
Att nationella ekonomier blir alltmer glo-
balt integrerade är en truism. Mindre upp-
märksammat är det skenbart paradoxala
förhållandet att lokal förankring och dyna-
mik samtidigt behåller och i vissa avseen-
den ökar sin betydelse. Under de senaste
decennierna har sålunda ett antal sins-
emellan olikartade industriella regioner i
Europa och Nordamerika uppvisat en för-

vånande uthållighet i ekonomisk tillväxt
och utveckling, trots stigande lokala fak-
torpriser och sjunkande globala transport-
och kommunikationskostnader. Denna lo-
kalt bundna förmåga i den globala frik-
tionslöshetens tidevarv, ”the puzzle of
sticky places in a slippery space” (Markus-
en [1996]), tycks vara speciellt viktig för
entreprenörskap och en livskraftig små-
företagsutveckling. ”Globaliseringspara-
doxen”, att lokalt förankrade och förtätade
kluster ökar i betydelse just på grund av
alltmer internationell handel och företa-
gande, har också påtalats i en uppmärk-
sammad artikel av Michael Porter [1998].

Sociala faktorer och
regional dynamik i USA 
Den regionala dynamik vi här talar om
antyder existensen av betydelsefulla spe-
cifika och institutionella faktorer vilka i
huvudsak försvunnit i den på generella
makroekonomiska faktorer fokuserade
svenska debatten. I en analys av de min-
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dre företagens utveckling i Sverige argu-
menterar exempelvis Henrekson och
Johansson [1997] för att ”de små företa-
gens möjligheter att växa snabbt hämmats
av de rådande spelreglerna” (s 226). Det
är de sedvanliga hindren de härvid fram-
håller: skatterna, riskkapitalförsörjningen,
lönebildningen, arbetsrätten etc. Kon-
junkturrådet [1998] har samma inriktning
på makroekonomiska faktorer. Rapporten
ställer frågan om vad som krävs för att en
god cirkel för entreprenörskap skall kun-
na etableras. Svaren söker man i ”ett antal
områden som är centrala för entrepre-
nörsvillkoren: skattepolitiken, sparandet
och riskkapitalförsörjningen, arbetsrätts-
lagstiftningen och den offentliga sektorns
roll som tjänsteproducent.” (s 15). 

Sådana slutsatser kan inte förklara de
stora och bestående skillnader inom län-
der som olika regioner uppvisar vad gäl-
ler tillväxt, entreprenörskap och småföre-
tagsdynamik. Det är därför glädjande att
Braunerhjelm, Carlsson och Johansson
[1998] i en jämförelse av Sverige och
Ohio lyfter fram betydelsen av olika re-
gionalt förankrade kluster för att förstå
skillnader i ekonomisk utveckling. Två
sådana granskas speciellt: biomedicin och
polymer (”plast”). Jämförelsen visar att
Ohio-klustren haft en starkare tillväxt
med en mer vital utveckling av nya före-
tag. Den amerikanska forskningens in-
dustriella produktivitet synes vara betyd-
ligt högre än den svenska, med betydligt
fler företag och bättre sysselsättningstill-
växt per satsad FoU-enhet (s 427). Hur
skall detta förklaras? Författarna pekar på
betydelsen av s k ”bridging institutions”
mellan universitet och företag i Ohio.
Dessa institutioner, med ett livaktigt pri-
vat deltagande, länkar ihop industri och
akademisk forskning, stöder nyetablerade
företag under ”kuvösfasen” och hjälper
dem att finna finansiärer för fortsatt ut-
veckling.

Men författarnas huvudförklaringar
blir de traditionella, bristen på riskkapital
och privat förmögenhetsbildning: ”…det

är interaktionen mellan entreprenören,
venturekapitalisten och industrialisten
som skapar goda och självförstärkande
cirklar, vilka ger klustret dess inneboende
växtkraft.”(s 429). De institutionella me-
kanismerna, det sociala kittet i Ohio, är
plötsligt som bortblåst. Slutsatserna för
svenskt vidkommande blir följaktligen:
”Den övergripande åtgärden för att få
igång en dynamisk tillväxtprocess i före-
tag och kluster måste dock vara en ekono-
misk politik som…ger ökade möjligheter
till privat förmögenhetsuppbyggnad och
högre avkastning på riskfyllt, produktivt
företagande” (s 430). Ohiostudien åter-
kommer i Konjunkturrådet [1999]. De in-
dustriella klustrens dynamik analyseras
där i ett kapitel om regleringar (s 125 ff).
Också där hamnar alla slutsatserna inom
skatte- och regleringspolitikens område.
Är inte detta slutsatser som nationaleko-
nomer nästan alltid kommer fram till vid
diskussioner av svensk ekonomi? Förfat-
tarna lämnar här sin föredömliga utgångs-
punkt, intresset för kluster och regioner,
och går in på de vanliga generella fakto-
rerna. Men hur skall man med dessa hän-
visningar till makrofaktorer kunna förkla-
ra de stora skillnaderna inom USA vad
gäller ekonomisk dynamik och entrepre-
nöranda?

Som jämförelse kan nämnas Annalee
Saxenians [1994] studie av två högtekno-
logiska regioner, Silicon Valley och Route
128 runt Boston, som visar på de icke-
ekonomiska faktorernas betydelse för
långsiktig dynamik. Dessa två regioner,
på öst- respektive västkusten, var i början
på 1980-talet ledande inom var sin del av
dataindustrin: Silicon Valley inom mikro-
elektronik, Route 128 inom minidatorer.
Båda regionerna förfogade över världsle-
dande universitet, Stanford respektive
MIT. Boston hade varit först med högtek-
nologin, men Silicon Valley var på snabb
frammarsch. Båda regionerna stod nu in-
för betydande utmaningar: Nedskärningar
i försvarsbeställningarna var allvarliga
orosmoln, samtidigt som de stora, inte-
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grerade japanska elektronikföretagen
uppfattades som dödliga hot mot den
fragmenterade industristrukturen i Kali-
fornien (Forrester [1993]). I den följande
utvecklingen var det emellertid Silicon
Valley som lyckades bäst vad gäller till-
växt, utveckling av nya företag och hög-
teknologisk sysselsättning, i jämförelse
med både  de japanska utmanarna och det
äldre klustret i Bostonområdet. I början
på 90-talet hade Silicon Valley utvecklat
så starka dynamiska fördelar att ledande
företag från östkustregionen flyttade över
FoU-avdelningar och annan avancerad
verksamhet dit. Detta kan inte förklaras
med skillnader i möjligheterna till privat
förmögenhetsuppbyggnad på öst- respek-
tive västkusten, inte heller med hänvis-
ning till fördelaktiga faktorpriser i väster
(löner och markkostnader tenderade tvärt-
om att vara högre i det trånga Bay-områ-
det.) Saxenian visar i stället att skillna-
derna i regional dynamik måste förstås
mot bakgrund av en rad icke-ekonomiska
faktorer: den industriella miljöns geogra-
fiska täthet, den regionala ”andan” och
nätverken mellan entreprenörerna, företa-
gens inre uppbyggnad och relationer till
omvärlden, universitetens förhållningssätt
till olika kategorier av företag, samt
bransch- och företagsorganisationernas
roll och inriktning. I Silicon Valley var
företagen lokaliserade så tätt att man
”kunde byta arbetsplats utan att byta par-
keringsplats”. Här fanns en nästan ag-
gressiv individualism och entreprenörin-
stinkt, men också en gemensam pionjär-
anda och gemensamma formativa erfaren-
heter. Av de tidiga företagsgrundarna var
(nästan) alla ”Fairchildren”, d v s hade
jobbat på eller i anslutning till halvledar-
teknikens pionjärföretag Fairchild. Att
hoppa av och starta nya företag sågs som
en naturlig del av karriären. Rörligheten
mellan företag var intensiv, men stabilite-
ten utåt påfallande stark. Informations-
utbyte och problemlösning pågick stän-
digt mellan företag på alla nivåer, i tek-
niska arbetsgrupper eller i olika informel-

la sammanhang – också mellan företag
som annars konkurrerade, liksom mellan
universitet och entreprenörer.

Regional dynamik – den
europeiska diskussionen och
den italienska erfarenheten
Inom EU har regionala skillnader och dy-
namik länge varit ett viktigt forsknings-
och politikområde. En gren av forskning-
en har intresserat sig för vilka faktorer
som ger upphov till högteknologiska re-
gioner, till exempel Western Crescent
utanför London, Grenoble-regionen i
Frankrike eller Münchenområdet i Syd-
tyskland. I en sammanfattning av dessa
studier pekar Sternberg [1996] på den
stora betydelsen av starka universitetsmil-
jöer och militära och andra storskaliga
statliga forskningskontrakt, d v s målin-
riktade satsningar som utvecklar kvalifi-
cerad arbetskraft och avancerad efterfrå-
gan. Även för Silicon Valley spelade för-
svarsbeställningar en stor roll, men, som
Saxenian påpekar, en viktig orsak till det-
ta var deras speciella form. Dels gick en
betydande del av kontrakten till små tek-
nikföretag, dels krävde Pentagon ”double
sourcing”, att huvudleverantören måste
dela med sig av teknik och kunnande till
minst ett annat, ofta mindre, företag.
Motivet var försvarsstrategiskt men fick
energiskapande industriella effekter. Varje
företag tvingades att lära sig att samarbe-
ta med ett annat. Grunden för samtidig
konkurrens och samverkan lades därmed.

Det mest anmärkningsvärda i det euro-
peiska regionala panoramat är inte presta-
tionerna i ett fåtal högteknikregioner,
utan den uthålligt höga tillväxt som ka-
raktäriserat ett antal regioner som på
1960-talet låg långt under det europeiska
snittet. Speciellt intresse har riktats mot
det s k Tredje Italien, de regioner i nord-
östra och centrala Italien som varken till-
hör den tidigt industrialiserade nordvästra
triangeln (Milano-Torino-Genova), eller
det kraftigt subventionerade södra Italien
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(Mezzogiorno). På 1950- och 60-talen var
storindustrin i nordväst den mest dyna-
miska sektorn i Italien medan regionerna
i nordöstra och centrala Italien utveckla-
des relativt svagt. Befolkningen stagnera-
de och deras ansamling av små och me-
delstora företag sågs som ett uttryck för
efterblivenhet. 

”Under perioden 1963–73 såg den sto-
ra majoriteten av italienska forskare den
italienska ekonomins utveckling som ett
bevis på att Italien var förutbestämt att
följa samma industriella utvecklingsväg
som de dominerande ekonomierna i väst.
Den förhärskande uppfattningen var att
små företag var ett arv från det förflutna
och att regionerna som låg inklämda mel-
lan den industriella triangeln i nordväst
och det subventionerade Syd utgjorde en
svag punkt, eller åtminstone ett frågeteck-
en för landets industriella framtid.”
(Becattini [1990, s 153]).

Men under 1970-talet vände det. Stor-
industrins andel av sysselsättning och
produktion minskade, samtidigt som små-
företagssektorn kraftigt förbättrade pro-
duktivitet, förädlingsvärde och investe-
ringsförmåga. Detta gällde särskilt de
småföretagspräglade regionerna i ”Terza
Italia”. Som framgår av Tabell 1 hade de
under tjugoårsperioden 1970–90 en myc-
ket stark ekonomisk utveckling mätt i för-
hållande till det europeiska genomsnittet.

Tabell 1 BNP per capita i fem norditali-
enska regioner i procent av
EUs genomsnitt

1970 1980 1991

Trentino-Alto Adige 79 86 127
Veneto 81 81 120
Friuli-Venezia-Giulia 89 89 125
Emilia-Romagna 92 98 131
Toscana 87 86 114

Källa: Leonardi & Nanetti [1998, s 19].

Det är svårt att förklara denna dynamik
med hänvisning till de generella faktorer
som dominerar i svensk debatt, d v s att

dessa italienska regioner skulle vara spe-
ciellt gynnade vad gäller skattesatser, re-
gleringar, privat förmögenhetsbildning,
hög andel FoU och (formellt) kvalificerad
arbetskraft. I många avseenden har itali-
ensk företagsamhet mött minst lika
många ”hinder” för tillväxt som i Sveri-
ge: höga inkomst- och företagsskatter,
komplicerade regelsystem som t ex gör
att få småföretag klarar sin egen revision,
samt ett starkt anställningsskydd utom i
de allra minsta företagen. Till detta kom-
mer brist på i stort sett alla inhemska rå-
varor utom jordbruksprodukter, en svagt
utvecklad kapitalmarknad och en natio-
nell politisk instabilitet. Anmärkningsvärt
är vidare att en stor del av det ”Tredje
Italiens” småföretagsburna tillväxt skett i
regioner styrda och präglade av arbetarrö-
relsen, med ett kommunistiskt massparti,
starka fackföreningar och tätt förgrenade
kooperativ. Den mest framgångsrika re-
gionen av alla var det röda Emilien.
”Bland de åttio regionerna i EG, ordnade
efter BNP per capita tog Emilia-Romagna
ett språng från 45:e till 17:e plats mellan
1970 och 1988, det största som någon re-
gion i Europa tagit, medan Calabria /i
södra Italien/ låg kvar på jumboplatsen
under hela perioden.” (Putnam [1996,
s 185–186]). 

Tillväxten i Tredje Italien har i huvud-
sak byggt på småföretag, grupperade i in-
dustriella distrikt. Dessa har givit Italien
en världsledande ställning inom en rad
områden: kvalitetsskor och skidpjäxor,
kostymer och kakel, juveler och stil-
möbler, förpackningsautomatisering och
kundanpassade maskiner för olika till-
lämpningar, från träbearbetning till livs-
medelsframställning. Distrikten skiljer
sig åt i en rad avseenden men delar i stör-
re eller mindre utsträckning följande drag
(Beccatini [1990], Cossentino et al.
[1996], Leonardi & Nanetti [1998],
Rabellotti [1997]):

1. Ett mycket stort antal företag inom
en tydlig industriell specialisering. Det
kan illustreras med några exempel från de
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nordöstra regionerna Veneto och Emilia
Romagna: 740 företag i juvelerarindustrin
i Vicenza, 600 sportskotillverkare i Mon-
tebelluna, 300 tillverkare av skobearbet-
ningsmaskiner i Vigevano, 500 företag
engagerade i läderbearbetning i Arzig-
nano, 600 företag i glasögonbranschen i
Belluno, 1800 företag i Basso Veronenes
stilmöbelkluster, 1000 företag i Pesaro-
Riminis kluster för enklare möbler, 200
företag inom Parmas skink- och chark-
industri, 40 förpackningsmaskintillverka-
re i Bologna-området samt många hundra
underleverantörer…. (Cossentino et al.
[1996, s 18, 70]; Johansson [1997];
Fanfani & Lagnevik [1995, s 18];
UCIMA [1997].) Givetvis sker föränd-
ringar på mikronivå i form av nystart och
nedläggningar, men det stora flertalet re-
gioner är påfallande stabila vad gäller an-
tal företag, även om det sker variationer
över konjunkturcykler (Leonardi &
Nanetti, [1998, s 156]).

2. En stark geografisk koncentration,
förstärkt av en utpräglad lokal identitet
och kultur. Här finns dock skillnader mel-
lan ”den urbaniserade landsbygdens” dis-
trikt som utgör det stora flertalet och rent
urbana miljöer som Bologna, där närings-
livet är mer differentierat och kopplingen
industriell specialisering och lokal kultur
mindre tydlig.

3. Intensiv klusterbildning inom och
ibland mellan distrikt. En stor del av dis-
trikten är specialiserade på konsument-
produkter. Men denna ”lätta industri” har
genererat utveckling av ömsesidigt stöd-
jande industrigrenar inom det egna eller i
angränsande distrikt: skor och skotill-
verkningsmaskiner, textilföretag och tex-
tilbearbetande maskiner, kakel och utrust-
ning för kakelindustrin. På liknande sätt
har skofabrikanterna starka band med lä-
derdistrikten Arzignano och Santa Croce,
som själva är världsledande inom sin spe-
cialitet.

4. Rörlighet inåt, men stabilitet utåt.
Både företag och arbetskraft tenderar
stannar inom distriktet, vilket har stor be-

tydelse för uppkomsten av gemensamma
normer och den informella informations-
spridningen. Samtidigt är den interna rör-
ligheten stor, i form både av avknopp-
ningar och personell mobilitet mellan fö-
retag. Den bolognesiska förpacknings-
maskinindustrins avknoppningar är in-
tressanta. Det tidiga företaget ACMA
spelade här en liknande roll som Fairchild
i Kalifornien. Ur detta ”kärnföretag” ut-
vecklades under mellankrigstiden ett an-
tal nya företag när skickliga arbetare och
tekniker bröt upp för att starta egna verk-
samheter. Under 1960-talet och början av
70-talet genererade dessa i sin tur en an-
dra kull av entreprenörer, vilkas företag
under 1980-talet gav upphov till en tredje
våg av företagsbildande. De nya företa-
garna fortsatte med förpackningsmaski-
ner men fokuserade på nya och speciella
nischer (Capecchi [1997]).

5. Ett organisatoriskt och institutionellt
nätverk inriktat på att med egna initiativ
stödja den lokala industrin, stärka den so-
ciala infrastrukturen och främja gemen-
samma satsningar. Häri liknar associatio-
ner som CNA i Emilien (Pyke [1992])
Western Electronics Manufacturers’
Association i Silicon Valley; i båda fallen
branschföreningar förankrade i den regio-
nala kulturen och fokuserade på att ge lo-
kal service och stöd till en mångfald av
småföretag – i stället för att som många
etablerade företagsorganisationer priorite-
ra lobbying och kampanjer på nationell
politisk nivå.

6. Kombination av rivalitet och samar-
bete, konkurrens och samverkan. Mång-
falden av företag inom samma bransch
skapar en intensiv lokal konkurrens.
Samtidigt är många leverantörer och le-
gotillverkare specialiserade till ett eller
några få led i en komplicerad produk-
tionskedja. Slutprodukttillverkarna å sin
sida, speciellt inom maskinindustrin, för-
söker hitta speciella nischer, vilket redu-
cerar frontal konkurrens. Rivalitet och
tävlan balanseras i de flesta distrikt också
av olika gemensamma ansträngningar,
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t ex samverkan kring inköp, tekniska cen-
tra eller exportsatsningar. 

Ett etablerat sätt att dela in svensk in-
dustri, som bl a utvecklats av Ohlsson &
Vinell [1987], utgår från faktorintensitet i
olika sektorer, såsom kapitalintensiv,
FoU-intensiv, kunskapsintensiv (andel
tekniker ej inom FoU) och arbetsintensiv
sektor (s 58–59). Dessutom arbetar
Ohlsson & Vinell med en femte kategori,
S-sektorn, skyddad sektor. De italienska
distrikt vi här diskuterar hör knappast till
sektorer med hög kapital- eller FoU-in-
tensitet, såsom denna traditionellt förstås.
Ej heller tillhör de en italiensk ”S-sektor”
– tvärtom är exportinriktningen i de flesta
fall påfallande. Återstår då de kunskaps-
intensiva och arbetsintensiva sektorerna.
Till den förra kan man räkna italiensk
maskinindustri, såsom tillverkare av för-
packningsmaskiner och olika typer av be-
arbetningsmaskiner. Medan svensk verk-
tygsmaskinindustri i stort sett utraderats
under 1980- och 90-tal har den italienska
expanderat och utvecklats. Vi tror att
”distrikt-dynamiken” och förmågan till
specialisering kopplad till kundanpass-
ning är viktiga förklaringar till detta.

Huvuddelen av de italienska distrikten
skulle emellertid med traditionell termi-
nologi räknas till arbetsintensiv sektor.
Det gäller livsmedel-, sko-, läder- och
konfektionsindustri, såväl som kakeltill-
verkning och träförädling. Emellertid har
Norditalien knappast några komparativa
fördelar vad gäller lönekostnader, tvärt-
om. En annan analysdimension, ”pro-
duktdifferentiering”, visar samtidigt en
starkt specialisering på kvalitetsproduk-
ter, definierad som kvoten mellan export-
och importpris per enhet (Ohlsson &
Vinell, s 171]). Detta indikerar att de ”ar-
betsintensiva” italienska distrikten i reali-
teten måste förstås som kunskapsintensi-
va. Det handlar om en generisk kompe-
tens inom området ”fashion” (som inne-
fattar såväl estetik, design som marknads-
kunnande), det handlar om materialkun-
nande och det handlar om företagsmässig

organisation som ger exceptionell flexibi-
litet och kundanpassningsförmåga. Inget
av detta fångas av en analys som utgår
från andelen tjänstemannabefattningar.
Ett annat problem i den traditionella, på
faktorinsatser grundade, sektorindelning-
en är att den studerar varje industri för
sig, utan kopplingar till relaterade verk-
samheter. Det som utmärker de italienska
distrikten är emellertid just intensiteten i
kopplingarna mellan specialister på in-
satsvaror, maskinproducenter och slutpro-
dukttillverkare. För att förstå distriktens
konkurrenskraft krävs därför en analys på
klusternivå. I en sådan analys skulle det i
flertalet fall troligen framgå att formellt
”arbetsintensiva sektorer” ingår i kluster
med en totalt sett betydande kunskapsin-
tensitet även såsom denna traditionellt
mätes.

Lokalt förankrat samarbete
motverkar kortsiktiga
egenintressen
Dynamiken av att kombinera konkurrens
med samverkan har ekonomer ibland haft
svårt att förstå och uppmärksamma.
Kanske har det att göra med att konven-
tionell ekonomisk teori saknar goda be-
grepp för att förstå det utvidgade samar-
betets roll som produktivkraft, vilket
framgår av t ex Tullberg [1997]. I sina ti-
digare arbeten underströk Michael Porter
framför allt den intensiva lokala rivalite-
tens roll för att förklara utvecklingen i
bl a Italien (Porter [1990]). I senare arbe-
ten har han tillfogat betydelsen av samar-
bete och ”lokalt engagemang”, att företa-
gen i de lokala klustren tillsammans in-
vesterar i gemensamma nyttigheter, från
utbildningsinstitut till testlaboratorier
(Porter [1998]). Samtidigt betonar han att
sådana insatser strider mot det kortsiktiga
företagsekonomiska egenintresset ty väx-
ande kluster kommer att attrahera kon-
kurrenter, vilket tenderar att öka löneglid-
ning och personalomsättning. För att
övervinna dessa hinder kan olika typer av
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företagssammanslutningar spela en viktig
roll, menar Porter, men då krävs att de ut-
vecklar ”en ny dagordning för lokalt kol-
lektivt handlande” i stället för den tradi-
tionella inriktningen att organisera lobby-
kampanjer riktade på den nationella poli-
tiska nivån. En intressant fråga är vem el-
ler vilka som kan och ska utveckla sådan
samarbetsmönster. I en jämförelse mellan
institutioner som stödjer mindre företag i
Sverige (näringslivssekreterare, ALMI,
Industriella Utvecklingscentra m fl) och
Emilia Romagna framstår de svenska
som betydligt mer teknokratiska och fjär-
ran från företagen än sina motsvarigheter
i Emilia Romagna. Enligt Amin och
Hausner [1997] utgör sådana förmedlan-
de institutioner en viktig förklaring till
Emilia Romagnas ekonomiska framgång-
ar. ’Företagens vänner’ i Emilia Romagna
bidrar aktivt till att etablera samarbets-
mönster mellan olika företag. De bidrar
till en icke ringa del med kunskaper och
information till företagen. Framgångarna
för de s k ERVETs bestod till icke ringa
del i ett vitt spritt nät av sektorsspecifika
och funktionsspecifika servicecentra.
Man bidrog bl a till att orientera yrkes-
skolorna till företagens kompetensbehov.
Men man har också fått företag att samar-
beta i såväl marknadssatsningar som bor-
gensringar. Listan kan göras lång. Det in-
tressanta är att sådana institutioner som
har relativt låg legitimitet i Sverige visar
sig fungera på ett helt annat sätt i en an-
nan ekonomisk kultur.

Ett av de allra viktigaste dragen i de
italienska distrikten är just mångfalden av
kopplingar och länkar mellan olika typer
av företag: bakåt och framåt i förädlings-
kedjan, horisontellt och institutionellt. En
undersökning av två skodistrikt (Ra-
bellotti [1997]) visar betydelsen av såda-
na relationer. Skotillverkarna i de två dis-
trikten hade bakåtriktade länkar och ofta
ett intensivt samarbete såväl med materi-
alleverantörer (garverier) och komponent-
specialister, legotillverkare och maskinle-
verantörer. Länkarna framåt handlade om

samverkan med olika marknadskanaler,
men också om gemensamt organiserade
exportkonsortier för att bryta in på nya
marknader. Horisontella länkar avsåg oli-
ka former av utbyten och informations-
spridning mellan skoföretagen, framför
allt informella kontakter, som mer än 50
procent av undersökta företag såg som
mycket viktiga för sina resultat. Insti-
tutionella länkar avsåg relationer till loka-
la myndigheter och till entreprenörs- och
branschorganisationerna. Dessa hade en
starkt lokal orientering och med stöd och
tjänster på en rad områden, från skatte-
rådgivning till organisering av mässor.

Vår framställning om distrikt har hit-
tills baserats på italiensk empiri. Men
även i Sverige finns exempel på geogra-
fiskt förtätade och specialiserade kluster.
Det mest kända exemplet är GGVV-re-
gionen – Gnosjö, Gislaved, Värnamo,
Vaggeryd – med dess flera hundra små
företag och några stycken medelstora.
Här finns både ett betydande kluster av
polymerföretag och specialister inom
skärande metallbearbetning. Några få fö-
retag verkar på en hög nivå vad gäller
teknik och utvecklingsarbete, t ex Rapid
(specialist på häftapparater). Den stora
mängden industrier i regionen ägnar sig
dock åt att tillverka mindre komplicerade
produkter med enkla material, många
som underleverantörer till bilindustrin
och andra storföretag. Andra exempel på
förtätade kluster är Tibros möbeldistrikt i
Västergötland med 70-talet verksamma
företag; Mjärdevi i Linköping med dess
ansamling av ca 140 IT-baserade företag;
eller Orust på västkusten med sin koncen-
tration av internationellt konkurrenskraf-
tiga tillverkare av havskryssare. 

Agglomerationer och industriell
atmosfär – Marshalls bidrag
Utvecklingen i dessa rumsligt förtätade
kluster, vare sig de ligger i norra Italien
eller västra Småland, är svår att förklara
utifrån dominerande ekonomisk teori.
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Agglomerationseffekter är förvisso inte
okända för ekonomer men är i det stora
hela (liksom entreprenörsbegreppet f ö),
negligerade i de textböcker som studen-
terna möter under sina grundexamensstu-
dier inom ekonomiämnet. Om agglome-
rationseffekter tas upp åsyftas vanligen
att när företag av likartad typ lokaliseras
nära skapas ett utbud av specialiserade
tjänster, service, transporter och konsul-
ter. Samtidigt kan tät lokalisering och
konkurrens om samma produktionsfakto-
rer leda till nackdelar som ökade löne-
kostnader, överrörlighet, markbrist, köer
och trängsel. Vilka specifika faktorer av-
gör om de positiva effekterna överväger?
Och vilka förhållanden kan medföra att
agglomerationer utvecklas till långsiktigt
konkurrenskraftiga system? För att förstå
dynamiken i lokalt förtätade industriella
miljöer är det lämpligt att börja med
Marshall som har väsentligt mer att bidra
till detta forskningsområde än vad som
framkommer i standardlitteraturens be-
handling av honom.

Redan i sina första utrikeshandelsteore-
tiska skisser på 1870-talet sökte Marshall
kombinera en i huvudsak statisk analys
med förståelse av industriell utveckling.
Hans begrepp ”external economies” och
”increasing returns” är knutna till den
ambitionen och kan således ges både en
statisk och en dynamisk tolkning
(Laestadius, [1992 & 1999]). Dessa be-
grepp knytes till en analys av ”localized
industries”. Specialiseringen mellan olika
anläggningar i dessa distrikt representerar
enligt Marshall framför allt en statisk för-
del i form av tilltagande avkastning (det
som traditionellt brukar översättas med
”stordriftsfördelar”). Men än viktigare är
de dynamiska effekter som uppträder i
form av det innovationsklimat, den indus-
trikultur och det lärande som skapades av
den stora mängden likartade och sam-
manvävda verksamheter:

”När en bransch sålunda har valt ut en
region åt sig kommer den sannolikt att
stanna där länge: så stora är de fördelar

som människor i samma kvalificerade
verksamhet har av ett nära grannskap till
varandra. Yrkets mysterier blir inte längre
några mysterier utan sprids som funnes
de i luften, och barnen lär sig många av
dem omedvetet. Bra arbete uppskattas ef-
ter förtjänst, uppfinningar och förbätt-
ringar i maskiner, i processer och i företa-
gens allmänna organisation får sina resul-
tat omedelbart diskuterade: om en man
utvecklar en ny idé tas den upp av andra
och kombineras med egna förslag, och så
blir den källan till ytterligare nya idéer…
En ekonomisk användning av dyrbara
maskiner kan ibland i mycket hög grad
uppnås i ett distrikt i vilket det finns en
stor samlad produktion av samma slag,
även om inget individuellt kapital syssel-
satt i verksamheten är särskilt stort. Ty
underleverantörer som inriktar sig på ett
litet segment av produktionsprocessen
och arbetar åt många av sina grannar, har
möjlighet att hålla de mest specialiserade
maskiner i konstant arbete…..” (Marshall
[1890/1990, s 225]). 

Socialt kapital och
samverkanseffekter
Denna analys skriven 1890 fångar träffsä-
kert den ekonomiska rationaliteten i de
italienska distrikten 100 år senare!
Emellertid kan man inte utifrån en analys
som begränsas till ekonomiskt rationellt
handlande, vare sig utgångspunkten är
Marshall eller Porter, förstå hur företag i
ett lokalt förtätat kluster kan kombinera
rivalitet och konkurrens med medvetna
insatser för att skapa kollektiva nyttighe-
ter. Geografisk täthet leder inte automa-
tiskt till samverkan: företag som verkar
(eller tror sig verka) inom samma indu-
strigren tenderar spontant att misstro var-
andra. Hur skall detta marknadens miss-
troende kunna överskridas och konkur-
rens balanseras med samarbete? Utveck-
lingen av sådana samverkanseffekter kan
inte förstås enbart utifrån ekonomisk teori
utan kräver, som italienska forskare påpe-
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kar, att nationalekonomin möter andra
samhällsvetenskaper, såsom ekonomisk
geografi, sociologi, o s v (Becattini
[1990, s 166–167]). En central roll i den-
na dynamik spelar tillgången på socialt
kapital: de normer av ömsesidighet som
byggs upp genom täta och upprepade ho-
risontella kontakter och utbyten, komplet-
terade med sociala sanktioner gentemot
dem som bryter mot normerna. (Dei
Ottati [1994]). I det tredje Italiens regio-
ner har också de politiska institutionerna,
arbetarrörelsen i Toscana och Emilien och
den katolska rörelsen i Venetien, verk-
samt bidragit till förstärkta normer om
ömsesidighet och regional självtillit.
Statsvetaren Putnam har visat att graden
av socialt kapital mätt som medborgaran-
da och medborgerlig aktivitet har bety-
dande bäring på ekonomin: Under 1900-
talet har de italienska regioner som varit
rikast utrustade med socialt kapital enty-
digt utvecklats snabbare än regioner fatti-
ga på medborgaranda och medborgaren-
gagemang. De horisontella nätverken ”är
en oerhört viktig form av socialt kapital.
Ju tätare de är i ett samhälle desto troliga-
re är det att dess invånare kan samarbeta
till ömsesidig nytta. Nätverken ökar de
potentiella kostnaderna för en avhoppare i
alla enskilda transaktioner.… Nätverken
underlättar kommunikation, förbättrar
flödet av information om individernas på-
litlighet och överför och förfinar deras
anseenden. Nätverken förkroppsligar tidi-
gare framgångar i samverkan, som kan
tjäna som mall för kommande samver-
kan.” (Putnam [1995, s 209]). I en brett
upplagd internationell komparativ studie
har Knack och Keefer [1997] presenterat
belägg för det sociala kapitalets betydelse
för ekonomisk utveckling också på aggre-
gerad ekonomisk nivå. 

Liksom andra industriella distrikt illus-
trerar svenska Gnosjö det sociala kapita-
lets betydelse för att övervinna det miss-
troende som uppstår i den rena konkur-
rensen och stärka den rumsliga förtät-
ningens positiva kollektiva effekter:

”Gnosjös framgångar som företagsmiljö
betingas just av att företagare i samspel
medskapar sina egna utvecklingsbetingel-
ser. Företagarna stöttar inte bara varandra
utan deltar aktivt i det sociala och politis-
ka livet. Genom föreningslivet bidrar de
till att skapa en gemenskap och identitet
och engagemanget i kommunpolitiken le-
der till att företagsamheten får en adekvat
service.” (Johannisson och Madsén
[1997, s 71]). Flera faktorer bidrar till att
vidmakthålla det sociala kapitalet i
GGVV-regionen. En är det livaktiga loka-
la kulturlivet. Frikyrkans starka ställning
är betydelsefull också för de affärsmässi-
ga nätverken. Företagandet i regionen har
också ett icke ringa ursprung i den lokala
arbetarkulturen som har varit nära länkad
till företagarmiljön, med många exempel
på framträdande personer i arbetarrörel-
sen som blivit lyckosamma företagsgrun-
dare. GGVV visar därigenom, vilket
eftertryckligt framhållits av Bengt Johan-
nisson, att entreprenörskap är en i grun-
den kollektiv och social process. En gång
i tiden spelade lokala och regionala före-
tagarsammanslutningar en viktig roll ock-
så i många andra svenska orter för att bi-
dra till sådana dynamiska processer. Den
snabbt ökande storföretagsdominansen,
kombinerat med den kommunala expan-
sionen, försvagade emellertid det lokala
och regionala engagemanget hos företa-
garna.

I en jämförelse av olika typer av indus-
triella distrikt har Rabellotti [1997] kom-
binerat ekonomiska och sociologiska för-
klaringstyper, och så att säga fört samman
Marshall och Putnam. Hon urskiljer i det-
ta sammanhang två typer av ”positiva
kollektiva effekter” [s 32f]:

(1) externa effekter, oplanerade och
oavsiktliga biverkningar av distriktens ge-
ografiska täthet och industriella speciali-
sering; 

(2) samverkanseffekter, vilka uppkom-
mer ur explicita och frivilliga kooperativa
ansträngningar. 

Det kan i båda fallen handla om statis-
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ka såväl som dynamiska effekter, kost-
nadsminskningar respektive faktorer som
förstärker lärande, process- och produkt-
innovationer.

Slutsatser och reflektioner
De industriella utvecklingsprocesser som
denna artikel skildrat illustrerar att ma-
kro-ekonomiska faktorer inte är tillräckli-
ga för att göra reda för en regionalt diffe-
rentierad dynamik. Vi har visat att agglo-
merationsteoretiska ansatser har mycket
att hämta hos Marshall vars insatser på
området skymts av den fokusering som
sedan dess skett mot jämviktsteorin. Visst
finns det undantag. Perroux [1955] och
Myrdal [1956/69] är klassiska exempel på
det. Under senare tid har såväl Brian
Arthur [1994] som Paul Krugman ägnat
sig åt den regionala dynamiken, där spe-
ciellt den senares ansatser har influerats
av Marshall (Krugman, [1991/96, kap.
2]). Arthurs bidrag, ”teorin om path de-
pendence”, kan strängt tillämpad leda till

mekaniska slutsatser om den regionala
dynamiken (jfr Kenney & von Burg,
[1999]) men de är väl så förenliga med
den mer socialt bestämda industriella kre-
ativitet vi diskuterar här (se också
Saxenian [1999]). Ännu har dessa diskus-
sioner avkastat få spår i svensk forskning.

Vidare har vi lyft fram betydelsen av
icke-ekonomiska faktorer för utveckling-
en av kollektiva ekonomiska effekter i lo-
kalt förankrade kluster. För att förstå
samspelet mellan entreprenöriell energi
och socialt kapital, mellan förtätad kon-
kurrens och samverkan, som är så viktigt
för lärande och innovationer, behöver
ekonomer närma sig andra samhällsve-
tenskaper. Sverige kan inte bli som syd-
västra USA eller nordöstra Italien. Men
en diskussion av deras sammansatta erfa-
renheter kan ge nya perspektiv på förut-
sättningar för uthållig ekonomisk tillväxt
i Sverige. Som Ann Markusen [1996] har
framhållit kan industriella distrikt se an-
norlunda ut än den klassiska marshallian-
ska typen; och inrymma ett betydligt stör-
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Tabell 2 Distriktens ekonomiska fördelar: Externa effekter och samverkanseffekter

Typ av fördel Exempel

Statiska externa effekter Kollektivt rykte
Differentierad service
Tillgång på olika specialister
Investeringar i maskiner och kunskap återanvänds
Lägre transaktionskostnader

Dynamiska externa effekter Information är lätt tillgänglig och sprids snabbt: företag lär
både av egna och andras erfarenheter
Positiva demonstrationseffekter: ”kan de, så kan vi”

Statiska samverkanseffekter Tillgång på specialister medför högre kvalitet 
Samverkan kring utbildning och praktik genererar arbetskraft
med spetskunnande
Gemensamma satsningar underlättar export och marknadsföring

Dynamiska samverkanseffekter Problemlösning med lokala leverantörer och maskinbyggare
ger innovationer i process och produkt
Gemensamma projekt och erfarenheter fördjupar kollektivt 
lärande och förtroende
Uppdelning av stororder på flera företag ger nya kunder och
vidgar marknaden
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re inslag av storföretagsnärvaro. Denna
utveckling är på gång i italienska Monte-
belluna och Bologna, som nu attraherar
utländska storföretag, men utan att dessa
utarmat den rika vegetationen av rörliga
småföretag. I svenska regioner är storfö-
retagen ofta av central betydelse, även om
de sällan tillför dynamisk energi. Genom
en annorlunda roll skulle både de själva
och regionerna kunna vitaliseras. På fyra
områden illustreras nedan hur lärdomar
från de studerade distrikten kan omsättas
i ett nytänkande kring långsiktig vitalitet.

(1) Bejaka konkurrens och konkurrente-
tablering i täta regionala miljöer. Av tradi-
tion har svenska storföretag sökt monopo-
lisera lokala arbetsmarknader och leveran-
törer. När t ex Nokia etablerat utvecklings-
enheter där Ericsson redan finns, har det
väckt föga entusiasm inom det svenska fö-
retaget. På kort sikt leder sådana etable-
ringar till dragkamp om nyckelkompetens
och risk för löneglidning. Men i ett längre
perspektiv har rumslig samlokalisering av
konkurrenter starkt dynamiska externa ef-
fekter. Det ger en större bas för avancerad
vidareutbildning, som ökar utbudet av
kvalificerad arbetskraft. Samtidigt bidrar
rörlighet mellan företagen till lärande och
en mer innovativ miljö. Myndigheter kan
förstärka klusterbildning genom att aktivt
attrahera utländska konkurrenter att eta-
blera sig i svenska företags ”hemmiljö”
och lokalisera egna institutioner till sam-
ma region, men utan att förfalla till att bli
intresseföreträdare för dessa industrier.

(2) Stärk kulturella, organisatoriska
och ekonomiska incitament som stimule-
rar privata avknoppningar och spin-offs
från de krympande svenska storföretagen.
Utmärkande för teknikintensiva industri-
ella regioner är den generativa roll tidiga
kärnföretag spelat, från Fairchild i Silicon
Valley till ACMA i Bologna. Successiva
avknoppningar och nystartande har blivit
en del av kulturen i dessa områden, och
de företag som försökt isolera och låsa in
sin teknik har stagnerat. Svenska storföre-
tag har knappast präglats av en stödjande

atmosfär gentemot personal som vill star-
ta eget (såframt man inte velat bli av med
dem). I Bologna uppstod en hel industri
av förpackningsmaskintillverkare utifrån
ACMA, medan inte ett enda framgångs-
rikt förpackningsföretag startats av f d
Tetra Pak-anställda. I Emilien har dessut-
om mängden av maskintillverkare gynnat
uppkomsten av en stark underleverantörs-
bas, som i sin tur lockat Tetra Brik att
omlokalisera från Lund till Modena. 

(3) Utnyttja möjligheterna att skapa
samverkanseffekter mellan geografiskt
närlokaliserade konkurrerande verksam-
heter. Sådana effekter kan uppnås i tradi-
tionella småföretagsområden om företag
bygger vidare på en nätverkskultur som
ofta redan finns lokalt. Det kan vara ge-
mensamma initiativ för att attrahera spe-
cialiserad och tillämpad forskning, få
igång riktade satsningar och praktik inom
gymnasier och högskola, eller för att lan-
sera en internationell konkurrentbevak-
ning, vilket småföretagen själva har
mycket svårt att åstadkomma. Dynamiska
samverkanseffekter kan också uppnås
mellan storföretag. Ett exempel: Sverige
har en internationellt sett småskalig bilin-
dustri, höggradigt beroende av internatio-
nella komponenttillverkare. Volvo har en-
gagerat sig för att få komponentspecialis-
ter att förlägga tillverkning till Sverige –
men då helt nära Göteborgsfabrikerna.
Om i stället Saab och Volvo i samverkan
arbetat för att attrahera avancerade tillver-
kare skulle möjligheterna att skapa en dy-
namisk leverantörsregion i Västsverige
blivit mycket större.

(4) Utveckla högskolornas roll för re-
gional vitalisering och förnyelse. Flera
nya högskolor har medvetet satsat på att
bygga upp en tydlig profil med stark re-
gional förankring. Ett exempel är sats-
ningen i Karlskrona-Ronneby på data och
telekom, som förenats med ansträngning-
ar att bygga band med en mångfald före-
tag, och stödja utvecklingen av nya
(Lindholm [1998]). I Karlstad finns likar-
tade ambitioner att bygga upp en skogsin-
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dustriell forskningsmiljö med en stark
koppling till omgivande företag. För att
bli regionalt livgivande krävs att högsko-
lorna inte främst vägleds av en strävan att
bli ”kompletta universitet” med traditio-
nell akademisk status eller omvänt att de
blir till akademiska förlängningar av nå-
gra dominerande storföretags FoU-avdel-
ningar (Brulin [1998]). Det krävs utveck-
ling av industriellt relevanta specialiteter
med kritisk massa, mångfaldiga industri-
kopplingar också inom samma bransch,
och medvetna satsningar att bygga samar-
bets- och utvecklingsarenor mellan olika
typer av företag.

Den globaliserade ekonomins regiona-
la paradox utmanar inte bara traditionell
makroekonomisk analys utan jämväl den
industripolitiska diskussionen. Genom att
fokusera mindre på generella hinder för
företagandet och mer på dess kulturella
och institutionella möjligheter tycks det
vara möjligt att frisätta nya typer av dyna-
miska processer.
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