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Abstrakt 

 
Titel Hur påverkas ett regionalt nätverk av outsourcing? 

 - en studie av klusterinitiativet Tunga fordon 

Författare Nathalie Johansson och Jenny Svensson 

Handledare Petter Boye 

Kurs 2FE71E - Företagsekonomi III – ekonomistyrning 

Nivå  Kandidatuppsats 15 hp 

 

Forskningsproblemet Outsourcing, flytt av produktion till extern part belägen utomlands, är 

ett led av den konstanta utveckling och globalisering som har lett till nya möjligheter för 

företag. Att företag utför outsourcingaktiviteter är en bidragande faktor till att tillväxten i 

Sverige minskar då den regionala utvecklingen hämmas. Detta ställer krav på regioners 

förmåga att vara innovativa och effektiva för att stärka sin konkurrenskraft. Industristaden 

Ljungby i Småland har ansetts vara en stark region men samtidigt sårbar då företag inom 

mindre regioner ofta är inriktade mot en specifik bransch. 2006 grundades klusterinitiativet 

Tunga fordon, ett regionalt nätverk, där flera företag inom tunga fordonsindustrin gick 

samman med kommun, universitet samt forskningsinstitut för att gemensamt samarbeta kring 

forskning och utveckling. Genom att säkerställa kompetens syftar de till att stärka sin position 

inom branschen och bemöta den ökade konkurrensen på den globala marknaden.  
 

Frågeställning Hur påverkas ett regionalt klusterinitiativ av medlemsföretags 

outsourcingaktiviteter?  

- Vilka konsekvenser kan uppstå samt vilka attityder går att urskilja inom initiativet vid 

medlemsföretags outsourcingaktiviteter? 

 

Syfte Syftet med denna uppsats är att utifrån Tunga fordon som studieobjekt beskriva och 

förklara hur ett klusterinitiativ påverkas av outsourcingaktiviteter utförda av medlemsföretag. 

Detta genom att undersöka vilka konsekvenser som kan uppstå samt identifiera attityder 

gentemot outsourcing hos de olika aktörerna inom ett klusterinitiativ.  
 

Metod I denna studie har vi använt en abduktiv ansats med en kvalitativ forskningsinriktning, 

där det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med utvalda respondenter inom 

klusterinitiativet Tunga fordon.  



 

	  

 

Resultat och slutsats Resultaten av denna studie visar att ett klusterinitiativ direkt inte 

påverkas av medlemsföretagens outsourcingaktiviteter. Däremot uppstår det till följd av 

beslut om outsourcing påföljder såsom strukturomvandlingar, förlust av viktiga 

kontaktpersoner samt kompetens som indirekt riskerar att påverka klusterinitiativet negativt.  
 

Nyckelord kluster, klusterinitiativ, outsourcing, socialt kapital, engagemang, förtroende  
 

 

  



 

	  

Abstract 
 

Title How is a regional network affected by outsourcing?  

- a study of the cluster initiative Tunga fordon  
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Course 2FE71E- Business administration III - Management Accounting 

Level Bachelor degree 15 credits 

 

Introduction Outsourcing, the relocation of production to a third party abroad, are part of the 

constant evolution and globalization which has led to new opportunities for companies. 

Companies performing outsourcing activities are a contributing factor to the decreasing 

growth in Sweden as the regional development is inhibited. This sets demands on the regions' 

ability to be innovative and efficient in order to strengthen their competitiveness. The 

industrial town Ljungby in Småland has been considered as a strong region, yet vulnerable 

when companies within smaller regions often are geared toward a specific industry. In 2006 

the cluster initiative Tunga fordon was founded, a regional network, where several companies 

in the heavy vehicle industry together with municipalities, universities, and research 

institutions began to cooperate within research and development. By ensuring skills, they aim 

to strengthen their position in the industry and to meet the increased competition in the global 

market.  
 

Problem How is a regional cluster initiative affected by the outsourcing activities made by 

member firms?  

- What consequences can occur and what attitudes can be discerned within the initiative by 

member firms outsourcing activities? 

 

Purpose The purpose of this paper, based on Tunga fordon as an object for the study, 

describes and explains how a cluster initiative is affected by outsourcing activities performed 

by the member firms. To fulfil this we will exam the consequences that may arise and identify 

attitudes of the various actors in a cluster initiative towards outsourcing. 

 



 

	  

Methods In this study we have used an abductive approach with a qualitative research 

method, in which the empirical material has been collected through interviews with selected 

respondents within the cluster initiative Tunga fordon. 
 

Results and conclusions The initial perception of this study’s result is that a cluster initiative 

is not directly affected by the member firms' outsourcing activities. On the other hand 

decisions of outsourcing activities raises other issues to be considered, such as 

transformations of the organisations structure, loss of important contacts and skills. This can 

indirectly risk affecting the cluster initiative in a negative way. 
 

Keywords cluster, cluster initiative, outsourcing, social capital, trust, involvement 
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1. Forskningsproblemet 
Inledningsvis presenteras bakgrunds information om regionala klusterinitiativ och vilka hot 

denna typ av satsningar står inför med fokus på företags outsourcingaktiviteter. Redogörelse 

och förklaringar görs av grundläggande begrepp som förekommer genom hela studien. 

Denna övergripande information ligger till grund för vårt forskningsproblem, det redogörs 

även för de forskningsfrågor som framkommit utifrån problemet samt syftet med att utföra 

studien. 

 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Nationell tillväxtstrategi till regionala samarbeten 

Den svenska regeringen publicerade en nationell tillväxtstrategi för åren 2007- 2013, vilken 

består av områden som regional konkurrenskraft, entreprenörskap samt sysselsättning. De 

prioriteringar som nämns är innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat 

arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt gränsöverskridande samarbeten. De olika 

prioriteringarna ska ligga till grund för regionala tillväxtprogram, att länen i Sverige ska 

bygga upp sina utvecklingsstrategier med syftet att utveckla samarbetet mellan aktörer på 

lokal, regional och nationell nivå. (Regeringen, 2007).  

 

Områden som lyfts fram som mest väsentliga av regeringen är entreprenörskap och innovativa 

miljöer, då förmågan till innovation och förnyelse bidrar till regional konkurrenskraft. En 

innovativ miljö är viktig för att olika typer av nätverk ska skapas, utvecklas och spridas, och 

den skapas genom ett effektivt samarbete mellan forskning och utveckling, näringsliv, 

offentlig sektor och politiska institutioner. (Regeringen, 2007).  Enligt Asheim, Cook och 

Martin (2006) bidrar innovativa miljöer till att lokala aktörer tillsammans kan ta fram, 

utveckla och färdigställa gemensamma projekt. I regeringens rapport från 2007 nämns även 

att i en snabbt utvecklande omvärld och en starkare internationell konkurrens krävs det att 

företag ständigt utvecklar nya produkter och produktionsmetoder.  
 

Genom samverkan mellan företag och organisationer kan ett fungerande kunskapsutbyte 

skapas (Regeringen, 2007), vilket även nämns av Asheim m.fl. (2006) som menar att 

nätverkande mellan företag utvecklar förtroenderelationer, genom att de sprider och utbyter 
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information. Regeringen (2007) nämner även att genom att ingå i företagsnätverk kan 

samarbete vad gäller forskning och utveckling, tillverkning, marknad och försäljning ske och 

detta kan utgöra drivkrafter för utveckling av innovativa miljöer på lokal och regional nivå, 

såsom nätverk i form av kluster och klusterinitiativ. En regions förmåga att skapa och 

utveckla innovationer beror framförallt på hur väl de olika aktörerna inom nätverket 

interagerar med varandra och inte enbart hur de enskilt agerar.  

 

För att lyckas med att utveckla innovationsförmågan och konkurrenskraften hos företag och 

inom regionen krävs en ökad grad av specialisering. En storstadsregion kan vara specialiserad 

inom en mängd olika områden, medan små- och medelstora regioner ofta är specialiserade 

inom ett fåtal områden och de blir därför mer sårbara. Därför är det viktigt med samverkan 

med andra aktörer för att kunna möta snabba strukturomvandlingar i dessa regioner. 

(Regeringen, 2007). 

1.1.2 Kluster och klusterinitiativ 

 

“Cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and associated 

institutions in a particular field, linked by commonalities and complementarities.” 

(Michael E. Porter, 2008: 215) 
 

Porter var den som först myntade begreppet kluster och det var efter hans publikation av The 

Competitive Advantage of Nations (1990) och modellen The Diamond of National Advantage 

som teorier om kluster spreds, vilket även satte igång utvecklandet av formella klusterinitiativ 

(Porter, 2008). Ett kluster kan ses som en entreprenöriell företeelse och ledningen fungerar 

som en initiativtagare samt förmedlare mellan aktörerna. Inom ett kluster präglas aktörerna av 

ett ömsesidigt beroende och påverkan av varandra, men det finns inga direkta krav på att 

samarbeta kring gemensam forskning och utveckling. Ett annat kännetecken är specialiserade 

kompetenser samt att de växer fram organiskt. Silicon Valley i Kalifornien är ett tydligt 

exempel på hur ett kluster har växt fram organiskt. (Tillväxtverket, 2011).  Där verkar företag 

inom IT-branschen med bland annat företag som Facebook, Apple, Google samt Twitter 

(Silicon Valley, 2013), vilka har dragits till ett visst område där en samlad kompetens kring 

en specifik bransch finns tillgänglig (Tillväxtverket, 2011).  

 

När klustret formaliseras och utvecklas genom att förmedlande organisationer blir delaktiga 

så som universitet och offentlig sektor, då benämns det istället klusterinitiativ (Laur, Klofsten 



 

	  3 

& Bienkowska, 2012). Ett klusterinitiativ betraktas mer som en regional satsning där de 

medverkande aktörerna aktivt arbetar för att öka innovationsförmågan och tillväxten bland de 

företag som ingår i initiativet (Tillväxtverket, 2011). Klusterinitiativet drivs av en ledning 

som koordinerar olika aktiviteter samt främjar samarbetet mellan aktörerna, vilket i slutändan 

ska bidra till att små- och medelstora företag på lång sikt ska stärka sin konkurrenskraft 

(Tillväxtverket, 2011).  

 

Kluster och klusterinitiativ påverkar konkurrensförmågan genom tre aspekter; att öka 

produktiviteten för företag inom samma bransch, att förbättra företagens innovativa förmåga 

och produktivitetsutveckling samt främjar för nyföretagande vilket bidrar till att regionen 

utvecklas och expanderar. Genom att ingå i denna typ av nätverk kan det bidra till att 

specialiserade resurser så som komponenter och kunskap blir tillgängliga. När nödvändiga 

resurser inte finns tillgängliga inom regionen kan företagen istället ta till andra alternativ så 

som att samarbeta med externa parter på avlägsna platser. (Porter, 2008).  

 

Porter myntade även fenomenet “de-clustering”, vilket innebär att aktörerna inom ett regionalt 

kluster omlokaliserar, även benämnt outsourcing, allt mer delar av sin produktion till andra 

länder och detta gäller främst inom den tillverkande industrin. Detta medför en stor risk för 

företag som är verksamma inom regionala kluster, då det hotar storleken och omfattningen av 

nätverket och därmed dess förmåga att kostnadsbespara och skapa innovationer genom att 

de har en geografisk närhet. (Gupta & Subramanian, 2008).  

 

“Genom att samverka kan vi undvika outsourcing”  

(Deltagare på underleverantörsmässa, 2013) 

 

1.2 Problemområdet 

1.2.1 Outsourcing - hot mot sårbara regioner 

Globalisering och konstant utveckling har lett till nya möjligheter för företagare, genom att i 

större utsträckning anlita externa parter eller flytta produktionen utomlands (Nilsson & Olve, 

2013). Företagen strävar ständigt efter kostnadsbesparingar och ökad effektivitet i takt med 

större fokus och specialisering på kärnverksamheten. Tillverkningsindustrin förknippas ofta 

med det klassiska göra eller köpa beslutet, vilket helt enkelt förklarar huruvida företaget 

själva ska tillverka en specifik komponent inom organisationen eller anlita en extern part. Det 
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som oftast uppstår vid beslut om att flytta delar av produktion utomlands är att företag har en 

tendens att till stor del endast se till de kostnadsbesparingar som kan uppstå, istället för att se 

på vad det kan innebära för företaget på lång sikt. (McIvor, 2010).  Detta ställer högre krav på 

regionens förmåga att vara innovativ och upprätthålla en effektiv produktion för att undvika 

minskad tillväxt (Smedlund, 2006).  

 

Svenska företag väljer outsourcing och globala inköp i betydligt större utsträckning än sina 

konkurrenter i övriga Europa och USA. Samtidigt sker det snabba förändringar i omvärlden 

med löneökningar i lågkostnadsländer samt att kunder kräver snabbhet och flexibilitet vilket 

har bidragit till att lokalisering av produktion utomlands ifrågasätts. (Bengtsson & Lind, 

2013). En rapport från SCB (statistiska centralbyrån) visar att flytten av produktion utomlands 

har varit väldigt omfattande i Sverige. I en undersökning framkom att 13 % av 600 företag 

med minst 100 anställda har flyttat sin verksamhet eller delar av den mellan åren 2009 och 

2011. När företag alltmer väljer att flytta sin produktion utomlands är det ett hot mot Sverige, 

då det leder till en negativ utveckling i landet. (Svenska Dagbladet- Näringsliv, 2013). 

 

Som effekt av den ökade globaliseringen och att det blir allt vanligare att verksamheter flyttas 

utomlands ökar sårbarheten i svenska regioner, detta gäller särskilt industriregioner som 

genomsyras av tillverkningsindustri. Så länge de dominerande verksamheterna finns kvar i de 

sårbara regionerna så framstår de som regionalekonomiskt starka, men detta läge kan snabbt 

förändras genom ett beslut i en koncern- eller företagsledning. Många svenska regioner har en 

mycket sårbar arbetsmarknad där sannolikheten för strukturrationaliseringar så som 

omstruktureringar och företagsnedläggningar är stor. (Tillväxtverket, 2005). 

1.2.2 Industristaden Ljungby och klusterinitiativet Tunga fordon 

Småländska industriregioner, däribland Ljungby, var en av de starkare regionerna och 

utvecklades mest i Sverige under 2003 men var även en av de regioner som var mest sårbar 

(Tillväxtverket, 2005). Då stadens svaghet byggde på hög specialisering inom en specifik 

bransch eller ett fåtal verksamheter som riskerade att påverkas av ökad konkurrens från 

lågkostnadsländer i form av outsourcing och strukturomvandlingar (Tillväxtverket, 2006). 

Under 2006 bildades klusterinitiativet Tunga fordon där ett antal olika företag i Växjö och 

Ljungby regionen samt diverse samarbetspartners så som kommun, forskningsinstitut och 

universitet gick samman. Medlemsföretagen verkar inom branscherna skog, entreprenad och 

tung materialhantering varav flera av dem har sin verksamhet i Ljungby.  De tillverkar 
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maskiner i liten skala med avancerad teknik och kunden i fokus. Inom klusterinitiativet är 

syftet att genom samverkan och säkerställande av kompetens arbeta för medlemsföretagens 

långsiktiga tillväxt och lönsamhet. Det syftar även till att genom samverkan med forskning 

och utveckling stärka medlemmarnas internationella konkurrenskraft. (Tunga fordon, 2013). 

 

Ljungby hade en god produktivitetsutveckling fram till och med 2007 trots att 

sysselsättningsutvecklingen inte var lika stark (Tillväxtverket, 2009). I september 2008 slog 

finanskrisen till mot staden som på kort tid drabbades av stora varsel och 

företagsnedläggningar (Ljungby business arena, 2013). Från att tidigare år ha legat i toppen 

för tillväxt hade Kronobergslän 2008 istället den sämsta tillväxten i landet, där Ljungby 

kommun miste sin 90:e plats för en 216:e plats (Smålandsposten, 2009). I media har det 

ständigt från när finanskrisen slog till 2008 fram till idag publicerats om att tillverkande 

företag i Ljungby flyttat produktion eller delar av den utomlands, exempelvis Polytec 

Composites (Metall-supply, 2009) samt Tenneco Inc (Industrinyheter, 2012), där båda är 

verksamma inom fordonsindustrin. Även företag inom tunga fordonsindustrin har haft 

aktiviteter av outsourcing, exempelvis Atlas Copco, tidigare Dynapac, som flyttade delar av 

sin produktion till Bulgarien (Sveriges Radio, 2011) och även Cargotec har genomgått ett 

antal olika strukturomvandlingar de senaste åren (Metall-supply, 2009). I oktober 2012 kom 

det senaste beskedet om att Cargotec planerade att flytta delar av sin tillverkning till Polen 

(Sveriges Radio, 2012). 

1.3 Problemdiskussion 

Ur problemområdet framkommer tydligt att Ljungby regionen är en sårbar region som 

riskerar att lida stora förluster vid konjunktursvängningar i omvärlden. Men det är inte enbart 

läget i omvärlden som påverkar regionen utan även när de större företagen överväger att flytta 

sin produktion utomlands i jakt på ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. Regeringen har 

med sin nationella tillväxtstrategi konstaterat att genom samverkan mellan företag skapas en 

mer innovativ och företagsam miljö, vilket i sin tur bidrar till starkare regional 

konkurrenskraft. Speciellt i de regioner som är specialiserade inom ett visst område, likt 

Ljungby inom tillverkning.   

 

Regeringen tar även upp vikten av att samverka med andra aktörer för att på så vis möta de 

snabba strukturomvandlingar som sker i de mindre regionerna. De menar att genom att ingå i 

företagsnätverk och klusterinitiativ kan gemensamma satsningar göras gällande forskning, 
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utveckling, försäljning och marknad vilket stärker konkurrenskraften. Då företag inom 

klusterinitiativ ofta verkar inom en specifik bransch blir det intressant att studera hur ett 

framgångsrikt samarbete kan uppnås då även konkurrensförhållanden kan existera. Även hur 

diskussionerna förs inom initiativet när det gäller företag och deras val av outsourcing av 

delar eller hela produktionen blir intressant då en mindre specialiserad region riskerar att 

påverkas märkbart av dessa aktiviteter. Inom ett klusterinitiativ avsätts tid, energi och resurser 

på att ta fram fördelar som medlemsföretagen kan använda sig av för att nå ökad 

konkurrenskraft och på längre sikt nå ökad tillväxt och lönsamhet. Att företag sedan väljer att 

förflytta produktion till ett annat land kan enligt oss bidra till konsekvenser och attityder inom 

klusterinitiativet som i förlängningen kan påverka deras samarbete. 

1.4 Frågeställning 

Hur påverkas ett regionalt klusterinitiativ av medlemsföretags outsourcingaktiviteter? 

- Vilka konsekvenser kan uppstå samt vilka attityder går att urskilja inom initiativet vid 

medlemsföretags outsourcingaktiviteter? 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån Tunga fordon som studieobjekt beskriva och förklara 

hur ett klusterinitiativ påverkas av outsourcingaktiviteter utförda av medlemsföretag. Detta 

genom att undersöka vilka konsekvenser som kan uppstå samt identifiera attityder gentemot 

outsourcing hos de olika aktörerna inom ett klusterinitiativ.   
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2 I detta kapitel behandlas studiens genomförande där vi redogör för val av 

forskningsansats samt inriktning. Vi kommer även belysa vårt tillvägagångssätt för insamling 

av information, där intervjuer har använts som primärkälla.  Även kvaliteten av vår studie 

kommer att påvisas utifrån begreppet trovärdighet. Slutligen redovisas kritik mot de källor vi 

har använt oss av.  
 

Kapitel 3 Detta kapitel innefattar våra teoretiska val, som ligger till grund för vår 

undersökning. Inledningsvis fokuserar kapitlet på klusterinitiativets roll och dess olika 

aktörer, balansen mellan att samarbeta och konkurrera beskrivs samt betydelsen av det sociala 

kapitalet. Dessa teoretiska förklaringar leder läsaren in på begreppet outsourcing som 

förklaras och bidragande effekter. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de valda 

teorierna och deras relation till varandra. 
 

Kapitel 4 I följande kapitel presenteras den insamlade empirin, som gjorts i form av 

personliga intervjuer. Vi har valt att intervjua respondenter utifrån tre perspektiv; 

klusterledning, samarbetspartner samt medlemsföretag. Totalt består empiriavsnittet av sex 

intervjuer vilka har sammanfattats för att senare kopplas till teorierna i nästkommande kapitel.  
 

Kapitel 5 I detta kapitel presenteras de framkomna resultaten för vår studie, där vi kopplar 

samman de utvalda teorierna med den insamlade empirin. Detta ligger sedan till grund för vår 

analys och diskussion i detta avsnitt.  
 

Kapitel 6 I detta avslutande kapitel redogörs för de slutsatser vi har kommit fram till vid 

analysen i vår uppsats och våra frågeställningar besvaras och syftet uppfylls. 

Avslutningsvis förklaras teoretiska och praktiska implikationer som följs av förslag till 

fortsatt forskning inom området. 
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2. Studiens genomförande 
Metodkapitlet kommer att tydliggöra för läsaren vilket tillvägagångssätt vi har valt för att 

uppfylla studiens syfte. Vi kommer att redogöra för valet av en abduktiv ansats samt lyfta 

fram och motivera den kvalitativa forskningsinriktning vi har valt att använda oss av. Även 

genomförandet av våra intervjuer kommer att presenteras samt vårt val av respondenter. 

Avslutningsvis kommer vi visa på kvaliteten i vår utförda undersökning genom att belysa 

kriterier för trovärdighet vid en kvalitativ studie.	  

 

2.1 Förförståelse 

Outsourcing har varit ett begrepp som ständigt har florerat i media och som vi har kommit i 

kontakt med under våra ekonomistudier. Betydelsen av att skapa företagsnätverk och att 

samverka har varit andra områden som vi även har förstått vikten av, där kluster var ett nytt 

begrepp som vi kom i kontakt med vid förstudier till denna uppsats. Detta skedde främst 

genom handledning samt att vi fick en djupare förståelse för kluster och nätverkande i 

Ljungbyregionen genom en kontakt på Ljungby kommun. En av författarna besökte en 

industrimässa för underleverantörer där diskussioner fördes om att samverkan och 

klusterbildning kan bidra till att företag kan undvika outsourcing. Detta bidrog till att vi fick 

uppfattningen att det var ett aktuellt ämne att studera.  

2.2 Abduktiv forskningsansats 

Vid formuleringen av vårt problem utgick vi ifrån ett antal begrepp, så som kluster, 

outsourcing och regional utveckling. Utifrån de olika begreppen formulerades en hypotes om 

hur outsourcingaktiviteter påverkar ett regionalt klusterinitiativ. Detta genom att identifiera 

attityder hos de olika aktörerna inom ett regionalt kluster, samt vilka konsekvenser som kan 

uppstå. Nästa steg i undersökningen studerades olika teorier inom ämnet, för att finna och dra 

paralleller med vår formulerade hypotes. Då ursprungsproblemet bygger på attityder ansåg vi 

att hypotesen och teorierna krävdes att testas i verkligheten för att få ett tillförlitligt resultat. 

Ansatsen kan liknas ett abduktivt tillvägagångssätt som Patel och Davidson (2011) beskriver 

som en kombination av en deduktiv och induktiv ansats.  Att utifrån ett specifikt fall 

formuleras ett mönster av hypoteser som kan ge ett förslag till en preliminär teoretisk struktur, 

denna delprocess kan kopplas till den induktiva ansatsen. Nästa delprocess är att pröva teorin 

på nya fall och då är det istället ett deduktivt tillvägagångssätt. Den teorin som ursprungligen 

användes kan sedan bli mer generell genom att utvecklas eller utvidgas. Fördelen med den 
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abduktiva ansatsen är att forskaren inte arbetar lika strikt och inte blir lika låst som vid de 

induktiva eller deduktiva sätten. (Patel & Davidson, 2011). Det abduktiva arbetssättet 

underlättade för oss som författare, då vi från start hade begränsad kunskap om ämnet. Detta 

gjorde att allteftersom arbetet tog form och nya insikter dök upp, kunde vi med fördel gå 

tillbaka till empirin eller teorin för mer information och på så vis stärka våra slutsatser.  

 

Då forskare ofta är påverkade av tidigare forskning så finns det även risker med att arbeta 

abduktivt, eftersom utgångsläget skapas utifrån tidigare erfarenheter så väljer forskaren 

omedvetet ett bekant studieobjekt och formulerar teorin efter detta och utesluter då andra 

alternativ (Patel & Davidson, 2011). Eftersom vi inte hade någon fördjupad kunskap inom 

ämnet sedan tidigare har vi haft ett öppet sinne för olika perspektiv och försökt förhålla oss 

neutrala genom hela forskningsprocessen.   

2.3 Kvalitativ forskningsinriktning 

Patel och Davidson (2011) beskriver de två begreppen kvantitativ och kvalitativ som olika 

tillvägagångssätt forskarna väljer att samla in information för sin studie och huruvida denna 

insamlade information sedan bearbetas och analyseras. I vår studie har vi valt att använda oss 

av en kvalitativ forskningsinriktning då vi ansåg att detta var det mest lämpliga för att kunna 

undersöka vårt forskningsproblem. Detta eftersom vårt syfte är att beskriva, identifiera samt 

förklara krävdes mer fördjupning i ämnet. Enligt Patel och Davidson (2011) är den kvalitativa 

metoden mest lämplig om problemet innebär att tolka och förstå, eftersom forskaren kan 

erhålla en djupare kunskap än den som skaffas genom användandet av en kvantitativ metod. 

Vid en kvantitativ forskning används statistiska analyser, ofta enkäter, medan en kvalitativ 

forskning inriktas mot verbala analyser där datainsamling görs i form av mer fördjupade 

intervjuer och analysering av dessa sker genom tolkning.  

 

Vår studie syftar till att identifiera och förklara olika konsekvenser och attityder som kan 

uppstå till följd av outsourcing inom klusterinitiativet Tunga fordon. Därför krävdes det att vi 

fick en fördjupad förståelse inom ämnet och det genom att intervjua olika aktörer inom 

verksamheten för att på så sätt få fram olika perspektiv. Utifrån de olika perspektiven och 

urskiljandet av konsekvenser och attityder drogs sedan slutsatser om hur Tunga fordon 

påverkas av outsourcingaktiviteter. Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt har vi erhållit en 

djupare förståelse och kunskap som vi ansåg var nödvändig för att uppfylla syftet med vår 

forskning. Eftersom vi har studerat ett enskilt klusterinitiativ med ett dussintal aktörer som 
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medlemmar har en kvantitativ forskningsstrategi inte ansetts lämplig. Det insamlade 

materialet hade blivit alltför tunt och det hade kunnat uppstå svårigheter att i slutändan få 

fram ett tillfredställande resultat. Om ett kvantitativt tillvägagångssätt använts hade vi 

troligtvis studerat flera olika klusterinitiativ och dragit paralleller mellan dessa.  

2.4 Insamling av information 

2.4.1 Primära och sekundära källor 

I vår studie har både primära - och sekundära källor använts. Den information vi har samlat in 

genom våra utförda personliga intervjuer utgör de primära källorna. Patel och Davidson 

(2011) beskriver primära källor som den information som har samlats in genom författarens 

egen förstahandsrapportering och ögonvittnesskildring. Bell (2006) beskriver vidare att en 

primär källa oftast uppstår under det pågående projektet, exempelvis genom en personlig 

intervju eller en rapport från ett möte. De sekundära källorna är den information vi har erhållit 

genom litteratur, vetenskapliga artiklar samt diverse elektroniska rapporter, hemsidor och 

tidningsartiklar, vilka alla berör vårt forskningsområde. Bell (2006) förklarar att sekundära 

källor består mer av tolkningar av tidigare forskning eller inträffade händelser. 

2.4.2 Intervjuer 

Vår undersökning bygger på insamling av empiri genom kvalitativa intervjuer utifrån en 

semistrukturerad metod. Vi har utfört sex personliga intervjuer med personer som 

representerar de olika aktörerna inom klusterinitiativet Tunga fordon. Av de sex intervjuerna 

genomfördes intervjun med klusterledningen för Tunga fordon som en gruppintervju. Yin 

(2013) beskriver att vid en kvalitativ intervju sker intervjun mer som ett samtal eller 

diskussion, vilket gör att det blir en dubbelriktad interaktion och att intervjun då även kan 

hållas med en grupp och inte enbart med en person. Denna slags intervju kännetecknas av 

öppna frågor, att respondenten tillåts att använda egna ord inom ämnet. Forskaren kan då 

skapa sig en förståelse genom att avbilda verkligheten ur respondentens perspektiv.  

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att vid en semistrukturerad intervju använder forskaren sig 

av en lista över det specifika ämnet, en så kallad intervjuguide. Respondenten har möjlighet 

att svara fritt på frågorna och frågorna ställs inte alltid efter ordningen i intervjuguiden utan 

anpassas efter intervjupersonens uttalande. Även nya frågor kan dyka upp om intervjuaren 

kan knyta an till något intervjupersonen har nämnt. Vi har inför varje intervju utformat en 

specifik intervjuguide (se bilaga 1 – 3) anpassad efter intervjupersonens roll inom Tunga 
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fordon. Intervjuguiderna bestod av ett antal huvudfrågor som berörde vårt ämne, vilka var 

öppet formulerade för att respondenten själv skulle inleda en diskussion kring ämnet. Vi hade 

även förberett med följdfrågor om respondenten hade svårigheter att besvara våra 

huvudfrågor och de kompletterades även med spontana frågor som uppstod under 

respondenternas uttalande. I vissa fall uppstod tystnader och små konstpauser, vi valde då att 

hantera dessa genom att vänta ut respondenten för att denne eventuellt skulle lägga till 

ytterligare information och utveckla sitt svar. Detta för att inte riskera att vi själva skulle ställa 

ledande frågor eller bekräfta våra antagningar av de svar som getts. 

 

Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden i förväg till våra respondenter, vilket grundar sig i 

att vi inte ville att de skulle påverkas av andra personer innan intervjun. För att få ut så 

mycket information som möjligt vid intervjun förberedde vi dem genom en förklaring av vårt 

ämne vid vår förfrågan om de ville ställa upp på en intervju, så att de på så vis kunde börja 

fundera kring ämnet. Innan vi påbörjade våra intervjuer frågade vi respondenterna om vi fick 

spela in intervju, vilket samtliga tillät och gjorde att vi båda kunde vara engagerade, ställa 

följdfrågor samt vara uppmärksamma på respondenternas uttryck och känslor. Vi fick 

förfrågan av klusterledningen efter avslutad intervju att de ville läsa igenom vår undersökning 

när vi sammanställt empirin. Vi accepterade detta, då vi kan ha tolkat deras svar på ett 

felaktigt sätt eller att de lämnat ut annan känslig information som på något sätt kan skada 

deras verksamhet och varumärke.  

2.4.3 Urval 

Att göra urval i en undersökning innebär att forskaren ska välja ut vilka specifika enheter som 

ska ingå i studien samt avgöra hur många som krävs för att studien ska vara så innehållsrik 

som möjligt. När avsiktligt urval görs så väljer forskaren medvetet personer som kan anas ha 

åsikter om ämnet. Dock får inte personer väljas som forskaren vet med sig enbart kommer 

bekräfta förutfattade meningar, eftersom detta kan minska tillförlitligheten med studien. (Yin, 

2013). Våra intervjuer bygger inledningsvis på ett avsiktligt urval, då vi medvetet valde att 

förfråga klusterledningen om en intervju.  Detta för att få en övergripande bild av Tunga 

fordons verksamhet, hur dess uppbyggnad och styrning ser ut, samt hur verksamheten 

fungerar. Även intervjun med medlemsföretaget Kalmar Industries var ett avsiktligt val då vi 

genom media hade fått kännedom om deras outsourcingaktiviteter. Ljungby Maskin var också 

ett avsiktligt val då vi sedan tidigare hade vag information om eventuella 

outsourcingaktiviteter. Då vi ville ha de olika aktörernas syn på problemet var även Ljungby 
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kommun ett avsiktligt val eftersom vi då fick en samarbetspartners perspektiv. Genom 

intervjun med klusterledningen fick vi information om att Rottne Industri och SP – Maskiner 

har ett kund- och leverantörsförhållande, där SP – Maskiner levererar till Rottne Industri. 

Detta kan liknas ett snöbollsurval, som enligt Yin (2013) innebär att under den inledande 

intervjun kan forskaren få kännedom om andra respondenter att intervjua och denna intervju i 

sin tur leder till andra möjliga personer att intervjua. Även Bryman och Bell (2013) nämner 

snöbollsurval, att det kan liknas som en kedjeeffekt.  Vi hade kännedom från vår 

förundersökning i ämnet, att ett klusterinitiativ består av ett antal olika aktörer från olika 

nivåer och sektorer, så som klusterledning, offentlig sektor samt diverse företag. Då vi har 

som syfte att se outsourcingaktiviteters påverkan på klusterinitiativet så krävde vår studie en 

kännedom om alla olika aktörers perspektiv för att vår studie skulle vara tillförlitlig. Genom 

vår intervju med klusterledningen i Tunga fordon fick vi en mer fördjupad kännedom om 

förhållandena mellan de olika medlemsföretagen. Vi kunde därefter se vilka olika kopplingar 

de olika företagen hade till varandra i form av konkurrens- och samarbetsförhållanden.  Detta 

låg till grund för vår fortsatta undersökning då vi genom denna kedjeeffekt kunde skapa oss 

en uppfattning om hur Tunga fordon kunde tänkas påverkas av outsourcing. 

2.4.4 Våra respondenter 

Klusterledning för Tunga fordon  

Karin Nilsson - Verksamhetschef  

Alexander Airosto - Projektledare 

Samarbetspartner- offentlig sektor 

Ljungby kommun - Carina Bengtsson kommunstyrelsens vice ordförande samt vice 

styrelseordförande i Tunga fordon 

Medlemsföretag 

Cargotec/Kalmar Industries 

Dan Pettersson - Senior Vice president på Cargotec/Kalmar Industries samt styrelseledamot i 

Tunga fordon 

Ljungby Maskin 

Jessika Lyckvall - Kommunikation- och marknadsansvarig på Ljungby Maskin, tidigare 

styrelseledamot i Tunga fordon  

Rottne Industri  

Roland Axelsson - Försäljningsansvarig på Rottne Industri samt styrelseledamot i Tunga 

fordon 
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SP - Maskiner 

Anders Johansson - Konstruktion- och utvecklingsansvarig på SP - Maskiner 

2.5 Forskningskvalitet 

Bryman och Bell (2013) beskriver reliabilitet och validitet som viktiga kriterier inom 

forskning för att läsaren ska få en uppfattning av kvaliteten i den undersökning som utförts. 

Dock har kvalitativt inriktade forskare diskuterat huruvida dessa begrepp är relevanta för 

undersökningar som utförts med en kvalitativ inriktning. Detta stödjs även av Patel och 

Davidson (2011) som menar att när en kvalitativ inriktning används så går begreppen 

nästintill samman. Vi kommer tillämpa kriterierna för trovärdighet samt begreppet 

triangulering för att påvisa kvaliteten av vår studie. 

2.5.1 Fyra kriterier av trovärdighet 

Trovärdighet består av fyra kriterier, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

bekräftelse (Bryman & Bell, 2013).  

 

Tillförlitligheten av insamlat material är ett slags mått på hur den information som samlats in 

kan säkerställas. Det finns olika uppfattningar av verkligheten och det är forskarens uppgift 

att tolka och beskriva dessa på ett rätt och riktigt sätt, vilket är avgörande vid graden av 

trovärdighet. (Bryman & Bell, 2013). Efter varje intervju med respektive respondent 

lyssnades igenom och transkriberades materialet, vilket gjorde att vi noggrant kunde analysera 

och diskutera den erhållna informationen. Det konstaterades då att vi tolkat beskrivningarna 

på samma sätt, vilket medför en ökad tillförlitlighet av vår studie. Även genom att vissa 

respondenter har granskat sina uttalanden innan publikation gör att vi fick bekräftat att 

tolkningarna vi gjort var riktiga. 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att en kvalitativ forskning ofta inriktas mot en mindre grupp 

individer vilket medför ett specifikt fokus och på så vis påverkar överförbarheten av studien. 

Det innebär att undersökningens resultat ska gå att generalisera i andra sammanhang och av 

andra grupper. Genom en klar redogörelse och ingående beskrivning av ämnet kan det bidra 

till en högre grad av trovärdighet, då andra personer kan avgöra huruvida de kan överföra 

resultaten i andra situationer. Då vår studie fokuserar på ett specifikt studieobjekt genom 

fokus på ett klusterinitiativ inom en viss bransch kan överförbarheten minska. Vi anser ändå 

att de resultat vi påvisar bör kunna användas av andra klusterinitiativ, eftersom 

outsourcingaktiviteter har varit väldigt uppmärksammat och förekommer i många branscher. 
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Under forskningsprocessen är det av största vikt att det finns en tydlig redogörelse av 

arbetsgången för att säkerställa resultaten och därmed stärka pålitligheten av det som 

forskaren kommit fram till. Det gäller också att forskaren kritiskt förhåller sig till den 

information som har erhållits samt avgöra trovärdigheten i den. (Bryman & Bell, 2013). 

Pålitligheten av vår studie stärks då tillvägagångssättet har varit tydligt genom hela 

forskningsprocessen, vilket vi även har redogjort och argumenterat för. Vi har konstant haft 

en granskande syn av hela processen och kritiskt tolkat insamlad information för att stärka 

pålitligheten ytterligare och därmed trovärdigheten.  

 

Kriteriet för bekräftelse innebär att forskaren ska i allra största mån förhålla sig neutral och 

opartisk gentemot undersökningen. Att personliga värderingar och favoriseringar av teorier 

inte få genomsyras i undersökningens utförande och resultat. (Bryman & Bell, 2013). Vi anser 

att kriteriet för bekräftelse är uppfyllt i vår studie då vi sedan tidigare inte hade någon 

fördjupad kunskap inom ämnet, vilket bidrog till att vi kunde ställa oss neutrala och inte 

påverka vår undersökning med egna värderingar och förutfattade meningar. Samtidigt har vi 

haft fokus på vår hemort, vilket gör att vi till viss del ställt oss kritiska till företags val av 

outsourcingaktiviteter, då det har påverkat personer i vår närhet. Vi var dock medvetna om 

detta innan vi påbörjade vår studie och har försökt hålla oss opartiska för att stärka 

trovärdigheten.  

2.5.2 Triangulering 

För att stärka trovärdigheten kan triangulering användas, vilket innebär att forskaren kan 

använda sig utav flera datakällor, exempelvis olika personer. Problemet kan då studeras 

utifrån olika sammanhang och tolkning av variationer blir tydligare. (Patel & Davidson, 

2011). Yin (2013) nämner triangulering som ett sätt att återge respondenternas synsätt på ett 

korrekt sätt, genom att exempelvis samtala med olika personer. Dock bör forskaren vara 

uppmärksam på att källorna kan ha relationer till varandra och då finns risken att de återger 

samma information.  

 

Då vår avsikt är att undersöka konsekvenser samt identifiera attityder hos de olika aktörerna 

inom ett företagsinitiativ är triangulering en god utgångspunkt för att stärka trovärdigheten. 

Detta genom att vi har valt att intervjua personer från både klusterledning, företag och 

samarbetspartners vilka har olika perspektiv på problemet. Inom klusterinitiativet har alla 
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aktörer en gemensam målbild, samtidigt som var och en av dem har en enskild målbild för sin 

verksamhet. Vi kan då se problemet ur olika perspektiv och synvinklar, vilket stärker 

kvaliteten av vår undersökning.  

2.6 Källkritik 

En forskare måste ställa sig kritisk till den information som insamlats för att kunna avgöra om 

de är sannolika eller inte (Patel & Davidson, 2011). Den övergripande intervjun med 

respondenterna från Tunga fordon genomfördes som gruppintervju, delvis beroende på att 

verksamhetsansvarig för tillfället endast arbetar deltid.  Risken att inte få någon intervju alls 

gjorde att vi snabbt beslutade att detta var det bästa sättet för att få tillgång till användbar 

information. Gruppintervjun kan ha inneburit att de påverkade varandras svar och att de höll 

inne med information. Samtidigt kan det också vara till fördel då den enes svar kan bidra till 

att den andra kommer på nya och insiktsfulla svar att delge. 

 

Samtliga respondenter bland de företag som vi har intervjuat har haft högt uppsatta positioner 

i företaget, vilket kan ha inneburit att vi enbart har fått deras syn på problemet. Då vår studie 

grundar sig i hur outsourcingaktiviteter påverkar ett klusterinitiativ, ansåg vi att de högt 

uppsatta på företagen var mest insatta i beslut om detta. I empirin har det framkommit att 

medverkan i Tunga fordon sker på samtliga plan inom företaget och idéer uppkommer främst 

från de som arbetar med maskinerna, en möjlighet hade varit att även prata med medarbetarna 

för att få deras synvinkel på hur samverkan inom initiativet fungerar.  

 

Vid insamling av sekundärdata har vi till största del använt oss av vetenskapligt publicerade 

artiklar, då dessa är granskade innan publicering och vår uppfattning är att de har en hög grad 

av tillförlitlighet. De mest förekommande sökorden vi använt oss av är cluster, regional 

development, outsourcing, social capital, cooperation and competition. Litteraturen som 

förekommer är daterade inom de senaste tio åren, detta för att erhålla de mest aktuella teorier. 

I vissa fall har äldre teorier tagits upp, vilket grundar sig i att de nämnts i de publikationer 

som vi använt och vi anser då att de fortfarande är relevanta.    

 

Vi har även studerat ett antal olika elektroniska källor, där främst tidningsartiklar har 

figurerat. Detta kan anses som otillförlitligt då media har en tendens till att vinkla innehållet, 

men informationen var nödvändig för vår studie för att få en bild av hur problemet har 

presenterats i media och vad som är aktuellt i regionen för tillfället. De rapporter som vi 
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hämtat från Tillväxtverket har varit användbara för att få en övergripande bild av 

utvecklingen i Ljungby regionen, och vi ser den informationen som tillförlitlig då dessa 

undersökningar görs på uppdrag av staten.  
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3. Klusterinitiativ i en global omvärld - teoretiskt perspektiv  
I detta kapitel redogörs och diskuteras valda teorier för vår studie. Till en början guidas 

läsaren genom klusterinitiativets roll för att öka förståelsen hur interaktionen mellan de olika 

aktörerna ser ut, där även balansen mellan samarbete och konkurrens får en mer teoretisk 

förklaring. Vidare beskrivs socialt kapital och dess värde förklaras för att reda ut vilka 

attityder som kan urskiljas. Samtliga avsnitt avser att förbereda läsaren för hur regionala 

kluster kan komma att påverkas av outsourcing. Avslutningsvis vävs teorikapitlet ihop i form 

av en sammanfattning, hur de olika avsnitten är relaterade till varandra.	  

 

3.1 Klusterinitiativets roll 
Enligt Laur m.fl. (2012) består ett klusterinitiativ av olika aktörer som både konkurrerar och 

samarbetar inom samma område när det gäller liknande teknologier och marknader. Genom 

att kombinera samverkan och konkurrens skapas värden för de inblandade aktörerna. Inom 

klusterinitiativet finns det tillfällen för medlemsföretagen att dra nytta av olika nätverk som 

tillhandahåller resurser i form av kunskap och sociala relationer. Genom att tillgodose 

aktörerna med resurser så bidrar det till ökad effektivitet, vilket leder till ökad konkurrenskraft 

i regionen. För att på lång sikt skapa de bästa förutsättningarna och bli konkurrenskraftiga 

menar Christensen och Kempinsky (2004) att det finns tre övergripande faktorer. Den 

regionala identiteten - regionens vision och målbild, här vägs även människors 

grundläggande värderingar in. Den regionala värdekonstellationen - samtliga aktörer, privata, 

offentliga och universitet, hur de påverkas av varandra och organiseras. Till sist den externa 

miljön - fokus på den omgivande externa miljön som påverkar förutsättningarna regionalt, 

nationellt och globalt. Det gäller att organisera och integrera dessa delar på bästa möjliga sätt 

och på så vis skapa en unik konkurrenskraft. 

 

Christensen och Kempinsky (2004) beskriver att ledarskapet inom ett klusterinitiativ är 

betydande, likaså engagemang, nyfikenhet och vilja är viktiga faktorer för att 

utvecklingsarbetet ska vara spännande och ge resultat. De menar att ledarna för initiativet ska 

ha en förmåga att etablera ett förtroende och skapa tillit för processen bland beslutsfattarna 

och övriga aktörer.  Kommunikation och samverkan är andra verktyg som är viktiga, att 

kommunicera de resultat som uppnåtts hellre än det som önskas uppnås. 
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Figur 3.1. Förutsättningar för organisering och strukturering av regionala utvecklingsprocesser  

(Christensen & Kempinsky, 2004) 

 

3.1.1 Aktörer inom ett klusterinitiativ 

Klusterinitiativ kan betraktas som förmedlare mellan tre olika kategorier av aktörer, vilka är; 

key players, target groups och support groups. Key players spelar en viktig roll för 

klusterinitiativets överlevnad och utveckling. De är stödjande aktörer som har en dominerande 

position då de har exempelvis makten för organisering samt finansiering. En annan viktig roll 

är att skapa stabilitet samt tillgodose aktörerna med resurser. De har ett inflytande över både 

den strategiska och operativa nivån i klusterinitiativet. Target groups består av företag vars 

behov ligger till grund för klusterinitiativets verksamhet, vilka är en förutsättning att 

identifiera för att skapa ett högre värde vad gäller de aktiviteter som utförs i klusterinitiativet. 

De företag som ska inkluderas i denna kategori varierar beroende på region, bransch samt typ 

av verksamhet. Den sista kategorin är support groups, vilka bidrar med sin kompetens, 

nätverkande samt politiska- och sociala influenser. Även dessa ökar värdet för 

klusterinitiativets förmedlings aktiviteter. (Laur m.fl., 2012).  

 

Inom Target groups och support groups finns core- och non-core aktörer. Det innebär att 

inom dessa grupper finns vissa aktörer som har mer inflytande än andra och detta beroende på 

hur involverade de är. Core aktörer karaktäriseras av att vara aktiva och bidrar med både tid 

och ansträngning samt att förtroendet för dessa är högt bland andra aktörer. Däremot non-core 

aktörer är mer passiva och deltar oregelbundet i aktiviteter, vilket kan bero på omständigheter 
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som strukturomvandling och ägarbyte. Aktörer kan skifta mellan att vara core aktör och non-

core aktör, detta är helt beroende på deras situation och behov. (Laur m.fl., 2012).  

 

 

Figur 3.2. Aktörer involverade i klusterinitiativ 

 (Laur m.fl., 2012) 

 

3.2 Samarbeta och konkurrera 

Zhang (2008) menar att den gemensamma konkurrenskraften ökar pressen inom 

klusterinitiativet, då varje enskilt företaget strävar efter sin specifika utveckling. Detta ställer 

krav på balansen mellan samarbete och konkurrens mellan medlemsföretagen, vilken kan 

uppnås genom att nå en punkt av intern samordning i form av att anordna upprepade 

gemensamma aktiviteter. Laur m.fl. (2012) nämner att vid styrandet av ett klusterinitiativ är 

det viktigt att finna en balans mellan att driva målinriktade aktiviteter som är både etablerade 

men utvecklande samt att kunna utföra aktiviteter som leder till innovation för att uppnå 

framtida behov. En viktig aspekt är att de aktiviteter som anordnas av klusterinitiativen har en 

grad av öppenhet. Medlemmarna inom ett klusterinitiativ är ofta branschspecifika men det ska 

alltid finnas utrymme för en bredare målgrupp. Genom att vara öppen för att nya aktörer ska 

träda in kan det leda till ett oväntat ömsesidigt utbyte av resurser, idéer och möjligheter. 

Zhang (2008) menar att för att ett klusterinitiativ ska uppnå balansen mellan samarbete och 

konkurrens krävs främst förtroende, vilket baseras på företagens uppfattning om varandra. 

Det skapas då ett socialt kapital som består av egenskaper, skicklighet samt pålitlighet som 

sprider sig bland medlemsföretagen.  
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Ett klusterinitiativ består av flera aktörer inom privat och offentlig sektor, vilka har olika 

roller och kopplingar till varandra. Då aktörerna har olika anledningar till att vara med bidrar 

det till att deltagandets omfattning ändras med tiden utifrån vilka behov som uppstår. 

Aktörernas engagemang är en blandning av ömsesidigt intresse och en gemensam vision för 

den framtida utvecklingen. Klusterinitiativ kan även ses som ett resultat av brist på kompetens 

bland aktörerna och det uppstår då ett behov av lärande, utbildning och en gemensam 

mötesplats. (Laur m.fl., 2012). För att främja utveckling och uppnå balansen mellan 

samarbete och konkurrens i klusterinitiativet krävs stöd från förmedlande och offentliga 

organisationer, vilka är specialiserade med kunskap och information som gör att de kan 

koordinera de olika utbyten som sker mellan företagen inom klustret (Zhang, 2008).  

 

Klusterinitiativ spelar en viktig roll för den regionala utvecklingen genom förmågan att 

sammanföra aktörer på en frivillig basis och skapa aktiviteter som grundar sig i de faktiska 

behoven hos aktörerna. För att ett klusterinitiativ ska vara framgångsrikt krävs en gemensam 

vision som engagerade aktörer ska arbeta efter att förverkliga. Klusterinitiativets process ska 

växa och utvecklas utefter dess egna förutsättningar och det är viktigt att ta hänsyn till de 

olika aktörernas ständigt föränderliga behov och anpassa aktiviteterna efter detta för att 

undvika att hämma den innovativa förmågan. (Laur m.fl., 2012).  

3.2.1 Drivkrafter 

I ett regionalt utvecklingsarbete gäller det att ständigt identifiera möjligheter som kan ge 

förutsättningar för tillväxt till de företag som ingår i initiativet. Detta är starkt kopplat till 

förmågan att förstå de drivkrafter hos de aktörer som medverkar, vilka kan vara både 

individuella och kollektiva. (Christensen & Kempinsky, 2004). De individuella drivkrafterna 

hos företag kan variera men enligt Åhlström (2010) handlar det oftast om tre faktorer; 

reducera kostnader, öka flexibilitet och höja innovationskraften. Genom att exempelvis dela 

utvecklingskostnader för ny teknologi och flexibelt kunna anpassa produkter och tjänster till 

rådande marknad minskar inte bara kostnaden utan även risken. Ökad innovationskraft kan 

nås genom att kombinera intern och extern kompetens, vilket bidrar till möjligheterna att 

skapa konkurrenskraftiga fördelar för företaget. Dessa drivkrafter hänger oftast ihop och det 

enskilda företaget måste finna sätt att lösa dem på. 
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Den kollektiva drivkraften inom klusterinitiativet behöver inte stämma överens med den 

ursprungliga visionen, utan det kan vara att uppnå enighet kring gemensamma frågor som har 

betydelse för de politiska aktörernas drivkraft och engagemang. För att lyckas med samarbetet 

är det viktigt att initiativet kontinuerligt uppvisar resultat för att stärka och upprätthålla 

samtliga aktörers drivkrafter att fortsätta samarbetet. (Christensen & Kempinsky, 2004).  

3.3 Socialt kapital 

3.3.1 Socialt kapital leder till samhörighet 

Christensen och Kempinsky (2004) menar att teknologisk innovation är nästintill omöjlig utan 

att förstå vikten av social innovation och hur de är relaterade till varandra. Gemensamma 

värderingar, attityder och kultur är mjuka faktorer som avgör i vilken utsträckning vi är 

kapabla till att utföra förändring och de utgör även en grund för vad vi måste förändra för att 

kunna göra saker annorlunda än tidigare. Johannisson (2006) beskriver socialt kapital som 

mjuka faktorer och kan förklaras som relationer mellan enskilda individer eller mellan 

grupperingar, exempelvis företag och institutioner. Parterna har ingen möjlighet att bestämma 

och disponera över det sociala kapitalet. Det talas främst om två begrepp inom ramen för 

socialt kapital; förtroende och engagemang.  

 

Förtroende är svårdefinierat, enkelt kan det beskrivas som att förtroende finns när du känner 

att det finns, en inre känsla och vetskap om att saker och ting kommer att ordna sig. Viktiga 

byggstenar som skapar förtroende är integritet, avsikt, kompetens och tidigare resultat. En 

person som vill skapa förtroende i en affärsrelation vill visa att hon har dessa byggstenar. 

Genom att ha integritet visar hon att hon står upp för sina värderingar och är ärlig, hon visar 

att det inte finns några dolda ting utan att avsikterna är goda. Hon visar kompetens, att det 

finns de resurser som krävs för att etablerar en lönsam relation. Tidigare resultat kan också 

visas upp för att styrka att hon är pålitlig. Vissa menar att förtroende endast kan skapas mellan 

två personer, men forskning visar att förtroende kan spridas inom en grupp eller organisation, 

genom att vinna en persons tillit kan vi även vinna andras. (Åhlström, 2010).  

 

Enligt Niu, Miles, Bach och Chinen (2012), beskrivs företags engagemang i kluster att det 

influeras av förtroende och gemensamt lärande. Förtroende är en av de viktigaste 

byggstenarna för att utveckla relationer mellan företagen och på så vis finns det även samband 

med hur engagemanget utvecklas inom klustret. De båda faktorerna är beroende av varandra 
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och bidrar till ju mer företagen engagerar sig ju mer ökar förtroendet mellan dem, samtidigt 

som starkare förtroende bidrar till ökat engagemang.  

3.3.2 Socialt värde i nätverk 

Det finns två olika sätt enligt Adler och Kwon (2002) att skapa värde genom socialt kapital, 

slutna och öppna nätverk vilket även relateras till interna och externa band mellan 

aktörer.  Eklinder-Frick, Eriksson och Hallén (2012) menar att i ett slutet och 

sammanhängande nätverk i form av starka interna band mellan aktörerna, skapas normer 

vilket i sin tur bidrar till pålitlighet och förtroende i gruppen. Relationsbyggande genom 

socialt kapital underlättar delningen av information eftersom tillit minskar risken för 

opportunistiskt beteende. Informationen kan också vara mer relevant för den bredare massan 

eftersom gemensamma mål och kunskap kan vara högre i ett mer sammansvetsat nätverk.   

Eklinder-Frick m.fl. (2012) menar även att ett nätverk kan vara mer fördelaktigt genom att 

vara öppet med glesa externa band mellan aktörerna. Bristen på nära förbindelser mellan 

aktörerna tvingar dem till att kombinera all den information som flödar inom nätverket och 

mängden av information skapar värde vilket kan bidra till kostnadseffektivitet och ökad 

konkurrenskraft. För att uppnå bäst effekt av nätverkens fördelar är en kombination mellan 

enklare relationer med mer nära och starka relationer.   

3.4 Outsourcing 

3.4.1 Risker med outsourcing 

Outsourcing är en företagsekonomisk term som beskriver situationer då företag av olika skäl 

förlägger någon del av verksamheten på en utomstående leverantör, vilket kan ske i 

hemlandet men även utomlands. Det kan handla om inköp av varor eller tillverkning av varor 

som görs av en fristående leverantör och som sedan köps in av det företag som tillverkar den 

färdiga produkten. (Ekholm, 2006). Bengtsson, Berggren och Lind (2005) förklarar att skälen 

till att företag väljer outsourcing vanligen är att minska kostnaderna, men andra skäl som 

uppmärksammats är att komma närmare kunderna samt att fokusera på sin kärnverksamhet. 

När det är tal om mer omfattande outsourcing lyfts mer strategiska skäl fram, att exempelvis 

få tillgång till ny kompetens eller att det uppstår förutsättningar för en mer effektiv 

produktutvecklingsprocess.  

 

Leavy (2004) förklarar att företag använder sig av outsourcing som strategi då det är en 

möjlighet till ökad konkurrenskraft och värdeskapande. Detta genom att uppnå större fokus på 
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kärnverksamheten, öka innovationsförmågan samt att skapa en ny strategisk inriktning. En 

beslutsfattare måste däremot alltid ta hänsyn till de risker som outsourcingaktiviteter kan 

bidra till. Att tidpunkten för det är rätt samt vilka kompetenser och kapaciteter de sätter på 

spel, vilket kan riskera deras framtida konkurrenskraft. Även Herath och Kishore (2009) tar 

upp risker med outsourcing, så som att det kan uppstå oväntade kostnader, konflikter samt 

rättstvister men även att det kan bidra till förlust av kompetens inom verksamheten. Nilsson 

och Olve (2013) beskriver kärnkompetens och att den utgörs av resurser som kan ligga till 

grund för strategiska konkurrensfördelar.  Dessa resurser måste uppfylla vissa kriterier för att 

ses som en kärnkompetens, vilka identifieras som värdefull, unik, svår att imitera och svår att 

ersätta. Resursen är värdefull om användningen av den bidrar till företagets effektivitet, den 

måste vara unik för företaget vilket gör den svår att imitera av andra. Om resursen bygger på 

sociala relationer eller speciella förhållanden rådde då den uppkom och som inte går att 

återskapa är det svårt att imitera resursen. Resursen ska heller inte kunna gå att ersätta med en 

annan resurs, så att konkurrenter kan uppnå samma strategiska effekt. Andersen (2006) menar 

att i takt med den växande konkurrensen löper företag stor risk att förlora stora delar av 

produktionskompetensen vid beslut om outsourcing.  

3.4.2 Samlokalisering av produktion och utveckling 

Andersen (2006) påstår att innovationsaktiviteterna kommer följa vågen av outsourcing då 

utvecklingsarbetet är väl sammanflätat med produktionens aktiviteter. Genom att 

samlokalisera utveckling och produktion minskas det kognitiva avståndet och bidrar till 

kunskap om möjligheter till konkurrenskraft, vilket är avgörande för den innovativa 

förmågan. Bengtsson och Lind (2013) förklarar att outsourcingaktiviteter bidrar till 

utmaningar vad gäller kunskapsintegration då kunskap riskerar att förloras. 

Kunskapsintegration innebär att ett samarbete sker mellan olika kompetensområden som 

bidrar till att ny kunskap uppkommer för ett specifikt behov. Företag måste kunna hantera 

denna kunskapsintegration för att bli innovativa och framgångsrika. Därför ställs det högre 

krav på att ha en nära kommunikation och integration vad gäller kompetenser och aktiviteter 

inom utveckling, konstruktion och produktion.  

 

Den största utmaningen vad gäller kunskapsintegration uppstår när outsourcing av komplexa 

och avancerade produkter sker. Det har visat sig vara mest logiskt att denna typ av 

produktframtagning underlättas genom att aktiviteterna utveckling och produktion 

samlokaliseras. För att möta de utmaningar som outsourcing medför finns ett stort intresse av 
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att skapa nya organisationsformer och därmed nya arbetssätt, exempelvis genom projekt, 

vilket uppmuntrar till ett mer effektivt samarbete och lärande mellan företag. Att se ur ett 

kunskapsintegrationsperspektiv vid beslut om outsourcing kan det vara nyckeln till att hantera 

utmaningarna det kan leda till. (Bengtsson & Lind, 2013).  

3.4.3 Utmaningar vid outsourcing 

Andersen (2006) beskriver att ett regionalt kluster har som roll att vara drivkraft för att skapa 

nationell konkurrenskraft, men den ökade förflyttningen av industriella aktiviteter i form av 

outsourcing medför effekter för regionernas framtida konkurrenskraft, vilket bidrar till 

utmaningar för ledningen inom de regionala klustren. Bengtsson och Lind (2013) nämner 

också att outsourcing leder till olika utmaningar, då det uppstår effekter och ställer krav på 

företaget. De menar att vid outsourcing av produktion medför det ökade krav på 

kunskapsintegration, speciellt vid avancerade och kundanpassade produkter.   

 

Andersen (2006) har identifierat fyra olika slag av regionala kluster där effekterna av 

outsourcing av produktion skiljer sig åt utifrån två faktorer. Dessa förklaras i vilken form 

förädlingsvärdet antas, antingen digitalt eller fysiskt och i vilken utsträckning produktionen är 

standardiserad eller kundanpassad. The interface developer arena påverkas inte av 

omlokalisering då förädlingsvärdet är digitaliserat och produktionen standardiserad, 

exempelvis telekommunikation. The relationship- development arena kännetecknas av 

digitaliserat förädlingsvärde och kundanpassad produktion, exempelvis mjukvaruföretag.  

Eftersom verksamheten sker digitalt blir effekterna inte så stora av outsourcing då företag kan 

leverera utan närhet till sina kunder. The bridge- building arena har fysiskt förädlingsvärde 

och standardiserad produktion, exempelvis tillverkningsindustri. Det anses relativt enkelt att 

omlokalisera tillverkningen med förutsättning att det råder ett bra kund- och 

leverantörsförhållande samt att det sker en god kommunikation mellan utveckling och 

produktion. Den sista som nämns är the knowledge district arena och förknippas med hög 

grad av fysiskt förädlingsvärde och kundanpassad produktion. Produktionen kännetecknas av 

att vara avancerad och komplex med höga krav på kunskap. Produktion och innovation är tätt 

sammanflätade eftersom kunskapen är beroende av omgivningen där försöks-processerna 

pågår. Detta kräver en ömsesidig samverkan och fysisk närvaro av kompletterande 

produktion. Aktiviteterna kring produktion och innovation påverkas av möjligheterna till ett 

nära samarbete och lokalt kunna koordinera dynamiken kring regelbunden samverkan och 

kundanpassning. Enligt Bengtsson och Lind (2013) är innovationsförmågan grundläggande 
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för företags framtida konkurrenskraft, därför är det många företag som gör betydande 

satsningar vad gäller forskning och utveckling. Detta för att kunna erbjuda bra produkter till 

den internationella marknaden. Andersen (2006) menar att outsourcing kan leda till att 

regionen förlorar viktig kompetens och arbetskraft, vilket bidrar till att kunskapen i regionen 

försämras och den innovativa förmågan minskar som leder till regional nedgång. 

3.5 Sammanfattning av teorier 

Vår undersökning grundar sig i att ta reda på hur ett klusterinitiativ påverkas av 

medlemsföretagens outsourcingaktiviteter och vilka konsekvenser det kan bidra till, genom att 

identifiera attityder hos de olika aktörerna. Därför är det viktigt att förstå vilka aktörer som 

medverkar, hur de förhåller sig till varandra, deras engagemang samt vilka drivkrafter som 

ligger bakom. Detta förklaras genom en teoretisk fördjupning i klusterinitiativets roll och hur 

denna typ av nätverk fungerar samt balansgången mellan samarbete och konkurrens. Vidare 

förklaras det sociala kapitalet med fokusering på förtroende och engagemang samt vilka 

värden som uppstår genom att verka i sociala nätverk.  

 

Genom att läsaren har fått en grundlig förståelse för klusterinitiativet och dess uppbyggnad 

går vi in på externa faktorer som kan påverka klusterinitiativet, i detta fall när företag väljer 

outsourcing av sin produktion. Outsourcing medför risker, varav en av de viktigaste som 

beslutsfattarna noga bör överväga är förlusten av viktig kärnkompetens. Då 

utvecklingsprocessen är en viktig del av produktionen säger teorierna att dessa bör 

samlokaliseras för att inte den innovativa förmågan hämmas, vilken är av stor vikt för den 

regionala utvecklingen och konkurrenskraften.  

 

För att sammanfatta det teoretiska perspektivet vill vi klargöra vilka interna faktorer som är 

utmärkande för ett framgångsrikt samarbete inom ett klusterinitiativ. Dessa utgörs av balansen 

mellan samarbete och konkurrens, sociala faktorer, företagens individuella och kollektiva 

drivkrafter samt tillgång till kompetens. Lyckas dessa interna faktorer interageras kan ett 

framgångsrikt klusterinitiativ uppnås, vilket vi hävdar utgör förutsättningar för hur 

klusterinitiativet kan motstå påverkningar av externa faktorer såsom outsourcing.  
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4. Klusterinitiativ i en global omvärld - empiriskt perspektiv   
	  

I följande kapitel kommer vi att presentera och redogöra för det empiriska material som 

samlats in genom intervjuer med nyckelpersoner för vår studie. Materialet syftar till att ta 

reda på hur ett klusterinitiativ påverkas av medlemsföretagens outsourcingaktiviteter. 

Verksamheten Tunga fordon kommer att presenteras samt redogörelse för deras verksamhet. 

Vidare presenteras medlemsföretagens och Ljungby kommuns syn på deras medverkan i 

initiativet och deras inställning till outsourcing.	  

 

4.1 Klusterinitiativet Tunga fordon 

4.1.1 Presentation av verksamheten  

Våra respondenter som representerar Tunga fordon är verksamhetsansvarig Karin Nilsson och 

projektledare Alexander Airosto. Tunga fordon bildades 2006 och drivs idag av SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut på uppdrag av medlemsföretagen. Verksamheten finansieras 

genom medlemsavgift från företagen, samt resurser från Växjö och Ljungby kommun. Vid 

diverse projekt kan bland annat Vinnova och Tillväxtverket samt de aktörer som är 

intresserade av att delta bidra med kapital. Tunga fordon arbetar med områden som skapar 

konkurrensfördelar, exempelvis produktutveckling, omvärldsbevakning och 

kompetensförsörjning. Samverkan kring forskning och utveckling ska bidra till företagens 

fortsatta internationella konkurrenskraft och en hållbar tillväxt för regionen. (Nilsson & 

Airosto, 2013).  

4.1.2 Tunga fordons roll 

Nilsson förklarar att deras roll som ledning i Tunga fordon är att verka som en samordnare 

mellan de olika aktörerna i samhället så som företag, akademi och offentlig sektor. Detta 

genom att arbeta för allas intresse och skapa en gemensam vision. Samarbeten mellan 

aktörerna uppstår bland annat genom att företagen upptäcker ett problem som eventuellt kan 

lösas genom Tunga fordons nätverk, då de kan få information från samordnarna om andra 

företag har liknande problem.  Även samordnarna får en uppfattning om det finns ett behov 

bland fler företag att arbeta vidare med detta problem och på så vis kan en aktivitet kring detta 

skapas.  
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”Varför gör vi det här? Varför är vi den konstellationen som vi är? 

 Det är synnerligen viktigt att veta vad vi kännetecknas av i tunga fordonsindustrin, det är 

oerhört små serier, avancerad teknik och hög grad av kundanpassning.” 
(Alexander Airosto, 2013) 

 

Airosto berättar att arbetet inom initiativet syftar till att förse företagen med aktuell 

kompetens och att skapa konkurrensfördelar genom att driva projekt inom exempelvis 

produkt- och produktionsutveckling. Det sker ständigt olika aktiviteter för att tillgodose de 

behov och önskemål som medlemmarna framför och de utförs främst i olika forsknings- och 

utvecklingsprojekt. Det erbjuds även olika workshops, seminarier och dialoggrupper, vilket 

kräver samordning och bra samarbete.  

 

Nilsson beskriver att inflytandet bland de olika aktörerna varierar och ingen aktör är mer 

drivande än någon annan. Varje aktör har något område de är mer intresserade av och hon 

menar att de aktiviteter som klusterinitiativet driver har olika relevans för företagen.  Nilsson 

nämner att Ljungby kommun alltid har tagit ett ansvar genom att de engagerat sig trots att de 

inte är så insatta i ämnen som diskuteras.  Airosto flikar in att det är viktigt för kommunen att 

vara med och kunna påverka, då de har insett att går det dåligt för företag så leder det till 

bland annat lägre skatteintäkter och att personer flyttar från regionen.   

4.1.2 Samarbeta och konkurrera- socialt kapital 

Nilsson beskriver att det har uppkommit samarbeten mellan företagen genom att de kommit i 

kontakt med varandra inom Tunga fordon, ett exempel är SP - Maskiner som tillverkar 

skördeaggregat och Rottne Industri som tillverkar skogsmaskiner. SP - Maskiner ingår i 

samma koncern som Gremo, vilka kan uppfattas som en konkurrent till Rottne Industri men 

de har funnit en nivå att samarbeta på. Detta samarbete uppstod då Rottne Industri var i behov 

av en ny typ av skördeaggregat till ett visst segment maskiner. Genom att köpa aggregat 

direkt av SP - Maskiner kunde de undvika att bekosta och utveckla det själva.  

 

Under möten som sker inom Tunga fordon har Nilsson uppfattningen att företagen delger 

genomtänkt information utan att avslöja något som kan komma att påverka den egna 

verksamheten. Vid styrelsemötena diskuteras bland annat nuläget, där det sker ett 

erfarenhetsutbyte mellan engagerade aktörer, däribland företagen. Gränsen för vad som är 

företagshemligheter och inte är olika från företag till företag. Det handlar om att delge 

information för att få lika mycket tillbaka. Airosto berättar att det är en lättsam stämning när 
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de anställda på företagen träffas i mindre diskussionsgrupper. De har byggt upp ett förtroende 

som gör att de ibland delger mer information än de egentligen bör, de litar dock på att det som 

sägs stannar inom gruppen.  

 

Nilsson anser att balansen mellan att samarbeta och konkurrera är svår. De företag som har 

funnit denna nivå, genererar mest av sitt medlemskap i Tunga fordon. Airosto förklarar att 

resultaten av de olika projekten redovisas olika beroende på vilka som har varit inblandade 

samt vilka resultat som har framkommit. Innan ett projekt inleds diskuteras mellan inblandade 

aktörer om vad och hur informationen ska redovisas. När projektsamarbeten mellan företag 

sker så är det antingen en generell nivå, att resultaten inte går att applicera på något specifikt 

eller så detaljerat att det endast berör deltagande företag.  

 

Airosto berättar att flera samarbeten har uppkommit under Tunga fordons existens, de olika 

aktörerna förenas kring gemensamma frågor som de vill vara delaktiga i samt bidra till. 

Nilsson tillägger att det är en slags projektkultur som har utvecklats mer och mer då 

samarbetena har visat goda resultat. Enligt Airosto byggs ett fungerande samarbete upp 

genom att skapa ett förtroende inom initiativet. För att ett klusterinitiativ ska vara 

framgångsrikt förklarar Nilsson att det krävs ett intresse nerifrån och upp, att det växer fram 

ett engagemang på företagsnivå. Airosto klargör tydligt att personligt engagemang är en 

viktig faktor för att bedriva ett framgångsrikt klusterinitiativ, både hos företagen och från 

ledningen i Tunga fordon. Med flera års erfarenhet och kontaktuppbyggnad har Nilsson och 

Airosto viktig kompetens som är viktig för Tunga fordons arbete och framgång. Då de arbetar 

mycket med nätverkande är de beroende av kompetensen som finns på företagen, skulle den 

försvinna drabbar det inte bara den enskilda företaget utan även Tunga fordon.  

4.1.3 Outsourcing 

Airosto berättar att det även är Tunga fordons uppgift att arbeta med omvärldsbevakning. Ett 

projekt som för tillfället bedrivs innefattar internationalisering, vilket innebär att vidga vyerna 

både för medlemsföretagens och klustret som helhet. Nilsson påvisar dock att 

internationalisering i form av att företag flyttar sin produktion utomlands är inget Tunga 

fordon kan påverka. 
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”Frågan om outsourcing är väldigt relevant, jag har inte tänkt på det på det sättet, men om 

det skulle fortsätta skulle vi tappa den kunskapsmassan. Det gör att vi tappar montörer och 

utvecklare inom ett område och till sist urholkas det.” 

(Alexander Airosto, 2013)  

 

I de fall där medlemsföretag har flyttat sin produktion utomlands berättar Nilsson att 

ledningen i Tunga fordon inte har fått information om detta innan beslut fattats. Hon fortsätter 

att det är genom den kontinuerliga kontakten med företagen som denna typ av information 

uppkommer. Att företagen exempelvis har en ny strategi eller att ansvariga byts ut, vilket då 

kan leda till förlust av ett upparbetat kontaktnät. Exempelvis berättar Nilsson att Kalmar 

Industries har flyttat delar av sin produktion utomlands och genomgått ett antal 

strukturomvandlingar som har bidragit till att Tunga fordon tappat viktiga kontaktpersoner. 

Airosto beskriver att kompetens inom branschen för tunga fordon är svår att upprätthålla och 

är viktig för regionen, speciellt när företag tvingas dra ned sin verksamhet och kompetens 

riskerar att förloras.   
 

“Det är svårt när man väl har tappat kompetenta personer, då försvinner de någon 

annanstans och man ser dem aldrig mer.” 

(Alexander Airosto, 2013) 

 

Nilsson berättar om ett fall när ett tidigare medlemsföretag blev uppköpta och fick en ny 

ägare. De ansåg då att de inte längre hade behov av att samarbeta inom Tunga fordon och 

klusterinitiativet gick miste om ett medlemsföretag, och därmed viktiga kontakter med 

betydande kompetens. Airosto och Nilsson diskuterar att när medlemsföretag försvinner 

förlorar företaget viktiga kärnkompetenser som Tunga fordon ofta samarbetar med. Nilsson 

påpekar att de inte lägger några värderingar i företags val om att flytta produktionen 

utomlands, då situationen kan avgöra företagets fortsatta överlevnad. Hon förklarar vidare att 

outsourcing inte utgör något hot så länge företagen har en del av produktionen i regionen samt 

att behovet och viljan att arbeta kring forskning och utveckling med Tunga fordon finns. Om 

dock alla företag agerar på samma sätt eller om det till slut enbart utförs montering av 

maskinen i regionen så kan outsourcing vara ett hot.  

 

När omorganisering sker i företag märker ledningen i Tunga fordon av förändringarna mer än 

de som sker vid outsourcing, Nilsson menar att arbetet utförs på andra sätt än tidigare för att 



 

	  30 

de exempelvis ska kostnadsbespara. Hon förklarar att en viktig kontaktperson inte längre utför 

arbetsuppgifter relaterade till Tunga fordon och hon får då känslan av att en 

outsourcingaktivitet har skett, vilket försvårar arbetet för klusterinitiativet. Nilsson anser att 

ett större hot mot Tunga fordons verksamhet är om företagen bedömer att medlemskapet inte 

påvisar några resultat som kan vara till värde för deras verksamhet, vilket kan leda till att de 

avslutar medlemskapet. Airosto tillägger att det då även blir ointressant för de andra att 

fortsätta sitt medlemskap. Han menar att det snabbt blir en korthuseffekt, vilket gör att de 

mister kärnkompetensen i klusterinitiativet.  

4.2 Cargotec - Kalmar Industries 

4.2.1 Presentation 

Kalmar Industries är en av tre affärsenheter inom koncernen Cargotec. Kalmar Industries i sin 

tur är indelad i flera divisioner som bedriver olika verksamheter där en av enheterna, beläget i 

Ljungby och Lidhult är specialiserade på gaffeltruckar och containerhanteringsmaskiner, vilka 

har intresse i Tunga fordon. Huvudkontoret för Kalmar Industries finns i Finland där även 

koncernledningen sitter. Kalmar Industries är ett globalt företag och har flera fabriker runt om 

i världen, med bland annat produktion och montering i Sverige, Polen, USA, Indien och 

Shanghai, konstruktion sker främst i Sverige och Finland. Respondenten Dan Pettersson är 

verksamhetsansvarig för enheten i Ljungby och Lidhult, för tillfället sitter han även med i 

styrelsen för Tunga Fordon. (Pettersson, 2013). 

4.2.2 Kalmar Industries roll i Tunga fordon 

Kalmar Industries har varit med i Tunga fordon från starten 2006 och är aktiva i deltagandet 

av de olika aktiviteterna som initiativet erbjuder. Pettersson berättar att grundverksamheten i 

Tunga fordon baseras på erfarenhetsutbyte mellan aktörerna inom olika områden. Det 

förekommer studiebesök hos medlemsföretagen, vilket ofta bidrar till djupa diskussioner 

kring en specifik fråga. I dialoggrupperna uppkommer ofta idéer hos den anställda inom 

medlemsföretagen om att exempelvis jämföra sig gentemot något annat medlemsföretag kring 

ett problem eller fråga. Detta har bidragit till att de har tagit samarbetet till en högre nivå och 

driver gemensamma konceptutvecklingar, där teknologin och konceptet utvecklas innan det 

blir en produktutveckling. Projekten styrs av vad de olika medlemsföretagen är intresserade 

av och alla behöver inte delta, utan det beror på intresse och behov. De företag som är 

intresserade av att delta i ett visst projekt kopplas samman med hjälp av klusterledningen. 
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Drivkrafterna bakom Kalmar Industries engagemang i Tunga fordon menar Pettersson är att 

de har nytta av det samarbete som bedrivs mellan företagen samt att personalen ständigt hålls 

uppdaterad och utvecklas. All företagsverksamhet går ut på att vara lönsamt och tjäna pengar 

och genom att samarbeta med andra gynnas det egna företaget. Värdet som genereras genom 

samarbetet och de olika projekten är en annan drivkraft som får Kalmar Industries att fortsätta 

att engagera sig. Det gäller att medarbetarna och de ansvariga får värdefulla kunskaper att 

applicera på sin egen verksamhet, att samarbetet genererar resultat, vilket inte enbart hänger 

på ledningen inom Tunga fordon utan även på medlemsföretagens engagemang,  

4.2.3 Samarbeta och konkurrera- socialt kapital 

Vid de olika samarbetsprojekten inom Tunga fordon uppstår ibland svårigheter berättar 

Pettersson, då vissa företag är direkta konkurrenter. Det gäller att finna en nivå där samarbetet 

ska läggas så att direkta konkurrensförhållanden inte råder. Han understryker att balansen 

mellan samarbete och konkurrens finns när båda företagen har identifierat gemensamma 

intressen som de båda tjänar på att samarbeta kring. Kompetensutveckling exempelvis är det 

smartare att samarbeta kring än att inte göra det, att tjäna på samarbetet än att förlora på att 

inte göra det.  Företagen måste hitta en nivå där de kan acceptera att de är konkurrenter, men 

ändå gemensamt hitta verktyg för att stå emot ännu större konkurrenter, exempelvis Kina som 

är på väg in på den europeiska marknaden och har helt andra förutsättningar. Det anses då 

som en farligare konkurrent än de som finns på det lokala planet.  
 

“Man får inte vara dum och inte låta principer gå före av vad som är praktiskt bra.” 

(Dan Pettersson, 2013) 

 

Vidare konstaterar Pettersson att det är en avvägningsfråga och ibland är det svårt att avgöra 

hur mycket som ska avslöjas och om någon information eventuellt ska hemlighållas vid vissa 

frågeställningar. Samtidigt har en bra balans infunnit sig inom initiativet och vid olika 

samarbetsprojekt hålls möten på medlemsföretags fabriker trots att vissa är konkurrenter. 

 

Pettersson menar att ett framgångsrikt samarbete grundar sig i öppenhet, att dela med sig av 

information för att kunna ta del av information. Att jämföra sitt företag med andra är en 

fördel, att dra nytta av de andra medlemsföretagens erfarenheter, vilket bidrar med kunskap. 

En enkel princip är att gå in helhjärtat, att våga och vilja dela med sig annars är det en nackdel 

att vara med. Pettersson berättar vidare att det genom åren har skapats starka relationer och 

förtroendet har ökat mellan företagen. De kan direkt ringa upp en kontaktperson på ett annat 
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medlemsföretag och på så vis koppla ihop rätt personer som kan diskutera en lösning på ett 

problem. Att många har lärt känna varandra så väl och har det förtroendet för varandra har 

dels skapats genom samarbetet inom initiativet då det har tagit samarbetet till en högre nivå.  

4.2.4 Outsourcing 

Pettersson berättar att Kalmar Industries under de senaste åren har genomfört ett antal 

strukturomvandlingar som medfört att de har öppnat upp en fabrik i Polen och flyttat delat av 

produktionen dit från Sverige. Beslutet bakom detta grundar sig främst i att kontrollera 

kostnader, komma närmre kunden och på sikt stärka konkurrenskraften. Alla globala företag 

agerar på samma sätt och det spelar ingen roll var ägaren sitter eller var besluten fattas och det 

finns det även en förståelse för bland företagen inom klusterinitiativet. Pettersson påvisar att 

mindre entreprenörsdrivna företag eventuellt gör andra avväganden när det gäller var 

produktion och montering ska vara. Outsourcing är ingenting som diskuteras ingående i 

initiativet, eventuellt tas det upp och kommenteras men det läggs ingen större vikt vid det. 

 

Pettersson poängterar att i de här fallen är det viktigt att skilja på var produktionsanläggningar 

och kompetenscentret finns. Det som är relaterat till Tunga fordon är främst kompetens och 

utveckling och de flesta av Kalmar Industries ingenjörer finns i Ljungby/Lidhult och några i 

Polen, Kina och Indien. Grundutvecklingen tas fram i Sverige och kommuniceras till de olika 

fabrikerna som sedan anpassas efter kund och rådande marknad. Att separera konstruktion 

och produktion är inte helt enkel, det gäller att hitta effektiva lösningar genom system för att 

kommunicera resultaten till berörda parter. Han tillägger att det är en klar fördel att ha 

produktion i närhet till utveckling då arbetet underlättas betydligt.  

 

Pettersson menar att engagemanget i Tunga fordon inte har berörts av 

outsourcingaktiviteterna då det är en viss del av produktion och montering som har flyttats till 

Polen. Om andra företag inom initiativet skulle flytta sin produktion skulle det inte påverka 

Kalmar Industries då det huvudsakliga syftet inom Tunga fordon är forskning och utveckling. 

Petterson menar att klusterinitiativet gör skillnad då det finns en samlad kompetens inom 

området tunga fordon och att företag inom regionen har liknande behov.  



 

	  33 

4.3 Ljungby Maskin 

4.3.1 Presentation 

Ljungby Maskin tillverkar hjullastare och är ett privatägt entreprenörsdrivet företag beläget i 

Ljungby. Produktionen är förhållandevis liten, cirka 150 maskiner lämnar fabriken varje år. 

Deras främsta marknad är Sverige där 80 % av försäljningen finns, resterande 20 % 

exporteras. All produktion är orderstyrd och de tillverkar det mesta av maskinen själva, 

specifika produkter så som motorer, växellådor och styrsystem köper de från leverantörer. 

Respondenten Jessica Lyckvall arbetar med marknadsfrågor för Ljungby Maskin och ansvarar 

för den grafiska kommunikationen, hon har tidigare suttit med i styrelsen för Tunga fordon. 

(Lyckvall, 2013).  

4.3.2 Ljungby Maskins roll i Tunga fordon 

Ljungby Maskin är passiva medlemmar i Tunga fordon, det har förekommit diskussioner om 

fortsatt medlemskap berättar Lyckvall. Detta eftersom de inte är med i några dialoggrupper 

eller är aktiva på något sätt. Hon anser dock att deras medlemskap stödjer ett regionalt 

initiativ, men att de inte utnyttjar det. Deras bristande engagemang beror till stor del att de är 

en liten organisation och tiden inte räcker till. Det dagliga arbetet prioriteras före eventuella 

möten med Tunga fordon och det blir en tendens att deltagandet inte varit tillräckligt och det 

blir inget värde i det. Lyckvall påvisar att det inte beror på att initiativet inte erbjuder bra och 

intressanta aktiviteter utan orsaken är tidsbrist från företaget.  

4.3.3 Samarbeta och konkurrera - socialt kapital 

Forskning och utveckling sker främst med Ljungby Maskins leverantörer berättar Lyckvall, 

exempelvis motorer, då samarbetar de med Mercedes och Deutsch och deras främsta forskare 

i Tyskland. Hon menar att det faktum att vissa företag inom initiativet är konkurrenter gör att 

det blir en svår balansgång på vilken nivå samarbetet ska vara. När det kommer till 

spetsforskning måste det ske inom de områden där konkurrensen råder för att få ut ett värde 

av det. Hon förklarar att Volvo i Braås (medlemsföretag i Tunga fordon) inte är en direkt 

konkurrent till Ljungby Maskin då de tillverkar dumprar, men inom organisationen Volvo 

tillverkas även hjullastare och Lyckvall menar att resultat av utveckling sprids. För att nå 

framgång inom initiativet gäller det att hitta nivån där företagen kan samarbeta och att det 

mynnar ut i någon form av spetsforskning för att det ska bli ett värde av det. Det finns ingen 

mening att samarbeta kring någonting som inte ger resultat för att alla sitter och undanhåller 

information. Utbildning och tillgången till bra och kompetent personal berättar Lyckvall var 
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ett ämne som diskuterades inom initiativet. Hon fortsätter att det är något som alla företagen 

är i stort behov av och det är enklare att samtala och samarbeta kring eftersom det diskuteras 

generellt.  

 

Lyckvall menar att Ljungby Maskins medverkan i Tunga fordon inte har bidragit till några 

nya affärsrelationer, de fanns sedan tidigare. Ett exempel är DASA (medlemsföretag i Tunga 

fordon) som tillverkar styrsystem och är leverantörer till Ljungby Maskin och de levererar till 

fler företag inom initiativet. Genom att ha med fler underleverantörer i kontinuerliga 

diskussioner inom initiativet kan medföra att företagen får upp ögonen och att det kan skapas 

en form av samarbete istället för att göra övervägandet att flytta sin produktion.  

4.3.4 Outsourcing 

Lyckvall berättar att Ljungby Maskin vid ett tillfälle har provat att förlägga produktion av 

hyttar till Polen, detta var dock innan de gick med i Tunga fordon. De valde att ta tillbaka 

produktionen till Ljungby igen när de insåg att kvaliteten inte höll samt att det uppstod mer 

arbete och kostnader när de kom tillbaka för montering. I förhållande till de små serier de 

tillverkar och i takt med att robotiseringen ökar finns det ingen egentlig besparingspotential i 

att flytta ut produktionen, faktum är att det har förekommit mer insourcing än outsourcing. 

Detta förklarar Lyckvall med att de flesta komponenter tillverkas i den egna fabriken.  Hon 

anser även att Ljungby Maskin vinner på att ha sina konstruktörer nära produktion. Då 

konstruktörerna får feedback från produktionen på hur tillverkningen underlättas genom 

smartare lösningar, att kunskap erhålls genom att ständigt föra en dialog sinsemellan.  Samma 

feedback och kunskapsutbyte framgår inte om produktionen är placerad hos en 

underleverantör. Lyckvall anser att samlokalisering av konstruktion och produktion ger dem 

fullständig kontroll över hela processen.  

 

Outsourcing diskuteras inom initiativet i form av erfarenhetsutbyten, Lyckvall menar att det 

kan urskiljas vissa attityder gentemot företags beslut om outsourcing. Ljungby Maskin 

upplevde att när de valde att gå emot trenden att flytta stora delar av produktionen till 

lågkostnadsländer och istället satsa på insourcing, var det en del som hade svårt att förstå 

varför. Nu i efterhand har de som tvivlat erkänt att Ljungby Maskin gjort rätt i att stanna kvar 

i Sverige och Lyckvall påvisar att de kanske har påverkat andra företag att fundera ytterligare 

en gång innan liknande beslut ska fattas. 
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4.4 Rottne Industri 

4.4.1 Presentation 

Rottne Industri är ett privatägt företag beläget i Rottne utanför Växjö och tillverkar kompletta 

skogsmaskiner. Sverige representerar den största marknaden, cirka 60 %, resterande 40 % går 

på export till de större skogsländerna i Europa, Nordamerika, men även Ryssland och 

Australien. Tillverkning och montering av maskinerna sker i Rottne, det finns ytterligare två 

mindre fabriker som är tillverkningsenheter. Stor del av maskinernas delar tillverkas i de egna 

fabrikerna, motorer och styrsystem som köps in samt vissa skördeaggregat. Maskinerna 

serietillverkas vilket baseras på prognoser för kommande försäljning cirka åtta månader 

framåt i tiden, medan slutmonteringen sker först när maskinen har en slutkund och anpassas 

då därefter. Respondenten Roland Axelsson har en lång och gedigen bakgrund inom företaget, 

bland annat som produktionsansvarig och teknisk support. Idag ansvarar han för försäljningen 

på export och han har även en post som styrelseledamot i Tunga fordon. (Axelsson, 2013). 

4.4.2 Rottne Industris roll i Tunga fordon 

Axelsson berättar stolt att han var en av initiativtagarna till bildandet av Tunga fordon. Den 

största drivkraften bakom Rottne Industris medverkan i Tunga fordon är att medarbetarnas 

kompetens höjs och att de får kunskap genom att träffa andra människor verksamma inom 

samma områden. En stor fördel är även de nätverk som skapas mellan de olika avdelningarna 

menar Axelsson. Som privatägt företag anser Axelsson att de måste göra prioriteringar 

gällande vilka områden de ska lägga fokus på. I jämförelse med sina större globala 

konkurrenter har Rottne Industri en betydligt mindre avdelning för utveckling och 

konstruktion. Axelsson påpekar att alla projekt som erbjuds av Tunga fordon inte är av alla 

företags intresse och behov. De väljer att delta i de projekt som passar dem och där de får ett 

värde av sitt deltagande samt att ett genuint engagemang krävs.  

4.4.3 Samarbeta och konkurrera- socialt kapital 

Axelsson anser att samarbetet inom Tunga fordon bidrar till att större utvecklingsprojekt kan 

drivas än om företagen själva skulle göra det. Det är svårt att ha spetskompetens inom alla 

områden på respektive företag, därför är samarbetet en viktig komponent för att företagen i 

regionen ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Nätverket bidrar även till att det enkelt kan 

föras diskussioner kring ett specifikt problem om hur andra har agerat. Samtidigt menar 
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Axelsson att den information som delas inom initiativet inte är mer än vad företaget anser är 

lämpligt att det sprids till andra. 

 

Axelsson påvisar att engagemang är viktigt för att samarbetet i Tunga fordon ska fungera, om 

engagemanget inte finns är det ingen mening att driva denna form av verksamhet. Han menar 

att alla företag inom initiativet måste engagera sig och inte enbart ta del av vad övriga forskar 

kring. Genom att alla är öppna, ärliga samt bidrar med idéer menar Axelsson stärker 

förtroendet företagen emellan. Han fortsätter att samarbetet i Tunga fordon skapar nytta för 

företaget genom att de anställda får tillgång till ny kompetens. Han understryker även att alla 

anställda är engagerade och de anser att det är givande att se hur andra företag arbetar och de 

kan utbyta kunskaper.  

4.4.4 Outsourcing 

Rottne Industri har ingen erfarenhet av outsourcing, Axelsson berättar att det aldrig har varit 

aktuellt. Han fortsätter att det beror på vad företaget tillverkar och i vilka volymer det 

tillverkas i, eftersom Rottne Industri tillverkar i små volymer och har avancerad teknologi så 

är outsourcing inget alternativ. Han har dock förståelse för de företag som använder 

outsourcing exempelvis trucktillverkarna, då de har en marknad i exempelvis Asien, vilket 

gör att de kommer närmre kunden. 

 

Axelsson diskuterar vidare att när ett företag flyttar delar av sin verksamhet är det enheten för 

tillverkning och inte utveckling som förflyttas. Han ser inget problem med att skilja enheterna 

åt, samtidigt som han anser att det ger ett mervärde i att de finns nära varandra. När det gäller 

utvecklingen av exempelvis styrsystem som Rottne Industri arbetar tillsammans med DASA, 

kan de enkelt träffas än om de hade funnits i olika länder då kommunikationen hade fått lösas 

på andra sätt. Axelsson sammanfattar och säger att skulle flera företag inom Tunga fordon 

välja outsourcing och inte ha kvar sin verksamhet här i regionen då skulle det vara betydligt 

svårare att driva klusterinitiativet. 

4.5 SP - Maskiner 

4.5.1 Presentation 

SP - Maskiner beläget i Ljungby tillverkar skördeaggregat till skogsmaskiner för avverkning 

av skog. SP - Maskiner är ett systerföretag till Gremo och ingår i Weland- 

koncernen.  Aggregaten designas, konstrueras och monteras inom den egna verksamheten, 
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varav stor del av materialet kommer färdigt till fabriken. Främsta marknaden är Sverige och 

Norra Europa, men även Nordamerika, Sydamerika, Australien och Sydafrika. Vår respondent 

Anders Johansson har lång erfarenhet inom SP - Maskiner och arbetar främst med 

produktutveckling och är produktansvarig för aggregaten. (Johansson, 2013). 

4.5.2 SP - Maskiners roll i Tunga fordon 

SP - Maskiner har varit med i Tunga fordon sedan det bildades. Johansson berättar att de inte 

är med och driver projekt då de tillverkar en komponent av en komplett maskin. Han menar 

att flera av projekten riktar sig specifikt mot fordonet, exempelvis buller, hytter, vibrationer 

och detta berör inte dem. De deltar dock i mindre grupper och seminarium där området är mer 

generellt för alla medlemsföretag. Vidare berättar Johansson att det är viktigt med det nätverk 

som Tunga fordon bidrar till, att få möjlighet till att träffa kunder och leverantörer samt att de 

får ny kunskap i olika detaljområdena och att det sker erfarenhetsutbyten. En annan viktig 

aspekt är att det skapas branschöverskridande kontakter, speciellt i närområdet, exempelvis 

med Kalmar Industries och Ljungby Maskin. 

4.5.3 Samarbeta och konkurrera - socialt kapital 

Johansson anser att ett framgångsrikt klusterinitiativ byggs på en blandning av företag från 

olika branscher. Han menar att det är viktigt att ha en bred bas av olika företag och om det 

exempelvis enbart var inriktat mot skogsmaskiner skulle det blivit för smalt område att forska 

inom. Då samtliga företag inom Tunga fordon arbetar med avancerade maskiner och hög 

teknologi är det positivt att finna gemensamma frågor att samarbeta kring. Johansson påvisar 

att konkurrensförhållanden inte är några problem, samtidigt som han uppfattat att det kan vara 

annorlunda bland de företagen som tillverkar truckar. Johansson menar att SP - Maskiner ser 

det från en annan synvinkel och kan ibland uppleva att vissa företag har svårt att hitta en nivå 

där de kan samarbeta utan att konkurrensförhållanden råder. Johansson menar även att 

förtroende och tillit spelar in i samarbetet, samtidigt som alla är försiktiga med vilken 

information de lämnar ut. Han ser det dock inte som något större problem, utan att alla har 

hittat en gemensam nivå. 

4.5.4 Outsourcing 

På SP - Maskiner sker all produktion av aggregaten på den egna fabriken och Johansson 

berättar att det aldrig har funnits några tankar på outsourcing. Det råder en global konkurrens 

idag, att för vissa företag går det inte att undvika outsourcing och vid många tillfällen handlar 

det om att komma närmre kunden. Samtidigt menar han att företagen inom Tunga fordon är 
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bra på att konkurrera med kvalitet och bra produkter, men att kostnadsläget är ett problem. 

Johansson ställer sig först tveksam till att outsourcingaktiviteter skulle påverka Tunga fordon, 

men fortsätter att om alltfler företag väljer att agera på samma sätt försvinner själva syftet 

med initiativet. Det finns företag inom klustret som har tillverkning utomlands, men så länge 

det anordnas aktiviteter inom klusterinitiativet påverkar det inte Tunga fordon. Johansson 

nämner ett exempel om ett starkt klusterfäste i Norra Italien, där det bildas nya företag som 

avknoppningar när de ursprungliga blir uppköpta av större koncerner och flyttar. Där finns ett 

rykte om viktig kompetens i området vilket resulterar i bra produkter. Han menar att om en 

region kan påvisa att det finns kompetens och att det ger framgångsrika resultat skapas nya 

förutsättningar och ger en klar signal om vad regionen är bra på.  

4.6 Ljungby kommun 

4.6.1 Presentation 

Vår respondent på Ljungby kommun Carina Bengtsson är kommunalråd och därmed vice 

ordförande för kommunstyrelsen. Hon är även verksam som ordförande i tekniska utskottet 

samt personalutskottet. I Tunga fordon sitter Bengtsson som vice ordförande i styrelsen. 

(Bengtsson, 2013). 

4.6.2 Ljungby kommuns roll i Tunga fordon 

Bengtsson berättar att Ljungby kommun var drivande vid uppstarten av Tunga fordon och 

idag har de en post i styrelsen. De kan ses som en stödjande aktör då de bidrar med resurser i 

form av finansiering samt sitt kontaktnät. Hon lägger stor vikt vid betydelsen av att skapa 

nätverk, att genom initiativ som Tunga fordon kan både företag och kommunen få tillgång till 

kontakter. Bengtsson fortsätter berätta att kommunen gör besök hos de företag som är med 

inom Tunga fordon för att få en uppfattning om vilka behov som finns samt vilka frågor det 

diskuteras kring. Bengtsson berättar att de drivkrafter som ligger bakom Ljungby kommuns 

medverkan är att bidra till medlemsföretags utveckling. Att från början var syftet med 

initiativet att koppla samman företagen till ett nätverk för att kunna driva gemensamma 

frågor. Bengtsson menar att detta bidrar till att företag kan ligga i framkant och ökar 

tillväxten.  

4.6.3 Samarbeta och konkurrera- socialt kapital 

Bengtsson säger bestämt att engagemang krävs från alla parter för att ett klusterinitiativ ska 

fungera. Hon förklarar även att hon har uppfattningen av att medlemsföretagen har förtroende 

för varandra. Under sina år i styrelsen har hon inte upplevt några svårigheter mellan balansen 
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av samarbete och konkurrens bland företagen. Hon menar att företagen inte är direkta 

konkurrenter då de har olika nischer i vad de producerar. Om Bengtsson sätter sig in i ett 

företags situation skulle en nackdel kunna vara att något annat företag ligger mer i framkant 

än något annat och att detta skulle kunna påverka samarbetet. Detta är dock inget hon har känt 

av eller upplevt inom Tunga fordon.   

4.6.4 Outsourcing 

Ett hot mot klusterinitiativet som Bengtsson nämner är bristande engagemang och att företag 

inte längre deltar i projekt som erbjuds. Att medlemskapet inte längre bidrar med något värde. 

Bengtsson förklarar outsourcing som en åtgärd företag vidtar för att bli mer kostnadseffektiva 

och ha närhet till sina kunder. Hon menar att outsourcing inte behöver betraktas som en 

nackdel och berättar att exempelvis vid Kalmar Industries outsourcingaktivitet bidrog det till 

fler arbetstillfällen i Ljungby kommun, då det bildades avknoppningar. Bengtsson har 

uppfattningen om att samarbetet inom Tunga fordon inte påverkas när medlemsföretag väljer 

att flytta sin produktion utomlands, men hon påpekar att det finns risker. Hon menar att när 

hela företagets verksamhet flyttas så mister klusterinitiativet en medlem. Bengtsson har 

uppfattningen om att Tunga fordon, genom att påvisa den kompetens som finns i området, kan 

vara en avgörande faktor till att påverka utomstående beslutsfattare att behålla produktionen i 

regionen.  
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5. Forskningsresultat  
I forskningsresultatet kommer det teoretiska perspektivet att jämföras och analyseras med det 

empiriska material vi har erhållit från våra respondenter. Vi kommer inledningsvis att 

förklara de olika aktörernas roll i klusterinitiativet Tunga fordon, vilka är klusterledning, 

medlemsföretag samt kommun. Vidare analyseras på vilken nivå samarbete och konkurrens 

råder inom Tunga fordon, men även vilken roll mjuka faktorer som förtroende, tillit och 

engagemang spelar in för ett framgångsrikt samarbete. Med detta som bakgrund går vi vidare 

till begreppet outsourcing och kopplar ihop de olika aktörernas agerande och syn med vad 

teorierna tar upp.	  

 

5.1 Klusterinitiativets roll 

Christensen och Kempinsky (2004) beskriver tre faktorer för hur en regional 

utvecklingsprocess är uppbyggd. Den första faktorn är regional identitet som visar regionens 

vision och målbild och kopplas till Airostos beskrivning av deras verksamhet Tunga fordon, 

att de kännetecknas av små serier, avancerad teknik och hög grad av kundanpassning. Den 

kopplas även till Bengtsson på Ljungby kommuns uttalande att syftet med Tunga fordon från 

början var att gemensamt enas kring vissa frågor som är intressanta för flera parter, 

exempelvis kompetens inom just detta område. Den andra faktorn är den regionala 

värdekonstellationen, att olika aktörer går samman och organiseras. Nilsson på Tunga fordon 

beskriver klusterinitiativets roll att samordna de olika aktörerna och SP - Maskiner nämner 

även vikten av blandningen med företag från olika branscher vilket skapar en bredd som är 

viktig för det gemensamma samarbetet.  Den tredje och sista, den externa miljön, vilket 

förklarar hur den externa miljön påverkar de regionala förutsättningarna med fokus på den 

globala omvärlden. Vi drar paralleller till att Tunga fordons syfte bland annat är att arbeta 

med omvärldsbevakning och internationalisering, att de även fokuserar på vad som händer i 

omvärlden för att kunna stärka arbetet och utvecklas. Beroende på hur de tre olika faktorerna 

integreras skapas en unik konkurrenskraft för regionen, vilket grundar sig i mjuka faktorer 

såsom tillit, attityder, engagemang och samverkan. Dessa kopplar vi även till det Laur m.fl. 

(2012) beskriver att ett klusterinitiativ kan bidra till, exempelvis nya nätverk, sociala 

relationer och kunskap i form av att företag och andra aktörer går samman och samarbetar för 

att stärka den regionala konkurrenskraften. Samtliga av respondenterna har nämnt vikten av 

att vara en del av ett nätverk likt Tunga fordon och vilka fördelar det kan bidra till. Kalmar 
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Industries, Rottne Industri samt SP - Maskiner menar att samarbetet inom initiativet bidrar till 

viktiga erfarenhetsutbyten och att medarbetarnas kompetens höjs i syfte att stå emot större 

konkurrenter från omvärlden. Detta bekräftas även av Airosto på Tunga fordon som förklarar 

att det huvudsakliga syftet med Tunga fordon är att förse företagen med aktuell kompetens för 

att bidra till ökad konkurrenskraft för regionen.  

5.1.1 Aktörer inom ett klusterinitiativ 

Laur m.fl. (2012) har formulerat en modell över vilka aktörer som verkar inom ett 

klusterinitiativ, vilka är key players som är stödjande och organiserar de olika aktörerna inom 

klusterinitiativet. Target groups kännetecknas av företag och deras behov ligger till grund för 

klusterinitiativets verksamhet. Till sist support groups som bidrar med resurser i form av 

kontakter samt sociala och politiska influenser. Vi anser att det är svårt att generellt placera 

aktörerna inom Tunga fordon i de olika kategorierna, då deras roll inom initiativet ständigt 

varierar. Nilsson och Airosto på Tunga fordon förklarar även detta då klusterinitiativet och 

dess arbete bygger på projekt där företagen fritt väljer att delta. Nilsson på Tunga fordon 

påvisar att det måste växa fram ett intresse på företagsnivå för att samarbetet ska fungera och 

vara givande. Vidare menar vi att modellen kan ses som levande där de olika aktörerna kan ha 

olika roller beroende på vilken situation de befinner sig i och vad de är i behov av för 

tillfället. Kalmar Industries och Rottne Industri är aktiva medlemmar och deltar i flera av de 

projekt och dialoggrupper som erbjuds, även SP - Maskiner deltar aktivt i den mån de kan. 

Johansson på SP - Maskiner anser att det är svårare för dem att delta i många av de projekt 

som erbjuds eftersom de är underleverantörer och inte tillverkar en komplett maskin. Ljungby 

Maskin är passiva medlemmar och anser sig själva vara en stöttepelare till ett regionalt 

klusterinitiativ. Även Ljungby kommun verkar som en stödjande aktör för Tunga fordon där 

deras övergripande syfte är att ordna finansiering och förse initiativet med nödvändiga 

kontakter.  

 

Ett exempel på hur de olika aktörerna passar in på de olika rollerna i modellen som nämns av 

Laur m.fl. (2012) kan klusterledningen i Tunga fordon ses som en key player då vi anser att 

de är de som organiserar och samordnar de olika aktörerna. Target groups är 

medlemsföretagen då deras behov styr verksamheten och utbudet av projekt. Ljungby 

kommun är i detta fall support group eftersom de bidrar med resurser till klusterinitiativet. 

Inom target- och support groups finns både core- och non- core aktörer, vilket innebär att 

medlemmarnas engagemang skiftar mellan att vara drivande till att vara mer passiva beroende 
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på den tid och ansträngning de bidrar till initiativet. Ljungby Maskin är ett exempel på en 

non- core aktör, då de för tillfället inte engagerar sig i Tunga fordon på grund av tidsbrist. 

Tillsammans bildar dessa grupperingar klusterinitiativet, men som vi nämnde tidigare anser vi 

att initiativet är föränderligt då de olika aktörernas engagemang varierar och att de då byter 

roll.  

5.2 Samarbeta och konkurrera  
Varje företag strävar efter sin specifika utveckling som ska göra dem unika och 

konkurrenskraftiga vilket Zhang (2008) menar ställer krav på företag inom ett klusterinitiativ, 

att finna balansen mellan att samarbeta och konkurrera. Samarbete är ytterst viktigt för att 

klusterinitiativet ska fungera vilket Laur m.fl. (2012) menar grundar sig i öppenhet i de 

aktiviteter som sker inom initiativet, samt att de ska vara utvecklande och målinriktade. Detta 

styrks av Zhang (2008) som menar att genom att kontinuerliga samarbetsprojekt sker kan en 

nivå av samordning mellan aktörerna uppnås. Vår tolkning är att när företag medverkar 

regelbundet i projekt bidrar det till ett ökat förtroende mellan dem och att det blir enklare att 

öppna upp sig och delge information. Klusterinitiativet Tunga fordon uppnår detta genom att 

de ständigt arrangerar och erbjuder olika aktiviteter som företagen själva beslutar om de ska 

delta i eller inte. Vi drar även kopplingar till öppenhet i projekten med det Nilsson på Tunga 

fordon nämner, om att dela med sig av information för att få information. Samtliga 

medlemsföretag hävdar att för att få givande och utvecklande projekt är det viktigt att dela 

med sig av information, men att de inte delar med sig mer än vad som anses nödvändigt.  

 

Laur m.fl. (2012) nämner att klusterinitiativ ofta uppstår på grund av att det råder brist på 

kompetens och utveckling vilket leder till gemensamma intressen och ett behov av att 

samarbeta. Enligt Åhlström (2010) har företag individuella drivkrafter där ökad 

innovationskraft nämns som en faktor som kan nås genom att kombinera intern och extern 

kompetens. Att medverka i klusterinitiativet menar Airosto på Tunga fordon att 

konkurrensfördelar kan skapas genom att företagen kan driva gemensamma projekt. Kalmar 

Industries, Rottne Industri och SP - Maskiner menar att deras medverkan i Tunga fordon 

bidrar till ett erfarenhetsbyte som gynnar det egna företaget i form av ökad kompetens. 

Ljungby kommuns engagemang drivs av att medverka till företagens utveckling, då företag 

som ligger i framkant ökar tillväxten i regionen.  
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För att samarbetet ska fungera menar Zhang (2008) att det krävs stöd från samordnare och 

offentliga sektorer. Där menar vi att klusterledningen spelar en viktig roll då de har en 

övergripande kompetens inom området samt ett brett kontaktnät, vilket även Ljungby 

kommun bidrar med. Nilsson på Tunga fordon menar att det är svårt att hitta en nivå att 

samarbeta och konkurrera på, men att de som hittat nivån får ett mervärde av sitt 

medlemskap. Vi har uppfattningen om att det råder delade meningar bland företagen om 

balansgången mellan samarbete och konkurrens. Kalmar Industries anser att det finns vissa 

svårigheter att hitta gemensamma intressen mellan företagen och hur mycket information som 

ska delas, speciellt då de har direkta konkurrenter inom Tunga fordon. Pettersson på Kalmar 

Industries understryker dock att i de flesta fall innebär det enbart nytta för företagen att 

samarbeta och att de lyckats hitta en gemensam nivå och får även medhåll av Rottne Industri 

och SP - Maskiner. De båda anser att det inte råder konkurrensförhållanden mellan företagen 

inom initiativet och att de alla har hittat en bra nivå att mötas på. Johansson på SP - Maskiner 

menar dock att ur hans synvinkel verkar det vara svårare för företagen som tillverkar truckar 

att hitta balansen, men att de ändå har lyckats. Ljungby Maskin däremot anser att det är svårt 

att få bra resultat som bidrar till specifik konkurrenskraft, just på grund av svårigheten att 

kunna hantera konkurrensförhållanden, varav de hellre arbetar med forskning och utveckling 

med sina leverantörer utanför klusterinitiativet. Lyckvall på Ljungby Maskin anser att det är 

enklare att komma samman inom klusterinitiativet och diskutera ämnen så som 

kompetensutveckling, då kompetens är något som alla företag är i behov av. Detta 

understryks även av övriga aktörer inom Tunga fordon, då företagens verksamhet avser 

avancerade maskiner med hög teknologi krävs det att det finns tillgång till särskild 

kompetens.  

5.2.1 Socialt kapital 

Christensen och Kempinsky (2004) tar upp att en av de viktigaste gemensamma drivkrafterna 

för företag att vara med i ett klusterinitiativ är att projekten genererar värdefulla och 

applicerbara resultat. Vi har insett att samtliga medlemsföretag drivs av just detta, men att det 

också är förknippat med deras egna engagemang. Även Laur m.fl. (2012) menar att ett 

framgångsrikt klusterinitiativ bedrivs av en gemensam målbild och gemensamt engagemang. 

Engagemang är den främsta faktorn för att driva ett framgångsrikt klusterinitiativ, vilket 

framhålls av klusterledningen och övriga aktörer. Ljungby Maskin menar dock att bristen på 

deras engagemang, på grund av tidsbrist, hindrar dem från att aktivt delta i Tunga fordons 

aktiviteter, vilket bidrar till att de inte finner något värde med medlemskapet. 
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Johannisson (2006) nämner engagemang som en del av det sociala kapitalet, men även 

förtroende tas upp. Dessa ligger till grund för vilken relation som byggs upp mellan olika 

grupper. Åhlström (2010) menar att förtroende och tillit kan spridas över till andra inom en 

verksamhet i form av en kedjeeffekt, genom att få en persons tillit kan vi även få andras. Niu 

m.fl. (2012) anser att ett upparbetat starkt förtroende bidrar till ökat engagemang. Nilsson på 

Tunga fordon påpekar att brist på engagemang är ett hot mot Tunga fordons fortsatta existens. 

Engagemang framhålls av Ljungby kommun och Rottne Industri som en viktig del i arbetet 

inom klusterinitiativet. De ser ingen mening i att fortsätta samarbetet om allt fler visar 

tendenser på bristande engagemang. Zhang (2008) tar upp förtroende som en viktig faktor för 

att uppnå balansen mellan att samarbeta och konkurrera, vilket byggs upp på det sociala 

kapitalet där pålitlighet mellan individer är en viktig del. Airosto på Tunga fordon menar att 

det till stor del handlar om att bygga förtroende inom klusterinitiativet och att det är en lång 

process. Vi har sett ett mönster bland de aktiva medlemsföretagen att de anser att förtroende 

och tillit är avgörande faktorer för vilken nivå de kan mötas på och vilken information de kan 

ge ut. Däremot Ljungby Maskin nämner inte förtroende eller tillit som viktiga faktorer, vilket 

vi anser har att göra med deras passiva medlemskap. Eklinder-Frick m.fl. (2012) bekräftar att 

relationsbyggande genom socialt kapital bidrar till att aktörerna enklare kan förlita sig till de 

andra och möjliggör att de vågar öppna upp sig. Rottne Industri är ett av flera medlemsföretag 

som hävdar att ärlighet och öppenhet stärker förtroendet inom klusterinitiativet. Det framstår 

tydligt att tillit och ökat förtroende mellan aktörerna inom klusterinitiativet bidrar till ökat 

engagemang. 

5.3 Outsourcing 

Bengtsson m.fl. (2005) menar att det finns olika anledningar till att utföra 

outsourcingaktiviteter, bland annat att kostnadsbespara, komma närmare kunden, att lägga 

fokus på kärnverksamheten samt få tillgång till ny kompetens. Av de företag inom Tunga 

fordon vi har talat med är det enbart Kalmar Industries som har förlagt delar av sin produktion 

utomlands. Pettersson på Kalmar Industries menar att den främsta anledningen bakom 

beslutet var att bli mer kostnadseffektiva, komma närmre kunderna och på sikt stärka 

konkurrenskraften. Ljungby Maskin är ett annat företag som tidigare har provat outsourcing, 

vilket inte blev så kostnadseffektivt som de tänkt sig från början. Detta har resulterat att de 

har satsat mer på insourcing än outsourcing. För de övriga företagen har outsourcing aldrig 

varit något alternativ eftersom de anser att de arbetar med små serier och avancerad teknik, 
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vilket skulle bli svårt att få den kvalitet de eftersträvar till en lägre kostnad. Enligt Nilsson på 

Tunga fordon kan de som klusterledning inte påverka företags beslut om att flytta delar av sin 

produktion utomlands, de lägger heller inga värderingar i det utan anser att det är upp till 

företagen att avgöra vilken riktning de ska välja. Inom klusterinitiativet diskuteras det inte 

speciellt mycket om outsourcing, Kalmar Industries menar att det tas upp och kommenteras, 

medan Ljungby Maskin menar att det diskuterades i form av erfarenhetsutbyten men inte mer.  

 

Leavy (2004), Herath och Kishore (2009) samt Andersen (2006) tar upp risker med att utföra 

outsourcingaktiviteter, där de specifikt nämner att förlora viktig kompetens. Både Nilsson och 

Airosto på Tunga fordon anser att företags outsourcingaktiviteter inte påverkar 

klusterinitiativet Tunga fordon, men menar att om flera företag skulle välja att förlägga sin 

produktion utomlands skulle de riskera att gå miste om betydande kärnkompetens. Nilsson 

och Olve (2013) menar att när företag fokuserar på sin kärnkompetens bidrar det till 

konkurrensfördelar. Kärnkompetensen är en viktig resurs om den används på ett effektivt sätt, 

den kan då bidra till att det blir svårt för andra företag att kopiera och skapa ersättande 

produkter. Ytterligare en fördel för kärnkompetensen är om den bygger på mjuka faktorer, 

vilket gör att den har unika förutsättningar som i sin tur gör det svårt för konkurrenter att 

kopiera. Samtliga respondenter hävdar att kompetensen är viktig inom branschen för tunga 

fordon och att samarbetet inom Tunga fordon bidrar till utveckling och ökandet av 

kompetens. SP - Maskiner hävdar att även om vissa företag skulle flytta från regionen finns 

det möjligheter att etablera nya företag då det finns en samlad kärnkompetens kring ett 

särskilt område, vilket skapar gynnande förutsättningar. Ljungby kommun håller med SP - 

Maskiner, att outsourcing inte alltid bör förknippas med negativa konsekvenser. Bengtsson på 

Ljungby kommun påstår att det faktiskt kan bidra till fler arbetstillfällen i form av 

avknoppningar.  

 

Andersen (2006) beskriver att ett regionalt kluster har som uppgift att vara drivande för att 

öka konkurrenskraften. När medlemsföretag allt mer väljer outsourcing av sin produktion 

bidrar det till utmaningar för klusterledningen. Nilsson och Airosto på Tunga fordon ser inte 

outsourcing som ett direkt hot mot Tunga fordons verksamhet, samtidigt påpekar de att 

omorganiseringar i företagen påverkar dem betydligt mer i form av att de tappar viktiga 

kontaktpersoner och därmed kompetens. Airosto på Tunga fordon anser likväl att frågan om 

outsourcing är relevant, om fler företag väljer outsourcing och klusterinitiativet inte längre 

bidrar med värdefulla aktiviteter, då riskerar de att tappa kärnan med verksamheten. Ljungby 
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kommun, Rottne Industri och SP - Maskiner menar att så länge Tunga fordon driver 

intressanta projekt påverkas de inte av andra företags outsourcingaktiviteter, men skulle fler 

välja outsourcing och eventuellt gå ur klusterinitiativet, då förlorar medlemskapet sitt värde.  

5.3.1 Samlokalisering av produktion och utveckling 

Andersen (2006) påvisar att utveckling och produktion bör vara samlokaliserade så att den 

innovativa förmågan kan fortsätta att utvecklas. Detta speciellt vid tillverkning av avancerade 

och kundanpassade produkter eftersom det krävs specifik kompetens för att ny kunskap ska 

uppstå. Vidare nämner Andersen (2006) olika slags kluster och hur dessa påverkas av 

outsourcing. The knowledge district area kännetecknas av avancerad och kundanpassad 

produktion med höga krav på kunskap. Vi förknippar detta kluster främst med vårt 

studieobjekt Tunga fordon då de arbetar med komplex tillverkning, avancerad teknologi och 

hög grad av kundanpassning. Andersen (2006) förklarar vikten av att produktion och 

utveckling i denna typ av kluster bör finnas nära varandra då utvecklingen är beroende av 

omgivningen och att ett nära samarbete gynnar innovationsförmågan. Även Bengtsson och 

Lind (2013) nämner att när outsourcing av komplexa och avancerade produkter sker så 

uppstår utmaningar vid samarbetet vad gäller kompetensutveckling. Att outsourcing leder till 

att kunskapen sprids utanför regionen och detta ställer ökat krav på samarbete inom 

utveckling, konstruktion och produktion. 

 

Andersen (2006) nämner även klustret the bridge- building arena som kännetecknas av 

fysiskt förädlingsvärde samt standardiserad produktion och anses inte påverkas av 

outsourcing så länge det finns en god kommunikation mellan utveckling och produktion. 

Medlemsföretagen påpekar att Tunga fordon främst arbetar med forskning och utveckling, 

vilket egentligen inte har med produktion eller montering att göra och att outsourcing då inte 

påverkar arbetet inom klusterinitiativet. Kalmar Industries hävdar bestämt vikten av att skilja 

mellan produktionsanläggningar och kompetenscentrum. Då merparten av Kalmar Industries 

ingenjörer finns i regionen menar Pettersson att det inte finns några svårigheter i att ta fram 

grunderna här hemma och sedan förmedla dessa till de olika fabrikerna runt om i världen. 

Vidare anser Pettersson att de andra medlemsföretagen och klusterledningen har förståelse för 

Kalmar Industries beslut om outsourcing. Han förklarar att det råder olika förutsättningar för 

koncernägda företag och privata entreprenörsdrivna företag, att det resoneras olika om var 

produktion och montering ska placeras. Vi har uppfattningen att det råder flera argument för 

outsourcing, Nilsson och Airosto på Tunga fordon menar att det kan vara avgörande för 
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företagets överlevnad. SP - Maskiner och Ljungby kommun anser att kostnadsläget är ett 

problem och att det kan vara mer kostnadseffektivt att ha produktion i ett annat land. Ett annat 

argument de tar upp är även att komma närmre kunderna, vilket även Rottne Industri 

bekräftar.  

 

Rottne Industri förklarar att ofta är det tillverkningen som flyttas utomlands och inte 

utvecklingsdelen. Axelsson på Rottne Industri ser inte denna separation som något problem 

men han påvisar att det bidrar till ett mervärde att de samlokaliseras. Detta då 

kommunikationen underlättas än om produktionen skulle vara placerad i ett annat land. 

Ljungby Maskin anser att de har en fördel av att ha sin konstruktion nära sin produktion då en 

dialog kan ske mellan dessa, vilket bidrar till kontroll och kunskapsutbyte. Att samlokalisera 

utveckling och produktion kan kopplas till det påstående Andersen (2006) nämner att vid 

outsourcing riskeras viktig kompetens och arbetskraft att gå förlorad och på så vis kan den 

innovativa förmågan minska. Innovationsförmågan är enligt Bengtsson och Lind (2013) 

viktig för den regionala konkurrenskraften, vilket kan kopplas till Tunga fordons verksamhet, 

att gemensamt enas kring frågor rörande forskning och utveckling och på så vis bli mer 

konkurrenskraftiga gentemot större internationella konkurrenter. 
 

 

  



 

	  48 

6. Slutsats 
Kapitlet redogör för de slutsatser, tankar och idéer som framkommit genom de resultat som 

genererats ur analysen av det teoretiska och empiriska materialet. Vi besvarar studiens 

frågeställningar och syfte genom att ge vår syn och förklaring huruvida 

outsourcingaktiviteter kan påverka klusterinitiativet utifrån vilka attityder som finns och vilka 

konsekvenser som kan uppstå inom initiativet. Till sist ges även teoretiska och praktiska 

implikationer samt förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Hur påverkas Tunga fordon av outsourcing? 

Vår studie syftar till att genom identifiera attityder och konsekvenser vid medlemsföretags 

outsourcingaktiviteter ta reda på hur ett klusterinitiativ påverkas. Vi har fokuserat på 

klusterinitiativet Tunga fordon och vår direkta uppfattning är att det inte påverkas av 

medlemsföretagens outsourcingaktiviteter. Detta eftersom av de företag vi har intervjuat är 

det enbart Kalmar Industries som ägnar sig åt outsourcing och enligt dem har deras 

engagemang och samarbete inom Tunga fordon inte påverkats som följd av deras beslut om 

outsourcing. Ledningen i Tunga fordon anser inte heller att Kalmar Industries engagemang 

har ändrats sedan deras genomförande av outsourcing. Det går inte att urskilja några 

utmärkande attityder från de andra medlemsföretagen, Ljungby kommun eller 

klusterledningen gentemot Kalmar Industries utförda outsourcingaktiviteter. Det finns en 

förståelse för deras val bland samtliga, då Kalmar Industries är del av en global koncern med 

beslutsfattare utomlands. Kalmar Industries val av att förlägga delar av sin produktion 

utomlands har heller inte inneburit några konsekvenser för arbetet inom Tunga fordon, då 

samarbetet främst handlar om forskning och utveckling. Dock har de senaste 

outsourcingaktiviteterna skett relativt nyligen och det kan också vara en anledning till att 

Tunga fordon inte har märkt någon förändring än.  

 

6.2 Konsekvenser av outsourcing 
I vår undersökning fick vi kännedom om andra aktiviteter som har påverkat Tunga fordon. 

Tidigare har det skett uppköp av medlemsföretag varav de har avslutat sitt medlemskap samt 

att medlemsföretag har genomfört strukturomvandlingar som har bidragit till konsekvenser 

för samarbetet inom klusterinitiativet. Detta i form av att viktiga kontaktpersoner förlorats och 

att kompetens har tappats. Vi anser att denna typ av aktiviteter kan uppstå som följd av beslut 
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om outsourcing. Att outsourcing kan leda till att företag genomför strukturomvandlingar, 

vilket bidrar till att exempelvis företagsledning byts ut eller att arbetsuppgifter komprimeras. 

Detta ändrar attityden till fortsatt samarbete inom klusterinitiativet samt att engagemanget 

sviktar på grund av tidsbrist eller minskat intresse. Risken att förlora kompetens är ett hot mot 

klusterinitiativet och det kan på sikt påverkas negativt, särskilt då samarbetet med 

klusterinitiativet sker på alla nivåer inom företagen, försvinner en avdelning tappar de viktiga 

personer och deras kunskap.  

 

Det som framkommit vid studien är att kompetens är viktigt när det gäller denna typ av 

bransch som Tunga fordon verkar inom och det är även där deras huvudfokus ligger, att förse 

företagen med aktuell kompetens genom forskning och utveckling. Det ställer då krav på 

medlemsföretagens engagemang och att de kommer med förslag på områden de behöver 

utveckla för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. För att uppnå ett 

högt engagemang bland medlemsföretagen krävs att ett förtroende inom initiativet har 

arbetats upp. Vi har insett att engagemang och förtroende är faktorer som spelar stor roll för 

ett fungerande samarbete inom Tunga fordon. Brister engagemanget inom klusterinitiativet 

till följd av olika anledningar, exempelvis outsourcing och strukturomvandlingar, kan det 

uppstå konsekvenser som kan påverka klusterinitiativet. Exempelvis om antalet aktiviteter 

minskar och dialoggrupper upphör kan alltfler aktörer inse att klustersamarbetet inte bidrar 

med värde för den egna verksamheten längre. En annan konsekvens som kan uppstå till följd 

av minskat intresse är att blandningen av branschspecifika företag inom området av tunga 

fordon går förlorad och det enbart kommer att kretsa kring en viss fordonstyp. Stora delar av 

syftet med att samverka i klusterinitiativet riskerar då att försvinna eftersom det handlar om 

just blandningen av olika företag som sysslar med tillverkning av tunga fordon och det är en 

stor bidragande faktor till utveckling och kompetenshöjning.  

 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att medlemsföretags outsourcingaktiviteter direkt inte 

påverkar klusterinitiativet Tunga fordon, men att det kan leda till andra konsekvenser som 

indirekt riskerar att påverka samarbetet negativt.  

6.3 Implikationer 

6.3.1 Teoretisk implikation 

Genom att vi gjorde en grundläggande utredning om hur ett klusterinitiativ är uppbyggt och 

vilken roll de olika aktörerna har, skapades förutsättningar för att utreda både direkt och 
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indirekt hur ett klusterinitiativ påverkas av outsourcing och dess påföljder. Ett klusterinitiativ 

är uppbyggt kring flera olika aktörer i samhället och vi ville då få en klarhet i detta genom att 

visa hur de är relaterade till varandra i modellen av Laur m.fl., (2012). Den visar vilka olika 

roller aktörerna kan anta och ger läsaren en övergripande uppfattning om hur ett 

klusterinitiativ är uppbyggt. Vi anser dock att den inte går att applicera till fullo på ett kluster 

då aktörerna kan anta olika roller beroende på deras situation samt vilka aktiviteter som sker 

inom initiativet och den kan på så sätt bli något missvisande. Under studien har vi insett att ett 

kluster är föränderligt och att en mer situationsanpassad modell är mer lämplig som visar på 

aktörernas olika engagemang.  

 

Socialt kapital är en stor del av hur nätverk och kluster skapas och byggs upp vilket tas upp av 

flera teoretiker och där bland andra Niu m.fl. (2012) tar upp att förtroende skapar engagemang 

och engagemang bygger förtroende. Denna teori underbygger hypotesen om att bristen på 

engagemang leder till negativa påverkningar på klustersamarbetet. Samtliga teorier om socialt 

kapital och dess betydelse för ett framgångsrikt samarbete bekräftas genom vår studie. Detta 

genom att nästintill alla respondenter har nämnt mjuka faktorer som en ytterst viktig del i 

samarbetet och då specifikt förtroende och engagemang.  

 

Vid outsourcing tar Leavy (2004), Herath och Kishore (2012) samt Andersen (2006) upp 

risken att förlora kompetens. Genom vår studie har det framkommit att kompetensutveckling 

är en av de största drivkrafterna bakom medlemsföretagens medverkan i Tunga fordon. Inom 

branschen för tunga fordon krävs en specialiserad kompetens som riskerar att förloras vid 

outsourcing, vilket bekräftas av teoretikerna. De företag som tar del av vår studie kan bli 

uppmärksammade om vilka risker och utmaningar en outsourcingaktivitet kan leda till för 

samarbetet inom forskning och utveckling och därmed även vilka påverkande effekter det 

bidrar till för ett klusterinitiativ. 

 

Andersen (2006) hävdar att det är viktigt att samlokalisera produktion och utveckling, vilket 

styrks av Bengtsson och Lind (2013). De nämner vikten av samlokalisering specifikt vid 

tillverkning av komplexa och avancerade produkter. Resultaten av vår uppsats visar dock en 

annan synvinkel, vilket gör att dessa teorier motsägs till viss del. Inom Tunga fordon 

kännetecknas produkterna av bland annat avancerad teknik samt kundanpassning, vilket då 

leder till uppfattningen om att utveckling och produktion bör vara placerade nära varandra för 

bästa resultat. Ur våra intervjuer framkom dock att så är inte fallet, då vissa av våra 
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respondenter menar att produktion- och utvecklingscentren är två helt skilda delar. Att så 

länge kommunikation fungerar är det obetydligt vart de är placerade, men arbetet underlättas 

om produktion och utveckling samlokaliseras. 

6.3.2 Praktisk implikation 

Det har framkommit att strukturomvandlingar bidrar till konsekvenser för Tunga fordon och 

att de på grund av detta riskerar att förlora viktiga kontaktpersoner och kompetens. Även att 

information om detta inte når klusterledningen utan det upptäcks vid den kontinuerliga 

återkoppling de har med företagen. Vår studie bidrar till att företagen får en bättre förståelse 

för vilka faktorer som påverkar arbetet inom klusterinitiativet. Även om Tunga fordon anser 

att de inte påverkas av outsourcing har vi insett att det uppstår påföljder som resultat av det 

och som inte uppmärksammas direkt men i längden kan det innebära märkbara konsekvenser. 

För att ett framgångsrikt samarbeta ska ske inom klusterinitiativet har vi insett att det är 

viktigt med en öppenhet mellan alla aktörer som byggs upp av engagemang och växande 

förtroende. Samtidigt är det väsentligt att klusterledningen får tillgång till information innan 

större förändringar sker inom företagens verksamhet. De kan då enklare undvika de 

konsekvenser som kan uppstå, för att minimera risken för att samarbetet ska påverkas 

negativt. Genom att samtliga aktörer inom klusterinitiativet upprätthåller engagemanget bidrar 

det till att värden skapas och vetskapen om ett starkt klusterfäste sprids till andra aktörer som 

då kan inse betydelsen av att samverka. Kompetens och kunskap inom området för tunga 

fordon och andra industrier är viktigt för innovationsförmågan för att ständigt ligga i framkant 

och vara konkurrenskraftiga. Om fler aktörer ingår i regionala nätverk kan fler behov i 

regionen uppmärksammas och tillgodoses, vilket kan leda till att företag stannar i regionen 

och hittar andra lösningar än outsourcing.  

 

Under våra intervjuer uppmärksammade vi att outsourcing inte alltid behöver upplevas som 

en negativ aktivitet. Eftersom det finns en samlad kompetens och specialisering i regionen 

öppnar det upp för möjligheter att etablera nya företag. Detta bidrar till att företagsklimatet 

uppehåller en entreprenöriell anda, vilket gynnar den innovativa förmågan i regionen och att 

företag ökar sin konkurrenskraft. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har främst grundat sig i empiriskt material från respondenter med högre uppsatta 

positioner inom de deltagande företagen. Eftersom vi under undersökningens gång har insett 

att engagemanget sker på samtliga plan från företagen och att deltagandet även inkluderar 
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medarbetarna kan ett förslag vara att täcka in samtliga led i en ny kvalitativ studie och även få 

medarbetarnas perspektiv. Detta kan vara intressant då det med största sannolikhet råder 

delade meningar från ledningen och de anställda om outsourcing och de ser det ur en annan 

synvinkel.  

 

En annan insikt som har växt fram under forskningsprocessen är vikten av kompetens inom 

området tunga fordon samt kontakten med engagerade personer på de olika 

medlemsföretagen. Det kan då vara intressant att undersöka hur Tunga fordon kan arbeta för 

att undvika de gap som kan uppstå i form av förlorad kompetens och förlusten av viktiga 

kontaktpersoner, vilket kan orsakas av exempelvis uppköp av företag, nedläggning av 

produktion i regionen samt medlemsföretags beslut om outsourcing. Detta kan genomföras 

med en jämförande kvalitativ studie av andra klusterinitiativ som verkar i liknande branscher 

där outsourcingaktiviteter har varit mer förekommande.  
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Figurförteckning 
	  

Figur 1: Klusterinitiativets roll 
 

	  

	  

	  
  

 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar för organisering och strukturering av regionala utvecklingsprocesser 

(Christensen & Kempinsky, 2004) 

 

Figur 2: Aktörer inom ett klusterinitiativ 
 

 
Aktörer involverade i klusterinitiativ (Laur m.fl., 2012) 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide till klusterledningen 

  

1. Beskriv klusterinitiativet Tunga fordon. 

 

2. Berätta kortfattat om er roll i Tunga fordon. 

 

3. Vad anser ni är viktiga faktorer för ett framgångsrikt klusterinitiativ?  
 

4. Vilket inflytande har de olika aktörerna? 

 

5. Hur aktiva och engagerade är medlemmarna? 

 

6. Vad skulle kunna påverka medlemmarnas engagemang? 

 

7. Hur ser förhållandena ut mellan de olika aktörerna i Tunga fordon? 

 

8. Hur hittar man balansen mellan att samarbeta och konkurrera?  
 

9. Vad diskuteras inom Tunga fordon? 

 

10. Hur går diskussionerna inom Tunga fordon gällande flytt av produktion utomlands? 

 

11. Hur ställer ni er till att företag flyttar produktion utomlands? 

 

12. På vilka sätt kan medlemsföretags flytt av produktion utomlands påverka Tunga fordon? 

 

13. Är det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 2: Intervjuguide till medlemsföretagen 

 

1.  Presentera kortfattat företaget och din position. 
 

2.  Hur länge har ni varit medlemmar i Tunga fordon? 

 

3. Vilka drivkrafter ligger bakom ert medlemskap i Tunga fordon? 

 

4. Hur aktiva och engagerade är ni i Tunga fordon? 

 

5. Vilka faktorer anser du är viktigt för ett framgångsrikt och fungerande samarbete i Tunga 

fordon? 

 

6. Vilka för- och nackdelar anser du finns med ert medlemskap i Tunga fordon?   
 

7.  Vad skulle kunna påverka ert medlemskap och engagemang i Tunga fordon?  
 

8. Vilket förhållande har ni till de andra företagen inom Tunga fordon?  
 

9. Hur ser du på balansen mellan att samarbeta och konkurrera inom Tunga fordon? 

 

10. Har ni delar av produktion utomlands eller har ni haft eller funderat på att flytta ut? 

Om JA: 

- Vilka faktorer låg bakom beslutet? 

- Hur påverkade det ert engagemang och samarbete i Tunga fordon? 

 

11. Diskuteras flytt av produktion utomlands inom Tunga fordon?  
 

12. Vad anser du om att företag flyttar sin produktion utomlands?  

 

13. Kan Tunga fordon påverka beslut om att flytta produktion utomlands och på vilket sätt? 

 

14. Hur skulle det påverka andra företag inom Tunga fordon om ni skulle flytta er produktion 

utomlands? 
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15. Hur skulle det påverka ert företag om något företag inom Tunga fordon skulle flytta sin 

produktion utomlands? 

 

16. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3: Intervjuguide till Ljungby kommun 

 

1. Berätta kortfattat om din roll inom Ljungby kommun.  
 

2. Hur länge har Ljungby kommun/ du varit med i Tunga fordon? 

 

3. Kan du berätta lite om din/ Ljungby kommuns roll i Tunga fordon?  
 

4. Vilka drivkrafter ligger bakom ert samarbete med Tunga fordon? 

 

5. Hur aktiva och engagerade är Ljungby kommun i Tunga fordon? 

 

6. Vilka drivkrafter anser du ligger bakom medlemsföretagens medverkan? 

 

7. Vad anser du är viktigt för ett fungerande och framgångsrikt samarbete inom ett 

klusterinitiativ?  
 

8. Vilka för- och nackdelar anser du finns med att samarbeta genom klusterinitiativ?  
 

9. Hur märker du av balansen av att samarbeta och konkurrera inom Tunga fordon? 

 

10. Vad skulle kunna vara ett hot mot Tunga fordons fortsatta arbete? 

 

11. Hur ställer du dig till att företag flyttar produktion utomlands?  
 

12. På vilka sätt anser du att det kan påverka Tunga fordon när medlemsföretag väljer att 

flytta sin produktion utomlands?  
 

13. Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 
 
 
 
 
	  



 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Linnéuniversitetet – kvalitet och kompetens i fokus  
 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 
utvecklingspotential för utbildning och forskning och spela en framträdande roll i samverkan med det 
omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 
konkurrenskraftig kompetens.  
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande och 
nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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