer på individ- och företagsnivå inom en 
klusterstruktur agerar utifrån sina egna intentioner, behov och förutsättningar 
för att mötas på arbetsmarknaden. Det är i mötet mellan dessa nivåer som 
omfattningen på flödena av arbetskraft och flödenas riktningar avgörs.  

För de individer som byter arbetsplats kan rörligheten ofta vara ett sätt att 
söka efter en egen plats på arbetsmarknaden. Detta sökande avtar ju längre 
tid individen har arbetat vilket delvis kan förklara varför benägenheten till 
rörlighet minskar ju äldre en individ blir. Ett negativt samband mellan ålder 
och benägenheten till jobbyte kunde följaktligen observeras i båda fallstu-
dieklustren. För individer kan jobbyten även vara en del i ett karriärbyggan-
de där exempelvis en högre lön utgör belöningen för den risk individen tar 
genom att byta arbetsplats. Ytterligare en individaspekt på rörlighet är att 
den kan vara ett sätt att få det vardagliga livet att gå ihop, till exempel om 
man byter jobb för att få ändrade arbetsvillkor. 

Av de intervjuade företagen hade många en positiv inställning till rörlig-
het generellt sett. Flertalet företag i både Kista och Mjärdevi strävade dock 
inom den egna verksamheten efter att behålla en stabil personalstyrka som 
kunde lockas att stanna kvar på företaget genom bra villkor, god arbetsmiljö 
och ibland även ekonomiska medel. Företagen rekryterade i relativt stor 
utsträckning sin personal lokalt inom respektive kluster, vilket visades i av-
handlingen genom en statistisk analys. Till detta bidrog sannolikt det faktum 
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att många företag föredrog att rekrytera sin personal via informella tillväga-
gångssätt.

Resultaten från klusternivå visade att Kista och Mjärdevi hade liknande 
andelar intern rörlighet, 16 respektive 17 procent. Rörligheten internt i fall-
studieområdena har under de studerade åren troligen varit något större än på 
hela svenska arbetsmarknaden i genomsnitt. Det kan emellertid både bero på 
den relativt låga medelåldern bland de anställda i klustren och på kluster-
strukturen i sig. Mjärdevis yngre åldersstruktur borde teoretiskt sett ha gene-
rerat en högre intern rörlighet än i Kista. Troligen vägs åldersstrukturen dock 
upp av Kistas relativt sett större storlek och variation. I avhandlingen har det 
också visats att kluster till följd av utbyte av arbetskraft med omgivningen 
kan uppgraderas vad gäller utbildningsnivå och utbildningsinriktningar även 
när antalet anställda minskar.  

Inom Kista och Mjärdevi har alltså en relativt hög grad av arbetskraftsrör-
lighet kunnat konstateras. Det har emellertid också visats att rörligheten av 
individer mellan företagen sannolikt begränsas av faktorer som informella 
regler, företagsstrukturen i klustren och lagstiftningens utformning.  

Behovet av och önskan om högre rörlighet måste vägas mot behovet av 
stabilitet – för både individer, företag och kluster. Därför är det inte själv-
klart att förändringar bör genomföras för att stimulera rörlighet mellan ar-
betsplatser. Anser man dock att högre rörlighet ska vara ett överordnat mål 
finns det olika möjliga åtgärder som kan införas i syfte att motverka de fak-
torer som hämmar rörlighet.  

Arbetskraftsrörlighet kan till en viss del anses vara en klusterfördel för 
svenska företag inom IT och telekom. Det är dock troligt att även själva den 
stora potentialen för arbetsgivarbyten i kluster utgör en fördel för verksam-
heterna som finns där (David & Rosenbloom 1990). Både för individer och 
företag kan det anses vara en extra försäkring att det i den omedelbara geo-
grafiska närheten finns ett flertal andra arbetsgivare respektive en stor 
mängd kompetent arbetskraft. Dessutom är det tänkbart att möjligheterna att 
i stor utsträckning använda sig av informella rekryteringsprocesser också 
utgör en klusterfördel. 
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Summary

Local clusters of similar and related firms are increasingly seen as drivers of 
competitive advantage and economic development by researchers and poli-
cymakers alike. Transfer of (tacit) knowledge in clusters is of particular in-
terest to the research community as it is believed to stimulate innovativeness, 
which in turn is seen as necessary in order to maintain a competitive edge. 
Labour mobility is one potential way of transferring knowledge within a 
cluster that has been receiving a lot of attention in the recent years (see for 
example Saxenian 1994, Feldman 1999, Pinch & Henry 1999, Breschi & 
Lissoni 2001b, Power & Lundmark 2004, 2007, forthcoming).  

Mobility of labour between workplaces is believed to be especially high 
in clusters, since clusters essentially are thick labour markets with a large 
number of similar employers and a skilled and specialised workforce. If this 
pro-position holds true it would provide one explanation as to why clusters 
seem to show higher rates of knowledge transfer.  

This thesis studies labour mobility in two Swedish ICT clusters, namely 
Kista in the Stockholm region and Mjärdevi in Linköping, in South East 
Sweden. The aim of the thesis is to develop an understanding of the proc-
esses of labour mobility in clusters. The main research question is whether 
labour mobility can be regarded as a cluster advantage.  

In some respects, the chosen study areas have similar characteristics, e.g. 
they both consist of ICT firms and are dominated by the same single corpo-
ration, namely Ericsson. However, in some respects they differ, which pro-
vides the prospects for comparison. The main difference has to do with the 
size and surroundings of the two clusters. Workplaces located in the Kista 
ICT cluster had approximately 18 000 employees in the year 2002, while 
Mjärdevi firms had a workforce of just over 3 000. Kista is located in the 
capital city of Sweden and is surrounded by a large and varied regional la-
bour market. Mjärdevi, albeit located in the fifth largest city in Sweden, is a 
part of a much smaller regional labour market that is considerably less varied 
than that of Stockholm. Mjärdevi also has a younger workforce than Kista 
(see figure 9). 

Both qualitative and quantitative methods are used in the study of the two 
clusters. The data consists of thirty interviews with firm representatives as 
well as extensive registry data from the PLACE (Population, Chorology and 
Employment) database on all individuals employed in the studied clusters 
between the years 1997 and 2002.  
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Studying labour mobility through the use of registry data is by no means a 
straightforward matter. A large portion of all job changes on the labour mar-
ket is most likely caused by reorganisations, mergers and other events of this 
type (Graversen et al 2002). Ostensible mobility like this can certainly be 
observed in the case study data, especially since the IT and telecom industry 
went through a phase of intensive restructuring after the year 2000. A lot of 
the job changes that occurred in Kista and Mjärdevi during the study period 
have been parts of larger flows of employees, i.e. consisting of more than 
hundred individuals, between particular firms, see chapter 7. Theoretically, 
this kind of “administrative” mobility should not be expected to have the 
same effects as when individuals truly move from one workplace to another. 
When dealing with registry data there are no established methods of distin-
guishing between individual and administrative mobility. However, this 
problem is addressed in different ways throughout the thesis.   

The studied clusters are analysed at three levels: (i) the individual; (ii) the 
firm; and, (iii) the cluster level. Processes on these three levels are seen as 
vital to labour mobility. Individual preferences and possibilities affect em-
ployees’ inclination towards changing jobs, while firms’ strategies and needs 
influence business decisions regarding recruitment, layoffs and the desired 
level of employee turnover. The composition of the cluster, in turn, affects 
the potential for labour mobility. Also, local norms and practices with regard 
to recruitment and so called poaching of employees can develop on the clus-
ter level, which can reduce the scope of job changes. In the remaining part of 
this summary the empirical findings at the three levels are presented, as well 
as a concluding discussion.  

Mobility from the individual perspective 
At the individual level, three aspects of mobility are studied in the thesis. 
First, it is analysed how often employees in the two clusters change jobs. 
Second, the relations between individuals’ characteristics and their propen-
sity to move between workplaces are investigated. Finally, the effect of job 
change on individuals’ wages is studied. 

A quarter of the individuals in each cluster changed workplace one or 
several times between 1997 and 2002. These results can be compared to the 
estimated mobility in a British cluster of motor sport firms, where approxi-
mately a quarter of the employees change jobs every single year (Henry & 
Pinch 2000). In this comparison Kista and Mjärdevi seem to be fairly stable 
local labour markets. It can be argued, though, that the motor sport industry 
acts under unique conditions, since it is not market-oriented, has abundant 
financing, is fiercely competitive and continuously required to develop new 
and better solutions. 
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Age is the individual characteristic which most obviously affects the pro-
pensity to job change. Mobility diminishes with age, both in the studied clus-
ters and on the Swedish labour market as a whole. This can be interpreted 
through the lens of life course research (Mayer & Tuma 1990); as individu-
als experience different life course events, e.g. family building, they are less 
and less likely to change jobs. The high mobility of the younger workforce 
can also be seen as a manifestation of search behaviour on the labour market. 
The longer an individual has been working, the less need there is for such 
search.

The relation between sex and propensity to change jobs is less clear in the 
studied clusters. In Kista, women of all age groups were more mobile than 
men from the same age groups. In Mjärdevi, no relation between sex and job 
change could be established.  

Educational level affects the propensity to change jobs negatively in both 
clusters. These results are somewhat in line with the dual labour market hy-
pothesis (Doeringer & Piore 1971, Bulow & Summers 1986, Taubman & 
Wachter 1986). Hence it could be argued that labour markets in Kista and 
Mjärdevi are characterised by stable, well-paid jobs for the highly educated 
(men in the case of Kista) and less stable, flexible jobs for individuals with 
fewer years of formal education. 

The effect of mobility on individuals’ wages differs across the studied 
clusters. A positive relation between wage development and job change was 
observed in Kista as well as in ICT firms in Stockholm at large. In Mjärdevi 
this relation seems to be negative, that is, job change is associated with 
smaller growth in wage over time than the absence of job change. It is possi-
ble that the local labour market in Kista, because of its size and variation, 
provides opportunities for better matching between employees and work-
places than Mjärdevi. The difference in effect could also be accounted for by 
a larger occurrence of administrative rather than individual mobility of la-
bour in Mjärdevi. 

A firm perspective on labour mobility 
From a business perspective the mobility of labour regards staff turnover, 
recruitment strategies, layoffs and quits. The majority of the firm representa-
tives interviewed in this study expressed that high turnover is seen as a big-
ger problem than low turnover. Hence, they focus on employee retention 
rather than mobility. Since turnover incurs costs, both direct and indirect 
(Carnoy et al 1997, Abbasi & Hollman 2000), it is not seen as an entirely 
positive force for the firm. However, it was admitted that mobility could be 
positive on a general level and that it in some instances could have positive 
effects on the firm’s knowledge base and contact networks.  
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It is seen as important, in both Kista and Mjärdevi, to create a feeling of 
loyalty towards the firm, and to offer good working terms and an attractive 
working environment in order to retain the staff. Some larger firms also 
stated that they can offer higher wages to the employees they want to retain 
in case these find job offers elsewhere, effectively limiting labour mobility. 

Firms can also limit labour mobility through the use of covenants that re-
strict employees’ career paths after they leave the firm. Such covenants in-
clude so called non-disclosure agreements, non-compete agreements and 
non-poaching agreements. In the studied clusters almost all interviewed 
firms stated that they use non-disclosure agreements, which regulate what 
kind of knowledge employees can share with others, should they quit. Some 
firms also used non-compete and non-poaching agreements that for example 
can limit their employees’ possibilities to start their own business after they 
quit. The purpose of these agreements is first and foremost to protect the 
firm’s activities and knowledge base. However, they also most likely restrict 
labour mobility.  

Recruitment practices are an important aspect of labour mobility since 
they influence which candidates the firm is likely to find and choose from 
for a particular position (Granovetter 1974, 1995). In both of the studied 
clusters, the firms relied heavily on informal recruitment practices, for ex-
ample employee referrals. This probably benefits the firms since informal 
hiring practices often are qualitatively better than more formal practices 
(Reid 1972, Breaugh 1981, Taber & Hendricks 2003). They have for exam-
ple been shown to provide more productive employees. The use of informal 
hiring practices also implies that recruitment within the local labour market, 
i.e. the cluster, can be expected to be quite extensive, as contact networks are 
largely local (Hanson & Pratt 1992).  

Statistical analysis shows that local recruitment indeed has been quite 
common in Kista and Mjärdevi, especially during the recession after the year 
2000. In 1998 (during the phase of rapid growth in the ICT industry), thir-
teen percent of those recruited to Kista firms had worked for some other ICT 
firm in Kista the previous year. The corresponding figure for Mjärdevi was 
fifteen percent. However, during the recession, these shares grew to 36 and 
35 percent respectively (for those recruited during the year 2002). In other 
words, it can be argued that when the cluster firms in this study do recruit, 
their recruitment practices tend to contribute to labour mobility within the 
clusters.

According to the interviewees, firm contact networks can be strengthened 
both when employees are recruited and when they quit. In some cases indi-
viduals are recruited precisely because of their contacts, rather than other 
attributes. This was the case for example when a hospital manager was re-
cruited to an IT firm in order to help them sell their products to the health 
sector. However, it is more common to view contacts as a natural part of 
employees’ experience and to not set out to exploit these contacts directly. 
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Employees that had left the interviewed firms were often viewed as valuable 
contacts; they could for example be regarded as the firm’s “ambassadors” to 
the new employers. 

The interviewed firm representatives did not regard labour mobility as a 
channel for knowledge transfer to the same extent as theory would suggest. 
Individuals were sometimes recruited in order to fill firms’ perceived knowl-
edge gaps. Often, however, new recruits are seen as resource reinforcements 
bringing attitude and personal traits to the workplace, rather than knowledge. 
This implies that different firms differ in their capabilities and needs for 
absorbing new knowledge, in line with what is proposed by for example 
Madsen et al (2003).  

Mobility on the cluster level 
At the cluster level, the thesis studies labour mobility within Kista and 
Mjärdevi, as well as personnel flows in and out of the clusters. The work-
force “turnover” at the cluster level is observed to be quite extensive and 
related to the business cycle of growth and recession. It is also shown to 
have an effect on the educational level of clusters’ workforces and, to a 
lesser extent, on the composition of employees’ fields of education. Al-
though the number of employees in both clusters declined between 1997 and 
2002, the average level of education grew due to outward mobility of indi-
viduals with lower levels of education and inflows of individuals with higher 
levels.

Inflows of employees from non-cluster ICT firms to Kista and Mjärdevi 
remained stable during the study period, but inflows of individuals from 
outside the labour market (e.g. from unemployment or studies) and from 
other industries plummeted during the recession. The outflow from Kista 
was only somewhat larger during the recession than during the growth 
phase, while the outflow from Mjärdevi more than doubled. This implies that 
the Kista cluster fared better than Mjärdevi during the latest recession.  

Mobility within the clusters was rather extensive during the study period. 
However, a considerable share of this mobility was most likely induced by 
reorganisations. Larger flows between two particular workplaces, i.e. con-
sisting of more than hundred employees, have thus been removed from the 
material. The analysis shows that approximately sixteen percent of the Kista 
workforce and seventeen percent of the Mjärdevi workforce changed jobs 
between 1998 and 2002. 

The extent of mobility within both studied clusters is roughly similar, al-
though Mjärdevi has a younger workforce which should be expected to be 
more mobile than the workforce of Kista. It is possible that the relatively 
larger size of the local labour market in Kista, and the fact that it is more 
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varied, offsets the mobility-reducing effect of an older workforce, thus lead-
ing to similar results in both clusters. 

To some degree, labour mobility in the clusters is most likely constrained 
by informal rules and agreements between firms. For example, some inter-
viewees stated that they do not recruit amongst the staff of their customer 
firms. By many of the firms in Kista this is considered to be an industry spe-
cific practice, rather than cluster specific. However, in Mjärdevi most of the 
informants agree that there exists a set of cluster-wide informal rules that 
restricts recruitment from other local firms. 

Concluding discussion 
The thesis shows how actors at the individual and firm levels within a cluster 
structure perform labour mobility in accordance with their conditions, needs 
and intentions. It is the meeting of these actors on the labour market that 
decides the extent and direction of personnel flows, under the influence of 
business cycles, legal frameworks and other macro factors. 

Labour mobility can to some extent be considered a cluster advantage for 
Swedish ICT firms, since cluster firms are likely to experience a higher level 
of mobility of employees. However, the potential for labour mobility can be 
seen as more valuable than actual mobility, since the former provides an 
extra insurance for both individuals and firms in clusters; it is reassuring for 
employers to know that they are located in a place where there is a lot of 
specialised and skilled labour. Likewise, individuals can take comfort in 
knowing that there are a lot of similar workplaces on the local labour market, 
which increases their chances of always finding relevant employment.  

It is shown that informal hiring practices are widely used by cluster firms. 
Considering the density and extent of personal networks in clusters, it is 
probable that the possibilities for using informal means of recruitment are 
greater for firms in clusters than for other employers. If that is the case, the 
viability of informal recruitment can be regarded as another cluster advan-
tage, since informal hiring practices have previously been shown to provide 
staff members that have greater job satisfaction and are more productive. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor

Vilken är företagets huvudverksamhet, affärsidé, kompetensområde? 
Hur ser företagets organisation och ägarstruktur ut? 
Hur många anställda har företaget? 
Hur ser fördelningen av ålder, kön och utbildning hos de anställda ut? 
Hur går det för företaget för tillfället? 
Beskriv er personalsituation de senaste åren, har ni expanderat eller minskat?  
Hur stor är personalomsättningen?  

Lokal miljö 

Hur och när startades företaget?
Varför ligger företaget i Kista respektive Mjärdevi?
Har ni någon fördel av att befinna er i just Kista respektive Mjärdevi? 
Har ni samarbeten med andra företag i Kista respektive Mjärdevi? Hur ser de 
i så fall ut? 
Deltar ni i aktiviteter organiserade av de lokala samarbetsorganisationerna? 
Vad har det i så fall medfört till er verksamhet? 
Ser ni det som en fördel eller en nackdel ur arbetskraftssynpunkt att finnas i 
Kista respektive Mjärdevi där det finns många företag med likartade och 
relaterade verksamheter? 
Hur skulle ni säga att den allmänna synen är på att rekrytera arbetskraft från 
andra företag i Kista respektive Mjärdevi?  

Rekrytering 

Hur gör ni när ni rekryterar ny arbetskraft? Hur ser rekryteringsprocessen ut? 
Varifrån har den nyrekryterade arbetskraften kommit? 
Är det viktigt att de ni rekryterar har arbetslivserfarenhet? 
Har ni rekryterat nyutexaminerade från universitet och högskolor? 
Stärker den nyanställdes gamla kontakter ert företags nätverk? 
Har ni rekryterat personal från andra företag i Kista respektive Mjärdevi?  
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Vad är den största fördelen respektive nackdelen med att rekrytera från ett 
annat företag i Kista/Mjärdevi? 
Bidrar anställning av arbetskraft från andra företag i Kista/Mjärdevi till att 
stärka samarbetet i Kista/Mjärdevi? 
Hur pass fria är ni vad gäller rekrytering av arbetskraft (gentemot lagar & 
regler, ägare, finansiärer)? 
Finns det specifika hinder när ni rekryterar lokalt i Kista/Mjärdevi? 
Finns det skillnader i rekryteringssätt mellan dagens situation och högkon-
junkturen i slutet av 1990-talet? 

Uppsägning

Hur fungerar processen vid uppsägningar (på individens respektive företa-
gets initiativ)? 
Finns det några hinder för arbetskraften att ta anställning hos en konkurrent 
(till exempel klausuler)? 
Hur många av de som har sagt upp sig eller blivit uppsagda har gått vidare 
till ett arbete på ett annat företag i Kista/Mjärdevi?
Är det extra stor risk att förlora arbetskraft lokalt? 
Skulle ni säga att ert företag begränsar eller uppmuntrar personalens rörlig-
het till andra företag? Hur går ni tillväga? 

Kunskapsutveckling 

Är det hög prioritet för er att hålla er ajour med den senaste kunskapsutveck-
lingen inom ert område? 
Hur får ni tillgång till ny kunskap? 
Tycker ni att nyrekryterad arbetskraft har tillfört kunskap till företaget? I så 
fall vilken och hur?  
Har den nyrekryterade arbetskraften bidragit till att företagets verksamhet 
har förändrats?
Hur skyddar ni kunskap förvärvad inom företaget när någon säger upp sig 
eller blir uppsagd? 
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Bilaga 2: Definition av IT- och 
telekombranschen uttryckt i SNI-koder 

Tabell 25. SNI-koder som utgör avhandlingens definition av IT- och telekombran-
schen. 

Kategori SNI 92 SNI 2002 Verksamhet 
Tillverkning 30020 30020 Tillverkning av datorer och annan informationsbe-

handlingsutrustning 
 32100 32100 Tillverkning av elektroniska komponenter 
 32200 32200 Tillverkning av radio och tevesändare samt appara-

ter för trådtelefoni och trådtelegrafi (en del har 
skiljts ut till SNI-2002 kod 52740) 

 32300 32300 Tillverkning av radio och tevemottagare samt 
apparater för upptagning och återgivning av ljud- 
och videosignaler 

 33200 33200 Tillverkning av instrument för mätning, kontroll, 
provning, etc. 

 33300 33300 Tillverkning av instrument för styrning av industriel-
la processer 

Handel 51434 51434 Partihandel med elartiklar 
 51640 51840 Partihandel med kontorsutrustning, inkl. datorer 

samt programvara (en del har skiljts ut till SNI-2002 
kod 51851) 

 51653 51860 Partihandel med elektronikkomponenter 
 51651 51871 Partihandel med mät- och precisionsinstrument 
 51653 51873 Partihandel med teleprodukter 

Nätdrift 64201 64201 Nätdrift (inom telekommunikation, även nätunder-
håll)

Tjänster 72100 72100 Konsultverksamhet avseende maskinvara 
 72202 72210 Utgivning av programvara 
 72201 72220 Annan konsultverksamhet avseende system- och 

programvara (kundanpassad) 
 72300 72300 Databehandling (dataregistrering, datordrift, etc.) 
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 72500 72500 Underhåll och reparation av kontors- och bokfö-
ringsmaskiner samt databehandlingsutrustning 

 72600 72600 Övrig datoranknuten verksamhet (en del har skiljts 
ut till SNI-2002 kod 74860) 

 73102 73102 Teknisk forskning och utveckling 
 74140 74140 Konsultverksamhet avseende företags organisation, 

information, etc. (inkl. ekonomi- och administrati-
va system) 

 74202 74202 Annan teknisk konsultverksamhet 
 74300 74300 Teknisk provning och analys 
 74830 74850 Kontorsservice och översättningsverksamhet 
  74502 Uthyrning av personal (utgörs av delar av SNI-92 

kod 74500, 74830 samt 74849) 
  74860 Telefonserviceverksamhet, callcentertjänster (ut-

görs av delar av SNI-92 kod 72600, 74830 samt 
74849)

 74849 74879 Diverse övriga företagstjänster (en del har skiljts ut 
till SNI-2002 kod 74502 samt 74860) 

Utbildning 80301 80301 Högskoleutbildning för tekniska yrken (samman-
slagning av all högskoleutbildning i och med SNI-
2002)

 80425 80425 Personalutbildning 
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