
 

  

  

 

 

 

 

Fredric Silfors 

Simon Torstensson 

  

  

Värmländskt näringsliv: 

  
Effekten av policysatsningar och kluster 

   

  

The Värmland business sector: 
  

The effect of policy initiatives and clusters 

  

  

Nationalekonomi - Examensarbete   
  

   

  

Termin:                HT-16/VT-17 

Handledare:         Niklas Jakobsson 



II 
 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning II 

Abstract IV 

Sammanfattning V 

1. Inledning 1 

1.1  Introduktion 1 

1.2  Problemformulering och syfte 2 

1.3  Metod 2 

1.4  Avgränsningar 2 

2. Bakgrund 4 

2.1 Det politiska systemet 4 

2.2 Policy 5 

2.2.1 Decentralisering 5 

2.2.2 Regionalpolitik 5 

2.2.3 Policysatsningar 6 

2.2.3.1 Hållbar Värmländsk Växtkraft 7 

2.3 Kluster 8 

2.3.1 Värmländska Kluster 9 

2.3.1.1 The Paper Province 9 

2.3.1.2 Compare 10 

2.3.1.3 Stål & Verkstad 10 

2.3.2 Värmlandsmodellen 2.0 10 

3. Teorier 12 

3.1 Policy 12 

3.1.1 Relationen mellan offentliga sektorn och näringslivet 12 

3.1.2 Public Choice 13 

3.1.3 Triple helix 14 

3.1.4 Solow tillväxtmodell 15 

3.2 Klusterteori 15 

3.2.1 Agglomerationsteori 16 

3.2.2 Porters klusterteori 17 

3.2.3 Spill-over effekter 18 

3.2.4 Vertikal och horisontell integration 19 

3.3 Tidigare forskning 19 

3.3.1 Policy 20 



III 
 

3.3.2 Kluster 22 

3.3.3 Uppföljningar 23 

4. Data 28 

4.1 Policysatsningar 28 

4.2 Kluster 29 

5. Empirisk strategi och resultat 30 

5.1 Beskrivning av utvecklingen 30 

5.2 Syntetisk kontrollmetod 35 

5.3 Kluster 38 

6. Analys 42 

6.1 Policysatsningar 42 

6.2 Kluster 45 

7. Slutsats 50 

8. Referenser 51 

9. Bilaga 55 

 

 

 



IV 
 

Abstract 

 

For a long time it has been discussed whether the state is ineffective in their way to spend tax money 

and if the political decisions are good for the people or not. This study examines the various regional 

initiatives and if they have any effect on the regional economy. A case study was conducted on Hållbar 

Värmländskt Växtkraft, a general policy initiative between 2004 and 2007, and this paper will examine 

whether it had any positive effect on the region. Surveys like this have few problems. The biggest 

problem is the lack of a proper control group to represent Värmland without the implementation of the 

initiative. 

 

To investigate the effect of the initiatives we gathered secondary data, compared it with the economic 

goals stated in Hållbar Värmländskt Växtkraft. We further compared Värmland with similar regions to 

see if it performed better after 2004 when the initiative was implemented. What we found was that 

Värmland developed as fast as many other regions in similar position. Another method called The 

Synthetic Control Method was used in comparison with other regions and the method was used to see 

if it is possible to see if Värmland was doing better than other comparative regions in years following 

the investment, but the method shows that Värmland developed worse after the initiative was 

implemented compared to what it would have looked like without the implementing the initiative. 

 

Many initiatives in Värmland focus on clusters and cluster organizations. It is a tool for creating growth 

and innovation in the area. Initiatives in Värmland are developed according to triple helix, a model 

describing how three key pillars in a region cooperate to increase growth and innovation. In Värmland, 

the three pillars are Region Värmland, the university and the business community. Due to the great 

focus on cluster in the kind of initiatives mentioned earlier it is interesting to know; Does cluster create 

economic growth in Värmland? The results in this paper are mostly positive and show actual significant 

effects from the presence of clusters. Some earlier papers discussed indicate that it leads to growth and 

that participating companies report improvements in, for example, sales, cost benefits, human capital 

and investments. At the same time, there is a clear gap between what companies expect from clusters 

and the real impact of membership in cluster organizations. In the statistical survey of clusters 

conducted in this study, the result shows a positive and significant relationship between the presence of 

clusters and a number of different economic measures such as BRP and wage levels. The results also 

show a positive but non-significant effect on corporate profits 

 

 

Keywords: Cluster organization, Cluster, Policy initiatives, RTP 

 

  



V 
 

Sammanfattning 

Under lång tid har det diskuterats om staten är slösaktig och ineffektiv med skattepengar och om olika 

politiska beslut är bra för folket eller ej. Under 2007 lagstadgades det att varje region måste ha en 

policysatsning, där det ska ske satsningar inom många områden. Får att få en djupare förståelse för detta 

så undersöker denna studie vilka effekter, om några, de olika regionala satsningarna har på det 

Värmländska näringslivet. I den här uppsatsen gjordes det en fallstudie på Hållbar Värmländskt 

växtkraft som var en generell policysatsning i Värmland mellan 2004 och 2007 och det undersöktes om 

den hade någon positiv effekt på Värmland. Med hjälp av de verktyg som används i denna uppsats gick 

det inte att observera några positiva effekter på regionen. Dock innebär en undersökning av denna typ 

ett antal problem, framförallt att göra en kvalificerad uppskattning av hur Värmlands ekonomi skulle 

ha sett ut utan satsningen. 

 

För att undersöka effekten av policysatningen samlades sekundärdata in och jämfördes med de 

ekonomiska målen i Hållbar Värmländskt växtkraft. Det gjordes även jämförelse med liknande regioner 

för att se om Värmland gick bättre efter 2004 när satsningen genomfördes. Vi finner att Värmland 

utvecklas ungefär som andra regioner som är i ett liknande läge. En annan metod som kallas syntetiska 

kontrollmetoden används vid jämförelse med andra regioner. Metoden användes för att se om det går 

att se om Värmland visar på en bättre tillväxt än andra, jämförbara regioner åren efter satsningen, men 

resultatet från metoden visar att Värmland, i många fall, går sämre åren efter även fast satsningen 

genomfördes. 

 

Många satsningar i Värmland fokuserar på klusterinitiativ och klusterorganisationer. Det är ett verktyg 

för att skapa tillväxt och innovation i området. Satsningar i Värmland är framarbetade enligt triple-

helix, en modell som beskriver hur tre viktiga pelare i en region samarbetar för att öka tillväxt och 

innovation. I Värmland är pelarna länsstyrelsen/region Värmland, universitetet och näringslivet. Trots 

det stora fokus i satsningarna; skapar kluster någon tillväxt i Värmland? Resultatet i uppsatsen är 

positiva och visar att det faktiskt finns viss signifikant effekt av kluster. Några rapporter som diskuteras 

i uppsatsen tyder på att kluster leder till tillväxt och att deltagande företag rapporterar förbättringar inom 

till exempel försäljning, kostnadsfördelar, humankapital och investeringar. Samtidigt går det dock att 

se ett tydligt glapp mellan vad företag förväntar sig av kluster och den verkliga effekten av medlemskap 

i klusterorganisationer. I den statistiska undersökningen av kluster som genomförs i denna studie visar 

resultatet på ett positivt och huvudsakligen signifikant samband mellan närvaron av kluster och ett antal 

olika ekonomiska mått som BRP och lönesummor. Dock visar resultaten på en positiv men icke-

signifikant effekt på företagsvinster. 

 

 

Nyckelord: Klusterorganisationer, Kluster, Policysatsningar, RTP, Regional ekonomi 

  



1 
 

1. Inledning 

1.1  Introduktion 

Företag har under lång tid förstått fördelarna med att samarbeta med varandra för att gemensamt öka 

sin effektivitet. Exempel på detta kan ses i industrialiseringens barndom där stora industristäder växte 

fram och tillväxten ökade därefter. Den ökade effektiviteten i dessa områden var tack vare bland annat 

de minskade transportavstånden och de så kallade spill-over effekterna mellan företagen (Marshall, 

1890). De skapade företagskluster. 

  

Det första kända arbetet på teorin om företagskluster och de mångfaldiga fördelar de kan medföra 

sträcker sig tillbaka till 1890-talet och Alfred Marshalls bok ”Principle of Economics”. Marshall 

använder sig inte av den exakta termen kluster, men han skriver omfattande om industriella distrikt och 

de positiva effekter det kan ha (Marshall, 1890). Klusterteorin populariserades dock inte förrän 100 år 

senare av Michael Porter (1990; 1998; 2000) där han ger en överblick av vilka fördelar kluster verkligen 

har. Sedan dess har klusterteorin blomstrat och används flitigt på global nivå såväl som regional nivå 

för att attrahera nya företag och stärka lokala samarbeten (Länsstyrelsen Värmland, 2004; Region 

Värmland, 2009; Region Värmland, 2013; Region Värmland, 2014). Med praktexempel på lyckade 

kluster som Silicon Valley är det inte konstigt att regionala satsningar, med fokus på kluster, genomförs 

med höga förväntningar. De kluster som hanteras i den här uppsatsen är så kallade klusterorganisationer 

som The Paper Province och Compare, vilka är två av Värmlands större klusterorganisationer. 

Klusterorganisationer består av ett flertal företag som samarbetar för att stärka sin position i näringslivet. 

Dessa organisationer mellan företag kan ses som artificiella kluster då de bygger på ett medlemskap 

istället för ett organiskt utvecklat samarbete inom värdekedjan. De flesta policysatsningar väljer att 

fokusera specifikt på dessa artificiella kluster. 

  

Svenska kommuner och län gör regelbundna satsningar för att stärka det lokala näringslivet och skapa 

en fördelaktig företagsmiljö där kluster kan blomstra. I Sverige har alla regioner ett statligt uppdrag att 

ta fram en utvecklingsstrategi som ska stärka den regionala tillväxten. Utvecklingsstrategin är lagstadgat 

i förordningen om regionalt tillväxtarbete och ska anpassas efter ”[…]de särskilda 

utvecklingsförutsättningarna i länen.” (SFS 2007:713). Värmland började redan under slutet av 1900-

talet med att genomföra s.k. regionala tillväxtavtal (Länsstyrelsen Värmland, 2004,). Efter det så har det 

skapats kontinuerliga strategier på allt mellan 5- till 10-årsperiod för att stärka den regionala 

utvecklingen.  
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1.2  Problemformulering och syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att göra en empirisk undersökning av regionala policysatsningar och 

klusterbildningar då den tidigare forskningen är begränsad. Majoriteten av de arbeten som finns är 

fokuserade på nationell nivå eller rent teoretiska. Det kommer undersökas om policysatsningar och 

företagskluster eller klusterorganisationer har någon effekt på det regionala näringslivet och den 

ekonomiska utvecklingen i regionen. Uppsatsen kommer även undersöka faktorer som påverkas av 

policysatsningar med hänsyn till satsningarnas målsättningar. Exempel på sådana faktorer är 

bruttoregionprodukt (BRP), sysselsättning, utbildningsnivå, innovation och liknande ekonomiska 

variabler.   

  

·         Ger regionala satsningar märkbar effekt på det regionala näringslivet? 

·         Finns det mätbara effekter av regionala kluster? 

1.3  Metod 

För att genomföra denna empiriska uppsats kommer sekundärdata från diverse databaser som SCB 

(Statistiska Centralbyrån) och KOLADA (Kommun- och landstingsdatabasen) användas. Med hjälp av 

statistiska och ekonometriska modeller kommer samband mellan satsningar och förändringar i olika 

faktorer, som inkomst, arbetslöshet och innovation, att undersökas. Sekundärdata samlas in och 

analyseras med hjälp av program som Excel och Stata. Genom att ta fram och undersöka ett genomsnitt 

innan en specifik tidpunkt och ett genomsnitt efter tidpunkten, går det att se om satsningar eller bildande 

av kluster har gett någon mätbar effekt. Andra, mer komplexa, metoder såsom Syntetisk kontrollmetod 

kommer även att användas för att undersöka före och efter en viss händelse i tidsseriedata. Klusters 

effekt på näringslivet ska undersökas och analyseras med hjälp av de befintliga teorierna inom området. 

Det samma kommer göras när det gäller policysatsningar. För att ge en tydligare ide om policysatsningar 

av liknande typ kan tänkas ha någon effekt på ekonomin så kommer arbetet inom Hållbar Värmländsk 

Växtkraft att användas som ett case study och undersökas mer i detalj. För att få en tydlig struktur i 

uppsatsen så kommer samtliga kapitel delas in i två delar. Den första delen hanterar det som är relevant 

för policysatsningar medan den andra delen hanterar det som är relevant för kluster. 

1.4  Avgränsningar 

Några av uppsatsens begränsningar definieras för att kunna hantera arbetet inom den tidsram som sätts, 

medan andra är helt beroende på tillgängligheten av data. I första delen av uppsatsen kommer det 

användas data som är inom tidsspannet 1995-2015 då det är under denna tidsperiod som det finns 

tillgänglig data i de nödvändiga variablerna. Uppsatsen kommer att fokusera och gå djupare in i en av 
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de många satsningarna som gjorts under den bestämda tidsperioden. Satsningen heter Värmlands 

Hållbar Växtkraft som sträcker sig mellan 2004 till 2007. 

 

I den andra delen som handlar om klusterorganisationer används tidigare undersökningar som 

undersöker om och hur klusterorganisationerna hjälper sina medlemsföretag. För att komplettera de 

undersökningarna som har gjorts så används data som är från 2015, för att kunna se om 

klusterorganisationer hjälper det regionala näringslivet. 
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2. Bakgrund 

2.1 Det politiska systemet 

Fram till 1995 var Sverige väldigt byråkratiskt och centraliserat men efter EU-inträdet så förändrades 

det inhemska politiska läget och Sverige gick mer och mer mot att bli decentraliserat (Olsson & Åström, 

2003). Anledningen till att detta skedde i samband med medlemskapet i EU 1995 var att 

regionalpolitiken blev mer prioriterad (Olsson & Åström, 2003), eftersom EU strävar efter att stödja 

regioner och öka deras konkurrenskraft för att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan 

regionerna (EU-upplysningen, 2016). EU stödjer regioner genom att skapa fonder från vilka regioner 

kan söka bidrag för att genomföra olika satsningar på regionalt näringsliv. Hela 33% av EU:s budget 

går till regionala satsningar genom de olika fonderna (EU-upplysningen, 2016). EU har två så kallade 

strukturfonder som heter regionalfonden och socialfonden och det är medlemsländernas myndigheter 

som beslutar om vilka projekt som ska få stöd (EU-upplysningen, 2016). Strukturfondernas resurser 

delar ut under perioder som kallas “operational periods” som brukar vara 7 år och den nuvarande 

perioden varar mellan 2014 och 2020, där 16 miljarder kommer gå till jobb och tillväxt i Sverige 

(Näringslivsbloggen, 2014). Regionalfonden finns till för att stödja utveckling och strukturell 

anpassning i regioner där den ekonomiska utvecklingen är långsam. Fondens huvudfokus är att skapa 

tillväxt genom stöd till forskning och teknisk utveckling samt hjälpa små och medelstora företag 

(Europeiska kommissionen, 2004). 

  

Det senaste programmet som EU ligger bakom är Europa 2020-strategin som skapades efter 

finanskrisen 2008 för att betona långsiktighet. Detta program går ut på att stärka innovationen, öka små 

och medelstora företags konkurrenskraft samt att hjälpa övergången till miljövänlig produktion 

(Tillväxtverket 2016). Ett exempel på vad EU har bidragit till på regional nivå i Värmland är Hållbar 

Värmländsk Växtkraft. För att sköta förvaltningen av de olika strukturprogrammen i Sverige skapades 

en myndighet under näringsdepartementet som heter Tillväxtverket vilket har i uppdrag från regeringen 

att arbeta för att stärka företagens konkurrenskraft. Det ska göras genom att stärka entreprenörskapen 

och regional tillväxt (Tillväxtverket, 2016). Tillväxtverket har ansvaret för vilka som ska få bidrag och 

att EU-medel går till rätt projekt och investeras i regional tillväxt och sysselsättning. 
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2.2 Policy 

2.2.1 Decentralisering 

Decentralisering går ut på att sprida verksamheter eller inflytande från ett centralt styre där allt bestäms 

av de högsta politikerna (oftast från huvudstaden eller huvudkontoret) till mer utspritt styre där de lokala 

politikerna och chefer har mer att säga till om. Tänkbara fördelar med ett mer fördelat styre kan vara att 

de lokala politikerna är mer medvetna om problem som uppstår på en lokal nivå och problemet fixas 

med hänseende på den lokala befolkningen (Rosen & Gayer, 2010). Decentralisering kan delas in i tre 

olika variabler (Pierre, 2001). 

  

● Reglering: Hur utsträckningen av institutionernas inflytande bör sträcka sig 

● Huvudmannaskap: Vilka har det administrativa och det operativa ansvaret för en verksamhet. 

● Finansiering: Vem står för finansieringen. 

  

Med reglering menas hur olika verksamheter styr sin vardagliga verksamhet. Riksdagen ger mål eller 

skapar lagar som länen måste uppfylla eller följa. Ett exempel på detta är förordningen för regionalt 

tillväxtarbete (SFS 2007:713). Det kan även vara dotterbolag och kommuner som ska organisera sig 

enligt regeringens mål och lagar. Huvudmannaskap är den som har ansvaret för det administrativa och 

den löpande i verksamheten. Finansiering handlar om vem som ska sköta investeringen av projektet 

eller liknande. I de många olika regionala projekten i Sverige så är det länen som håller i finansieringen 

men det finns fler som är medfinansiärer i projekten. Det kan vara EU, staten, lokalt näringsliv och 

många andra som vill hjälpa till med projekten. Det skrivs mer om decentralisering i nästa delkapitel 

där det även förklaras varför Sverige har blivit mer decentraliserat sedan inträdde av EU. 

 

Negativa effekter av ett decentraliserat system kan vara att styrningen är ineffektiv eftersom det är 

många som vill blanda sig i och bestämma och det leder till sämre beslut och att beslutet tar längre tid. 

Det kan även vara negativt med olika skattesystem i olika regioner inom ett land och att politiker inom 

olika regioner bestämmer egna skatteregler som är svåra att tolka. Det kan leda att varje region har ett 

eget skattesystem och det kan göra att det blir svårare att veta hur systemet ser ut för invånarna. Det kan 

leda till att fler försöker undvika att deklarera eller att de skattefuskar eftersom de inte vet hur lagarna 

fungerar då det finns för många olika lagar som ska följas (Rosen & Gayer, 2010). 

2.2.2 Regionalpolitik 

I Sverige finns det 21 län och 290 kommuner, i varje län så finns det en länsstyrelse som ansvarar för 

den statliga förvaltningen i regionen. Länsstyrelsen har inte ansvar över den statliga förvaltningen om 
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det finns myndigheter som har ansvaret över det området. Länsstyrelsen ansvar är väldigt brett och det 

sträcker sig båda över ett statligt helhetsperspektiv och sektorsövergripande. De ska även verka för att 

de olika nationella målen får genomslag i länet och de ska ta hänsyn till de regionala förhållanden och 

förutsättningar (Regeringen, 2014). Exempel på vad kommunerna och landstingen har ansvar över är 

den egna skatten och de har även ansvar för skolor och sjukvård (Landguiden, 2016).     

  

För att öka decentraliseringen och skapa hållbar tillväxt samt utveckling i de olika regionerna i Sverige 

så skapade riksdagen en förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713 2§). Förordningen antogs 

2007 och den handlar om regionalt tillväxtarbete som ska sträva efter en ökad ekonomisk tillväxt. Enligt 

förordningen är alla län och regioner i Sverige skyldiga att utveckla ett regionalt utvecklingsprogram 

(SFS 2007:713 6§). Enligt Boverket (2015) är utvecklingsansvaret fördelat på olika sätt inom de 21 

länen. Förordning säger att det regionala tillväxtarbetet ska ske i samordning med kommunerna och i 

17 av 21 län så är det de regionala samverksorganen som är ansvariga för arbetet med det regionala 

tillväxtarbetet (Boverket, 2015). Figur 9 illustrerar hur tillväxtansvaret är fördelat i de olika länen, som 

ett exempel så är det Region Värmland som har det ansvaret i Värmland. Region Värmland är ett 

samverksorgan och deras uppgift är utarbeta och fastställa en strategi för regionens utveckling (SFS 

2002:34 3§). I de olika regionala utvecklingsprogrammen ska mål, inriktningar och prioriteringar anges 

och det ska även innehålla en plan för uppföljning och utvärderingen av målen. (SFS 2007:713 9§). 

Utvecklingsprogrammet ska ske i samrådet med kommuner och landsting och det bör även ske med 

näringsliv och organisationer inom länet (SFS 2007:713 9§).   

2.2.3 Policysatsningar 

Regionala tillväxtprogram (RTP) är länstäckande strategier för att uppnå ökad tillväxt och 

konkurrenskraft på regional nivå. RTP lagstadgades för att skapa starkare regioner och dess struktur 

definieras i förordningen om regionalt tillväxtarbete (2007). Värmland har genomfört RTP innan det 

att förordningen trädde i kraft. Detta kan ses genom de rapporter som finns tillgängligt på ämnet 

(Länsstyrelsen Värmland, 2004). Innan dessa tillväxtprogram så genomfördes även så kallade regionala 

tillväxtavtal där det sista avslutades december 2003 (Länsstyrelsen Värmland, 2004). Det som alla dessa 

satsningar har gemensamt är att de strävar efter att göra Värmlands attraktivt och konkurrenskraftigt 

från invånar- och företagsperspektiv. Ytterligare så har dessa satsningar som mål att öka 

levnadsstandarden och kompetensen i regionen. Varje tillväxtprogram bygger även på erfarenheter som 

tillkommit av tidigare arbeten för att ständigt försöka förbättra satsningarna (Länsstyrelsen Värmland, 

2004; Region Värmland, 2008). 

 

I det här avsnittet kommer tillväxtprogrammet Hållbar värmländsk växtkraft presenteras och det 

kommer även redogöras för vilken metod och vilka mål satsningen har. Fokus har lagts på Hållbar 
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Värmländsk Växtkraft eftersom det är den första av de stora tillväxtprogrammen och satsningen har 

tydliga och mätbara mål, vilket gör det lättare att undersöka. Satsningen representerar också övergången 

till dem bereder PTR strategierna och utgör ett intressant fall att studera. 

2.2.3.1 Hållbar Värmländsk Växtkraft 

Hållbar Värmländsk Växtkraft är det tidigaste RTP som kommer hanteras i denna uppsats och det 

sträcker sig över tidsperioden 2004-2007 med Länsstyrelsen i Värmland som huvudsaklig 

uppdragstagare och Region Värmland som medansvarig organisation. Det övergripande målet med 

Hållbar Värmländsk Växtkraft är “[...]ökad tillväxt i Värmland som är hållbart i ett socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt perspektiv” (Länsstyrelsen Värmland, 2003). Arbetet definierar fem huvudsakliga 

utmaningar för Värmlands framtid. Dessa utmaningar är: Regionalt partnerskap för tillväxt, Innovativa 

kluster, höj utbildningsnivån, bygga ihop Värmland genom att förstora arbetsmarknadsregionerna och 

placera Värmland som en viktig del av korridoren Oslo - Stockholm (Länsstyrelsen Värmland, 2004). 

För att uppnå det övergripande målet och lösa de nämnda utmaningarna så definierades flera mindre 

målsättningar. Det togs även fram konkreta verktyg som skulle användas för att nå de önskade målen 

(Länsstyrelsen Värmland, 2004). De fem olika delmålen med respektive verktyg är: 

 

Ledarskap - Där målet var att fokusera på ledarskap som är väsentligt för att genomföra viktiga 

strategier. Detta skulle göras genom en ökad gränssamverkan mellan Värmland och Norge där 

gränshinder skulle minimeras, förbättra kommunikationen samt infrastrukturen och utveckla en 

samverkan på akademisk nivå mellan områdena. Andra metoder som skulle användas var att profilera 

Värmland som en attraktiv region och omstrukturera allianser genom att avveckla ineffektiva allianser 

samt bilda nya som möter målbilden (Länsstyrelsen Värmland, 2004). 

 

Kompetens - Målet var att höja utbildningsnivån i länet för att vara förbereda på näringslivets framtida 

kompetensbehov. För att nå denna målsättning så strävade satsningen efter att öka 

kompetensförsörjningen. Detta planerades att göra genom bland annat en stärkt samverkan mellan 

Värmlands olika utbildningssäten, skapa mötesplatser mellan utbildningar och arbetslivet och jämnare 

könsfördelning inom vissa mans-/kvinnodominerade områden. Satsningar på forskning och utveckling 

genom att öka utbudet och efterfrågan på högre utbildningar och forskar yrken var också ett delmål 

(Länsstyrelsen Värmland, 2004). 

 

Livsmiljö - Målet var att ha en attraktiv livsmiljö där den värmländska befolkningen vill bo kvar 

samtidigt som det lockar till inflyttning vilket leder till ökad befolkning. För att nå detta mål så 

fokuserade de på att utveckla folkhälsan samt att öka den lokala utvecklingen genom att skapa ett 

hälsovänligt samhälle och att stimulera föreningar och liknande icke vinstdrivande organisationer 

(Länsstyrelsen Värmland, 2004). 
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Rörlighet - En förbättrad infrastruktur för att öka arbetsrörligheten samt förutse företagens specifika 

behov. Detta skulle genomföras genom samarbete med beslutsfattare för utbyggnad av infrastrukturen 

(Länsstyrelsen Värmland, 2004). 

 

Näringsliv - Målet var att få fler företagare och öka den värmländska konkurrenskraften. För att nå detta 

mål lades fokus på att minska hindrena för tillgängligheten av riskkapital samt att attrahera viktig 

kompetens. Vidare satsade det på klusterutvecklingen med fokus på vissa, redan existerande 

klusterorganisationer för att skapa och förbättra den värdeskapande samverkan mellan universitet, 

näringsliv och allmänheten (Länsstyrelsen Värmland, 2004). Länsstyrelsen Värmland (2004) definierar 

kluster som “... geografiskt avgränsade koncentrationer av företag som är beroende av varandra och 

som bidrar till en stärkt konkurrenskraft”. 

 

För att komplettera de ovan nämnda målsättningarna sattes det även upp vissa konkreta kvantitativa 

målsättningar inom vissa ekonomiska och sociala faktorer som skulle uppnås innan 2007 (Hållbar 

värmländsk växtkraft: Huvudrapport, 2003). Exempel på dessa indikationer är förbättringar i BRP, 

lönesummorna, nettoinflyttning, förvärvsarbetande, andel högskoleutbildade, arbetslöshet, antal 

nystartade företag och andel egenföretagare. För en fullständig lista på de kvantitativa målen kolla tabell 

11 i bilagan. 

 

För att uppnå de målsättningarna som nämndes tidigare togs de fram en finansieringsplan där varje 

delområde var uppdelat i fem olika finansiär-grupper. De fem grupperna var Staten, som stod för ca 

38% av den totala finansieringen, Kommuner/Region Värmland som stod för ca 16%, Näringsliv/privat 

som stod för 32%, EU som stod för ca 7% och till sist Organisationer/Övrigt som även dom motsvarar 

7% av finansieringen. Den totala summan i finansieringsplaneringen uppgick till 1840 MSEK 

(Länsstyrelsen Värmland, 2003). Finansieringsplanen går att se i tabell 13 i bilaga. 

2.3 Kluster 

Ett näringslivskluster är ett antal företag inom ett visst område eller bransch som samarbetar för att dra 

nytta från varandra. Oftast växer kluster fram där det finns mycket kompetens inom ett visst område 

och tillväxtverket definierar det som “en geografisk koncentration av företag inom en viss bransch”. Ett 

liknande begrepp som används är klusterinitiativ (klusterorganisationer) som är en organisation och 

deras syfte är att stärka medlemsföretagens tillväxt och konkurrenskraft (Paper Province, u.å). 

  

Nu när företag kan vara mer rörliga och kan få tag på varor, information, teknologi och kapital från 

världen lättare via till exempel internet. Det borde ha gjort att kluster försvinner med tiden eftersom det 
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inte spelar någon roll vart fabriken eller kontoret ligger, som ett resultat av globaliseringen. Det är 

mycket lättare att transportera varor från en fabrik nu än det var under 1900-talet och det borde göra att 

det inte spelar så stor spelar roll vart företagen är baserade. Det borde också göra att kluster inte fungerar 

men många ekonomer menar att kluster fortfarande har en effekt på tillväxten för företagen och det 

fortsätter att skapas nya kluster (Porter, 1998; Glaeser, 2010).    

2.3.1 Värmländska Kluster 

Värmland har varit framgångsrikt inom klusterorganisationer i över 10 år och blivit prisade för att stödja 

de olika klustren i länet (Region Värmland, 2013). Regionen utvecklade Värmlandsmodellen runt 2005 

under försvarsomställningen, då Värmland förlorade uppemot 700 jobb. För att lyckas med att återfå de 

förlorade jobben och att generera fler jobb så fick Värmland 50 miljoner kronor från staten. En stor del 

av pengar gick till att nå målen med modellen som var att utveckla de kluster som fanns inom Värmland 

för att de skulle skapa fler jobb (Celsing, 2009). Modellen tog hjälp av klustren i Värmland för att 

utveckla innovation, hållbar utveckling och regional utveckling (Region Värmland, 2013). 

  

Värmland använder triple helix i de flesta av sina modeller/satsningar då de lägger stor vikt på att 

näringslivet, universitet och myndigheterna jobbar i harmoni med varandra och kämpar för att 

Värmland ska växa. Triple helix går det att läsa mer om i senare kapitel. Universitet i Karlstad och 

Örebro hjälper företagen med forskning inom områden som t.ex. tjänster och andra kärnområden inom 

företagen. Myndigheterna och speciellt Region Värmland som är en av pelarna bakom triple helix, 

hjälper de andra pelarna inom triple helix genom att investera och ge bidra till olika projekten som 

näringslivet och universiteten skapar, samt att de hjälper till med samordningen mellan de olika delarna 

(Region Värmland, 2013). Enligt Region Värmland (2013) var det cirka 10 000 anställda i de 

värmländska klustren vilket är 23 % av alla anställda i Värmland och de företag som ingår i kluster 

utgör 27 % av omsättningen i länet. Även tillväxten i klustren är väldigt viktigt för Värmland eftersom 

45 % av tillväxten härrör från företag i kluster under perioden 2006 till 2010. Det är imponerande att 

de visar upp en så stor andel av tillväxten och anställda i länet när de består bara av 2 % (185 st.) av alla 

företag i Värmland (Region Värmland, 2013). 

2.3.1.1 The Paper Province 

The Paper Province (TPP) är en klusterorganisation inom skoglig bioekonomi, de finns i huvudsak i 

Värmland men de har medlemmar även i norra Dalsland samt i Närke. I fortsättningen används 

förkortningen som är TPP. Klustret startades 1999 av sju företag för att underlätta att rekrytera personal 

med rätt kompetens, sedan dess har 80 företag anslutit sig till TPP. De olika företag som ingår i klustret 

är t.ex. Billerudkorsnäs, Stora Enso, Tetra Pak och Valmet. TPP jobbar med innovation och utveckling, 

kompetensförsörjning, marknadsföring m.m. De har fått flertal priser för att de har varit ett 
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framgångsrikt kluster och politiker har kommit till Värmland för att se hur TPP har blivit så 

framgångsrikt. 2007 fick TPP som ett av sju kluster priset “Top European Clusters in High Innovation 

Regions” och de blev även utsedda som ett av hundra europeiska kluster i världsklass av European 

Cluster Observatory (Paper Province, u.å.).  

2.3.1.2 Compare 

Compare är en IT- och Telekom-klusterorganisation som finns i Karlstadsregionen med ungefär 100 

medlemmar. Exempel på företag som ingår i klustret är Atea, Tieto och Telia. Det bildades 2000 på ett 

initiativ av några It-företag i Karlstad. Compares uppgift är att samverka med de olika medlemmarna 

för att öka dess affärer, samt underlätta rekrytering av personal med rätt kompetens och att verka för 

etablering och investeringar i Karlstad regionen. För att lyckas med uppgifterna ska Compare nätverka, 

marknadsföra samt att skapa projekt för medlemmarna (Compare, u.å.). 

2.3.1.3 Stål & Verkstad 

Stål & Verkstad är en klusterorganisation som har 84 medlemmar inom stål- och verkstadsindustri 

främst inom Värmland. Målet för organisationen är att öka konkurrenskraften genom att jobba med 

förnyelsearbete. För att få en hållbar tillväxt jobbar klustret med samverkan med företagen och den 

offentliga sektorn, underlätta för företagen att anställa rätt kompetens genom samarbete med skolor 

samt att stötta innovationsprocesser för medlemmarna (Stålverket, u.å.). 

2.3.2 Värmlandsmodellen 2.0 

Värmlandsmodellen 2.0 är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland som 

sträcker sig mellan 2013 och 2017 (Region Värmland, 2007). Modellen består av många satsningar på 

kluster och några av de som är mest prioriterade är insatser för investeringar- och etableringsfrämjande, 

utveckling av Norge-samarbetet och det ska satsas mer på exporten samt affärsutveckling. Det ska även 

satsas på ökad lokalt samarbete mellan klusterorganisationerna, kommunernas näringslivsfunktioner 

och lokala företag. Den sista delen av satsningen är insatser för förverkligande av respektive klusters 

strategiska utveckling för förnyelse (Region Värmland, 2007). 

Den övergripande strategin är att med relativt få företag genom starka kluster samarbeta i ett triple-helix 

perspektiv. För att skapa tillväxt och nya jobb för Värmland samt att stärka det värmländska 

näringslivet. Strategin konkretiseras genom 5 olika punkter som beskrivs nedan (Region Värmland 

2007). 

  

Ledarskap: Strategin handlar om att stärka ledarskapen inom klusterorganisationer genom triple-helix 

perspektivet. För att stärka ledarskapet ska insatser genomföras för att förbättra samordningen, 
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problemlösning, internationalisering m.m. Eftersom Värmländska företag är beroende av export ska det 

satsas på att främja utländska etableringar och investeringar. 

 

Affärsutveckling: Det ska skapas möjligheter till nya och stora affärer för klusterföretagen genom 

satsningar på framförallt export mot Norge. Det ska ske genom nya affärsmodeller och nya samarbeten 

för företagen. 

  

Forskning och innovation: Nyttan av forskning och utvecklings ska ökas för företagen och det ska ske 

framförallt genom samarbetet Karlstad universitet och de nyinrättade professorerna. De nya 

professorerna har anknytning till klustrets utvecklingsområden samt inom tjänsteinnovation. 

Klusterföretagen ska även få resurser utformade så att de kan vara med i mer nationella och 

internationella forskningsprojekt. Det ska även satsat på att utveckla de innovationsmiljöer som är 

viktiga för företag i kluster. 

  

Kompetensförsörjning: Strategin ska göra att det ska säkras försörjning av baskompetenser för 

klusterföretagen och den samlade kompetensen i företagen ska höjas samt att företagen ska vara 

tillräckligt attraktiva för att attrahera spetskompetens. Det ska även göras insatser för att öka 

jämställdheten och mångfalden inom klusterföretagen för att hjälpa klustrens långsiktiga utveckling. 

För att öka företagens kompetens så får de ansvar att driva kompetensplattform för teknik samt 

teknikcollege. Genom de satsningarna ska det vara möjligt för företagen att bestämma vad de vill se i 

studenter på teknikcollege d.v.s. vilka kunskaper de ska ha när de kommer ut på arbetsmarknaden. 
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3. Teorier 

De centrala teorierna bakom policysatsningar och klusters påverkan på näringslivet beskrivs nedan. Den 

första delen hanterar policy och politik, den andra teoridelen är om kluster och dess företag. I 

policydelen skrivs det om relationen mellan politiker och näringslivet sedan fortsätter det till public 

Choice som är ett ganska brett område dock fokuseras denna uppsats mer på politiska- och 

policydelarna. Sedan går det över till Triple-helix som beskriver hur Region Värmland samarbetar med 

universiteten och näringslivet för att få fördelar från olika organisationer som kan hjälpa Värmland att 

växa och bli en bättre region. Policydelen avslutas med att beskriva Solows tillväxtteori och hur de olika 

policysatsningarna försöker få tillväxt på ekonomin så att Värmland blir en mer lockande region att bo 

och arbeta i. 

  

I den andra delen skrivs det om klusterteorier och hur kluster är uppbyggda strukturellt.  Den kändaste 

klusterteorin som finns tillgänglig är i regel tagen från artiklar som är skrivna av Porter (1990, 2000) då 

han är en av de mest inflytelserika profilerna inom området. Glaeser erbjuder en alternativ förklaring 

till varför kluster är attraktiva och produktiva och hans teori hanteras i delen om agglomerering 

ekonomi. I den här delen beskrivs även företagskluster, hur samarbeten mellan företag bidrar till ökat 

lönsamhet för företagen och även hur de bidrar till utvecklingen på regional och nationell nivå. De båda 

teorierna liknar varandra till viss del och förklarar fördelar med kluster som exempel spill-over effekter 

där det sprids kunskap och innovationer, m.m mellan företagen och senare ut i ekonomin. Längre ner i 

teoridelen beskrivs det hur ett kluster ser ut mer strukturellt då det finns kluster som samarbetar på 

horisontell och vertikal nivå. 

3.1 Policy 

3.1.1 Relationen mellan offentliga sektorn och näringslivet 

En viktig fråga för demokratin är, vilka styr politiker runt om i världen? Enligt Moran (2009) finns det 

tre särskilt inflytelserika svar på den frågan. De tre förklaringar är pluralist, makteliten och 

strukturalism. De beskriver tre sätt, på vilket politikerna styrs av olika personer eller verksamheter, dock 

är de tre förklaringarna lika varandra. 

  

Pluralismen hävdar att det finns många olika möjligheter att utöva makt och det finns många resurser 

som kan användas till att öka makten. Några av de olika resurser som kan omvandlas till makt är 

färdigheter, pengar och röster. Det kändaste exemplet på att använda pengar för att få makt är Lobby-

verksamheter. Detta innebär att företagen försöker med olika medel att få politiker att agera i företagets 

intresse och det görs genom att ge dem pengar eller skapa möjligheter för politikerna. På grund av 

lobby-verksamheter och andra liknande verksamheter har det bildats makteliter runtom i världen. Det 
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har diskuterats att det är omoraliskt att stora företag och andra som tillhör makteliten kan skapa sig 

fördelar mot andra. Det kan göra att mindre företag som inte har lika mycket makt tappar sin 

konkurrenskraft eftersom stora företag försöker påverka politiker till sin fördel. Det snedvrider 

konkurrensen men om småföretag har tur så allierar de sig med storföretag som har stor makt och det 

kan göra att politikerna försöker hjälpa stora och små företag (Moran, 2009). För att påverka olika 

politiker använder de olika klusterorganisationerna lobbyverksamhet för att få fördelar. Ett exempel på 

det är att klusterorganisationerna vill att Värmland ska bli mer attraktivt så att region lockar till sig fler 

utbildade och det leder till att företagen har lättare att anställa personer som har rätt kompetens (Vision 

Värmland, u.å.). De olika klusterorganisationerna har stor möjlighet att påverka Värmland i de olika 

policysatsningar som görs eftersom företagen är en viktig pelare i de flesta av satsningarna. 

  

En av de mest inflytelserika forskarna inom strukturalism är Karl Marx (1867). Han skrev om hur 

företagen hade makten eftersom de hade kontrollen över produktionerna vilket ledde till att 

företagsledningen kunde styra politikerna. Det gjorde att de som ingick i makteliten bestod av de 

ledande kapitalisterna som kontrollerade de viktigaste sektorerna. Eftersom kapitalisterna hade makten 

så var politikerna på deras sida och tänkte på kapitalisterna bästa vid reformer och liknande situationer. 

En annan inflytelserik undersökning av strukturalism är gjort av Dahl (1977). Han beskriver en term 

som heter ”polyarchy” som handlar om att det är några få utomstående som har inflytande på 

regeringarna, de som kallas makteliten. Det leder till väldigt stora fördelar då de kan utnyttja sin makt. 

De har makt eftersom de företag de representerar kontrollerar viktiga delar av ekonomin i landet. 

Politikerna har inte mycket val än att acceptera vad makteliten vill eftersom de har den verkliga makten. 

Även fast politikerna är folkvalde har makteliten så stort inflytande att det i själva verket är de som 

bestämmer i många frågor (Dahl, 1977). Även i Värmland har företagen en väldigt viktig roll i 

ekonomin vilket kan leda till att de har inflytande på politikerna då den offentliga sektorn är beroende 

av företagen i regionen. 

3.1.2 Public Choice 

Processen som lagförslag måste gå igenom innan de fastställs, kan vara lång och många av de tidigare 

förslagen sållas bort. En anledning till det är att politiker inte vill lägga fram dåliga och ineffektiva lagar 

då detta kan ha en negativ effekt på politikernas rykte. En annan anledning till status quo är loss 

aversion. Loss aversion är att människor har en tendens till att föredra att undvika förluster om de kan 

nå upp till samma nytta (Walkinson & Klaes, 2012). Det innebär att nya lagar är oftast lite högre risk 

än att låta det vara status quo och det kan göra att politiker är rädda för att införa nya lagar. Nya lagar 

kan ge stor nytta för befolkningen men det kan även innebär stora förluster om lagen är dålig. Det kan 

även göra att de mest extrema lagarna inte införs eftersom de innebär mycket högre risk och de vågar 

inte ta chansen eftersom förluster känns mycket mer (Alesina & Passarelli, 2015). 
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De ovannämnda anledningarna är några av anledningarna till varför det kan bli status quo med nya lagar 

även fast det finns behov för dem i vissa områden (Dur, 2001). Status quo kan ha påverkat ekonomin i 

mindre områden som behöver nya lagar men politikerna vågar inte lägga fram nya förslag eller 

satsningarna eftersom om det går fel så är det mindre chans att de blir omvalda vid nästa val. En av dem 

kändaste teorierna varför status quo föredras framför effektiva policyers är genom ordet “icke 

neutralitet” där det förklaras att vinnare och förlorare finns inom ett samhälle och de som är vinnare på 

att det är status quo är de som är politisk starka och de som förlorar på lagen är oftast politiskt svaga. 

Det är därför det inte blir någon lag eftersom politiker tycker att de som är politisk starka är viktigare 

och oftast är den starkare gruppen mindre men rikare och de har råd med lobbyverksamhet och det har 

inte alltid den andra gruppen (Fernandez & Rodrik, 1991). Enligt Alesina och Passarelli (2015) har 

regioner med yngre väljare större chans att införa nya lagar och det är mindre risk för status quo eftersom 

yngre väljare har längre horisont och det gör att de vågar ta större risker, det är lägre loss aversion i 

sådana regioner.  

3.1.3 Triple helix 

Triple helix konceptet är ett samarbete mellan näringslivet, myndigheter och den akademiska världen. 

Under slutet av 1900-talet forskade det en del på triple helix och en av de mer tongivande forskare som 

undersökte trippel helix är Etzkowitz. I flera artiklar med andra forskare drog de slutsatsen att eftersom 

företagen blir mer och mer humankapital intensiva kan de dra fördelar av att samarbeta med 

universiteten (Standford universitet, u.å.). De flesta företag måste ha en egen forskningsavdelning för 

att driva innovationen framåt eftersom om de inte gör det så kommer de hamna efter sina konkurrenter 

och det gör att de tillslut måste gå i konkurs. För att få det humankapital som krävs behöver företagen 

samarbeta med universiteten. Det har inneburit att universitetet har blivit mer involverade i att skapa 

företag, oftast inom nya teknologier (Etzkowitz, 2003). 

  

Universiteten bidrar med innovation och utveckling av nya produkter och hjälper näringslivet genom 

att bidra med kunskap. Näringslivet tar de nya innovationerna och bemästrar dem och fortsätter utveckla 

idéerna så att de blir maximerade för näringslivet. De bidrar även med kunskaper som de har lärt sig 

från sin bransch och vad de har lärt sig under alla år som de har varit ett företag inom den marknaden. 

Enligt Etzkowitz & Leydesdorff (2000) har universiteten en viktig roll i innovation jämfört med tidigare 

studier där de säger att företagen har den viktigaste rollen (Bengt-Åke Lundvall, et. al, 2002) 

Myndigheterna och samverksorganen bidrar med att hjälpa till och att vara investerare till projekten 

som dem två andra skapar (Etzkowitz, 2008). Konceptet används i många policysatsningar i Värmland 

eftersom projekten strävar efter att öka samarbetet mellan näringslivet, Karlstad universitet och Region 

Värmland samt landstinget.    
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3.1.4 Solow tillväxtmodell 

Solow tillväxtmodell säger att det finns tre viktiga faktorer till ekonomisk tillväxt och det är teknologi, 

kapital och arbetsstyrka. Kapital och arbetsstyrka är bara en temporär injektion i ekonomin eftersom 

det är avtagande avkastning på båda faktorerna (Solow, 1956). När företagen anställer ytterligare 

individer så kommer den inte vara lika produktiva som den förra anställda och det gör att det blir 

avtagande avkastning på att anställa en till, på samma sätt fungerar marginalnyttan av kapital. När 

ekonomin har uppnått steady state som är en tidpunkt då mer kapital och arbetare inte hjälper eftersom 

det kostar mer att anställa eller att köpa in en maskin än nyttan ytterligare en enhet ger. Detta leder till 

att bara ny teknologi kan ge högre tillväxt i ekonomin. Teknologi är innovationer och förbättringar av 

maskiner och liknande som ökar produktionen och det leder till högre tillväxt (Solow, 1956). 

 

Enligt Solow (1956) är formeln för bruttonationalprodukten: 

Y = K*L*A 

Y är den totala produktionen inom landet eller regionen, K är realkapital och det kan vara maskiner 

eller byggnader, L är hur många som arbetar i landet eller regionen, A är innovationer och nya 

teknologier. 

  

När någon av K, L och A ökar så ökar även BNP. I modellen ingår även förslitning av kapital och ju 

mer kapital desto mer förslitningar och det kräver mer kapital att ersätta förslitningen med om de vill 

ha kvar mängden kapital på samma nivå. När investeringar uppgår till samma mängd som förslitningen 

och realkapitalet förblir oförändrat så uppstår det steady state som det skrevs om tidigare och då ökar 

inte tillväxten via kapital längre. Det är bara teknologi som visar en ständig tillväxt (Solow, 1956). I 

mogna ekonomier som Sverige är det steady state och då kräver det nya innovationer och förbättringar 

för ökad tillväxt om befolkningen är konstant. Mycket av de olika satsningarna på regionnivå fokuserar 

på att öka teknologin och även öka befolkningen för att öka tillväxten. Genom användningen av triple-

helix i de olika satsningarna försöker de tre pelarna i triple-helix att öka innovationen. När regionen 

satsar på att öka kunskap försöker de öka teknologin och innovationen i det långa loppet. Ett annat mål 

med satsningar är att öka befolkningen och även det hjälper tillväxten. 

3.2 Klusterteori 

På senare tid har en mängd olika teorier utvecklas och undersökningar gjorts som antingen kompletterar 

Porter eller ersätter hans klusterteori med mer konkreta och exakta mått på fördelarna med kluster. En 

av dessa teorier som kommer hanteras i denna uppsats är agglomerationsteori. Klusterteorin 

populariserades först på 1990-talet av Michael Porter i sitt arbete Competitive Advantage of Nations 

(1990) där han presenterar sin “Diamond of national advantage”. Med hjälp av diamanten beskriver 

Porter hur företag påverkas av den inhemska marknadens olika faktorer. Han utvecklar vidare på 
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begreppet om kluster i sin senare artikel “Location, competition, and economic development: Local 

clusters in a global economy” från 2000. Tillsammans utgör dessa verk vad som kom att vara 

startpunkten för det ekonomiska området på kluster. Avsnittet avslutas med mer specifika teorier inom 

kluster som spill-over effekter och slutligen beskrivs vertikal och horisontell integration.  

3.2.1 Agglomerationsteori 

Agglomerering är ett område inom den ekonomiska teorin som ger alternativ förklaring till den högre 

tillväxten som observeras i tätbebyggda områden som bland annat städer och geografiskt kompakta 

industriområden. En av de huvudsakliga fördelarna av den direkta närheten som agglomerering innebär 

utgörs av minskade transportkostnader genom synergier mellan företag och närmare till kunder 

(Glaeser, 2010). Lägre transportkostnader kan även utgöras av förenklad transport av varor, tjänster, 

arbetskraft eller till och med idéer och kunskap (Krugman, 1991). Agglomerationsteorin använder även 

skalfördelar som uppstår av knowledge spillover för att förklaring den ökade ekonomiska tillväxten, 

vilket uppstår genom att människor eller företag bor eller är placerade nära varandra (Krugman, 1991). 

Det leder till en ökad specialiseringsgrad inom industrier som skapar kluster inom vissa branscher då 

företagen kan ta hjälp av varandra. Enligt Krugman (1991) är det svårt att mäta effekten av knowledge 

spillover eftersom effekterna är osynlig och i princip omöjliga att följa. Ett sätt att mäta effekterna är 

att undersöka innovation genom patentansökningar men det kan betyda andra saker än spillover effekt.  

En annan fördel med agglomerering, på grund av urbanisering är en förbättrad matchning mellan 

arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden. Flera forskare har skrivit att agglomerering har en 

ökande avkastning på ekonomin på grund av alla fördelar med urbanisering (Porter, 1990, Krugman, 

1991). En nackdel med agglomerering är brist på arbetskraft och det leder till ökade löner som leder till 

ökade kostnader för företagen. Till skillnad från Porter (1990) innebär den här teorin ett mer 

väldefinierat geografiskt område i vilket klustren påverkar varandra genom att vara i direkt närhet av 

varandra. 

  

Siffror som UN (2014) presenterar visar på att 54 % av befolkningen lever i städer år 2014, en siffra 

som tros växa till 66 % år 2050. De storstäder som har vuxit fram av urbaniseringen visar en 

anmärkningsvärd tillväxt de senaste 40-50 åren jämfört med mer glesbebyggda områden. Tillväxten 

speglas framförallt i löner, befolkningstillväxt och huspriser (Glaeser, 2010). Dessa tre variabler är 

indikatorer på städers ekonomiska skick. Enligt Glaeser (2010) används de även som 

instrumentvariabler för att mäta förändringen i agglomerering. Det finns ett förhållande mellan dessa 

tre variabler som går att föreställa sig genom att tänka sig ett område eller stad som går ekonomiskt bra, 

då är arbetsgivarna villiga att betala högre löner, arbetstagarna är då i tur villiga att betala mer för att ha 

tillgång till staden eller området och mer arbetskraft vill flytta till området för att jobba. Detta leder till 

ett av de starkare statistiska bevisen på att agglomerering faktiskt existerar vilket är den höga 

korrelationen mellan tätbebyggelse och höga löner (Glaeser, 2010). Enligt ekonomisk teori så bör hög 
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lön vägas upp av andra variabler såsom höga levnadskostnader eller låga bekvämlighetsnivåer, annars 

skulle det ske en enorm förflyttning av individer till det, objektivt bättre, välbetalda området jämfört 

med de lägre betalda områdena. Dock är detta faktum enbart en del av sanningen enligt Glaeser (2010) 

som säger att det bör finnas några starka fördelar som gör det rationellt för företag att acceptera de höga 

lönekostnaderna som existerar i storstäder. Dessa fördelar reflekterar en högre produktivitet.   

3.2.2 Porters klusterteori  

Porter (1990) förklarar med hjälp av sin diamantmodell den nationella arenan var i företagen agerar och 

till vilken utsträckning den arenan ger de nationella företagen förutsättningarna för global konkurrens 

och utveckling. Diamanten består av fyra punkter; faktor-förhållanden, efterfrågeförhållanden, 

relaterade och stödjande företag och till sist företagsstrategi, struktur och rivalitet. 

  

Faktor-förhållanden innefattar landets utbud av produktionsfaktorer som utbildad arbetskraft, kapital 

och infrastruktur som är viktiga för att vara konkurrenskraftig i olika branscher. Till skillnad från den 

grundläggande ekonomiska teorin som säger att ett land kommer att exportera inom de branscher där 

de har hög tillgång av råvaror och en stor kapitalstock men Porter (1990) menar att detta är delvis 

felaktigt. Han argumenterar att istället för att lägga fokus på den befintliga kapitalstocken vid ett visst 

tillfälle, så är det viktigare för länder att effektivt skapa nytt och uppgradera befintligt kapital för 

specialiserade applikationer. Detta kommer att bidra till konkurrenskraftiga företag. I Porters 

diamantmodell kringgås många av de traditionella problemen som avsaknad av råmaterial, genom 

tillgång till den globala marknaden (Porter, 1990). Vidare så argumenterar Porter (1990) att en brist på 

de grundläggande produktionsfaktorerna som utbildad arbetskraft, realkapital och råmaterial kan leda 

till en ökad innovation och konkurrenskraft genom att branschen blir tvungna att, så effektivt som 

möjligt, utnyttja de begränsade resurserna som finns för att hålla sig kvar i branschen. 

  

Den andra punkten i diamanten, Efterfrågeförhållanden, hanterar den inhemska konkurrensen för 

företags varor och tjänster (Porter,1990). Enligt Porter (1990) kan det vara lätt att tro att den lokala 

konkurrensen får en mindre och mindre betydelse när den globala marknaden växer mer och mer. Han 

menar att detta är långt ifrån sanningen. Med hjälp av diamantmodellen så beskriver han att den lokala-

/inhemska marknaden har en stor effekt på hur företag uppfattar konsumenternas signaler, en kunskap 

som sedan kan anpassas i den globala marknaden. Inhemskt konsumentbeteende som tvingar företag 

att vara mer innovativa för att behålla marknadsandelar leder även till att företagen skapar ökade 

konkurrensfördelar gentemot resten av världen när de väl stiger in på den globala marknaden (Porter, 

1990). 

  

Relaterade och stödjande företag, något som är högst relevant vid en diskussion av kluster och är nästa 

punkt i Porters diamantmodell. Med hjälp av modellen så argumenterar han att lokalt baserade företag 
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som är internationellt konkurrenskraftiga och tillverkar någon slags av produktionsvaror, skapar globala 

konkurrensfördelar i nedåtgående produktionsled (Porter, 1990). Detta sker genom bland annat 

kostnadseffektiva varor till andra företag och låga transportkostnader. Det korta avståndet kan också 

leda till ökat samarbete, spridning av kunskap och gemensam innovation. Båda företag kan dra nytta av 

detta samarbete (Porter, 1990). Inhemska företag i relaterade branscher kan, enligt Porter (1990), också 

leda till en slags korspollinering mellan företagen. Detta kan leda till att kunskap, erfarenhet och 

liknande intellektuella faktorer sprids mellan olika (men liknande) branscher. 

  

Företagsstrategi, struktur och rivalitet är den fjärde och sista punkten i Porters diamant. Den inhemska 

företagskulturen har enligt Porter (1990) en stark påverkan på hur företag skapas och styrs. Dock så 

finns det inget perfekt koncept på hur den inhemska företagskulturen bör se ut. Istället så växer det fram 

över tid beroende på nationens industrier, konkurrensfördelar och marknadens uppbyggnad (Porter, 

1990). Vidare så har den inhemska konkurrensen, som nämnt ovan, en positiv inverkan på företags 

globala konkurrensfördelar. Den traditionella tron är att inhemsk konkurrens är ett slöseri då företag 

lägger energi på varandra istället för att ta del av stordriftsfördelarna i en global ekonomi, enligt Porter 

(1990). Vidare säger han att det är vanligt att staten väljer att ge mer hjälp till några få stora nationella 

företag som har storleken och kapaciteten att bryta sig in på den globala marknaden. Enligt Porter (1990) 

brukar dessa stora företag klara sig dåligt på den globala marknaden eftersom de inte har tvingats 

effektivisera sig till samma grad i avsaknaden av konkurrens. 

 

I artikeln “Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy” från 

2000 utvecklar Porter sin teori från 1990. I denna artikel tydliggör han att kluster är en viktig del av den 

nationella utvecklingen. I samma artikel definierar Porter kluster som “... geografiskt koncentrerade 

och sammankopplade företag, specialiserade leverantörer, tjänsteleverantörer, företag i relaterade 

branscher och relevanta institutioner och myndigheter” (Porter, 2000). 

3.2.3 Spill-over effekter 

Enligt Porter (2000) är en av de mest grundläggande orsakerna till att kluster är effektiva och attraktiva 

de så kallade spill-over effekterna som skapas vid samarbete av företag, institutioner och myndigheter. 

Spill-over är en effekt där positiva ekonomiska externaliteter, såsom kunskap, teknik och innovation, 

sprids genom närliggande företag och därifrån ut igenom ekonomin. Klusterteorin beskriver att 

företagen ska kunna ta hjälp av varandra och dra nytta av andras externaliteter. Termen “Knowledge 

spill-over” myntades av Alfred Marshall i hans verk “Principle of Economics” (1890) för att sedan 

vidareutvecklas under andra halvan av 1900 av ekonomerna Arrow och Romer till den så kallade MAR 

Spill-over (Carlino, 2001). Denna teori säger att geografiska områden där det finns många företag inom 

samma bransch har bättre förutsättningar för tillväxt och innovation på grund av spill-over av kunskap. 

Det är till denna skola av tankar som Porters klusterteorier tillhör. Ett exempel på detta är Silicon Valley, 
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där densiteten av IT företag på en liten geografisk avgränsad yta är stor. Ytterligare en teori om 

knowledge spill-over är den så kallade Jacobs spill-over. Detta bygger på att en väl bransch-

diversifierad koncentration av företag har bättre förutsättningar för att skapa innovation och tillväxt. 

Detta beror på att individer med olika bakgrund, utbildningar och yrken kan dela idéer mellan varandra, 

det vill säga knowledge spill-over över olika industrier (Carlino, 2001). 

3.2.4 Vertikal och horisontell integration 

Vertikal integration innebär att två företag i olika steg i värdekedjan gått samman och skapar en 

värdekedja som gynnar båda företagen (Megyesi, 2015). Fördelarna är att företaget får mer kontroll 

över bland annat leveranser, kostnader. Horisontell integration är när två företag som är på samma steg 

inom värdekedjan (konkurrenter) går samman (Investopedia, u.å.). Genom att dela på kostnader, 

kunskaper och risker får båda företagen fördelar genom att samarbeta. En av de viktigaste fördelarna 

för företagen med horisontell integration är vid samgående så minskar konkurrensen inom marknaden 

och ökar möjligheten för stordriftsfördelar. Ibland kan sådana samgående få motstånd från staten eller 

europeiska kommissionen. Eftersom det skapas fördelar av samarbetet på vertikal och horisontell nivå, 

försöker företaget att samarbeta med varandra och skapa kluster. 

  

Enligt J. Spengler (1950) är det mycket sämre för marknaden om två företag går ihop genom en 

horisontell integration då det minskar konkurrensen och det gör att priser stiger och att allokeringen på 

marknaden blir allt sämre. Spengler (1950) menar även att vertikal integration inte påverkar marknaden 

lika mycket då det är två företag på olika nivå som går ihop och då är det svårare att påverka priser 

eftersom det finns lika många konkurrenter som innan. De nackdelar som finns med integration är att 

ledningarna i företagen tror att de har kunskap att leda och få synergier genom att integrera två olika 

företag som kanske jobbar på två helt olika sätt. Om de misslyckas med att integrera företaget kan det 

bli väldigt dyrt för företagen att återgå till två självständiga bolag (Stuckey & White, 1993). 

3.3 Tidigare forskning 

Stor del av de artiklar som beskrivs i den här delen av uppsatsen och andra artiklar inom området 

fokuserar på samband mellan en eller ett fåtal variabler och hur de påverka olika ekonomiska mått som 

innovation, befolkningsmängd eller BNP. De undersökningar som gjorts inom kluster fokuserar 

generellt på att fastställa vissa attributer av företagskluster och hur de bildas. Då den här uppsatsen 

fokuserar på ett mer generellt helhetsperspektiv av de effekter som policysatsningar och kluster kan 

tänkas ge. Till skillnad från stor del av den tidigare forskningen på området så kommer denna uppsats 

att undersöka en specifik satsning, Hållbart Värmländsk Växtkraft, genom en fallstudie. Denna typ av 

undersökningar saknar motstycke. I den andra delen som är om kluster undersöks det vilka delar som 

kluster oftast bidrar med och vad de inte bidrar med till medlemmarna. Uppsatsen behandlar 
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undersökningar som är gjorda av regionala organisationer där medlemsföretagen frågas hur de ser på 

vad klusterorganisationer bidrar med och inte. Detta knyts sedan samman med statistiska 

undersökningar som leder till en tydligare bild av verkligheten. Detta fokus på klusterorganisationer 

och dess medlemmar är något som till stor utsträckning saknas hos den tidigare forskningen och 

generellt bara skett i de interna uppföljningarna hos klusterorganisationerna.     

3.3.1 Policy 

Ett känt fenomen inom public choice är att politiker ökar sin budget innan ett val och öka utgifterna för 

att få flera röster i det kommande valet. Drazen och Eslava (2005) undersökte om det fanns cykler för 

politiska budgetar i Colombia där preferenserna för olika typer av offentliga utgifter. De undersökte 

även om ökade offentliga utgifter innan val har samma positiva påverkan på väljare om väljarna är 

rationella. De rationella väljarna borde anta att det kommer bli en ökning av offentliga utgifter och det 

borde göra att väljarna inte reagerar på sådana ökningar. Enlig Brender (2003) bestraffar väljarna i Israel 

politikerna ett underskott i budgeten under valåret men de belönar högre utgifterna i tillväxtsatsningar 

under året innan valet.  I en liknande undersökning som gjordes på amerikanska väljarna av Peltzman 

(1992) så straffar väljarna de politiker som ökar aktuella offentliga utgifter, men de straffas inte lika 

hårt när de offentliga medlen går till att göra investeringar i infrastrukturprojekt med offentliga medel. 

Drazen och Eslava (2015) fann att pensionärer och arbetslösa fick uppemot 30 % mindre pengar innan 

val och att det lades 10% mindre pengar på avbetalningar på lån innan val. Budgeten för 

utvecklingsprojekt som kraft- och vägbyggen ökade uppemot 15 % innan val. De tycker att de ser 

tendenser till att grupper som är utsatta som inte syns mycket och inte påverkar många väljare negativt 

får mindre pengar innan val och de pengarna går istället till andra kategorier i budgeten som gör att fler 

väljare blir mer positiv som t.ex. vägbyggen. De fann även att väljare i Colombia straffar de sittande 

politikerna om landet har ett stort underskott i budgetbalansen men de belönar sittande partiet om landet 

har välriktade investeringar. 

  

En studie av Moretti & Thulin (2013) undersöker existensen av så kallade multiplikatorer i den lokala 

ekonomin. Dessa multiplikatorer syftar till att uppskatta effekten på arbetsmarknaden i ett geografiskt 

begränsat område då det sker en ökning av produktionsjobb. Enligt studien beror multiplikatorn storlek 

på olika faktorer såsom konsumenternas preferenser, vilken typ av nya produktionsjobb som skapas och 

jobbens lönenivå med mera. De externa effekterna som observeras vid en ökning av produktionsjobb i 

en region beror på den ökade efterfrågan på andra tjänster såsom restauranger, städföretag och affärer. 

Författarna till artikeln säger att det är väldigt viktigt att veta vilka sekundära effekter en ökad 

produktionssektor i regionen ger eftersom det regelbundet sker satsningar för att försöka locka till sig 

nya företag samt utveckla de befintliga produktionsföretagen. Resultatet av undersökningen visar på att 

multiplikatorn på svenska marknaden, i snitt, tillför mellan 0,4-0,8 ytterligare jobbtillfällen per enhet 

ökning i sysselsättning. De fann dock en betydligt större multiplikator vid en ökning av högteknologiska 
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produktionsyrken samt yrken där det krävs högt humankapital. I dessa sektorer visar deras resultat att 

multiplikatoreffekten tillför ytterligare tre nya jobb per ökad enhet i sysselsättning (Moretti & Thulin, 

2013). 

  

Andersson, et al (2009) gjorde en studie om mer investeringar i högre utbildningar gjorde en ökat 

produktivitets- och innovationsökning. Sverige har decentraliserat utbildningen på högskolenivå de 

senaste två decennier och de undersökte om det har gjort någon effekt på den regionala ekonomin. 

Modellen de använder i studien estimerar effekten av universitetets påverkan på det lokala näringslivet 

och jämföra de nya universitetsregionerna med de som hade universitet innan början av 

decentraliseringen. Andersson et al (2009) fann att universiteten har en positiv påverkan på 

produktionen och nya patent per arbetare är högre i regionen där de har fått större investeringar inom 

universiteten. De fann även att produktiviteten är högre i de regioner där de nya universiteten ligger 

jämfört med de äldre universitetsregionerna. De undersökte även hur långt ut i regionerna effekten av 

universitet spridits. De fann att spridningen av effekterna är lägre i regioner med de nya universiteten 

jämfört med de gamla universitetsregionerna, mellan 33 % till 50 % av effekterna är inom en area på 5 

km från universitetet (Andersson, et al, 2009). 

  

Anselin et. al (1997) undersöker spillover effekterna mellan universitetsforskning och företagsforskning 

och utveckling (FoU) i olika delstater såväl som mindre områden som är geografiskt begränsade till så 

kallade “metropolitan statistical areas” (MSA) i USA. MSA är områden som utgörs av tätbebyggda 

områden som stadskärnor och kringliggande områden. De statistiska tester som utförs ger starka bevis 

på att det finns spillover effekter i de undersökta MSA såväl som på delstatsnivå mellan 

universitetsforskning och privat högteknologiskt FoU (Anselin et. al, 1997). 

  

Status quo beslutsfattning beskrevs i en artikel av Samuelson och Zeckhauser (1988) där de undersökte 

om det fanns status quo i ekonomiska beslut. De gjorde två undersökningar och den första 

undersökningen som bestod av många frågor med samma alternativ men de ställde frågan olika för att 

se om framingeffekten har någon effekt inom beslutfattande. Den andra undersökningen testade om 

människor tar samma beslut i två olika perioder. Med hjälp av undersökningen går det att dra slutsatser 

om politiker inför ändringar eller enbart status quo. Samuelson och Zeckhauser (1988) förklarar att det 

finns tre anledningar till status quo. Den första anledningen till status quo är konsekvenser av rationella 

beslutfattande med tanke på transaktionskostnader eller osäkerhet. Den andra är kognitiva 

missuppfattningar och den tredje och sista är psykologiska åtagande som härrör från missuppfattningar 

om sunkkostnader, ånger eller ett driv för konsekventa beslut. Resultatet i de två undersökningar som 

de gjorde i artikeln visar att det föredras status quo, det vill säga att det inte ska ändras. De fick även 

fram att status quo finns för viktiga ekonomiska beslut och det kan hjälpa politiker att bli omvalda då 
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de vet bättre hur de som röstar tänker. De säger att status quo kan förklaras bättre med psykologiska 

teorier (Samuelson & Zeckhauser, 1988).    

3.3.2 Kluster 

Trots att teorin om kluster är en så stor del av regionala såväl som globala satsningar (Porter, 2000) så 

är tillgängligheten av empiriska undersökningar som fastställer en kausalitet mellan kluster, innovation 

och tillväxt eller ett samband mellan teori och praktik, begränsad. När det kommer till lokala 

policysatsningar och utvärderingen av dessa så finns det även här en begränsad empirisk grund att luta 

sig tillbaka på. De tydligaste exemplen utgörs ofta av interna utvärderingar från myndigheten som 

genomförde satsningen (Länsstyrelsen Värmland 2003 och Region Värmland 2008). Det finns dock 

några undersökningar som försöker beskriva företagsmiljön och påverkan av kluster men även dessa 

har varierande resultat som inte alltid stöds av teorin. När det kommer till teoretiska arbeten där 

definitionen av kluster undersöks och där fördelarna med spill-over och competitive advantage beskrivs 

så är det ingen brist. Detta delkapitel kommer att undersöka tidigare arbeten vars resultat är relevanta 

utifrån denna uppsats omfattning. 

  

En empirisk studie från 1998 av Baptista och Swann undersökte 248 tillverkningsföretag i 

Storbritannien och dess relation till den lokala arbetsmarknaden och dess rekryteringsmöjligheter. Vad 

de kom fram till är att företag med rekryteringsmöjligheter i en lokal arbetsmarknad med ett högt 

branschspecifikt humankapital har en högre nivå av innovation. De noterade även att det inte verkar 

finnas någon signifikant effekt av en arbetsmarknad med högt humankapital inom andra branscher 

(Baptista & Swann, 1998). Detta betyder alltså att områden med branschkluster och en väl anpassad 

arbetsmarknad har bättre förutsättningar att vara innovativ. Detta resultat stämmer överens med MAR 

spill-over teorin men ger ej stöd åt Jacobs spill-over, som båda behandlas i tidigare delkapitel. 

  

Gilbert et. al. gjorde en empirisk undersökning av klusters verkliga effekt på nystartade företag, i deras 

arbete “Clusters, knowledge spill-overs and new venture performance: An empirical examination” från 

2007. Undersökningen gjordes på 127 amerikanska, nystartade företag med fokus på dess geografiska 

placering vid uppstartandet. Vad de kom fram till var att företag som grundats i områden med befintliga 

(mätbara) företagskluster har en högre innovation och försäljningstillväxt. Vidare så rapporterade de att 

teknologiska spill-over har en positiv och signifikant påverkan på företagens produktinnovation. Utifrån 

deras data kunde de dock inte fastställa att teknisk knowledge spill-over bidrar till en högre nivå av 

försäljningstillväxt. De kunde inte heller förklara, med hjälp av knowledge spill-over, varför 

klusterföretag verkade ha högre innovation. Författarna av arbetet sammanfattar genom att föreslå att 

deras resultat tyder på att den befintliga teorin fokuserar för mycket på spill-over effekter av kluster 

medan det kan tänkas vara någon annan, kanske viktigare, effekt av kluster som utgör den verkliga 
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effekten. Utöver detta så följer deras resultat teorin att kluster har en positiv effekt på innovation och 

tillväxt av företag (McDougall, 2008). 

  

Line Säll diskuterade i sin avhandling från 2011, de två huvudsakliga kategorierna som kluster kan 

delas in i. Dessa två kategorier utgörs av Företagskluster och Klusterorganisationer. Företagskluster 

utgör de klustren som bildats på ett organiskt sätt där företag bildar och utvecklar deras värdekedjor 

mellan andra företag (Säll, 2011). Det är denna typ av kluster som Porter diskuterar i sitt arbete “The 

Competitive Advantage of Nations” från 1990. Den andra typen av kluster som Säll diskuterade kring 

är klusterorganisationer. Dessa kluster är artificiellt skapade kluster som fungerar som ett slags 

samarbete mellan företag, myndigheter och utbildningssäten (Säll, 2011). Hon argumenterade att 

klusterorganisationer tar på sig rollen som en slags talesman för branschen och är delaktig i styrandet 

av den lokala tillväxtprocessen (Säll, 2011). Det är dessa klusterorganisationer som det oftast fokuseras 

på när det kommer till de regionala tillväxtsatsningarna som behandlas i denna uppsats. 

  

I en artikel av Delgado et al (2014) undersöktes det regionala klusters påverkan på hur den regionala 

industrin presterar. Artikeln fokuserar på klusters effekt på ökningen av antal anställningar och 

innovation inom varje enskild företag som är medlemmar i ett kluster. De undersökte även om kluster 

har någon påverkan på nyföretagande. Tidigare forskning visar att nya företag påverkas kraftigt av de 

befintliga företagen i den bransch de verkar inom (Klepper, 2007; Neffke et al, 1995). Delgado och et 

al (2014) fann att nystartade företag i en viss bransch har större sannolikhet att startas i en region med 

många befintliga företag i just den branschen än vad företag som verkar inom en annan bransch har. De 

använde data mellan 1995 och 2005 i 177 regioner i USA. De fick fram att industriers 

anställningstillväxt ökar med styrkan av närliggande och liknande kluster i region och det stämmer 

bättre överens på sådana företag som har en stark anställningstillväxt initialt. De fann även likheter i 

anställningstillväxten och innovation i kluster och både anställda och innovation är positivt korrelerade 

med kluster. Det stämmer överens med agglomererings teori som säger att spillovereffekter har en stor 

påverkan på innovation inom kluster.         

3.3.3 Uppföljningar 

Det har gjorts flera undersökningar av kluster i Värmland, Dalarna och Gävleborg där de undersöker 

hur klusterorganisationerna i regionerna hjälper sina medlemmar att utvecklas (Region Värmland, 2008 

och Region Dalarna, 2009). I en undersökning gjord av Region Värmland(2009) frågades medlemmarna 

i de olika klustren varför de valt att delta i organisationen och de två vanligaste anledningar var för att 

öka samarbete och samverkan med de andra företagen. Den andra anledningen var att skapa nya affärer 

och/eller möjlighet till nya affärer på hemmamarknaden. Resultatet i undersökningen visar att 



24 
 

medlemmarna tycker att klustren bidrar till ökad samverkan samt ökad kunskap om branschen. Det är 

50 % av företagen som anger att klustret har lett till nya affärsmöjligheter på hemmamarknaden. 

  

I Värmland och Dalarna visar undersökningar (Region Värmland, 2009, Region Dalarna 2009) att 

klustermedlemmarna tycker att klustret bidrar till högre tillgång till kunskap samt att de får hjälp med 

forskning och innovation. De flesta klustren har bra kontakt med universitet eller KY-utbildningarna 

trots detta så fanns det, under 2009 en stor efterfråga bland medlemsföretagen i Dalarna för ökat 

samarbete med den akademiska världen då detta saknas i bland många medlemmar (Region Dalarna, 

2009). I undersökning gjord av Region Värmland (2008) i samarbete med länsstyrelsen i Värmland samt 

Nutek kom de fram till att Värmländska klustermedlemmarna tycker att klusterinitiativen leder till 

ökade konkreta tillväxteffekter jämfört med tidigare år. Även medlemmarna tycker att medverkan i 

klusterinitiativ leder till högre försäljning. Under 2007 tyckte 31 % av medlemmarna att initiativen leder 

till ökad försäljning vilket är mer än 2005 då en liknande undersökning gjordes. Klusterinitiativen leder 

även till att företagen har det lättare att rekrytera rätt kompetens då 60% av medlemmarna upplever att 

detta stämmer (Region Värmland, 2008).   

  

Under 2016 gjordes en undersökning på kluster i Värmland, Dalarna och Gävleborg av Oxford Research 

(2017). Målet med undersökningen var att undersöka de regionala klustren i sig och att ge en nulägesbild 

till klustren (Oxford Research, 2017).  Det var 16 kluster som ingick i undersökningen, 5 kluster var 

från Värmland. En del av undersökningen bestod av hur långt klustren har utvecklats och vilken 

utvecklingsfas de ligger i. I diagrammet nedan visas det i vilken fas de olika klustren ligger i. I modellen 

som de använder i undersökningen har kluster fem dimensioner. De är strategi, organisationen, 

samarbete och nätverk, aktiviteter och slutligen finans. Beskrivningar för de olika dimensionerna är: 

Strategi är det långsiktiga utvecklingsarbetet och positioneringen inom de viktiga punkterna, för 

regional utveckling, som är internationalisering samt innovation. Organisation beskrivs som klustrets 

formella strukturer och hur verksamheten bedrivs. Samarbeten och nätverk är hur bra klustrets nätverk 

är med de klustrets målgrupp, samarbetsaktörer samt högskolor. Aktiviteter är hur stor omfattning och 

hur bra verksamheten i klustret bedrivs för sin målgrupp. Den sista dimension är finansiering och den 

beskrivs som hur bra finansieringen av klustrets basverksamhet med fokus på långsiktighet fungerar. 

 

Tabell 1 nedan redovisar för samtliga kluster som behandlas och vilken bedömning de får i de olika 

dimensionerna (Oxford research, 2017). Rankingen nedan som börjar på 1 betyder att klustren inte 

fungerar bra inom den dimension och 4 som är det högsta och det visar att klustret fungerar väldigt bra. 

Den samlade bedömningen visar vilken fas de olika klustren är i. Den vanligaste fasen är tre och det 

betyder att de har etablerat sig, men är svaga, på den internationella positioneringen. Många av dem har 

även lyckats nå det fjärde steget, som är aktiviteter men efter det tar det stopp för de flesta. Som det går 

att se så är klustren sämst på finansiering av långsiktiga basfinansieringar och många kluster har inte 
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börjat med projektfinansiering (Oxford research, 2017). En anledning till det kan vara att medlemmar 

inte gick med i klustret på grund av de inte behöver extra kapital vilket kan leda till att det inte prioriteras 

i de olika klustren (Region Värmland, 2009). Samtidigt är de mest framgångsrika klustren även bra 

inom finansiering. Det är många kluster som är nya och inte fullt etablerade än och det är antagligen 

dem som inte nått den sista fasen. 

 

Tabell 1, Klustrens olika faser 

 

 

Under 2012 gjordes det en uppföljning av SLIM-projektet på de olika företagen som ingick i projektet 

(Sölvell & Williams, 2013). Det var mellan åren 2005 till 2012 som de undersökte klustrens effekt på 

sina medlemsföretag. Som vi kan se i diagrammet nedan så upplever företagen att de växer mer än om 

de inte hade varit med i kluster och när de jämför tillväxten med kontrollföretagen som inte är med i 

kluster så växer företag som är med i kluster snabbare. En stor anledning till att kluster växer snabbare 

är att företagen upplever att de kan sälja mer genom att hitta nya kunder på nya marknader (Sölvell & 

Williams, 2013). Företagen tycker även att klustren hjälper till att minska innovationsgapet mellan 

medlemsföretagen genom att stödja samarbeten mellan företagen och universiteten. I tabell två, nedan, 

går det att se att de flesta medlemsföretagen har bättre tillväxt, mervärde och högre löner än de företagen 

som inte är med i ett kluster (Sölvell & Williams, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Tabell 2, Klusterföretag jämfört med icke klusterföretag. 

 

 

De flesta undersökningar visar på att medlemsföretagen har höga förväntningar på de fördelar som 

medlemskap i klustren medför, men de olika klustersamarbeten verkar inte ha lyckats uppfylla alla 

förväntningar som medlemmarna har (Sölvell & Williams, 2013). I uppföljningen som Region 

Värmland gjorde 2009 visade det sig att de främsta motiven till att delta i något av de värmländska 

klustren var att öka samarbete med andra företag, tillgång till ökad kunskap om trender och omvärld 

och att få tillgång till klustrens kompetensförsörjning samt marknadsföring- och lobbyverksamheten 

(tabell 3). 

 

Tabell 3, Företagens motiv att delta i respektive kluster 

 

  

När samma undersökning frågade medlemsföretagen till vilken utsträckning de upplever att kluster har 

bidragit till ökning inom dessa områden så var det tydligt att det vanligaste svaret var mellan “i liten 

utsträckning” och “till viss del”. Dock visade enkätsvaren på att klustren var starkare inom några få 

områden. Dessa var, för nästan samtliga av de stora värmländska klustren, “ökat samarbete med andra 

företag” och “ökat samarbete med utbildnings- och forskningsaktörer” där snittbetyget gett av 

medlemmarna var någonstans mellan “till viss del” och “i stor utsträckning”. 
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Tabell 4, Företagens förväntningar

  

 

Som det går att se i tabell 4 så är förväntningar på klustren väldigt höga innan medlemskap, speciellt 

inom förbättrade och nya produkter men det är inte lika många som tror att medlemskapet kommer ge 

ökningar av kostnadsfördelar. Tabell 5 visar det en relativt stor del av medlemmarna tycker att klustret 

bidrar till konkreta ökningar inom försäljning. Dock verkar det inte finnas samma bevis för konkreta 

förbättringar inom svarsalternativen lägre kostnader, investeringar och ökat antal anställda där andelen 

företag som upplever förbättringar är betydligt lägre. 

 

Tabell 5, Vad klustren har bidragit med till medlemmarna 

 

 

  



28 
 

4. Data 

4.1 Policysatsningar 

 

För att kunna göra en ekonomisk analys används data för samtliga 21 län i Sverige för att jämföra och 

se om det finns några effekter av satsningen Hållbar Värmländsk Växtkraft. Undersökningsperioden 

börjar 1993 och slutar 2016 men de olika variabler skiljer sig lite mellan när de börjar och slutar då det 

saknas data för hela perioden för alla variabler. 

  

Arbetslöshet är ett mått som används för att se andel totalt arbetslösa av befolkningen i åldersgruppen 

18-64 år, även personer som är i program för arbetsstöd ingår i data. Data är för perioden 2000 till 2016 

och den är hämtad från Kolada. Förvärvsarbete visar hur många som arbetar i Värmland oavsett vart de 

bor. De som räknas i förvärvsarbetande är de som har löneinkomst av anställning och de som har 

inkomst från en aktiv näringsverksamhet enligt SCB (u.å.). Data är för perioden 1997 till 2014 och den 

är hämtat från Kolada och den är beräknad i andelar av Värmlands befolkning. Bruttoregionprodukten 

(BRP) är snarlik BNP men BRP är beräknad i en viss region, i detta fall så är den beräknad för samtliga 

län. Alla varor och tjänster som produceras och dess värden blir BRP. Måttet visar hur bra ekonomisk 

utveckling det är i området. För att få fram BRP/capita så delas BRP med befolkningen och det visar 

BRP per invånare. Lönesumma är den överenskomna fasta lönen hos arbetstagare som är 

månadsanställda enligt SCB (u.å.). Data över BRP, BRP/capita och lönesumma är taget från SCB och 

sträcker sig under perioden 1993 och 2011. Andel som läser vidare är de som har en eftergymnasial 

examen eller forskarutbildning i åldersgruppen 25-64 och data är hämtad från SCB och under perioden 

2000 till 2015. För att ta fram data över andel nya företag används tabeller från tillväxtverket. De visar 

hur många nya företag som registreras varje år. 

  

Samtliga variabler finns för alla 21 (NUTS 3) län i Sverige. NUTS 3 (Nomenclature of Territorial Units 

for Statistics) definieras av EU för användning i statistisk undersökning (Eurostat, 2016). De svenska 

NUTS 3 områdena är det samma som de 21 svenska länen.  Utöver de länsindelade variablerna så 

skapades en variabelgrupp för den så kallade “Nationellt snitt”. Dessa variabler utgörs av ett ovägt snitt 

av de övriga 21 länens värden och skall ge ett ungefärligt tal för det nationella näringslivet, vilket kan 

användas i jämförande syfte. Orsaken till detta är den begränsade data för vissa av de valda variablerna 

på riksnivå. 
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4.2 Kluster 

Vid den statistiska undersökningen av klusters effekt på den lokala ekonomin så används även här data 

över de 21 NUTS-3 regionerna, som de definieras av EU (Eurostat, 2016). Istället för att göra 

undersökningen med hjälp av datapunkter över flera år, som gjordes av de regionala satsningarna, så 

har de datapunkter som samlats in anpassats för vanliga OLS regressioner. Det har även samlats in ny 

data som anses intressant i undersökningen av klusterorganisationer. Variablerna som används är 

justerade så att de är aggregerad data över länen. Före den här ändringen var vissa variabler fördelade 

över olika branscher men dessa har slagits samman för att ge en datapunkt per län. De bransch-fördelade 

variablerna var indelade efter de bestämmelserna för SNI-2007. För att se mer om de olika 

benämningarna och branscherna se tabell 12 i bilagor. Majoriteten av variablerna består av data från 

2014 med undantag för några få variabler som är från 2015 samt 2013. De flesta av de branschspecifika 

variablerna är hämtade från databasen hos SCB. Variabeln “Total vinst” är skapad ifrån “Totala 

intäkter” och “Totala kostnader” (data från SCB) för de olika branscherna där kostnaden är subtraherad 

från Intäkten. Ytterligare variabler som är sammansatta av branschspecifik data är totalt 

produktionsvärde, antal anställda och kluster. För en komplett lista tillgängliga av variabler se tabell 14 

och 15 i bilagor. 

  

Klustervariabeln är, på branschnivå, en dummyvariabel som visar på vilka utav de olika branscherna i 

respektive län som har ett eller flera aktiva klusterorganisationer (se tabell 9 under 5.3 för en djupare 

förståelse). Variabeln är skapad utifrån en lista av aktiva kluster i Sverige, framtagen av 

innovationsmyndigheten Vinnova (2009). Dessa kluster är sedan fördelade till de län (kan vara ett eller 

fler) och den bransch de huvudsakligen verkar inom. Detta ger en grov uppskattning av vart det finns 

aktiva kluster i Sverige samt ger data som kan undersökas med hjälp av statistiska metoder för att svara 

på frågeställningen. Dock så uppstår det några problem vid användningen av denna variabel som en 

skattning av kluster. Det första problemet är att eftersom variabeln är binär och säger därför ingenting 

om branscher har ett eller tio aktiva kluster, vilket kan ge ett mindre pålitligt resultat. Det andra 

problemet ligger i de SNI definierade branscherna. Dessa branscher varierar kraftigt i storlek och hur 

breda de är. Till exempel är “Tillverkning-”branschen (Branschbeteckning C) en relativt bred 

benämning som innehåller allt mellan “livsmedelsframställning” till “reparation och installation av 

maskiner och apparater”. Då det är ganska självklart att en klusterorganisation inom livsmedel inte 

tillför någon fördel för företag som arbetar med reparationer av industrimaskiner så kan effekter mellan 

variabler bli svåra att upptäcka. Detta problem blir ännu större när den sub-bransch som har ett kluster 

utgör en ytterst liten del av hela branschen. 



30 
 

5. Empirisk strategi och resultat 

5.1 Beskrivning av utvecklingen 

  

Efter att ha sammanställt den tillgängliga data så uppfördes grafer över de olika variablerna vilket ger 

en grov överblick i förändringen över tid. Graferna visar dock endast några av de totalt 21 regionerna 

(22 om nationellt snitt inkluderas). De län som liknar Värmland mest, baserat på variabler som exempel 

BRP, arbetslöshet och utbildning har valts till graferna. Detta resulterade i 3 regioner; Värmland, 

Dalarna och Västmanland. I vissa grafer inkluderas även Nationellt snitt för att ge en jämförelse 

gentemot resten av Sverige. Ett intressant årtal i följande grafer är 2004 då detta var det år som den 

länstäckande satsningen Hållbar Värmländsk Växtkraft infördes (Länsstyrelsen Värmland, 2003). 

  

Figur 1 visar BRP/capita (Bruttoregionalprodukt) i tusen kronor, för de ovan nämnda länen. I grafen 

går det att utläsa en stadig ökning i samtliga län, med en kort nedgång efter 2008, varefter det sedan 

ökar i liknande takt igen. Den tillfälliga minskningen i BRP kan förklaras med finanskrisen 2008. Det 

går även att se att Värmland ligger nederst i grafen, konstant nedanför riksgenomsnittet. Om Värmland 

jämförs med de resterande 18 länen så ligger de även här långt ner när det kommer till BRP/Capita. 

Med en snabb blick över skillnader före och efter 2004 så ser det inte ut att finnas någon betydande 

förändring efter det att Hållbar Värmländsk Växtkraft infördes. Om något så halkar Värmland 

ytterligare efter i BRP/capita utvecklingen, vilket går att utläsas av det till synes ökande avståndet 

mellan Värmland och Nationellt snitt. 

 

Figur 1, BRP/Capita i tusentals kronor under tidsperioden 1993-2011 
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Figur 2 beskriver andel av populationen med eftergymnasial utbildning i åldern 25-64 år. I grafen syns 

en tydlig uppåtgående trend för samtliga län och för riket. Samtliga län i grafen ligger under det 

nationella snittet med Värmland i mitten av skiktet. Detta är även fallet om Värmland jämförs med de 

övriga 18 länen. Ökningen verkar avta något för samtliga län. Utöver detta går det endast att observera 

små förändringar för Värmland i den annars stadiga trenden. Samma gäller för de övriga länen i figuren. 

Detta kan bero på antingen att populationen ökar i högre takt än vad antalet utbildade gör eller att 

andelen utbildade närmar sig något slags jämviktsläge. Utöver detta så är det svårt att utläsa några stora 

variationer i figuren. 

 

  
Figur 2, Andel med eftergymnasial utbildning ålder 25-64 år, under tidsperioden 2000-2015 

  

Nästa figur visar antalet patent som företag inom länet har blivit beviljade per år. Denna variabel skall 

fungera som ett ungefärligt mått på innovation i länen. Grafen visar att snittet av alla läns patent har 

stadigt avtagit sedan 2000 talets start. I Värmland går det att utläsa en liknande trend med en stadig 

minskning. Vidare syns det att Värmland ligger kraftigt under Sveriges snitt när det kommer till antalet 

patent. Denna graf kan tänkas vara missvisande då stora aktörer i länen kan ha huvudkontor i andra län 

eller till och med länder och därför ansökt om patent i någon annan region. 
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Figur 3, Antalet beviljade patent per län över tidsperioden 1993-2011. 

  

Figur 4 visar den nominella lönesumman för de utvalda länen. Med lönesumman i detta fall anses all 

ersättning för arbete till arbetstagaren (såsom lön, pension, förmåner och liknande). Det går att utläsa 

en tydlig positiv trend vilket är att förvänta sig eftersom det rör sig om nominella värden. Det går att 

utläsa en generell trend bland de utvalda länen att åren innan finanskrisen 2008 verkar lönesumman 

stiga mer än tidigare år, för att sedan avta helt eller till och med sjunka lite under recessionen. Denna 

trend syns i samtliga län i landet. Om Värmland jämförs med övriga 21 län så ligger Värmland i det 

översta skiktet i början av tidsperioden, men relativt till de andra länen minska för att 2011 vara ett av 

de mittersta länen när det kommer till lönesumma. 
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Figur 4, Nominell lönesumma som ersättning för arbete, tidsperioden 1993-2011 (notera avsaknaden av Nationellt snitt. 

Detta beror på att dess värden var så stora att det inte tillför någon givande jämförelse). 

 

Figur 5 illustrerar arbetslösheten angiven i andel av regionernas population över tidsperioden 2000-

2016. Grafen visar på en relativ ökning i arbetslöshet i Värmland efter finanskrisen 2008 jämfört med 

många av de andra länen i grafen. Värmland ligger över snittet i riket i stora delar av tidsperioden och 

det går inte att utläsa någon stor skillnad från före och efter 2004.  

 

 

Figur 5, Arbetslöshet som andel av populationen mellan ålder 18-64, tidsperioden 2000-2016. 

 

Figur 6 visar antalet nystartade företag i de tre olika länen över perioden 1994-2011. Skillnaden mellan 

de tre länen under tidsperioden förblir relativt konstant och samtliga län visar på en kraftig ökning åren 
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innan finanskrisen 2008 för att sedan avta. Utöver detta så finns det ingen tydlig förändring i trenden 

före och efter 2004 i nystartade företag.  

 

 

Figur 6, Antal nystartade företag, tidsperioden 1994-2011.  

 

Tabell 6, nedan, visar några statistiska värden, bland annat medelvärdet och standardavvikelsen för 

samtliga variabler, som tros kan ha påverkats av en policysatsning, under tidsperioden före 2004. 

Antalet observationer varierar över variablerna på grund av tillgängligheten av data. Som det går att 

utläsa så rör antalet observationer mellan 4 till 11 punkter (år) innan brytpunkten. 

 

 

Tabell 6, Värden för samtliga variabler i Värmland, Fram till 2004. 

 
 

I tabell 7, precis som i tabellen ovan, redovisas några grundläggande statistiska värden för variablerna. 

Dock hanterar denna tabell observationerna för 2004 och senare, de vill säga efter det att Hållbar 

Värmländskt Växtkraft infördes. Antal observationer per variabel varierar även här. Dock över ett 

mindre intervall av 8-13 år efter implementeringen. 
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Tabell 7, Värden för samtliga variabler i Värmland, 2004 och framåt.   

 

 

Vid en jämförelse av de två tabellerna ovan så finns det några intressanta skillnader att diskutera. Det 

går att utläsa en tydlig ökning i de flesta variabler från första tidsperioden till den senare. Detta är att 

förvänta sig då ekonomin ständigt utvecklas framåt. De variabler som vars värden är relativt lika för de 

två perioderna är andelen förvärvningsarbetande och arbetslöshet vilket förövrigt är två variabler som 

med största sannolikhet är högt korrelerade. Den enda variabeln som vid en överblick verkar påvisa en 

negativ trend är antalet patent, vilket även går att utläsa i figur 3. Utöver det visar många variabler en 

strikt uppåtgående trend vilket lättast går att utläsa ifrån att “min” och “max” intervallet aldrig 

överlappar varandra för de två tidsintervallen. 

5.2 Syntetisk kontrollmetod 

 

Ett krav vid undersökningar av interventioner är att kunna mäta resultatet i båda lägena där populationen 

är påverkad av interventionen och en kontrollpopulation/-grupp som inte är påverkade av 

interventionen. Att undersöka effekten av en händelse i en region kan vara svårt eftersom det är i princip 

omöjligt att veta hur det skulle ha gått ifall den händelsen inte hade inträffat, det vill säga att det inte 

finns någon passande kontrollgrupp. En statistisk metod som kan användas vid sådana tillfällen är 

syntetisk kontrollmetod som är en metod som uppskattar hur det skulle sett ut utan händelsen ifråga. 

Metoden uppskattar vad värdena på regionens variabler skulle varit om händelsen aldrig hänt, för att 

kunna jämföra det med regions variabler som de ser ut i verkligheten. Den syntetiska regionen bildas 

genom att skapa en sammansatt region som är ihopsatt av liknande regioner som har en liknande tillväxt 

som interventionsgruppen och då antas det att de kommer gå ungefär som regionen skulle ha gått utan 

händelsen efter tidpunkten då händelsen uppstod. De olika regionerna som används för att få den 

sammansatta region blir viktad för att regionen ska vara så lik interventionsgruppen (före den kritiska 

händelsen) som möjligt. Genom att jämföra den verkliga regionen med den sammansatta kontrollregion 

går det att se ungefär vilken effekt en händelse har haft (Abadie et al, 2012). Metoden har inte använts 

i en stor skala än och en anledning till det kan vara att den är relativt ny. Det finns några författare som 

har använt metoden i artiklar och de mest kända är Abadie, et al (2012) där de undersökte effekten av 
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tobakskontroller i Kalifornien samt Billmeier & Nannicini (2013) där de undersökte effekter av 

liberalisering i utvalda länder. 

  

Utan syntetiska kontrollmetoden behövdes det ett län som är väldigt likt kontrollgruppen och det 

innebär att det inte går att ta hänsyn till regionspecifika trender (ändringar som inte härrör till ändringen 

i kontrollregionen). Genom att använda syntetiska kontrollmetoden försvinner det mesta av 

regionspecifika trender eftersom den syntetiska kontrollregionen består av många regioner. Det finns 

även några begränsningar för syntetisk kontrollmetoden. Enligt Craig (2015) kräver metoden att 

interventionen behöver vara signifikant för populationen för att ge utslag i modellen och den behöver 

även hålla på tillräckligt länge för att ge någon påverkan på data annars har metoden problem med att 

estimera ett trovärdigt resultat. Det krävs även att populationen inte påverkas av någon annan stor 

interventionen under tiden och att interventionen inte påverkar andra kontrollregioner eftersom det kan 

påverka resultatet. I detta fall så kan resultatet ha påverkats av andra inventioner då det skett signifikanta 

förändringar i näringslivet under den aktuella tidsperioden. Ett annat problem kan ha varit att Hållbar 

Värmländskt Växtkraft inte var tillräckligt stor för att ändra populationen som det krävs enligt Craig 

(2015). 

  

I den här uppsatsen undersöks policysatsningens effekt på behandlingsgruppen och för att undersöka 

hur Värmland skulle sett ut utan händelsen. Med hjälp av metoden går det att se ungefär vilken effekt 

det har gett. 2004 påbörjades policysatsningen Hållbar Värmländsk Växtkraft och för att undersöka 

effekten av den satsningen används syntetiska kontroll metoden. För att få en bra sammansatt region 

som såg ut som Värmland användes data från fem andra regioner som har vuxit i liknande takt som 

Värmland innan satsningen. För att kunna undersöka effekten av satsningen på BRP jämfördes 

Värmland med den sammansatta regionen efter 2004 för att få reda på effekten. 

  

I figur 7 redovisas resultatet av metoden när BRP/capita för Värmland används som variabel. Den 

heldragna linjen (som visar det verkliga värdet för regionen) ligger nedanför den streckade linjen vilket 

innebär att Värmland har gått sämre efter policysatsningen än för den syntetiska kontrollgruppen. Det 

är väldigt konstigt om en policysatsning som är så omfattande och stor påverkar negativt på regionen 

men antagligen är det andra variabler som har påverkat att det har gått sämre. 
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Figur 7, Syntetisk kontrollmetod, BRP/cap 

 

 

I grafen nedan undersöks lönesumman mot det syntetiska kontrollänet. Det visar även där att Värmland 

går sämre efter policysatningen än innan jämfört med kontrollänen. De båda linjerna går mer isär för 

varje år och det kan ha att göra med att lönerna inte varierar mycket mellan varje år och det gör att det 

tar par år innan det går att se någon stor skillnad mellan länen. 

 

Figur 8, Syntetisk kontrollmetod, Lönesumma 
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5.3 Kluster 

Tabell 8, Summerande tabell över variabler  

 
 

Tabell 8 visar de variablerna som kommer användas i den statistiska undersökningen och som tabellen 

visar så har var och en av variablerna 21 observationer (en för varje län). Den översta variabeln, Kluster, 

visar hur många utav de 17 (SNI-definierade) branscherna som har ett aktivt kluster för de 21 olika 

länen. Medelvärdet är 2,238 branscher med aktiva klusterorganisationer per län. Det minsta värdet är 0 

antal kluster för ett län, vilket är Gotland. De län med högst antal branscher med aktiva 

klusterorganisationer är Värmland, Dalarna och Västra Götaland med 5 branscher med aktiva kluster. 

Notera att detta inte betyder att de länen har 5 stycken kluster utan att det enbart ger en uppskattning av 

antalet branscher med klusterorganisationer och vilka de branscherna är. I flera av fallen har varje län 

minst en bransch med mer än ett kluster vilket skulle leda till att det totala antalet 

klusterorganisationerna, i dessa län överskrider värdet för denna variabel. Tabell 9 illustrerar variabeln 

Kluster fördelad över de olika branscherna för att ge en djupare förståelse. De fyra nedersta variablerna 

(Totalt produktionsvärde, Total vinst, Lönesumma och BRP) i tabell 8 kommer användas som beroende 

variabler i den statistiska modellen nedan. De övriga variablerna (Antal anställda, Utbildning och 

Population) kommer att användas som oberoende variabler i den statistiska modellen. Som tabellen 

ovan visar är variationen mellan högsta och lägsta värdet stort för samtliga variabler vilket speglas även 

i variablernas standardavvikelse. Detta beror på den stora skillnaden mellan länens ekonomi. Speciellt 

stor skillnad går det att se mellan storstadslänen som Stockholm och Västra Götaland och mellan de 

mindre bebodda områdena som Gotland-, Jämtland- och Blekinge län.  
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Tabell 9, Summerande tabell över branscher med aktiva klusterorganisationer. Grunden till variabeln Kluster 

 
 

Tabell 9 visar variabeln Kluster, vilken är en bransch-uppdelad variabel där branscherna benämns med 

dess SNI benämning A-S med undantag för branscherna K och O vilket är “Finans- 

försäkringsverksamhet” och “Offentlig förvaltning och försvar” respektive (för hela 

benämningsregistret för SNI 2007 se tabell 12 i bilagor). Det finns en datapunkt per län vilken även här 

resulterar i 21 observationer. Variabeln illustrerar tydligt i vilka branscher som klusterorganisationer är 

vanligast samt helt obefintligt. Branscherna E,G,H,L och P har inga aktiva klusterorganisationer vilket 

går att se av medelvärdet samt att högsta värdet i tabellen är 0. De branscher med mest 

klusterorganisationer är C och J vilket är Tillverkning samt Information- och 

kommunikationsverksamhet respektive. 

  

För att få en tydligare bild av de tänkbara effekterna av kluster så genomförs en rad OLS regressioner 

där sambandet mellan variabeln Kluster och olika ekonomiska mått undersöktes. Undersökning görs på 

länsnivå för att få de datapunkter som behövs för den statistiska modellen som användes och undersöker 

därför inte strikt effekten på den regionala ekonomin i Värmland utan syftar till att ge en överskådlig 

blick på hur Kluster kan påverka ekonomin. 

  

I tabell 10 nedan kommer resultaten av de tre OLS regressioner som genomförts presenteras. De 

oberoende variablerna är valda utifrån vilka faktorer den ekonomiska teorin, så som Solows 

tillväxtmodell, förutspår ska visa på ett samband mot diverse ekonomiska mått. Dessa variabler är bland 

annat population, utbildning och anställda. Utöver dessa så är även klustervariabeln inkluderad för att 

kunna undersöka frågeställningen; om det finns mätbara effekter av regionala kluster. Samtliga 

regressioner har 21 observationer, en för varje län. 
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Tabell 10, Regressionsresultat för tre olika OLS, beroende variabler är BRP (Bruttoregionalprodukten) i mkr, total 

vinst för företag i mkr och lönesumma i mkr 

 

 

I tabell 10 ovan redovisas resultatet av den OLS där variabeln BRP (angivet i miljoner kronor) är den 

beroende variabeln. Det går att utläsa från tabellen att samtliga variabler är starkt signifikanta, dock är 

variabeln kluster signifikant på 95 % signifikansnivå medan de övriga tre variablerna är signifikanta på 

99 % nivå. Den höga förklaringsgrad, som är 99,94%, kan bero på t.ex. multikolinjäritet. Samtliga 

regressioner visar på en hög förklaringsgrad. Dock är detta irrelevant då vi i första hand är intresserade 

av sambandet mellan kluster och den beroende variabeln. Population är den enda variabeln som visar 

ett negativt samband. Kluster visar på en positiv effekt på BRP. Mer specifikt så visar resultatet på att 

branscher i länet som har en aktiv klusterorganisation ökar länets BRP i snitt med 3233 MSEK.  

 

Den andra regressionen i tabell 10 ovan redovisar resultatet av en OLS där Total vinst i diverse län är 

den beroende variabeln. Likt den tidigare regressionen visar resultatet på en stark signifikans mot de 

oberoende variablerna. Kluster är den enda variabeln som inte är signifikant medan de övriga 

variablerna är signifikanta på en 99 % signifikansnivå. Det går att utläsa en negativ effekt av population 

även i denna regression samt att variabeln Kluster inte är statistiskt signifikant med den totala vinsten. 

Även fast kluster inte är signifikant så visar resultatet på en positiv effekt i form av koefficienten på 

913.  

 

Den sista OLS regression som genomfördes där Lönesumma är den beroende variabeln visar liknande 

resultat som de två tidigare regressionerna, vilket är en mycket stark signifikans med de oberoende 

variablerna population, utbildning och antalet anställda. Kluster är signifikant i denna regression, men 

dock bara på en 90 % signifikansnivå. Även i denna gång visar klustervariablen på en positiv effekt på 

den beroende variabeln, i detta fall Lönesumma, med en koefficient på 668. Population är den enda 
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variabeln som visar ett negativt samband, vilket tyder på att den totala lönesumman är lägre i de län 

med större befolkning, vilket är sant för samtliga regressioner. 
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6. Analys 

6.1 Policysatsningar 

För att undersöka frågeställningen började vi med att överskådligt undersöka data över den relevanta 

tidsperioden för att undersöka om det påvisade några tydliga avvikelser som möjligtvis kunde ha någon 

korrelation med den policy implementation vi undersöker. I denna fas fokuserade vi på Värmland och 

ett fåtal andra län för att få en uppfattning om det kunde röra sig om en regional effekt eller en 

rikstäckande effekt. Efter det delade vi in data för Värmland i före- och efter perioder, med datumet för 

implementationen som brytningspunkt, för att undersöka hur stor skillnad det är före och efter 2004. För 

att få ytterligare insikt genomförde vi en syntetisk kontrollmetod där resultatet ger oss en inblick i hur 

variablerna kunde ha sett ut om ingen policysatsning genomfördes 2004. 

  

När vi övergripande undersökte samtliga variabler runt 2004, med hjälp av figurerna 1-6 så är det svårt 

att se några tydliga avvikelser från vad de andra länen påvisar. I de flesta graferna tyder data på att 

utvecklingen följer en viss trend som utsätts för till synes slumpmässiga chockar. När vi gick in mer i 

detalj och undersökte data för de två tidsperioder, uppdelad i före och efter 2004, såg vi en tydlig 

uppgång i majoriteten av variablerna medan två av dem visar på ett relativt orört medel samt en variabel 

som har en negativ trend. Detta i sig själv säger oss inte mycket eftersom ekonomin i stort antas ha en 

positiv tillväxt över tid och de variabler som visar på en liten förändring är i regel variabler som följer 

en mer cyklisk upp- och nedgång istället för en konstant ökning över tid. För att få mer intressanta 

resultat så bör dessa värden jämförs med värden från, i bästa fall, en perfekt kontrollgrupp. För att få en 

allt mer detaljerad syn på de möjliga effekterna av satsningen använde vi oss av syntetisk 

kontrollmetoden. Rimligtvis skulle en satsning av den storleken som Hållbar Värmländsk Växtkraft var, 

vilket uppgick till uppskattningsvis 1840 MSEK, stimulera ekonomin i en positiv riktning. Vad 

resultatet av den syntetiska kontrollmetoden visade var istället motsatsen i majoriteten av variablerna. 

Som vi kan se bland annat i figur 7 och 8 visar den statistiska metoden att Värmland skulle klara sig 

bättre ekonomiskt, genom att inte genomföra satsningen. 

  

Allt som presenterats ovan skulle kunna tolkas som att Hållbar Värmländsk Växtkraft var att slänga 

1840 MSEK i sjön. Detta kan vara fallet, då det inte verkar finnas några mätbara effekter i de valda 

variablerna som visar på någon förbättring sedan det att detta RTP infördes. Vidare verkar även de 

variationerna som går att identifiera i variablerna till stor utsträckning även finns bland de övriga länen 

vilket tyder på nationella eller globala effekter. Men det skulle även kunna vara fallet att figurerna inte 

visar på någon tydlig förbättring eftersom effekten är dold bakom någon annan negativ effekt som 

kommer från andra händelser i ekonomin. Några möjliga alternativ till detta skulle vara nedläggningen 

av det regionala regementet I-2 där regionen förlorade ca 700 jobb år 2005 vilket kan tänkas ha haft en 
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betydande negativ effekt på länets ekonomi. Ett annat alternativ är finanskrisen som slog ut stora delar 

av den ekonomiska tillväxten runt år 2008 och som förmodligen hade en långvarig effekt även efter det. 

Dock är teorin om att det skulle vara finanskrisen som motverkade de tänkbara positiva effekterna av 

Hållbar Värmländsk Växtkraft osannolik då Värmland fortfarande skulle haft en positiv utveckling 

jämfört med övriga län då satsningen fungerar som en stötdämpare, vilket inte är fallet. Här bör vi vara 

försiktiga med att dra slutsatser då det stora problemet med avsaknaden av kontrollgrupper uppkommer. 

Mer om detta senare. 

  

Ett av de tydligaste problemen med satsningar som Hållbar Värmländsk Växtkraft är att det är väldigt 

svårt att göra uppföljningar av målen eftersom det kan vara många andra ekonomiska effekter och 

chockar som påverkar de variabler satsningen strävar efter att förbättra. Som vi har sett så verkar det 

även vara vanligt att det inte genomförs någon riktig uppföljningen och kanske är detta ett resultat av 

dessa svårigheter. Vad som verkar hända är att regionpolitikerna istället går efter någon slags magkänsla 

för vad som funkade och inte, vilket sedan förs vidare till nästa satsning. Detta kan leda till ineffektiva 

investeringar och på så sätt försämra den ekonomiska regionala tillväxten.  Tillväxtverket och andra 

organ som har ansvar för regionala policysatsningar har tidigare fått mycket kritik för att de inte utför 

uppföljningar. Ett känt fall där tillväxtverket fick mycket kritik var när det satsade 375 miljoner kronor 

på kvinnligt företagande men efter 5 år så hade det inte gjorts en enda uppföljning och det var mycket 

på grund av att de saknade uppgifter om vilka som hade deltagit i satsningen (Olsson 2012). Under 

länsstyrelsens tid som projektansvarige för tillväxtprogrammen gjordes det parallella uppföljningar av 

Hållbar Värmländsk Växtkraft under åren 2005 och 2006. Länsstyrelsens meddelade att Region 

Värmland tog över ansvaret för tillväxtprogrammen den 1 januari 2007. De förändrade upplägget och 

en avslutande utvärdering av Hållbar Värmländsk Växtkraft verkar aldrig ha gjorts, eller åtminstone inte 

publicerats. I förordningen om regionalt tillväxtarbete 6§, som infördes 2007, står det att de som har 

ansvar för satsningarna är skyldiga att göra en utvärdering. I linje med förordningen planeras det i 

samtliga större satsningar att göra både deltids uppföljningar och uppföljningar när satsningarna är över 

(Länsstyrelsen Värmland, 2004; Region Värmland, 2009; Region Värmland, 2013; Region Värmland, 

2014). Trots detta har vi märkt under vår tid med denna uppsats att det är väldigt svårt att få tag på dessa 

uppföljningar, om det ens finns. I många fall verkar det inte ens finnas kunskap om någon uppföljning 

bland anställda hos respektive samverksorgan. 

  

I en studie av Holmström (2010) undersöktes effekten av EUs strukturfonder i Sverige, under 

tidsperioden 1995 till 1999. Undersökningen visar på att fonden har begränsad påverkan på regionen 

där dess resurser används till satsningar. Holmström säger att i vissa kommuner har bidragen inte gett 

någon effekt alls, men han påpekar i undersökningen att det är svårt att undersöka de variablerna. Ett av 

problemen är att bidragen går till regioner med dålig tillväxt eller dålig framtid. När sådana regioner får 

pengar så kanske det har stoppat minskningen av viktiga variabler som påverkar tillväxten. Detta är 
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samma dilemma som vi möter när vi försöker utvärdera Värmland med satsningen Hållbar Värmländsk 

Växtkraft. Värmlands största branscher är inom skogsbruk och tillverkning och de branscherna är på en 

nedåtgående trend. Detta kombinerat med en stagnerande befolkning för Värmland gör det svårt att veta 

hur det skulle gott för Värmland utan satsningarna. Det finns även undersökningar som visar det 

motsatta till Holmström. Dessa visar att pengar har effekt på regionerna. En undersökning gjordes av 

EU för perioden 2014- 2020, under vilket Sverige förväntas ta emot 33.6 miljarder kronor i bidrag. 

Målet med bidragen är att hjälpa Sverige skapa 12 732 nya jobb och ekonomiskt stöd åt 21 882 företaget 

varav 2500 st är nystartade företag (Europeiska Kommissionen, 2016). Det tyder på att de tror att 

pengarna kommer hjälpa regionerna att skapa nya jobbmöjligheter, men hade jobben skapats även utan 

pengarna? Det är i princip omöjligt att veta. 

  

Enligt teorier om den privata sektorns makt över politiker har företagen ett stort inflytande via den 

omsättningen de har och arbetstillfällen de tillgodoser. De flesta satsningarna och dess mål har påverkats 

relativt kraftigt av företagens viljor främst genom olika klusterorganisationer som Säll (2011) 

framhäver. Detta blir tydligt genom det samarbete som Region Värmland (2009; 2013; 2014) beskriver 

i de tillgängliga dokumenten. De olika klusterorganisationerna liknar en lobbyverksamhet och verkar 

ha ett betydande inflytande över satsningar som genomförts på regional nivå. Företagen är en viktig del 

av tillväxtarbeten i enlighet med triple-helix modellen, vilket Region Värmland använder för att 

strukturera satsningarna. Det är via detta upplägg som näringslivet hämtar sitt inflytande över policyer 

i regionen. Företagen tillgodoser regionen med jobb och ekonomisk tillväxt medan politikerna ger 

tillbaka bidrag och stöd till företagen vid olika projekt. Det är en balans som inte är speciell för Sverige 

utan kan observeras i samtliga länder, inte minst USA. Den potentiella makten som näringslivet kan ha 

är hög eftersom 23 % av alla anställda i Värmland är anställda av ett företag som ingår i en 

klusterorganisation. Med en sådan hög siffra så kan det vara väldigt viktigt för regionerna att se till att 

klusterorganisationerna och dess företag trivs och växer, vilket öppnar upp för möjligheten för 

lobbyverksamhet. Möjliga problem med detta system kan vara att företagen får orimliga 

konkurrensfördelar som de egentligen inte borde ha haft, utan att vara involverade i de stora 

klusterorganisationerna. Det kan ha gjort att de regionala satsningarna blir ineffektiva då det fokuseras 

mer på de företagsspecifika detaljerna istället för ett makroperspektiv för hela regionen. Porter (1990) 

beskriver ett liknande problem med “national champions” där staten investerar i ett fåtal företag som 

blir stora och starka på den inhemska marknaden. Men vid en eventuell ingång på den globala 

marknaden saknar hjälte-företagen den konkurrenskraft som krävs eftersom de inte har tvingats 

effektivisera sig på den inhemska marknaden. Detta kan tänkas hända även på den regionala nivån om 

investeringar är fokuserade på enbart ett fåtal “super-företag”. Samtliga situationer ovan kan ha varit 

bidragande faktorer till varför vi inte ser en stor positiv påverkan av de genomförda regionala 

satsningarna som denna uppsats hanterar. 
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Ett exempel på förbättring av satsningarna skulle kunna vara ett tyngre fokus på att locka till sig 

högteknologiska och humankapitalkrävande företag till regionen. Resultatet från Moretti & Thulin 

(2013) visar på att denna typ av företag medför sig en anställningsmultiplikator, det vill säga att för 

varje anställd inom högteknologiska och humankapital krävande företag så ökar efterfrågan av andra 

tjänstejobb med 3 individer i samma område. Detta betyder att regioner skulle se ett stort uppsving i 

BRP om de lyckades locka till sig stora högteknologiska produktionsföretag. Vilket kan visa sig vara 

lättare sagt än gjort med de medel de har tillgängliga. Det kan även hända att detta görs på andra sätt 

som inte faller under dessa RTP. 

  

Andra faktorer som har påverkat resultaten i undersökningen av tillväxtprogram är uppbyggnaden av 

den tillgängliga data. En undersökning som denna skulle vara absolut bäst om vi hade en perfekt 

kontrollgrupp (Värmland utan satsningar) och en undersökningsgrupp, vilket är Värmland i dagens läge. 

För att få fram bästa resultat så skulle vi även behövt observationer före och efter implementationen av 

policysatsningar, för båda grupperna. Men eftersom vi inte kan undersöka Värmland utan de olika 

satsningar så kan vi inte heller veta hur Värmland hade sett ut utan dem, vilket försvagar trovärdigheten 

av vårt resultat. Eftersom regionala tillväxtsatsningar är lagstadgad från och med 2007, och officiellt 

pågått på många ställen långt innan det, var det väldigt svårt att hitta en region utan satsningar som 

kunde användas som kontrollgrupp. 

6.2 Kluster 

Det har gjorts många undersökningar på klusterorganisationer i området Värmland, Dalarna och 

Gävleborg och de flesta undersökningar kommer fram till att kluster är väldigt bra för den regionala 

tillväxten. Klustren hjälper till att driva företagen framåt genom triple helix metoden, det vill säga 

samarbetet mellan näringslivet, akademiska världen och den offentliga sektorn. Tabell 3 visar vilka 

anledningar och motiv företag har för att gå med i en klusterorganisation och en stor anledning är att 

öka samarbetet mellan företag men även en stor anledning är att företagen vill öka innovationen. Vi 

jämför informationen från dessa undersökningar med resultat från vår egen statistiska modell för att få 

en djupare förståelse för området. 

  

Innovation är som sagt en av de viktigaste punkter hos kluster, genom att samarbeta med professorer 

och andra anställda på lärosäten har klustermedlemmarna ökat sin innovation. Undersökningen gjord 

av Sölvell & Williams (2013) visade att innovationsgapet inom klustren har blivit bättre jämfört med 

tidigare år, det vill säga att gapet har minskat senaste åren och en faktor till förbättringen kan vara att 

samarbetet mellan företagen och universitetet har blivit bättre. Klusterorganisationer och universitet har 

blivit bättre på att samarbeta och vet vad den andra parten vill ha, enligt Sölvell & Williams (2013). En 
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annan anledning till minskat innovationsgap kan vara de så kallade spill-over effekterna mellan 

företagen som har gjort det lättare för fler bolag inom klustren att få tillgång till viktiga kunskaper. En 

stor anledning till att spill-over effekterna fungerar är att företag vill samarbeta med andra företag och 

det gör att de kan dra lärdomar av varandra. Som teorin säger kan företag i en region som verkar inom 

liknande branscher dra nytta av varandra genom att sprida kunskap som hjälper alla företag att bli mer 

produktiva och att driva innovationen framåt. I en undersökning av  B.A. Gilbert et. al visar att företag 

i kluster har högre tillväxt än företag som inte är med i kluster och många tidigare undersökningar visar 

på samma resultat (Region Värmland, 2013 & Oxford Research. 2017) vilket illustreras tydligt i tabell 

2. Företagen i kluster säger att organisationerna har hjälpt dem att bli bättre på innovation och 

nytänkande. 

  

En viktig funktion för kluster är att hjälpa de olika medlemsföretagen att samarbeta genom till exempel 

vertikal- och horisontell integration. Kluster har en ypperlig möjlighet att samarbeta inom transport och 

inköp med mera. Det kan göra att kostnaden minskar och produktiviteten ökar och det gör att de kan få 

en högre tillväxt och konkurrenskraft än utan samarbetet. Som det går att utläsa ur undersökningar har 

kluster hjälpt företagen att anställa folk med rätt kunskap och speciellt Compare jobbar hårt med att 

hjälpa sina medlemmar att kunna anställa rätt personer. Det verkar som det har hjälpt med de olika 

projekten som har skapats för att utbilda med rätt kunskap, ett bra exempel är teknikcollege som har 

blivit populärt bland företagen i Värmland eftersom det hjälper företagen att anställa personer med rätt 

kunskap. 

  

Kluster låter som ett väldigt bra verktyg för att öka tillväxt i regionen men trots alla de positiva 

aspekterna så finns det risk för att effekterna av kluster är missvisande och att det öppnar det upp för 

vissa orättvisor. En anledning till att klusterföretag verkar ha en högre tillväxt kan vara att de företag 

som går med i ett kluster redan är väletablerade och starka (Sölvell & Williams, 2013). Detta skulle då 

leda till att de företag som redan är lönsamma och har hög tillväxt går med i kluster medan de företag 

som går mindre bra och inte har lika mycket resurser avstår medlemskap. Det innebär att det blir en stor 

glipa mellan de företag som är med i kluster och de som inte är med vilket kan leda till ett missvisande 

resultat vid uppföljningar av klusters effekt. Eftersom vi kan se att det är på de stora 

klusterorganisationer som stora tillväxtsatsningarna görs (se Länsstyrelsen Värmland 2003 & Region 

Värmland, 2013) så kan det leda till att de företag som inte är med i ett kluster blir utkonkurrerade. 

Delvis för att de inte kan ta del av regionernas satsningar på det lokala näringslivet och att de inte har 

tillgång till den kompetensutvecklingen som ett klustermedlemskap kan innebära. Om vi även tar med 

i åtanke att ett medlemskap i klusterorganisationer i regel innebär någon slags medlemsavgift vilket då 

även utgör en barriär till medlemskap för de mindre företagen. Detta skulle leda till en ännu större klyfta 

mellan företag som är med i ett kluster och de som inte är. 

  



47 
 

Eftersom effektiva kluster fortsätter att växa och blir större kan det leda till att deras makt över region 

blir större och större. Då har de större chans att påverka politiker så att dem får igenom lagar och andra 

satsningar som är positivt för klustret och kan vara negativt för dem som inte är med i ett kluster. En av 

de största anledningar varför det finns klusterorganisationer är för lobbyverksamhet där medlemmarna 

går ihop och försöker påverka politiker. Karl Marx (1867) skrev att bolag har makt eftersom dem har 

kontroll över produktionen och det leder till att en stor del av skatteintäkterna för området kommer från 

företagen. De olika värmländska-klusteroganisationerna finns inom viktiga områden som industri, 

skogsbruk samt IT och det leder till att företagen inom de branscherna har större makt jämfört med ett 

vanligt företag. Den makten skulle i detta fall komma från kommunstyrelsens rädsla för att dessa stora 

arbetsgivare och skattebetalarna flyttar från länet. It-företag är i regel väldigt mobila då det ofta inte 

görs stora investeringar i maskinkapial och specialanpassade industrier men inom skogsbruk så är det 

svårt att hota med att flytta sitt företag då de oftast har gjort väldigt stora investeringar inom regionen 

och i deras fall kan det tänkas vara svårare att påverka politiker eftersom de vet att företagen inte 

kommer kan flytta. 

  

När vi undersökte informationen som Region Värmland (2009) samlade in i sin enkätundersökning om 

de Värmländska klustrens effekt verkar det finnas ett gap mellan förväntningar och den verkliga 

effekten av att vara medlem i en klusterorganisation. Som det går att se i tabell 5 är det enbart en 

minoritet av de företag som besvarade enkäten (notera att enkäten är gjort 2009) som upplever en ökning 

i försäljning och medelvärdet mellan de fyra stora organisationerna ligger på 33 % av företag som 

upplever ökning. När vi kollar på de andra effekterna i samma tabell så blir resultatet sämre och sämre 

med lägsta värde på 7-9% och till och med ingen effekt alls inom vissa områden (0 % i ökat antal 

anställda för TPA). Självklart är någon förbättring bättre än ingen förbättring men om vi jämför det 

resultatet med förväntningarna som presenteras i tabell 4 ser vi att före inträde i klusterorganisationerna 

så var förväntningarna bland företagen påtagligt högre än effekterna. I tabellen ser vi att andelen företag 

som tror på positiva effekter av klustermedlemskapet är allt från 33 % av företagen upp till hela 93 % 

av de svarande inom TPA som tror på förbättrade produkter. TPA visar överlag på de sämsta resultaten 

i tabell 5 medan förväntningarna är minst lika höga som i de andra kluterorganisationerna. Det är viktigt 

att notera att The Packaging Area (TPA) gick 2015 samman med The Paper Province (TPP) och båda 

går nu under organisation TPP (Paper Province, u.å) Förväntningarna hos företagen speglar synen på 

klusterteorin i ekonomin, vilket är väldigt positiv. Dock visar resultatet av de verkliga effekterna vissa 

motsägelser gentemot klusterteorierna som säger att företag har stora fördelar av att vara med i en 

klusterorganisation. En anledning till det, till synes motsägande resultat, kan vara att det är svårt att veta 

om kluster har hjälpt företagen eller inte. Det kan tänkas att företagen ser en uppgång i försäljning efter 

det att de gått med i kluster men de har inget sätt att veta om samma förbättring hade skett utan klustrets 

hjälp. Det kan också vara så att klustren kan ha hjälpt medlemsföretagen mer än vad företagen själva 

tror och de vill gärna ta åt sig äran själva för förbättringar som skett i företaget. Ytterligare ett alternativ 
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är att klustren kan ha hjälpt företagen inom flera olika områden som inte tas upp i tabell 5. Några möjliga 

exempel på sådana områden skulle kunna vara de som tas upp i tabell 3, så som ökat samarbete och 

kompetensförsörjning, för vilka vi inte har någon data på företagens utveckling. 

  

För att få en tydligare bild av de tänkbara effekterna som kluster har så undersöker vi, med hjälp av de 

tre OLS regressionerna i tabell 10, sambandet mellan variabeln Kluster och olika ekonomiska mått. Vid 

en första överblick går det att utläsa att kluster har en positiv effekt på samtliga av de beroende 

variablerna, vilket överensstämmer med den ekonomiska klusterteorin. Dock är sambandet enbart 

statistiskt signifikant två av de tre regressionerna. I regressionen där den beroende variabeln är BRP är 

kluster signifikant med 95% säkerhet och koefficienten för kluster 3233,77. Med tanke på hur 

klustervariabeln är uppbyggd så säger det oss att för varje bransch inom ett visst län som har en aktiv 

klusterorganisation ökar bruttoregionalprodukten för det länet med 3´233´770´000 kr. För att ge lite 

perspektiv till detta nummer så skulle en ökning med detta värde betyda en 3,7 % ökning av BRP i 

Värmland, 0,26 % ökning av Stockholms BRP och en ökning på 18,3 % för Gotland. Detta är ett relativt 

rimligt resultat då det visar på en ökad ekonomisk aktivitet i de län där de finns klusterorganisationer. 

Dock är den procentuella storleken oproportionerlig för vissa mindre län. Ökningen i BRP kan tänkas 

vara en effekt av ökad försäljning, att företag når nya (export-)marknader eller att företagen kan anställa 

ny personal för att möta den nya efterfrågan som skapas på tänkbara exportmarknader. I regressionen 

där total vinst är den beroende variabeln är klustervariabelns koefficient 913,56, dock är sambandet 

icke-signifikant i detta fall. Trots detta går det att använda resultatet som en fingervisning för ett möjligt 

samband. Detta innebär en total vinstökning för företagen i respektive län med 913´560´000kr för varje 

bransch med klusterorganisationer i länet. Några anledningar till den ökade vinsten kan vara en ökad 

försäljning och mer kostnadseffektiva produktioner. Detta styrks av att medlemsföretag i de 

värmländska klusterorganisationerna angav just dessa två alternativ som några av de vanligaste 

konkreta effekterna av att delta i en klusterorganisation (tabell 5). I regressionen där lönesumma är den 

beroende variabeln (tabell 10) visar kluster återigen på en positiv effekt på den beroende variabeln som 

är Lönesumma. Koefficienten för Kluster är i denna regression 668,19 vilket tolkas som för varje 

bransch i ett län med en klusterogranisation så ökar länets totala lönesumma med 668´190´000 kr. 

Orsaken för denna ökning skulle troligtvis komma från en ökning i antalet anställd eller alternativt från 

det ökade humankapitalet som skulle leda till högre löner. De värmländska företagen som var 

medlemmar i olika Klusterorganisationer svarade att ett av motiven till att delta i organisationerna var 

att få tillgång till ökad kompetensförsörjning, de angav även att en av de konkreta effekterna de 

observerat sedan inträde i organisationerna var en ökning i antal anställda. Dessa två faktorer skulle 

kunna förklara en del av klusters effekt på lönesumman. 

  

De resultat som redovisas ovan bör inte tas bokstavligen då alla korrelationen inte är statistiskt 

signifikanta och i ett av de tre fallen svagt signifikant. Andra svaghet med dessa värden är det låga 
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antalet datapunkter och den tveksamma variabeln kluster. Istället använder vi dessa värden som en 

fingervisning för åt vilket håll effekterna kan tänkas gå. Med det sagt så verkar kluster visa på viss 

positiv effekt på regional ekonomi. Det är dock svårt att säga vilket håll kausaliteten går i regressionerna 

ovan. Bildas klusterorganisationer eftersom det finns en hög tillväxt och välutvecklade företag i ett län 

eller leder klusterogransiationena till ökad tillväxt och skapar välutvecklade företag inom länet och 

branschen de verkar inom? Detta är utanför ramen för denna uppsats men är ett intressant alternativ för 

vidare forskning på området. 

 



50 
 

7. Slutsats 

Syften med denna uppsats är att undersöka de tänkbara effekterna av ekonomiska satsningar och kluster 

på det regionala näringslivet, med fokus på Värmland. Avslutningsvis kan vi säga, med den ekonomiska 

teori presenterad i denna uppsats som bas och den statistiska modellen vi har använt som verktyg, att 

det inte finns några tydliga effekter av de regionala satsningarna som genomförts i Värmland jämfört 

med övriga län. I vissa fall visar data på att Värmland har haft en lägre utveckling jämfört med många 

andra län under samma period. Detta kan bero på en mängd olika faktorer som antingen motverkar eller 

döljer de effekter som satsningarna skulle tänkas ha. Exempel på dessa faktorer är nedläggning av det 

regionala regementet I-2 som skedde 2005 eller att finanskrisen uppstod strax efter det att satsningen 

Hållbar Värmländsk Växtkraft slutfördes vilket eventuellt dödade de långsiktiga effekterna. 

  

I undersökningen av kluster så tyder resultatet på att det finns positiva effekter på den regionala 

ekonomin. Den slutsats baseras på de statistiskt signifikanta sambanden mellan kluster och de två 

beroende variablerna BRP och lönesumma samt de rapporterade ökningarna som klusterföretag 

upplever. Dessa fynd stödjer den teoretiska bakgrunden inom området. Dock verkar det som de verkliga 

förväntningarna kraftigt överskrida effekterna hos de påverkade företagen. För att möjligtvis förbättra 

trovärdigheten i detta resultat skulle en mer exakt variabel över kluster tas fram och även att utöka 

antalet datapunkter. 
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9. Bilaga 

 

Figur 9. Regionalt tillväxtansvar 2015. (Boverket, 2015) 
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Tabell 11, Mål för Hållbar Värmländskt  Växtkraft. 
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Tabell 12, SNI benämningsregister 

 
 

 

Tabell 13, Finansiärer av Hållbar Värmländskt Växtkraft
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Tabell 14, Variabellista del 1. 
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Tabell 15, Variabellista, del 2 

 

 


