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Problem: Hur kan svenska Science Parks genom internationella relationer utveckla sina processer och 
tjänster för att bättre stödja kunskapsutbyte och kommersialisering av innovationer? 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva Mjärdevi Science Parks internationella arbete ur ett 
marknadsföringsperspektiv.  

Metod: Kvalitativ fallstudie. 

Slutsatser: Mjärdevi Science Park arbetar internationellt för att främja regional tillväxt. Genom 
regional tillväxt bidrar man även till att öka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Parkens motor och 
drivkraft är entreprenörerna och företagarna. Mjärdevi samarbetar och är engagerad i den globala 
organisationen IASP, Science Parks i andra länder, Exportrådet, företag och ambassader. Fallföretaget 
etablerar nya relationer främst genom sitt redan existerande internationella nätverk. Relationerna 
utvecklas genom att skapa aktiviteter som är ömsesidigt värdeskapande för parkerna, regionerna och 
företagen. Parkens styrelse har haft en uttalad nätverksbaserad strategi och handlingsplan som även 
inkluderat det globala perspektivet. Denna studie har visat att Mjärdevis strategiska och operativa 
arbete till stor del bygger på nätverksfilosofin. I sitt nätverk arbetar Mjärdevi både med att sprida 
operativ kunskap och att skapa erfarenhetsbaserad kunskap inom ramen för dessa aktiviteter. 
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Problem: How can the Swedish Science Parks through international relations develop their processes 
and services to better support knowledge sharing and commercialization of innovations?  

Purpose: The purpose of this study is to describe Mjärdevi Science Park's international work from a 
marketing perspective.  

Method: Qualitative Case Study.  

Conclusions: Mjärdevi Science Park works internationally to promote regional growth. The regional 
growth also contributes to Sweden's growth and competitiveness. The Parks engine and driving force 
are its entrepreneurs and businesses. Mjärdevi cooperates with the global organization IASP, Science 
Parks in other countries, the Swedish Trade Council, businesses and embassies. The case company 
establishes new relationships primarily through its existing international network. Relationships are 
developed by creating activities that are of mutual value creation for parks, regions and companies. 
The board of Mjärdevi Science Park has had an explicit network-based strategy and action plan that 
also included the global perspective. This study has shown that Mjärdevis strategic and operational 
work is based mainly on the network philosophy. Mjärdevi uses its network both to disseminate 
operational knowledge and to create experience-based knowledge within the framework of these 
activities.  
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1 Inledning 
 

1.1 Definitioner av centrala begrepp 
 
Innovation 

“Innovation är skapande, utbyte, utveckling och tillämpning av nya idéer till säljbara varor och 
tjänster för framgång i en organisation, vitaliteten hos en nations ekonomi, och utvecklingen av 
samhället som helhet.”1

Globalisering 

 

”Förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga 
beroendeförhållanden; samlingsbenämning på utvecklingen inom politik, ekonomi och kultur. 
Ekonomisk globalisering syftar på den tilltagande integreringen av nationella ekonomier. Med 
kulturell globalisering avses internationell likriktning i konsumtionsmönster och kultur. När termen 
syftar på politiska förhållanden avses ofta att beslutsfattande flyttas upp från nationell till mellan- 
eller överstatlig nivå.”2

Science Park  

 

”A Science Park is an organisation managed by specialised professionals, whose main aim is to 
increase the wealth of its community by promoting the culture of innovation and the competitiveness 
of its associated businesses and knowledge-based institutions. 

To enable these goals to be met, a Science Park stimulates and manages the flow of knowledge and 
technology amongst universities, R&D institutions, companies and markets; it facilitates the creation 
and growth of innovation-based companies through incubation and spin-off processes; and provides 
other value-added services together with high quality space and facilities.”3

Kluster 

 

”Kluster är nätverk av ömsesidigt beroende företag, kunskapsproducerande institutioner (universitet, 
forskningsinstitut, teknikföretag), överbryggande institutioner (t.ex. leverantörer av teknik- eller 
konsulttjänster) och kunder, bundna i en produktionskedja som skapar mervärde. Begreppet kluster 
går utöver företagsnätverk, eftersom de fångar in alla former av kunskap och utbyte.” 4

 

 

 

                                                            
1 International Association of Science Parks (IASP) hemsida. 
2 Nationalencyklopedin, 2009. 
3 IASP:s hemsida. 
4 Organisation for Economic Cooperation (OECD), Managing National Innovation Systems, 1999. 
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1.2 Bakgrund och diskussion 
 

Den tjeckiske ekonomen Joseph Schumpeter menade redan 1934 att tillväxt i regel är ett resultat av 
innovationer.  Förändring spelar en avgörande roll i den industriella omvandlingen, men innovation 
har både en konstruktiv och destruktiv sida. Införandet av revolutionerande produkter och tjänster 
av framgångsrika företagare är den grundläggande kraften för hållbar långsiktig ekonomisk tillväxt, 
men förstör samtidigt vissa etablerade organisationer på kort sikt. Han hävdade att en branschs 
ekonomiska struktur förändras inifrån. Han kallade denna omvandling genom radikal innovation för 
kreativ förstörelse. Denna förändringsprocess kan delas in i tre olika faser: Uppfinningsfasen, den 
tekniska utvecklingen, inklusive utformning av nya idéer.  Innovationsfasen, innovationsprocessen 
som innebär utveckling av nya idéer till säljbara produkter och processer som gör nya saker eller gör 
saker som redan görs på ett nytt sätt.  Diffusionsfasen, skede där nya produkter och processer sprids 
över potentiella marknader.5

Schumpeter anses ha varit en av pionjärerna inom forskningen om entreprenörskap. Visst har mycket 
förändrats sedan hans tid, men innovation och entreprenörskap är idag i högsta grad en väldigt viktig 
och aktuell fråga, både politiskt och ekonomiskt. Hur ser dagens verklighet ut för entreprenörer? 
Kotler menar att det nya århundradets marknadsföring ställer nya krav eftersom dagens organi-
sationer möter tre stora utmaningar och möjligheter: globalisering, effekterna av teknologiska 
framsteg och avreglering

  

6

Under senare år har globalisering ökat enormt till följd av bland annat information- och 
kommunikationsteknologi samt många avregleringar. Portföljinvesteringar och direktinvesteringar 
har ökat kraftigt, samtidigt ökar och stärks andra typer av internationella band, till exempel 
strategiska allianser. Antalet fusioner och uppköp av stora företag har också ökat, likaså andra former 
av samarbete mellan företag. Detta sker inom skilda områden som forskning och utveckling, 
produktion, distribution och marknadsföring. Samarbeten och relationer blir allt mer internationella. 
Det krävs allt mer och bättre samverkan mellan företag för att hantera och utveckla globala 
varumärken och nya generationer av produkter. Under 90-talet uppstod det delvis nya inslag i 
Sveriges geografiska närområde, ett exempel var den mer omfattande integrationen i EU. I snabb 
takt öppnades nya potentiella marknader för företagen. Internationellt utbyte öppnar möjligheterna 
till arbetsfördelning, skalfördelar och mer intensiva och givande lärandeprocesser.  Vad avser utbyte 
av teknologi och kunskap menar forskarna att många studier visar på att endast en mindre del av all 
kunskap kommer från ett enskilt land. För företag och forskningsinstitutioner är det därför centralt 
att kunna överföra och utveckla kunskap på en internationell arena, oavsett geografiskt 
sammanhang. Hantering av kunskap blir en allt viktigare faktor i organisationers strategiska arbete.

. Kotlers påstående stämmer väl överens med många studier som gjorts 
kring innovationssystem, i Sverige bland annat de gjorda av Andersson, Asplund och Henrekson. 

7

                                                            
5 

   

J Schumpeter, 1994. 
6 P Kotler, 2003, s.29. 
7 T Andersson, O Asplund & M Henrekson, 2002. 
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Ingen aktör kan dock bli stor genom att bara absorbera kunskap, en stark roll ställer idag krav på 
aktiv medverkan i utbytet mellan aktörer i de expanderande internationella nätverken av 
kunskapsutveckling.8

I Sverige finns det många organisationer som arbetar med frågor kring innovation. Tillväxtverket är 
en av flera myndigheter vars existens speglar hur viktig innovation anses vara i dagens samhälle. 
Deras uppgift är att ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags 
konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft

 

9. Vinnova är en annan statlig myndighet 
som arbetar med innovation, den ligger direkt under näringsdepartementet och har cirka 200 
medarbetare och en årsbudget på cirka 2 miljarder kronor till sitt förfogande10

”Sverige tillhör de länder som investerar mest i den kunskapsbaserade ekonomin men inte dem som 
får ut de största vinsterna. Tvärtom har Sverige förlorat kraftigt i ekonomiskt välstånd under de 
senaste decennierna, även om en viss återhämtning ägde rum i slutet av 1990-talet. Att åtgärda 
denna svenska paradox är av stor betydelse för våra förutsättningar att stärka tillväxten och 
välfärden.”

. De har i uppgift att 
bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Trots att situationen förbättrats på senare år 
har Sverige tyvärr fortfarande allvarliga problem med tillväxten:  

11

Att åtgärda detta problem kommer att kräva många insatser, på många olika områden, men 
författaren har valt att fokusera på så kallade Science Parks eftersom de är en viktig aktör inom det 
så kallade innovationssystemet, mer specifikt på dessa parkers agerande utanför de regionala och 
nationella marknaderna. Dessutom visar det sig, vid närmare granskning av tidigare specifik 
forskning, att just denna kombination är ett relativt nytt och ostuderat forskningsområde.  

 

Fram till slutet av 2002 hade cirka 750 publikationer gjorts om innovationssystem. Denna litteratur 
har bland annat undersökts 2003 av Carlsson. Omkring 250 av dessa 750 har ord som global eller 
internationell i sin titel, nyckelord eller sammanfattning eller innehållsförteckningen. Efter noggrann 
genomgång visade det sig att endast 87 publikationer var märkta med global eller internationell. 
Dessutom visade det sig att de flesta av dessa var "internationella" i den meningen att de göra 
internationella jämförelser av system på olika nivåer. Endast 36 studier handlar om processen med 
internationalisering och globalisering av teknologi eller innovationssystem.12

Det finns en stor mängd litteratur om internationaliseringen av ekonomisk verksamhet på 
företagsnivå, men det finns inte många studier om graden av internationalisering av 
innovationssystem. De få studier som finns visar att nationella innovationssystemen blir mer 
internationaliserade även om de institutioner som stöder dem förblir nationella.

 

13

 
 Carlsson skriver:  

”Man misstänker att när innovationssystem studeras på regional nivå finner man ett betydande flöde 
av kunskap och teknologi över geografiska gränser (inklusive nationella gränser). Men hittills finns 

                                                            
8 T Andersson, O Asplund & M Henrekson, 2002, s. 68. 
9 Tillväxtverkets hemsida. 
10 Vinnovas hemsida. 
11 T Andersson, O Asplund & M Henrekson, 2002, s. 25. 
12 B Carlsson, 2006. 
13 B Carlsson, 2006. 
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det inte så många studier av denna typ. Studier av institutioner som utgör innovationssystemet på 
nationell nivå kommer osannolikt att tillhandahålla sådana bevis”14

 
Baserat på Sveriges generella problem med tillväxt, en utveckling mot en fortsatt allt mer global värld 
och studier som tyder på brister i kunskapen om innovationsprocesser på en internationell arena 
anser författaren att det är av stort värde att studera detta område. Diskussionerna ovan ger upphov 
till många intressanta frågeställningar: Vad kan man göra för att få ut mer av en nations investeringar 
i sitt innovationssystem? Hur kan ”diffusion” och marknadsföring av innovationer förbättras? Hur 
samarbetar Science parks internationellt? Hur gör parkerna för att stödja företags internationella 
kommersialisering? Vilka internationella marknadsföringsstrategier kan tänkas fungera inom detta 
område?  

  

 

1.3 Problemformulering 
 

Hur kan svenska Science Parks genom internationella relationer utveckla sina processer och tjänster 
för att bättre stödja kunskapsutbyte och kommersialisering av innovationer? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att beskriva Mjärdevi Science Parks internationella arbete ur ett 
marknadsföringsperspektiv.  

 

1.5 Forskningsfråga 
 

För att kunna uppfylla studiens syfte har följande övergripande forskningsfråga formulerats: 

Varför och hur arbetar Mjärdevi Science Park på den internationella arenan?  

Den övergripande frågan kommer att besvaras genom att söka svar på följade delfrågor: 

1. För vem och med vem arbetar Mjärdevi internationellt? 

2. Hur etablerar, utvecklar och bevarar Mjärdevi värdeskapande samarbeten? 

3. Vilka strategiska och operativa verktyg använder Mjärdevi i sin internationella 
marknadsföring? 
 

 

 

                                                            
14 B Carlsson, 2006, s. 64. 
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1.6 Målgrupp  
 

Det finns flera målgrupper för detta arbete, den är främst skriven för personer i ledande befattningar 
på svenska teknikparker, affärsinkubatorer men även för andra aktörer som arbetar med eller inom 
det svenska innovationssystemet. Eftersom detta är en kandidatuppsats är den naturligtvis även 
skriven för akademin. 

 

1.7 Disposition  
 

 

Figur 1.1: Uppsatsens disposition, egen illustration. 
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2 Metod 

2.1 Vad påverkar valet av metod 
 

En studies arbetsparadigm består av metodisk procedur, metodik, tekniker och verktyg. Valet av 
metod eller arbetsparadigm bör utgå från studiens syfte och det problem forskaren valt att 
undersöka, områdets karaktär och de metoder som använts i tidigare forskning, se figur 2.1. 
Metodvalen påverkas också av metodsynsättet, det vill säga de grundläggande föreställningar som 
forskaren har om verklighetens och kunskapens beskaffenhet.15

 

 

 

 

Figur 2.1: Metodval och arbetsparadigm, omarbetad illustration från Arbnor & Bjerke (1994). 

 

2.2 Undersökningsområde 
 

Utgångspunkten var en önskan att göra ett arbete med inriktning på internationell marknadsföring, 
gärna med fokus på innovativa små och medelstora företag. Eftersom författaren sedan tidigare 
visste att en del sådana företags attraheras till så kallade Science Parks togs kontakt med Teknikbyn i 
Västerås, för att höra hur de och deras företag arbetar med internationalisering.  

Efter att ha analyserat kunskapsläget inom detta område och identifierat ett behov av mer forskning, 
se inledningskapitlet, bokades ett möte med Johan Söderberg och Matilda Eriksson på Teknikbyn. 
Johan arbetar som affärsutvecklare, Matilda är VD-assistent och projektledare. Vid mötet 
presenterades några idéer på inriktningar som förberetts innan mötet. Johan och Matilda förklarade 
att de flesta av Teknikbyns företag befinner sig tidigt i sin utveckling och att de därför har begränsade 
resurser. Det vore enligt Johan olämpligt för dessa företag att lägga resurser på något som de inte 
anser sig ha behov av i nuläget. Matilda tyckte att det vore bättre om studien istället inriktades på att 
studera Science parks och hur de arbetar med internationalisering. Den tanken fann författaren 
väldigt intressant. Mötet avslutades med att vi kom överens om att även kontakta Thomas Karlsson, 
VD för Munktell Science Park i Eskilstuna, för att höra om han hade några andra intressanta 
synpunkter eller förslag.  

Thomas höll med Johan och Matilda om att det vore mer värdefullt att inrikta sig på Science parks 
internationalisering och bjöd in till ett första möte med en av arbetsgrupperna i ett relativt nystartat 
projekt med medlemmar bestående av chefer för flera Science Parks i regionen. Efter det mötet 

                                                            
15 I Arbnor & B Bjerke, 1994, s.31. 
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beslutades att studiens undersökningsområde skulle bli internationella innovativa miljöer och 
undersökningsobjektet en Science Park.  

 

2.3 Undersökningsobjekt 
 

Författaren hade som sagt tidigt i arbetet möjlighet att delta på möten tillsammans med flera Science 
Parks i regionen, av dessa sex parker var det bara en som verkade ha tillräcklig erfarenhet från 
internationellt arbete. Den statliga myndigheten Vinnova och organisationen Svenska Inkubatorer 
och Science Parks (SiSP) rekommenderade via telefon att kontakta Mjärdevi, Ideon och Chalmers. 
Ideon i Lund hade fullt upp med sitt 25-års jubileum och tackade med anledning av det nej till att 
delta i denna studie. Chalmers i Göteborg var intresserade och villiga att ställa upp. Förutom dessa 
två kontaktades även Iqube i Stockholm, som också tyckte att ämnet och studien lät spännande. 
Eftersom beslut tagits att studera ett fall, en organisation, och inte göra en komparativ studie stod 
författaren inför det angenäma problemet att välja ett av de tre företag som uttryckt intresse. Det 
var flera faktorer som spelade in i fattandet av detta beslut, bara de viktigaste kommer kort 
redogöras här. Chalmers valdes bort för att de har annorlunda förutsättningar än de flesta Science 
Parks i Sverige på grund av sin nära relation till Chalmers tekniska högskola som är en två 
stiftelsehögskolor i landet. Iqube är ett privatägt företag och dessutom en så kallad affärsinkubator 
som inte knuten till någon Science Park. Att Mjärdevi Science Park var en lämplig kandidat hade av 
flera skäl stått klart ganska tidigt. Mjärdevi Science Park är på många sett en typisk park i det svenska 
innovationssystemet, men samtidigt en av de få med lång erfarenhet av internationellt samarbete. 
Valet av undersökningsobjekt föll därför till slut på parken i Mjärdevi.  

 

2.4 Samhällsvetenskaplig metod 

2.4.1 Kvantitativ och kvalitativ  
Kvalitativa ansatser i samhällsvetenskaplig forskning kan sägas hämta mycket av sina procedurer från 
naturvetenskapliga metoder, men tar hänsyn till att det är människor och mänskliga fenomen som 
studeras. En enkätundersökning är ett exempel på en kvantitativ undersökning. Man räknar 
fenomen, vilket betyder att man kartlägger deras utbredning – eller deras kvantitet.16

Kvalitativa ansatser används om man vill skapa djupare förståelse för en specifik händelse eller 
situation

 

17

                                                            
16 A Johannessen & P Tufte, 2003, s. 21. 

. Den har ofta ett mycket mer begränsat urval för att kunna få fram mer detaljerad och 
nyanserad information. Avsikten med denna ansats är generera fylligare beskrivningar och är särskilt 
lämplig när man avser undersöka fenomen som man inte känner till så väl och som det har forskats 

17 U Björklund & M Paulsson, 2003, s. 63. 
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lite på.18 Jämfört med statistiska kvantifierbara metoder är dock möjligheterna till bredd och 
generalisering lägre19

Även om dessa båda ansatser är olika är de inte oförenliga, man kan mycket väl kombinera de i 
samma undersökning

.  

20. I de fall man måste välja är det precis som i fallet med andra metodval 
framförallt studiens syfte som styr vilken undersökningsmetod som är lämpligast att använda21

2.4.2 Induktion och deduktion 

. 

Induktion innebär att man har verkligheten som utgångspunkt, från empirin försöker forskaren 
upptäcka mönster och som kan sammanfattas i modeller och teorier. Ett ämne kan studeras utan att 
det först gjorts någon inläsning av existerande teori. Vid deduktion däremot börjar man alltid med 
inläsning av teori och gör utifrån dessa förutsägelser om verkligheten, som verifieras eller falsifieras 
av empirin.22

2.4.3 Kunskapsmängd inom forskningsområdet 

  

En sammanfattning av kunskapsmängd och mål finns återgivet i tabellen nedan. Den beskriver på 
vilket sätt den existerande kunskapsmängden kan ha betydelse vid val av form av studie som skall 
genomföras.23

 

 

Form av studie Kunskapsmängd Mål 

Explorativ Liten kunskap Grundläggande 
förståelse 

Deskriptiv Grundläggande 
kunskap 

Beskriva, men inte 
förklara 

Explanativ Grundläggande 
kunskap 

Både beskriva och 
förklara 

Normativ Viss kunskap Vägledning och föreslå 
åtgärder 

Tabell 2.1: Kunskapsmängd och mål. 
 

                                                            
18 A Johannessen & P Tufte, 2003, s. 21. 
19 U Björklund & M Paulsson, 2003, s. 63. 
20 A Johannessen & P Tufte, 2003, s. 21. 
21 U Björklund & M Paulsson, 2003, s. 63. 
22 U Björklund & M Paulsson, 2003, s. 62. 
23 U Björklund & M Paulsson, 2003, s. 58. 
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2.4.4 Fallstudier 
24

Användning av fallstudier lämpar sig för problem som strävar efter en holistisk förståelse av en 
händelse eller företeelse. Metoden brukar användas för att undersöka samspelet mellan alla 
variabler för att ge en bild som ger en så fullständig förståelse som möjligt för en händelse eller 
situation. Det är en strategi som är användbar när frågorna som ställs är av hur och varför karaktär.  

Fallstudier är en form av kvalitativ beskrivande forskning som brukar användas för att studera 
enskilda personer, en liten grupp av deltagare eller en grupp som helhet. Forskaren samlar in 
uppgifter om deltagarna med hjälp av till exempel deltagande observationer, intervjuer, protokoll, 
tester, undersökningar av databaser och samlingar av skriftligt material. 

 

2.5 Forskningsdesign och metodval  
 

Förstudien och litteratursökningen som gjordes visade att Science Parks är ett relativ nytt 
samhällsfenomen, men trots detta finns det grundläggande kunskap om Science Parks och 
angränsande områden. Vad gäller internationellt företagande och internationell marknadsföring 
ligger Sverige lågt fram i studier av stora multinationella företags internationalisering och har en hel 
del framstående forskare inom området. Internationaliseringsprocessen för tillväxtföretag är 
däremot inte lika studerat. Specifikt hur Science Parks arbetar med internationellt samarbete verkar 
det finnas det lite kunskap om. Baserat på denna begränsade kunskapsmängd inom det specifika 
området gjordes valet att genomföra en beskrivande undersökning, en så kallad deskriptiv studie. I 
detta fall handlar det om att utforska en företeelse inom ett område där det redan finns 
grundläggande kunskap och då passar det även att välja en deduktiv ansats.  

För att studera hur en specifik Science Park arbetar är behovet av detaljerad information stort. Att 
beskriva en sådan komplex miljö på ett bra sätt kräver flera datakällor och därför beslutades att en så 
kallad fallstudie är den mest passande undersökningsmetoden. En fallstudie kan använda sig av en 
eller flera tekniker, prioritet har lagts på intervjun eftersom en kvalitativ ansats är lämplig för att på 
djupet analysera komplicerade relationer i ett system. Intervjun kommer att utgöra undersökningens 
primärdata, men även komplimenterande sekundärdata kommer att insamlas för att användas i 
analysen. 

Innan vi går vidare ges en sammanfattning där samtliga metodval framgår, se figur 2.2 nedan. Denna 
illustration ligger till grund för resten av metodkapitlet som kommer att beskriva hur undersökningen 
gick till i praktiken. 

 

                                                            
24 R Yin, 2006, s. 17. 
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Figur 2.2: Metodval, egen illustration. 

 

2.6 Genomförandet av undersökningen 
 

2.6.1 Förstudie  
PRIM (Processer och Relationer i Innovativa Miljöer) och är ett länsövergripande samarbetsprojekt 
mellan aktörer inom innovativa miljöer i Östra Mellansverige. Projektdeltagare är Inkubera, Örebro 
Universitet, Idélab, Teknikbyn, Munktell Science Park, LEAD, Norrköping Science Park, Mjärdevi 
Science Park och Uppsala Innovation Centre. Mälardalens Högskola är projektägare.  

PRIM-projektets syfte är att utveckla befintliga innovationssystem och innovativa miljöer med nära 
koppling till regionens högskolor och universitet. PRIM ska genom ökad samverkan och samordning 
utveckla och förstärka parkernas och inkubatorernas verksamhet med målsättningen att bidrag till 
att fler kunskapsintensiva företag startas, ökat entreprenörskap och en ökad kommersialisering av 
forskning och innovationer. Projektperioden är 2008-2010. Projektet finansieras av det regionala 
strukturfondsprogrammet samt regionala aktörer i form av regionförbunden i Örebro och Uppsala. 25

Författarens första möte var med PRIM:s arbetsgrupp nummer fem, kallad internationalisering. Det 
mötet var givande och gav inblick i hur deltagarna uppfattar projektmålen, vilka problem de har och 
var de befinner sig i processen. På det andra mötet fanns representanter från alla nio 
arbetsgrupperna och det gav en grundläggande förståelse för vad ett innovationssystem är och de 
generella utmaningar som vissa av aktörerna står inför.  

 

                                                            
25 Mjärdevi Science Parks hemsida. 
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Författaren gavs också möjlighet att personligen träffa och samtala om denna studie med Erik 
Lindhult lektor vid Mälardalens Högskola, Magnus Lundin VD för Teknikbyn i Västerås och Jakob 
Lindvall VD Norrköping Science Park. Förutom dessa möten insamlades en hel del information från 
olika hemsidor på Internet. 

2.6.2 Litteraturstudie  
De databaser som användes för att hitta vetenskapliga artiklar, böcker och journalistiska artiklar var 
alla tillgängliga via bibliotekets Intranet på Mälardalens högskola. Av de som användes är de 
viktigaste; biblioteksversionen av Google Scholar, ProQuest (ABI/INFORM Global), Libris och Retriver. 
Den främsta anledningen till valet av Google Scholar var att den ger en indikation på hur känd en 
artikel är genom att visa hur många gånger artikeln citerats. Libris valdes av liknande skäl, den 
sorterar resultat på boksökningar efter relevans och det går även att se hur många bibliotek i Sverige 
som valt att köpa in en viss bok. 

Valet av vetenskapliga artiklar gjordes genom att först göra en bred sökning på de nyckelord som 
denna studie hade för avsikt att undersöka. Urvalet gjordes baserat på antal citat, men även artiklar 
som publicerats efter 2005 laddades ned eftersom sådana är viktiga då man vill studera var 
forskningen står idag. Detta första urval resulterade i cirka 50 artiklar. Dessa snabbgranskades och 
bedömdes genom att läsa igenom nästan samtliga sammanfattningar, vissa slutsatser  och 
kontrollera vilka nyckelord som dokumenten märkts med. Från det första urvalet gjordes ett mindre 
urval på cirka 15 artiklar som sedan användes som grund för litteraturstudien. 

Litteraturstudien är både bred och omfattande eftersom författaren ville ha verktyg att analysera 
resultatet av empirin ur flera perspektiv, fokus ligger på internationell nivå, men även nationell 
makro- och mikronivå ansågs vara viktiga för att förstå helheten.  

 

2.6.3 Intervjuer 

2.6.3.1 Respondenter 
Det visade det sig att Mjärdevi Science Park AB har väldigt få anställda, två av de relativt nyanställda 
dessutom. Därför var den enda lämplige respondenten i fallföretaget deras VD. Den ursprungliga 
planen hade varit att intervjua tre personer i fallföretaget, men författaren tvingades anpassa planen 
till verkligheten. Valet stod mellan att antingen att byta strategi, backa ganska många steg och göra 
en flerfallstudie och studera flera organisationer eller undersöka möjligheterna att den information 
som kunde fås från VD:n på Mjärdevi Science Park kunde vara tillräcklig för att uppnå studiens syfte. 

Lite efterforskning spred intressant ljus över situationen. Sten Gunnar Johansson är ekonom och har 
jobbat med företagande, innovation och entreprenörskap hela sitt yrkesliv. Han har varit 
verkställande direktör för Mjärdevi Science Park i över 15 år, och följde parken långt innan han 
tillträdde tjänsten. Han var en av de själar som var med när man satte igång parken för mer än 25 år 
sedan. Förutom tjänsten som VD har han även många andra uppdrag, bland annat sitter han i 
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följande styrelser: Karolinska institutets Science Park AB, Medeon AB26 och International Association 
of Science Parks (IASP). Sten Gunnar är även ”President of European Division” för IASP.27

När författaren förstod vilken expertkompetens Mjärdevis VD har inom detta område samlades flera 
av frågorna i en enda intervjuguide och kontakt togs med herr Johansson. Hans reaktion var positiv, 
lät välvilligt inställd och gick med på en cirka två timmar lång djupintervju. Den ursprungliga planen 
ändrades och med detta reducerades antalet respondenter för att istället fokusera större delen av 
denna studie på en enda högkvalitativ källa.  

 

2.6.3.2 Fakta om djupintervjun 
Intervjun hölls på Mjärdevi Science Park i Linköping den 10 juni 2009, kl.16:00. För att respondenten 
skulle känna sig så bekväm som möjligt valdes dennes kontor som plats för intervjun. Själva intervjun 
varade i två gånger femtio minuter. 

2.6.3.3 Intervjuguide 
Detaljer kring intervjuguiden finns med längst bak bland bilagorna, se bilaga A. Frågorna i 
intervjuguiden togs fram baserat på det teoretiska ramverket som i sin tur är ett resultat av 
litteraturstudien, se kapitel 3. 

2.6.3.4 Bearbetning av intervjumaterialet 
Intervjun spelades in digitalt med hjälp av en diktafon och överfördes sedan till en dator. Med hjälp 
programvara för redigering av audio transkriberades hela intervjumaterialet. Visuella observationer 
från mötet, frågor och följdfrågor, viktiga pauser, känslotillstånd lades in i den transkriberade texten. 
Det sparades även en rensad version, endast innehållande respondentens ord eftersom frekvens-
analysen krävde det. 

Frekvensanalysen gjordes med hjälp av ett program för att undersöka texters läsbarhet. Vanligt 
förekommande ord med hög frekvens samlades sedan i olika kategorier, för detaljer se bilaga D. 
Underlagerlaget för analys av meningsinnehåll togs fram med hjälp av programvara för kvalitativ 
analys som används för att koda mönster. Här genomfördes en associationskodning, det vill säga att 
kodningen baseras på text som kan associeras till olika begrepp eller teman. För varje tema samlades 
texterna ihop för att sedan relateras till teorier från litteraturstudien för analys. 

  

                                                            
26 Företagsrapport, Retriever Sverige AB. 
27 IASP:s hemsida. 
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3 Litteraturstudie 

3.1 Nationers konkurrensfördelar 
 

Porter menar att det inte är ett lands produktionsfaktorer som leder till välstånd, istället är det vissa 
företag som skapar ett lands framgång, välstånd och konkurrensfördelar genom innovativa 
handlingar. Det är rätt kombination av konkurrens och samarbete som skapar förutsättningar för 
innovation.28

Diamantmodellen 

 

I traditionella nationalekonomiska teorier är det en nationens förmåga att skapa bra generella 
produktionsfaktorer som leder till välstånd. Viktiga produktionsfaktorer är till exempel kostnad för 
arbetskraft, räntor på lån, växlingskurser och råvaror. Det är alltså dessa mått som använts och 
fortfarande används för att beräkna existerande och framtida välstånd. I den nya modellen, 
diamantmodellen, är det istället företagen som står i centrum. Det är de som skapar ett lands 
framgång och välstånd enligt Porter. En nations konkurrensfördelar skapas och bibehålls av företag 
genom lokala processer. Nationella värderingar, kultur, ekonomisk struktur, institutioner och historia 
är några av de påverkande generella faktorerna. Statens roll är att vara med och skapa 
förutsättningarna för företagen. Men, det är viktigt att poängtera att inget land kan eller kommer 
vara ledande i samtliga branscher.29

Nedan följer de så kallade determinanterna i modellen: Faktorvillkor; En nations position i 
produktionsfaktorer, till exempel skicklig arbetskraft, nödvändig infrastruktur för att konkurrera i en 
given bransch. Efterfrågevillkor; Egenskaper hos branschens nationella efterfrågan för given produkt 
eller tjänst . Besläktad och stödjande branscher; Närvaro eller frånvaro av leverantörer i samma eller 
besläktad bransch som är nationellt konkurrenskraftiga. Företagsstrategi, struktur och rivalitet; 
Villkoren under vilka företag bildas, organiseras och leds samt egenskaperna hos den nationella 
rivaliteten (konkurrens).

 

30

 

 

 

                                                            
28 M Porter, 1990. 
29 M Porter, 1990. 
30 M Porter, 1990. 
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Figur 3.1: Diamantmodellen, baserad på Porter (1990). 

 

Dessa är modellens fyra beståndsdelar, men de är inte isolerade påverkande faktorer eftersom 
diamanten är ett system. Den effekt som en av determinanterna kan ha beror mycket på de andras 
tillstånd. En svaghet i någon av dem påverkar de andra och kan leda till att försämra 
förutsättningarna för en hel bransch. Styrkor i flera av dessa områden har självförstärkande effekt. 
Systemets natur leder ofta till att nationer ofta blir hem för flera internationellt konkurrenskraftiga 
branscher. Vanligtvis är dessa så kallade ”cluster” koncentrerade till några få geografiska områden. 
Samarbete och informationsflöde mellan företagen i sådana kluster leder också till en 
självförstärkande effekt.31

Statens roll 

 

Vad kan staten göra för att främja skapandet av starka och konkurrenskraftiga kluster? Staten bör 
fokusera på skapande av specialiserade produktionsfaktorer. Undvika att blanda sig in i faktor- och 
valutamarknader. Införa och upprätthålla strikta standarder för produkter, säkerhet och miljö. Arbeta 
med politiska mål som leder till hållbara och långsiktiga investeringar (från staten och näringslivet). 
Vissa branscher bör avregleras för att främja både konkurrens och samarbete, men samtidigt skarpt 
begränsa direkt samarbete mellan konkurrerande företag inom samma bransch genom nationella 
riktlinjer och lagar för antitrust. Staten bör även avstå från försök att kontrollera utrikeshandeln och 
stödja internationell frihandel.32

Företagens roll 

 

Vad kan företag göra för att lyckas som aktör i dessa kluster? Porters forskningsreslutat föreslår att 
företagsledningar bör eftersträva en kultur som skapar förutsättningar för innovation. 
Organisationen bör aktivt och metodisk söka de mest kapabla internationella konkurrenterna och 
göra de till motivationskraft för företaget. Hitta samarbetspartners som är internationellt ledande. 
Utmana sig själv genom att skaffa de kunder och marknader som är mest krävande. Företagen bör 
införa system som tidigt varnar för stagnation och ständigt sträva efter att bli bättre. Aktivt stödja 

                                                            
31 M Porter, 1990. 
32 M Porter, 1990. 
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och bidrag till att förbättra nationens konkurrensfördelar. För att lyckas internationellt bör företag 
beakta en del saker. Deras främsta verktyg för framgång är att skapa konkurrensfördelar genom 
handlingar som är innovativa. Innovation kan handla om ny teknik, men även nya sätt att göra saker 
på; till exempel design, processer, marketing och kunskapsbildning. Innovation kräver mycket 
ansträngning, det finns ofta mycket motstånd mot förändring. De flesta människor är rädda för 
förändring, förändring upplevs ofta som en risk. Men, nästan all innovation och framgång kan 
kopieras. Det enda sättet att bibehålla positionerna är att ständigt bli bättre, det vill säga skapa mera 
och nya innovationer. Konkurrensfördelar på en internationell marknad är ett resultat av hänsyn till 
både lokala och utländska behov. För att uppnå en hållbar långsiktig konkurrensfördel måste företag 
ha en global strategi, agera på flera marknader samtidigt, och vara starka nog att överge gamla sätt 
att göra saker trots att de fortfarande kan ses som en konkurrensfördel.33 

34

Innovation är beroende av kärnkompetens, utveckling av nya affärer och nya marknader kan födas 
härur. Kärnkompetens kräver starkt fokus eftersom det inte är möjligt att ett företag att vara 
världsledande i mer är 5-6 kärnkompetensområden. Eftersom denna kunskap finns i företagets kärna 
bör denna skyddas och vårdas, den bör absolut inte ersättas eller läggas ut till andra företag. Detta är 
även viktigt i utformandet av företagets partner- och alliansstrategi. Om det görs på rätt sätt kommer 
detta leda till att förstärka företagets uppbyggnad av kärnkompetens. 

Forskarna Prahalad och Hamel hävdar att kärnkompetens handlar om ett sätt för företag att se på 
sin egen organisation, dess värde och vad som gör det unikt och konkurrenskraftigt. 
Kärnkompetensen finns i organisationens innersta, dess kärna, och är inte direkt synlig för externa 
observatörer. Kärnkompetens är den kunskap de anställda i ett företag besitter, både teoretisk och 
erfarenhetsbaserad kunskap, och som ligger till grund för innovation och utveckling inom flera 
områden i företaget. Det är givetvis viktigt och tydligast inom produkt- och tjänsteutveckling, men 
det är även viktigt i strategi, marknadsföring, förvärv, partnerskapsstrategi, produktion m.m. 
Ledarskap som bygger på kärnkompetens handlar om att identifiera, vårda och använda den 
kärnkompetens som gör tillväxt möjlig. Kärnkompetens är som ett rotsystem som ger näring, stöd 
och stabilitet för att ge möjligheten att bygga kärnprodukter som sedan kan användas av 
kärnaffärsområden där slutprodukterna utvecklas. Organisatoriskt är det viktigt att det finns en 
företagskultur och infrastruktur där denna kompetens kan få flöda fritt mellan affärsområden, 
regioner och länder. Processen bör vara evolutionistisk, ackumulerande, kollektiv och delas av hela 
organisationen. Från kundernas perspektiv är det viktigt att förtaget harmoniserar arbetet för att 
skapa kundnytta och värde. 

 

3.2 Relationsmarknadsföring 
 

Idéerna bakom relationsmarknadsföring kan faktiskt spåras ända bak till 50-talet, men det var 
Leonard Berry som 1983 myntade begreppet ”Relationship Marketing”. Det dröjde dock cirka ett 

                                                            
33 M Porter, 1990. 
34 C Prahalad & G Hamel, 1990. 
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decennium innan relationsmarknadsföring som begrepp blev erkänt och började användas i 
litteraturen35

Det saknas en allmänt vedertagen definition av relationsmarknadsföring. Definitionen författaren  
valt att använda i detta arbete är starkt inspirerad av Morgan och Hunt och lyder enligt följande: 

. 

Relationsmarknadsföring avser all strategisk och operativ marknadsföring inriktad på att attrahera, 
etablera, utveckla och behålla framgångsrika utbyten via relationer.36

 

  

 
Analys av litteraturen och relationsmarknadsföringens rötter visar att det finns väsentliga skillnader 
mellan olika perspektiv. Den viktigaste aspekten tycks vara hur de olika traditionerna ser på och 
hanterar utbyte i relationer. Vidare analys bygger på bakomliggande antaganden i två viktiga 
kategorier; relationer med konsument och relationer mellan organisationer. Den första har en låg 
relationskomplexitet och har ett marknadsperspektiv medan den senare uppvisar en hög komplexitet 
med ett nätverksperspektiv. Den ena typen kallas därför ”marknadsbaserad” och den andra kallas 
”nätverksbaserad”.37

Möller och Halinen menar vidare att dessa skillnader i karaktär och sammanhang i utbytesprocessen 
kräver två olika typer av relationsmarknadsföring. Skillnaderna leder till olika utmaningar för 
företagens ledningar och kräver olika typer av analytiska verktyg för att hantera relationer. I 
verkligheten måste dock de flesta företag hantera olika situationer, och för att göra det föreslås 
följande marknadsföringstyper: 

 

38

• Transaktionsmarknadsföring 

  

• Marknadsbaserad relationsmarknadsföring  
• Nätverksbaserad relationsmarknadsföring 

Företag behöver en bred kunskap om olika typer av marknadsföring och förmågan att använda de på 
ett integrerat sätt39

 

. I denna uppsats har författaren dock, på grund av studieobjektets- och 
uppsatsämnets natur, valt att fokusera på närverksbaserade perspektivet.  I nästa avsnitt kommer 
huvudteorin i detta arbete, närverksmodellen för internationalisering, att beskrivas ingående. 

3.3 Nätverksmodellen för internationalisering 
 

Johanson och Vahlne tar upp ett viktigt problem i forskningen om internationella affärer. Flera 
forskare har rapporterat iakttagelser som tyder på att de etablerade modellerna för interna-
tionaliseringsprocessen inte lyckas fånga en del viktiga fenomen i den moderna internationella 

                                                            
35 D Ballantyne, M Christopher & A Payne, 2003. 
36 R Morgan & S Hunt, 1994. 
37 K Möller & A Halinen, 2000. 
38 K Möller & A Halinen, 2000. 
39 K Möller & A Halinen, 2000. 
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affärsvärlden. Många av dessa forskare hävdar att nätverk spelar en viktig roll i internationaliseringen 
av vissa företag.40

Det tycks råda allmän enighet bland både affärsmän och akademiker att den globala konkurrensen 
och accelererande teknisk utveckling nu tvingar företag att internationalisera snabbare än för några 
årtionden sedan. Den traditionella modellen för inkrementell internationalisering är inte längre giltig 
för alla typer av företag och situationer. Den traditionella modellen hävdar att företag måste 
överkomma barriärer till varje land och att internationalisering därför sker stegvis enligt figuren 
nedan.

 

41

 

 

 

Figur 3.2: Traditionell modell, inkrementell internationalisering. Egen figur, baserad på texten i 
Johansson och Vahlne (1977). 

 

Casson och Da Silva Lopes hävdar att konkurrensen är mycket hård på internationella marknader och 
att innovation är nyckeln till att utveckla en hållbar konkurrensfördel. Allvarliga problem väntar 
företag som inte är innovativa på många områden samtidigt; kärnkompetens, produkter, tjänster, 
organisation, administration, ledarskap, strategi och marknadsföring. Det så kallade utvidgade 
entreprenörskapet har möjlighet att bredda, föryngra och internationalisera företag genom att 
tillämpa ny marknadskunskap på ett innovativt sätt.42

Inom forskningen av internationellt entreprenörskap används begreppet Born Global. Namnet 
antyder att det handlar om företag som föds med en internationell strategi och som från start eller 
väldigt tidigt marknadsför sig och har försäljning utomlands. Detta medför att dessa företag i många 
avseenden skiljer sig från så kallade traditionella företag, främst vad gäller internationaliserings-
processen men även i strategi, ledning, organisation och företagskultur.

 

43

                                                            
40 J Johanson & J Vahlne, 2003. 

 Det som är typiskt för 
dessa företags marknad jämfört med traditionella företag är att dessa företag har en liten 
hemmamarknad. För de flesta står export för mer är 75 % av omsättningen. Vissa forskare menar att 
för dessa är geografiskt- eller kulturellt avstånd är irrelevant, andra menar att deras marknad till en 
början följer samma tillväxtmönster som andra företag, det vill säga avståndet är kort för att senare 
expandera till marknader som är mindre lika. Urvalskriterier för marknader bygger mest på 
grundarnas och medarbetarnas personliga affärsnätverk. Nätverk som skapats från tidigare 

41 J Johanson & J Vahlne, 2003. 
42 T Casson & M da Silva Lopes, 2007. 
43 M Rennie, 1993. 
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erfarenheter av relationer med företag hemma som agerar internationellt eller med företag, 
organisationer och institutioner i andra länder.44 Förutom att de tidigt spelar på en internationell 
marknad gör internationella entreprenörer detta i snabb takt, oftast på parallella marknader. Denna 
parallella process tycks vara möjlig dels för att de är duktiga på att använda sitt existerande nätverk, 
men också för att de är duktiga på att få sitt nät att växa snabbt genom att omvandla utvalda lösa 
band till starka, skapa direkta band av indirekta. För dessa företag är inte marknaden en karta med 
länder, det är ett nätverk av relationer och möjligheter.45 Ett alternativt perspektiv vore därför att 
betrakta företagsmarknader som nätverk. Antagandet i det fallet är att företag är engagerade i ett 
antal nära affärsförbindelser - med viktiga kunder, leverantörer och andra affärspartners - och att 
företagsmarknader är strukturerade som nätverk av sammankopplade affärsrelationer. I en 
närverksmodell för internationalisering kan vi se företag lära sig i relationer, som gör det möjligt för 
dem att ta sig in på nya marknader, där de kan utveckla nya relationer som ger en plattform för att ta 
sig vidare till andra länders marknader. I denna studie har jag valt att använda den definition som 
Johanson och Vahlne använder för företagsnätverk:46

Ett företagsnätverk är en uppsättning sammankopplade affärsrelationer, där varje relationsutbyte 
sker mellan företag i näringslivet som aktörer av ett kollektiv. 

  

Denna definition är baserad på Cook och Emersons definition av nätverksutbyte47 och på empiriska 
studier av företagsmarknader från IMP-gruppen, bland annat Håkansson och Ford48

 

. 

Figur3.3: Företagsnätverk. Hämtad från Håkanson och Snehota (1995). 

                                                            
44 S Chetty & C Campell-Hunt, 2004. 
45 D Sharma & A Blomstermo ,2003. 
46 J Johanson & J Vahle, 2003. 
47 K Cook & R Emersons, 1978. 
48 H Håkansson, 1982; D Ford, 2002. 
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I nätperspektivet är problemen att ta sig in på nya marknader inte kopplat till länder, problemen är 
kopplade till relationer. I stället för inträde på utländska marknader och expansion på utländska 
marknader finns det anledning att istället fokusera på ledningsproblem som uppstår i samband med 
etablering och utveckling av relationer mellan olika aktörer inom nätverket. Eftersom all relevant 
information och kunskap kanaliseras via nätförbindelser och varje relation är unik blir många frågor 
som besvaras av traditionella teorier och modeller för studier av internationella affärer mindre 
relevanta. I ett rent nätverkfall finns ingenting utanför relationerna. Internationalisering i en sådan 
nätverksvärld är ingenting annat än en allmän expansion av affärsrelationer som inte på något sätt 
berörs av landets gränser. Alla hinder i nätverksmodellen är förknippade med upprättande och 
utveckling av relationer.49

 

 

 

Figur 3.4: Verktyg för analys av relationer i nätverk, omarbetad från Håkanson och Snehota (1995). 

 

Enligt Johanson och Vahlne är åtagande i Uppsala-modellen viktigt eftersom åtaganden som görs på 
en marknad påverkar hur företaget upplever möjligheter och risker. Marknadsåtagande består av två 
faktorer, resursstorlek och åtagandegrad. Vertikal integration och marknadsspecialiserade resurser 
är exempel på faktorer som leder till högre åtagandegrad. Mer investeringar leder till större 
resursstorlek. Beslut som rör aktiviteter på marknaden påverkar och förändra över tiden tillståndet 
på både marknadsåtagande och marknadskunskap. Bättre kunskap leder till mer åtagande, åtagande 
i sin tur leder till mer kunskap. Både objektiv och erfarenhetsbaserad kunskap är viktig, men den 
senare är kritisk speciellt om aktiviteterna grundas på relationer med andra individer. Tillståndet på 
internationaliseringen är ett resultat av beslut och aktiviteter som tas med utgångspunkt från den 
ackumulerade kunskapen som individer i företaget har om utländska marknader, den speglar också 

                                                            
49 J Johanson & J Vahlne, 2003. 
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åtagandet för internationaliseringen.50 Enligt den här modellen är internationalisering av företag en 
process, som drivs av samspelet mellan lärande och åtaganden. Modellen var ursprungligen tänkt att 
förklara empiriska resultat som speglar två av viktiga frågor vid studier av internationella affärer, 
nämligen inträde på utländska marknader och expansion på utländska marknaden. Man kan säga att 
en viktig konsekvens av processtanken är att utveckla, integrera och överföra kunskap. Kunskaps-
aspekten bör även fortsättningsvis betraktas som viktig i den strategiska styrningen av all 
internationalisering.51

 

 

3.3.1 Åtagande och lärande i nätverk 
Empiriska studier tyder på att entreprenöriella processer handlar om erfarenhetsbaserat lärande och 
att använda sig av erfarenheter från tidigare relationer. Även om landets gränser inte längre är lika 
relevanta har åtagande och lärande i nätverksmodellen stor inverkan på internationalisering-
sprocessen.52 Relationer utvecklas successivt när företag lär sig av interaktioner med varandra och 
engagera sig starkare i relationerna53. Under denna process lär sig partnerna successivt om varandras 
behov, resurser, strategier och affärskontext. Detta är en tids- och resurskrävande process som 
kräver att båda parter blir engagerad i förhållandet. Ömsesidighet är ett annat grundläggande inslag i 
affärsrelationer, vilket innebär att parterna i relationen har ett gemensamt intresse i den framtida 
utvecklingen av resurserna. Detta innebär också att företag har ett gemensamt intresse med andra 
aktörer i sitt affärsnätverk. Som en följd av detta måste aktörer i nätet ta varandras intressen i 
beaktande när de agerar eftersom de har en gemensam framtid.54

Tre typer av lärande i nätverk kan urskiljas:  

 

• Partnerlärande  
• Relationslärande  
• Samordningslärande 

Partnerlärande; När företag gör affärer i en relation lär de sig saker som är partnerspecifik; partnerns 
sätt att reagera på vissa typer av åtgärder, de roller som olika individer i partnerföretaget har, vilja 
eller förmåga hos partnerföretaget att anpassa sig på olika sätt. De lär sig om varandra på ett sätt 
som ger dem möjlighet att utveckla relationen ännu mer. Relationslärande; När två partnerföretag 
interagerar i en relation lär de sig vissa färdigheter. De lär sig saker om hur man gör för att komma i 
kontakt med nya partners och olika åtgärder som bör vidtas för att utveckla relationer. Denna typ av 
kunskap kan sedan vara användbar när företaget etablerar och utvecklar relationer med andra 
aktörer, i synnerhet liknande sådana. Likheten kan bland annat gälla företagens storlek, teknik eller 
kulturella och institutionella omvärld. Samordningslärande; 

                                                            
50 J Johansson & J Vahlne, 1977. 

Av interagerande i relationer lär sig 
partnerföretagen även att samordna verksamheten i förhållande till dem i en annan relation. En 
sådan samordning kan gälla samordning i en specifik leverantör-kund-relation i syfte att skynda på 

51 J Johanson & J Vahlne, 2003. 
52 J Johanson & J Vahlne, 2003. 
53 E Anderson & B Weitz, 1992; D Blankenburg Holm et al., 1999. 
54 H Håkansson & I Snehota, 1989. 
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värdekedjan, men det kan även beröra flera relationer samtidigt. Företagen lär sig hur man kan 
samordna aktiviteter och sina verksamheter så att deras gemensamma produktivitet stärks. 
Samordningskunskap hjälper företag att utveckla sina nätverk.55

 

 

3.3.2 Inträde på utländska marknader via nätverk 
56

I nätverksmodellen finns det flera vägar för inträde på en utländsk marknad. Relationer kan användas 
för att klättra över landets marknadshinder och på så sätt ta sig in på den marknaden. Medan den 
traditionella synen på internationaliseringen förutsätter att det bara finns ett sätt att komma in på en 
marknad utgår nätverkssynsättet från att det kan finnas flera sätt för inträde och följaktligen flera 
sätt att ta sig in på landets marknad. Ett företag kan försöka att etablera en relation med ett 
kundföretag i ett främmande land, men varje potentiell motpart är unik och kan kräva en särskild 
relationsutvecklingsprocess. Beslutet om vem man bör välja att närma sig är ofta både viktigt och 
svårt. Etablering och utveckling av en relation är aldrig en följd av ensidiga åtgärder utan om bilateral 
eller till och med multilateral samverkan. Inträde på utländska marknader kan lika gärna vara ett 
resultat av initiativ att vissa utländska aktörer i nätverket är intresserade av att utveckla en relation 
med företaget, exempel på sådana aktörer är förmedlare, leverantörer, kunder och övriga partners. 

Det finns mönster av sammankopplade nätverksrelationer både inom ett lands gränser och mellan 
länder. Det är dock viktigt att inse att sådana mönster aldrig kan ses i verkligheten av en aktör. Varje 
särskild relation är unik och består av ett antal olika ömsesidiga beroenden och länkar kända bara av 
de parter mellan vilka det sker ett utbyte. Aktörerna känner ganska väl sina egna relationer, de 
kanske känner till några av de relationer som deras egen partner är engagerade i, men längre bort i 
nätet kan man bara anta att aktörer är engagerade i nätstrukturer. Det enda sättet att lära sig något 
om sådana nätstrukturer är att interagera med en eller flera av nätets aktörer och därigenom få dem 
att avslöja hur starka och sammankopplade deras relationer verkligen är. Men det är inte en fråga 
om att vara ”Market Insider”, det är en fråga om att vara ”Network Insider”. Oavsett om det handlar 
om teknologi, produktmarknader, landsmarknader eller ett område som aktören inte har någon 
erfarenhet av är detta är en process för att upptäcka det okända. 

Inträde på en utländsk marknad kan också följa av att en aktör kräver att företaget utvidgar sin 
relation till att omfatta verksamhet även på utländska marknader. Detta är ofta fallet när företaget 
har nära relationer med företag som internationaliserar. I detta fall förväntas inträde på utländska 
marknader uppstå i de länder där företagets kunder verkar snarare än i länder med stora marknader 
eller länder på ett korta psykiska eller kulturella avstånd. En annan konsekvens av denna följa-efter-
mekanism är att företagets internationalisering kan ske ganska snabbt.  

 

                                                            
55 H Håkansson & J Johanson, 2001; C Pahlberg, 2001. 
56 J Johanson & J Vahlne, 2003 
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3.3.3 Expansion på utländska marknader via nätverk  
Även om hantering av relationer kan vara begränsade till ett land kan den också passera landets 
gränser och leda till inträde och expansion på ytterligare utländska marknader. Man kan förvänta sig 
att internationell expansion i nätverksmodellen är ett resultat av:57

• Utveckling av befintliga relationer.  

  

• Etablering av nya kontakter med kunder eller leverantörer som, i vissa viktiga avseenden, 
liknar de aktörer som man redan framgångsrikt utvecklat relationer med. 

• Etablering och utveckling av relationer med kundföretag som är anslutna till dem som de 
redan samarbetar med. 

Det finns ingenting i nätverksmodellen som sådan som säger någonting om vilka länder en sådan 
expansion kommer att leda till. Internationaliseringen för företaget kommer att gå till mycket på 
samma sätt som beskrivs i litteraturen om den traditionella internationaliseringsprocessen, men 
drivkraften i detta fall är relationer i företagsnätverk.58

Åtaganden görs till specifika företag oavsett om de är kundföretag, leverantörer, förmedlande 
företag eller andra samarbetspartners. Huvuduppgiften kommer att vara att skapa och sedan gradvis 
utveckla existerande relationer. Företag kommer dessutom att utveckla nära ömsesidiga beroenden 
med viktiga partners. De kommer också att utveckla andra relationer som kan förväntas stödja 
strategiska relationer. En strategi baserad på nätverksmodellens är att vara engagerade i att bygga 
upp nätstrukturer som omger och stödjer strategiska relationer utan hänsyn till landets gränser.

  

59

Låt oss avsluta detta avsnitt med ett klokt citat från Johanson och Vahlne som handlar om ledning av 
internationaliserig med nätverksstrategi:  

 

“… at the surface it might seem that it is easy to network, just as climbing a ladder from relationship 
to relationship. But this is wrong. The building of business network relationships is a complex and 
delicate matter, which requires resources and time as well as responsiveness to the interests of the 
partners. But when business network structures have been built they offer strong opportunities for 
international expansion.” 60

  

 

                                                            
57 J Johanson & J Vahlne, 2003. 
58 J Johanson & J Vahlne, 2003. 
59 H Chen & T Chen, 1998. 
60J Johanson & J Vahlne, 2003, s. 15. 
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4 Undersökning 

4.1 Mjärdevi Science Park AB 
 

Linköpings kommun beslutade 1983 att öppna området som heter Mjärdevi och upplåta det för att 
bygga en teknikpark. Mjärdevi Science Park öppnade sina dörrar 1984 och sex företag flyttade in, 
bland dessa märktes Innovativ Vision, Digsim Data och Luxor High Technology Center. Från sex 
företag har parken växt till sig ganska bra, 2009 finns nära tvåhundrafemtio företag och över 
sextusen personer.61 Det existerar flera mått för att jämföra parker, men oavsett hur man mäter är 
Mjärdevi en av Sveriges tre största Science parks62

Mjärdevi Science Park AB ägs av Lindköpings kommun och omsätter cirka 8 miljoner kronor. I 
bolagsordningen står det att bolaget har till föremål för sin verksamhet att främja utvecklingen av sin 
verksamhet med det vidare syftet att stärka näringsliv och sysselsättning i linköpingsregionen. 
Företaget är registrerat under den näringsgren som kallas "övrig reklamverksamhet" och branschen 
"Marknadsföring, reklam, PR, marknadsundersökning och mediebyrå". I bolagets styrelse sitter cirka 
tio personer från linköpings kommun, universitet och näringslivet. Ålderspridningen i styrelsen är 33-
65 år, andelen kvinnor är 23,3 %.

. 

63

Affärsidé 

 

Mjärdevi Science Park skall bidra till utvecklingen av Mjärdevi Science Park genom systematiserade 
åtgärder som förbättrar förutsättningarna för befintliga företag och verksamheter samt attrahera 
nyetableringar64

Vision 

. 

Mjärdevi Science Park har internationell lyskraft och attraktionskraft som tillväxtmiljö för kunskaps-
och utvecklingsintensiva företag inom teknik och naturvetenskap. Mjärdevi Science Park är en 
ledande aktör i Europa och ett självklart alternativ för innovativa och utvecklingsintensiva företag och 
organisationer som ska etablera verksamhet eller strategiska samarbeten.65

Strategi 

 

 
• Visionen om internationell lyskraft kräver marknadsföring och kommunikations, det vill säga 

synlighet och närvaro, både på den nationella och på den internationella arenan. 
• Fortsatt expansion av Mjärdevi förutsätter att olika fysiska expansionsfaktorer utreds och att 

möjlighet till geografisk expansion säkerställs. 

                                                            
61 Mjärdevi Science Parks hemsida. 
62 SiSP, muntlig källa. 
63 Företagsrapport, Retriever Sverige AB. 
64 Mjärdevi Science Parks hemsida. 
65 Mjärdevi Science Parks hemsida. 
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• Närheten till och samverkan med Linköpings universitet är en viktig del av konceptet för 
Mjärdevi och dess fortsatta utveckling. 

• Tillväxtmöjligheter finns i befintliga såväl som nya bolag samt attraherandet av nyinflyttare. 
• Internationalisering sker genom samarbeten, marknadsinsatser och kontaktskapande 

aktiviteter.66

 

 

4.2 Organisation och tjänsteutbud 
 

67Mjärdevi  Science Parks officiella profilområden är Image Processning and Communication, Mobile 
and Signal Processning och Automotive.  

Image processning and communication som är ett central område. Allt från medicinsk röntgenteknik 
(Sectra) till digital-tv-teknik (Motorola, 27M). Ett annat exempel är ett ganska nyetablerat 
amerikanskt företag som har en utvecklingsenhet för analyssystem för cancer. Mobile and signal 
processning

”Vi har en stor Ericsson-site här, det går inte att komma ifrån och det är inte något man vill komma 
ifrån heller, mycket är relaterat till det och runt omkring det. Det är en väldigt central del för Ericsson, 
det innebär mycket duktiga människor här. Det sätter definitivt Mjärdevi på kartan. Ericsson 
attraherar med sin blotta närvaro en hel del andra att vara här.” 

 är nästa viktiga område. 

Automotive är inte ett lika stort område som de andra, men det är spetsigt. Där finns till exempel 
företaget Autoliv, som har en utvecklingsenhet i Mjärdevi., som har utvecklat ”night vision”-systemet 
som bland annat används i nya modeller från bilmärket BMW. Företaget Nira har utvecklat system 
bland annat för att läsa av däcktryck digitalt. Följande två områden är inte uttalade i profileringen 
men de finns där och är ganska viktiga. Affärssystem är ett riktigt stort område. Här finns bland annat 
företagen IFS och Lawson. Sensor

”Det som bestämmer våra profilområden är i första hand spets, i andra hand volym. Kopplat till 
forskning. Men man får inte spets utan forskning, det är min uppfattning. Lindköpings Universitet är 
till exempel väldigt duktiga på Image Processing. Där är man världsledande skulle jag vilja säga.” 

 är ett annat. Företaget Applied Sensors har utvecklat ett system för 
matindustrin för att till exempel kontroller om mat har blivit gammal. Det finns också en hel del 
sensorsystem i företag som arbetar med kameror för kvalitetsbestämning av trävaror. Sensorsystem 
kan ju ha en hel del olika indata. 

Mjärdevi drog igång 1984 och redan på den tiden var det området stort. Av de sex första företagen 
var tre inom Image Processing. På den tiden fanns det två ställen i världen man pratade om i samma 
andetag, det var Linköping och Standford i Kalifornien. Inom telefoni är det Ericsson som är grunden, 
men Ericsson skulle inte finnas i Linköping om det inte finns leverans från andra sidan, det vill säga 
från universitet. Dels i form av personal, men även vad gäller samarbete inom forskningen. Det finns 
även starka kopplingar inom automotive, många av företagen är grundade av professorer från 
universitet. 
                                                            
66 Mjärdevi Science Parks hemsida. 
67 Sten Gunnar Johansson, intervju, 2009-06-10. 
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Angående hur dessa profilområden kommer att utvecklas i framtiden tror Sten Gunnar att det utan 
svårighet skulle gå att hitta väldigt många andra, men det vill man inte. 

”… det går inte att kommunicera arton stycken profilområden. Det blir inte trovärdigt, man kan inte 
vara världsbäst på allt.”  

Det är viktigt att begränsa sig, det är lite av en självbevarelsedrift. Sen flyter de här lite så att säga 
och det kommer in nya teknologier i de här profilområdena som delmängder. Det kan betyda att man 
flyttar sig eller breddar sig. I parkens styrelse har man haft en stundom ganska aktiv diskussion om 
profilering av Mjärdevi som uppfattas generellt som en IT-miljö. Är det bra eller dåligt? När tiderna är 
dåliga är frågan lite aktuellare kanske. Det har varit väldigt olika uppfattningar om Mjärdevi framtid, 
allt från att man måste bredda till att man måste smalna av för att överleva. Det finns olika synsätt 
kan man konstatera på hur man skall profilera sig. Men det är spets som har segrat, men lite är det 
den gyllene medelvägen som gäller för någonstans finns verklighet också. Det händer saker inom 
angränsande områden som kan växa och bli profilområde. Automotive var till exempel inte alltid ett 
profilområde. Parken existerar i en levande och föränderlig verklighet.  

”Universitetets visionsarbete är väldigt viktigt för oss. Det är så vårt näringsliv kommer att se ut i 
framtiden. Vi lyfter upp det i de presentationer som vi har om Mjärdevi, där pratar vi om 
universitetets arbete och deras profilområden för det är vår styrka.  Det är en av de starka 
attraktionskrafterna med parkmiljöer ren allmänt är närheten och samarbetet med universiteten.” 

Rektorn för universitetets sitter i styrelsen, men det räcker inte med det. Den enskilde forskaren 
lever ett eget liv. Relationer måste också byggas med forskarna. Ibland löser det sig själv eftersom 
man agerar i samma miljö och då måste man vara alert och fånga upp det som kommuniceras. Stöter 
man inte på forskarna då måste de som arbetar med parkverksamheten bjuda in sig själva. 

Hur tjänsteutbudet ser ut är en komplex fråga. Det är mycket efterfrågestyrt, i vissa sammanhang är 
det små tjänster och det är klart att man inte kommunicerar det, istället försöker de att strukturera 
och samla ihop tjänsterna. Det finns definitivt ett starkt stöd till det tidiga företagandet. Till det tidiga 
företagandet, till de som inte passar eller vill in i en inkubator, erbjuder Mjärdevi ett program på sex 
månader. Där ställer de inte några sådana specifika krav, de försöker tillhandahålla en möjlighet att 
komma till en beslutspunkt. Mjärdevi anser att det är marknaden som skall avgöra vad som går och 
inte går och därför lägger vi väldigt lite på bedömning av företagen. Det skall vara teknik och 
naturvetenskap, men i övrigt ställs lite krav. Vill man så skall man få hjälp uttrycker respondenten. I 
det Mjärdevi kallar Rivstart jobbar man dock inte med idéer, det skall vara redan bildade företag. På 
universitetet finns det något som kallas Venturezone med ett annorlunda tänk, där knådar man tidiga 
idéer och gör de företagsfärdiga. I det tidiga företagandet finns det en målgrupp och där finns det ett 
antal tjänster. Mjärdevi har utan tvekan en av landets ledande inkubatorerna, men den drivs inte av 
parken, det är en egen organisation även om det finns ett nära samarbete. Inkubatorn har ett lite 
annorlunda tjänsteutbud eftersom de arbetar med företag med unika affärsidéer, med stor 
tillväxtpotential och skalbarhet med starkt entreprenörskap. Det får inte vara konsultföretag. 

”Sedan jobbar vi mycket med att skapa mötesplatser. Det tycker jag är centralt för en parkmiljö. Vi 
har uttalat att Mjärdevi skall vara en miljö för alla, från det nystartade företag till Ericsson. Vi slänger 
inte ut någon för att de är för stora eller för gamla. Vi arbetar med hela den massan och finner det 
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vara en stor tillgång i att vi har den möjligheten faktiskt, att laborera med Ericsson i ena ändan och 
det nystartade i andra.” 

Men, Mjärdevi Science Park är inte ett företagshotell. Lokaler har aldrig varit en huvudsak för 
verksamheten och ingår inte i tjänsteutbudet, Herr Johansson uttrycker att han tycker ganska illa om 
fokusering på lokaler. På ett sätt kan dock lokaler vara av betydelse. 

”Om vi jämför oss med Ideon i Lund, vi är ungefär lika gamla, har de något som inte vi har upplever 
jag med viss avundsjuka. De har en ingång på något sätt, det känns som att de har en entré för allt 
och alla på något sätt trots att det är ett utspritt område.” 

Ideon har tänkt så från början och det kan man göra när man har en eller några få fastighetsägare, 
men det har inte Mjärdevi. Därför har inte vi den där centrala punkten i Mjärdevi som alla passerar 
och där man kan stå och hälsa.  

Inslag av internationellt företagande eller internationell marknadsföring i Mjärdevi Science Parks 
tjänsteutbud är också mycket efterfrågestyrt, men…  

”… det är nog aldrig för tidigt att börja internationalisera. Sverige har en för liten marknad och vi 
måste öppna möjligheterna omgående för de flesta företagen. När vi var i Finland nyligen hade vi 
med oss ett relativt nystartat företag som hade kanonnytta av den övningen och träffade flera 
potentiella partners. Det är absolut så att man måste börja med tidigt.” 

Förutom mötesplatser och personliga relationer hjälper parken sina företag att komma åt sekundär 
marknadsdata. Mjärdevi jobbar rätt nära Exportrådet. På den senaste resan till Helsingfors hade de 
med Exportrådet som körde presentationer om vad man ska tänka på när man skall göra affärer i den 
delen av världen, kulturskillnader och annat. Respondenten menar att det är väldigt bra att man har 
med sig sådan kunskap innan man åker så att man vet hur det ska hanteras. Det anordnas även en 
hel del informationsseminarier kring internationaliseringsfrågor, information om olika länder och 
interkulturell information. En hel del sådana aktiviteter finns på agendan plus delegationsbesök och 
en del annat. Intresset för internationalisering kommer absolut att öka de närmaste åren, när Sverige 
kommer in i nästa uppgång. Just nu är man lite försiktig med allting. Tjänsteutbudet kommer 
troligtvis inte förändras mycket vid ökat intresse för internationalisering, men det kommer nog att 
intensifieras. Man försöker alltid vara lyhörda och känna av vad den interna marknaden behöver. Vad 
beträffar etableringar finns det ett antal företag som man diskuterar med för ingång i Mjärdevi, 
internationella företag där det är stopp just nu för sådana beslut tas inte i rådande finansiella 
situation. Men det är sådant som kommer att aktualiseras när det går uppåt igen och då kommer den 
typen av frågeställningar att väckas och behovet att serva företagen i sådana frågor blir då genast 
mycket större. 
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4.3 Kunskap om internationella marknader 
 

68

”vi har 250 bolag och det är väldigt olika hur de hanterar information- och kunskapsflöden. Men, det 
här våra bolag, det skall man ha klart för sig. Vi försöker ha hyfsad koll på vad de gör och vad de 
tänker även om det är svårt eftersom de är många och vi är få.” 

Det är väldigt olika hur företagen skaffar sig kunskap om andra marknader,  

Om man till exempel vet att företaget Sectra för något år sedan satte upp kontor i Holland kan 
parken med den vetskapen kanske hjälpa något annat företag som funderar på den holländska 
marknaden. Det går då att ordna kontakt med det företaget och på så sätt få lite mer information om 
hur de upplever den situationen och vilka erfarenheter de har. Det är viktigt för Mjärdevi att vara 
”kontaktnod” och även agera ”informationsbank” på något sätt. Förtagen själva kanske inte träffas i 
sådana sammanhang att man tar upp den frågan, de kanske inte träffas alls. Det är inte självklart. 
Även om det händer mycket i en sådan här miljö är det inte säkert att rätt personer träffas.  

”För en del företag är nätverkande ett sätt att leva, ett sätt att vara och göra affärer. För andra 
företag finns nätverkande inte ens på kartan. Det är en faktor som definitivt påverkar.” 

Sten Gunnar tror att det är svårare att nätverka lokalt jämfört med att göra det globalt. Därför att 
även om man sitter i Mjärdevi, som har en ganska god image om att vara rätt häftigt ställe, är han 
rätt övertygad om att företag x inte tror att de människor och de kontakter som de behöver kan 
finnas i dörren bredvid. De tror att de måste vända sig till USA, Tyskland eller något annat land. Där 
har parken hela tiden något att bevisa, att just i dörren bredvid finns kanske det de söker.  

”För vissa känns det mindre angeläget att nätverka lokalt och regionalt jamfört med nationellt och 
internationellt. Många företagare anser att det lokala näringslivet ör helt ointressant.” 

I början av 90-talet hade Linköping mycket sommarfestivaler, som i många andra städer. På centrala 
platser i staden skulle olika arbetsområden kunna visa upp sig för medborgarna. Det var en jättebra 
idé och en möjlighet för Mjärdevi att visa upp sig. Det är många som undrar vad vi gör här, det verkar 
så hemligt. Kontakt togs med flera av företagen i parken, men intresset var väldigt svagt. Det är 
märkligt, det verkar vara så att man måste antingen ha en lokal eller regional marknad för att se 
värdet i aktörer i sin närhet. Eller så måste man förstå att det är lokalt man verkar även om man 
säljer i Australien. För det är lokalt som företagen måste anställa den där duktiga medarbetaren som 
de behöver i framtiden och för att denne skall bli intresserad måste människor få en positiv känsla av 
företaget.  

Mjärdevi Science Park försöker också se till att sprida kunskap om internationella marknader. De 
tillhandahåller landsinformation och där ingår hur man bör agerar i en specifik kultur, att i Japan tar 
man alltid av sig skorna inomhus. Sådant är jätteviktigt. Det har också varit en hel del aktiviteter från 
universitetet inom området interkulturell kommunikation. En av professorerna jobbade mycket med 
Japan och Kina med sina studenter och han levererade en hel spännande och intressanta seminarier 
inom det här fältet. Den professorn var även på Mälardalens högskola, han hade en delad tjänst. Det 
är absolut en fråga som man har med sig ständigt, även i nära länder som Finland och Estland är det 
                                                            
68 Sten Gunnar Johansson, intervju, 2009-06-10. 
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viktigt. Det sker även kunskapsöverföring från de stora företagen. Inom ramen för 
seminarieverksamhet och annat tas det ofta in människor som har varit ute och jobbat så att det inte 
bara blir en akademisk produkt. Ericsson har till exempel medverkat i flera seminarier om Kina och 
andra länder. I det här sammanhanget är man väldigt öppen och hjälpsam, det finns en känsla att 
vilja hjälpa andra. Herr Johansson menar att miljön i parken präglas mer av samarbete än 
konkurrens. Man kan identifiera flera faktorer, dels situationen mellan äldre och yngre företag, dels 
de som är ute på samma marknad med samma eller liknande produkt eller tjänst. I första fallet är det 
definitivt så att många av de företag som gått igenom innovationssystemet, det vill säga använt sig av 
entreprenörsprogram, utvecklingsprogram, inkubator med mera har en känsla att de fått någonting 
värdefullt. De är därför väldigt välvilligt inställda till att ge något tillbaka och de frågar ofta om de kan 
hjälpa till. I andra fallet, i en konkurrenssituation, är det svårare att se. Det har dock konstaterats att 
även där vi har företag som tillverkar produkter som inte skiljer så mycket från varandra, samarbetar 
man ändå med varandra.  

”Det är min absoluta känsla att det är mycket mer samarbete än konkurrens. Det kan vara så att jag 
övertolkar till det positiva, men jag har ett flertal exempel på att så är fallet.” 

 

4.4 Internationella relationer  
 

69

”I och med vårt engagemang i den internationella organisationen IASP har Mjärdevi Science Park ett 
väldigt stort nätverk som är utnyttjningsbart”. 

Vilka utländska Science Parks Mjärdevi samarbetar med är en fråga som borde vara lätt att svar på, 
men så trivialt är det inte.  

Konkret dock med lite mer ordnat samarbete finns det några som man väljer att lyfta fram. En sådan 
är Hsinchu i Taiwan, som de haft en lång relation med, den går tillbaka till mitten av 90-talet. Hsinchu 
är en väldigt stor Science Park, då uppfattades den som en av världens största. Efter det är några 
Kinesiska parker som blivit gigantiskt stora, men de räknas efter en annan standard på något sätt. 
Men det är inte bara parkens storlek som är viktigt, det är mer komplext än så. Även om det är delvis 
en ny trend i branschen, det talas lite om Science Cities. Korea ligger långt framme när det gäller 
storlek.  I Korea har för övrigt Mjärdevi en annan samarbetspartner, som de inte har så mycket 
konkret ännu men man tittar på varandra. Andra mer konkreta samarbetspartner är Manchester 
Science Park som de anser ligger väldigt nära tankemässigt. Parken i Malaga har också blivit en 
intressant partner. Den parken specialiserar sig på lite av varje, en hel del IT, men de är väldigt 
duktiga på det där med EU. Det är så deras de har kommit riktigt nära varandra i sin relation, de 
önskar ha med Mjärdevi i en del EU-projekt. Andra parker som Mjärdevi jobbar med inom ramen för 
andra EU-projekt är Tallin Science Park. Sedan har man Rio de Janeiro i Brasilien, Parque Tecnológico 
do Rio, som de har utbyte med på olika sätt och det är något som kan bli riktigt intressant i 
framtiden. Det finns fler parker i Brasilien som parken i Linköping tittar på, men inte som de är igång 
med. Det är inte så många som de har nära samarbete med. En del kommer och går inom ramen för 
olika projekt. Men med de som nämnts finns det en god plattform att bygga på.  

                                                            
69 Sten Gunnar Johansson, intervju, 2009-06-10. 
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Det som dessa parker har gemensamt är olika saker, parken i Taiwan var en av de första som 
Mjärdevi kom att samarbeta med. Det var häftigt, de var väldigt stora och välkända. Hsinchu är 
extremt stora inom kretsutveckling och på senare år även det här med LCD-teknik.  

”Många av de företagsledare som arbetar i Hsinchu de har varit i Silicon Valley några år och sedan 
kommit tillbaka till Taiwan.” 

 De flesta av de stora kretsfabrikerna finns där. Det var en av de intressanta faktorerna i deras initiala 
samarbete, att det fanns möjlighet till volymproduktion där som en del av våra företag var i behov av 
att utveckla vidare. Sen fanns det också intressant investeringskapital och det påverkade givetvis.  

”De har i sin tur ett uttalat nätverk av parker i världen som de bjuder in med jämna mellanrum för 
gemensamma överläggningar och det betydde att vi med en gång fick en relation med Sophia 
Antipolis, en japansk, den där koreanska parken och några andra som kompisar. Det har blivit ringar 
på vattnet.” 

Det handlar mycket om personliga relationer. Det handlar initialt om att bygga tillit, det är den 
viktigaste förutsättningen för att det skall fungera. 

”Att man har förtroende för varandra är avgörande, finns inte det blir det ingenting.” 

Det är väldigt svårt att skapa förtroende utan det personliga mötet, man måste träffas. Annan form 
av kommunikation kan inte ersätta det personliga mötet. Man måste träffas trots avstånden. Korea 
har man närmat sig och Sophia är väldigt omtalade i den europeiska kontexten. Sophia var en av de 
första europeiska teknikparkerna, de firar 40-års-jubileum i år. De och Edinburg var först i Europa. 

Vi har ingen mall för hur val av samarbetspartners går till det, men  

”… i botten ligger att vi är här för våra företag. Det är viktigt att vi ser ett värde för våra företag i de 
relationer som vi bygger. Det kan vara så att det är en intressant marknad, ett intressant 
teknikområde för våra företag eller något annat som gör det intressant att ha en relation.”  

Det kan också vara som det var i Manchester-fallet, att man ser ett behov att utbyta erfarenhet kring 
att styra en Science Park. I det fallet var det dels att hitta en nod i UK för företagens skull men också 
att utveckla sig själva på ett smart sätt. Det har funnits ett personalutbyte med Manchester som har 
varit väldigt givande med täta kontakter och besök.  Det är svårt att hitta någon fort- och 
vidareutbildning för branschen, det finns egentligen inga fokuserade program av personal.  Därför 
använder man samarbetet med Manchester som en del i den processen, det vill säga att utveckla sig 
själva och inte bara parken som organisation. Till exempel har deras koordinator nyligen varit där i en 
vecka och arbetat tillsammans med de och samlat intryck och leveretat synpunkter på vad som är bra 
och på eventuella förbättringar. Den typen av signaler är jättebra, när man har någon utifrån som är 
med ett tag och som kan jämföra, mäta och komma med synpunkter.  

Kontakt med nya potentiella partners sker inte bara via existerande relationer. Man träffar många 
nya människor i IASP-sammanhang. Mjärdevi var visserligen med i IASP 1995, men hade inte stöt på 
Hsinchu där. I det fallet skrev deras VD till de och föreslog någon form av utbyte. Idag är det 
gigantiska konferenser och man måste göra sin egen agenda i förväg så att man vet vilka man måste 
träffa. Mjärdevi märker också att de är väldigt attraktiva att ha samarbete med, de får ständigt 
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förfrågningar om samarbete och utbyte på olika sätt. Många är delvis intresserade av samma saker 
som de själva, men många asiatiska parker vill bara att andra skall skicka dit våra företag. Det 
upplever de som väldigt tydligt och tycker det känns väldigt envägs.  

”Extremt är det med Kina, som bara vill ha tycker jag och inte ge så mycket som vi tycker att man ska 
ge för att det skall kallas utbyte. Därför har vi inte någon stark parkrelation med Kina, där arbetar vi 
på andra sätt kan man säga.”  

Det finns ett visst intresse för Hong Kong och Singapore, men vad gäller de relationer uttrycker 
respondenten att tiden får utvisa vad det blir av det. Det som gör Hong Kong intressant är att de är 
väldigt aktiva på den internationella arenan och att de till skillnad från Kina har ett system för 
rättigheter som känns tryggare, om man uttrycker det försiktigt. Hong Kong har ju en annan historia. 
Hong Kong gillar att beskriva sig som porten in till Kina, men personligen ser Sten Gunnar det inte på 
det viset. Det kan vara det, men många av våra företag är så pass professionella att de går direkt på 
Kina, om de så önskar. Hong Kong är intressant i sig, det satsas mycket resurser på forskning och 
utveckling i både Hong Kong och Singapore som är intressant. Det finns en annan fördel med 
angränsande noder, det bildas snabbt en svensk-koloni och den blir ganska påtagligt i den typen av 
städer. Det fenomenet blir inte lika tydligt i städer som Shanghai. Detta kan vara fördel, speciellt för 
mindre företag.   

Mjärdevi har ett antal samarbetsavtal i Asien, bland annat med Hsinchu och faktiskt några med 
kinesiska parker också. De kinesiska har tonat bort i ett ”jaså”. Det finns ett väldigt behov av avtal 
från den andra sidan. Svenskar har en mer pragmatisk syn på det där, man har inte behov av ett avtal 
för att samarbeta, med för de är det viktigt.  

”Själva underskriften är viktig, att man sitter uppradad och blir förevigad av massmedia är väldigt 
viktigt för dem. Men innehållet i de här avtalen är till intet förpliktigande skulle man kunna säga. Det 
handlar bara om att man skall utbyta erfarenheter som skall vara till gagn för företagen.” 

 Även vissa kanske skulle önska att avtalen var mer konkreta är det är svårt att göra det med den 
typen av organisationer som man faktiskt tecknar de här avtalen med. Enligt respondenten skulle det 
då behöva en ekonomisk relation, det man de inte och det vill man inte ha. Det är först när det 
ekonomiska incitament finns som man kan göra det mer konkret och ställa ömsesidiga krav. De här 
avtalen måste bli av mer allmängiltig karaktär och vara något slags fundament för en relation, sedan 
får man ta det därifrån. Dessutom är det så att formulering och underskrift av dessa avtal ofta sker 
väldigt tidigt i relationen. 

Vad beträffar olika former av utbyten som sker är det så att förutom kunskap, teknik och hur man 
driver en Science park handlar det också om att utveckla individer. Andra sätt att hålla igång 
samarbetet blir olika former av delegationsresor för att matcha företag.  

”Vi kom hem igår kväll från en övning i Helsingfors där vi matchade ett antal företag, sådant är 
väldigt intressant naturligtvis. Vi har olika former av organiserade matchningsövningar där vi har en 
grupp av företag som det läggs upp ett schema för.”  

Vidare menar respondenten att det är det viktigt att försöka komma åt intressanta investerare. Just 
från Taiwan har Mjärdevi haft en del investerare som har varit över och tittat noggrant på några av 
företagen. Det har inte blivit någon investering, men det har varit en punkt på agendan. För de 
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företag som är med på dessa aktiviteter blir resultatet ofta en ingång till en ny marknad. Det behöver 
inte handla om en etablering, men man får en uppfattning av hur marknaden ser ut, man kanske 
träffar kanske någon som man kan driva ett projekt tillsammans med, hitta någon utvecklingsinsats 
eller en agent. Det beror lite på hur det ser ut, men det kanske är mera så att det är vi som är ute och 
scannar av, att ta in och ta hem.  

Begreppen att dela risk och framgång känner sig respondenten inte riktigt hemma i när det gäller 
samarbeten, men man kan säga man sätter sitt varumärke i pant och därmed tas någon form av risk. 
Ibland kan till exempel vissa samarbeten vara politiskt känsliga, det är möjligtvis en annan risk. 
Felbedömningar av marknader och rekommendationer angående samarbetsparters åt parkföretagen 
skulle kunna uppfattas som en risk, men där måste man vara väldigt tydlig.  

”Vi kan peka och öppna dörrar, vi kan aldrig fatta beslut. Bolagen måste förstå och känna att 
besluten är helt och hållet deras. Trots det, indirekt är det ändå så att vi känner ansvar. I den 
internationella miljön måste vi på något sätt försöka kvalitetssäkra vissa saker, men vi kan 
omöjligtvis kvalitetssäkra företagen i andra Science Parks …”  

Mjärdevi Science Park upprätthåller relationer genom att försöker hitta partners som inte har behov 
att träffa oss en gång i kvartalet, det har man inte ekonomi till. Det går inte att åka världen runt och 
träffa folk hela tiden. Man måste därför hitta parters och människor att arbeta med som delar 
känslan av att man skall finnas till för varandra när det behövs. Det kan ta ett år, det kan ta tre år, 
men vi har ändå någon slags basrelation som fungerar. Så är det med Hsinchu, Sten Gunnar berättar 
att han träffade deras relativ nytillsatte ” direktör general” härom veckan på IASP världskonferens i 
USA. De sa till varandra att det var länge sen de träffades ordentligt. Men de känner ändå varandra. 
Även om han är ny som direktör har han varit med i organisationen och Sten Gunnar har träffat 
honom kanske tio gånger förut i olika sammanhang. Den nye direktören har gjort intern karriär, vilket 
är väldigt ovanligt i den organisationen eftersom det brukar vara politiskt tillsatt och de sitter i två till 
tre år för att sedan gå vidare.  

”Det räcker givetvis inte att bygga en relation på ett enda initialt möte. I den här branschen byts det 
dessutom folk kors och tvärs. Det är bara jag som suttit i snart hundra år känns det som. Det är 
väldigt mångfasetterat, en del är naturligtvis att ta till vara på de personliga mötena. Fånga de 
tillfällen som ges i olika sammanhang. Vi träffas på konferenser och annat, då måste man passa på, 
man behöver inte prata länge men man kan åtminstone tjoa på varandra.  Det tror jag är 
jätteviktigt.” 

Man utbyter även information, nyhetsbrev, broschyrer och kommunicerar sådant. Den typen av 
information varierar mycket, det är lite av varje, men i det mer kontinuerliga informationsflödet är 
det sådant som handlar om vad som händer och sker i parkmiljöerna. Exportrådet, ISA och andra 
sverige-representanter som är ute i världen kan även agera ambassadörer för Mjärdevi. 
Representanter av olika slag dyker upp i de här miljöerna ibland och då är det bra att de har 
informationen om att vi finns, så att vi kommer upp på deras agenda. Vissa gemensamma aktiviteter 
genomförs också. Det är flera organisationer som intresserar sig för den här typen av kontakter, på 
nationell nivå har Vinnova och Tillväxtverket och en del andra också internationella nätverk och de 
arrangerar också aktiviteter. Andra länder har i sin tur representanter i den här delen av världen. 
Hong Kong Science Park har en representant i Sverige som jobbar med att sälja 
etableringsmöjligheten. Det finns många möjligheter att hålla igång en relation. Mjärdevi Science 
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Park hade besök av Hong Kongs representant för några veckor sedan och denne signalerade då till sin 
uppdragsgivare att Sten Gunnar var på väg till IASP-konferensen i USA, de såg då till att leta reda på 
honom där och de hade ett litet samtal kring samarbetsmöjligheter. Det är också rätt vanligt att 
utländska ambassader och andra kommer till parken och pratar. Förutom personliga möten är 
respondentens uppfattning är att e-post fungerar väldigt bra. Att upprätthålla relationer via telefon 
fungerar inte alltid problemfritt menar respondenten och ger följande exempel:  

”… eftersom jag är president på den europeiska divisionen leder jag divisionens möten och skickade 
förra veckan upp ett antal frågor som skulle debatteras. Då var det en man från Grekland som 
kontaktade mig efteråt och meddelade att han inte pratar så bra engelska men att han skulle maila 
mig sina synpunkter. Liknande situationer uppstår ganska ofta. Jag anser att det är viktigt att 
individer är trygga i sitt kommunikationsmedel. I vissa fall kan det vara lättare att skriva än att tala.” 

Men visst blir det mer och mer IP-telefoni, menar respondenten, både röst och video. Det är ett 
väldigt ekonomiskt sätt att kommunicera. Video känns dock mera personligt, man bör nog ha tagit 
ett steg innan.  

”Sen tror faktiskt jag att för att dessa kommunikationshjälpmedel skalla fungera på ett bra sätt så 
måste man lära känna assistenterna, för det är där man hamnar, det är bara här i Sverige som vi är 
anorektiskt organiserade att man kan prata direkt med cheferna. Utomlands kan man inte det.” 

Man hamnar alltid hos någon annan och då måste de veta vem man är. Annars hamnar man där och 
kommer inte längre. Sten Gunnar berättar att han har en god vän i England som han skulle försöka 
kontakta härom veckan, han känner inte folket som jobbar runt honom och kom därför inte fram. 
Han kom inte ens igenom via e-post eftersom de hamnade hos en tant där.  Så är det ofta, och det är 
en faktor som man inte skall underskatta, menar respondenten. När herr Johansson är på besök 
hälsar alltid på de som sitter i rummet utanför, det är jätteviktigt menar han.  

”Jag har en annan sak, jag måste säga det. Jag tror att det är väldigt viktigt att ha en budgetpost som 
heter internationalisering. Annars menar vi inte allvar.” 

 Att sitta med flashiga broschyrer och prata om ”Soft Landing” och allt annat, men inte ha en 
budgetpost för internationalisering är rätt ”fånigt”. I Mjärdevis budget skiljer man på marknadsföring 
och internationella aktiviteter, men av totalbudget ligger det på cirka 5% på internationalisering. Det 
är resor, representation, broschyrer, hemsidor etc. 

Parken samarbetar med många nationella aktörer, men i det dagliga arbetet, av externa partners, 
utanför parknätverket är det Exportrådet som är den vikigaste. Tanken med alla relationer, både 
nationella och internationella, är främst att de skall gynna företagen i parken. Mjärdevi önskar 
tillhandahålla dörrar till nya marknader. Att underlätta för företagen att komma in, få kontakter och 
kunskap. Det känner Mjärdevi som en viktig del av sitt uppdrag. Det finns en annan orsak till det 
internationella arbetet, det ska man definitivt inte bortse från, det är att sätta parken och 
varumärket Mjärdevi Science Park på kartan. Det är viktigt att vara attraktiva när det blir tal om 
etableringar och samarbeten.  

”Vårt näringsliv måste ständigt förnyas och en del av den förnyelseprocessen tror vi, och menar på 
allvar, handlar om internationella etableringar. Det ger energi inom många områden, jag får även 
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personligen energi av mina relationer på den internationella arenan. Det ger hela tiden nya tankar 
och det spetsar tillvaron.” 

    

4.5 Värde och hantering av relationer 
 

70

”Men det blev aldrig bra. Jag har funderat mycket på det, gjorde det då och även senare. En av 
orsakerna var begränsad språkkompetens. Sen ville vi mer än de. De hade mer den kinesiska 
inställningen att vi skulle skicka dit företag, men vi ville ha ett utbyte och få igång en process. Men 
det blev aldrig bra, idag har vi ingen som helst relation längre.”  

Om ett samarbete anses vara framgångsrikt eller inte är väldigt mycket upp till var och en att 
bedöma anser respondenten. När Mjärdevi Science Park började bygga det som senare skulle komma 
att kallas systerparknätverket tänkte man att det vore väl rätt smart att börja på någon form av 
närmarknad, för att känna sig lite för. Det inleddes en sökprocess i Tyskland och en tysk konsultfirma 
anlitades för att ”scanna” av den tyska marknaden. Man fick från konsultfirman tre förslag. Dessa tre 
besöktes och studerades närmare. Efter det valde man att ”gå i säng” med teknikparken i Frankfurt. 

Idag har vi partners och kontakter på andra håll i Tyskland, i Berlin och Heidelberg bland annat.  

”Frankfurt blev dock ett misslyckande, vi upplevde inget värde. Det är känsla jag hade, jag tror att det 
är den känslan hos de som arbetar med sådana frågor som styr. Det är en själv som måste bedöma 
vad som är värde eller inte värde.” 

Det är klart att man kan tycka att om man byter företag med varandra är bra, men det behöver inte 
vara framgångsrikt. Tiden är viktig i sammanhanget, ett samarbete under längre tid signalerar 
framgång, annars hade man ju dragit ned rullgardinen. Det fanns en annan faktor annan än 
relationen oss i mellan som var avgörande.  

”Vi hade i vår naivitet inte riktigt pejlat av vad våra företag ville, det visade sig sen att Tyskland var 
nästan en hemmamarknad för många av våra företag. Vi trodde inte det, vi trodde att det fanns ett 
större behov. Det är det en stor skillnad mellan norra Europa jämfört med Asien där det finns ett stort 
behov av dörröppnare och kontaktverksamhet.” 

Manchester kanske talar emot det här resonemanget, men upplever man ett värde någonstans i 
processen så fyller samarbetet en funktion. Mjärdevi tittar ofta på vilka andra samarbeten en 
potentiell partner har och vad de kan få för mervärde. På det sättet använder man referenser, både 
för förtroende och kontrollera andras nätverk. Men det räcker inte att bara läsa den typen av 
information, menar respondenten, man måste kolla upp det genom att prata med någon. 

”Vi fick en inbjudan att vara med i ett europeisk Soft Landing nätverk där det stod med massor av 
tunga namn i deras broschyr. Det visade sig att Manchester stod med och där, det första jag gjorde 
var att ringa till de och fråga vad de tyckte och de sade att de inte skall vara med i det där i 
fortsättningen för det hade inte gett någonting.” 

                                                            
70 Sten Gunnar Johansson, intervju, 2009-06-10. 
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Det var bra att veta och det är bra att få en annans syn på saker och ting, men för att kunna göra det 
krävs att man känner folk, att maila eller ringa till någon helt okänd person ger ingenting.     

Att hantera konflikter i ett samarbete har Mjärdevi inte behövt göra, de har inte haft den typen av 
problem enligt respondenter. I frankfurt-fallet tonade relationen bort. Det är kanske så det löser sig, 
att det till slut blir en ickefråga. Sten Gunnar ger dock ett exempel på en aktivitet som inte blev så 
lyckad. Det var med ett företag från Norrköping som ville använda sig av Mjärdevis kontakter för att 
de skulle göra ett studiebesök i Taiwan och ville träffa intressanta företag. Hsinchu kontaktades och 
ombads att ordna fram ett besöksprogram för en dag. De lade ned en hel del kraft och fixade fram 
ett elegant program.  Men sedan meddelade det intresserade företaget att de inte kunde göra den 
här resan, några månader senare var de i konkurs. Det satte herr Johansson i en svår situation, där de 
hade utnyttjat hans relation på ett sätt som inte blev så bra. Han tog tag i det på direkten och ringde 
och förklarade situationen och sa att han var ledsen att det blivit på det sättet.  Kontaktpersonen på 
Hsinchu visade sig förstående för det inträffade, även om denne också tyckte att det var ledsamt 
eftersom de lagt ned en hel tid och tyckte det var ett intressant svenskt företag.  

Om en samarbetspartner önskar lämna relationen lägger man det bara åt sidan och eventuella avtal 
förnyas inte. Men i vanliga fall vårdar vi naturligtvis våra relationer, följer upp och ser över våra 
samarbeten. I fallet med Manchester har man den frågan uppe på agendan ganska ofta.  
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5 Analys 
Analysen är uppdelad i fyra delar; nationers konkurrensfördelar, nätverksbaserad relationsmarknads-
föring, företagsnätverk och nätverksmodellen för internationalisering 

 

5.1 Nationers konkurrensfördelar 
 

”Inom Image Processing är man outstanding skulle jag vilja säga. När vi drog igång Mjärdevi 1984, 
redan då var det området stort... Då fanns det två ställen i världen man pratade om i samma 
andetag, det var Linköping och Standford.”71

 

 

Denna första del av analysen tar avstamp i Porters teori om nationers konkurrenskraft. Alla analyser 
som begränsar sig till modeller är egentligen mentala tvångströjor eftersom de alltid är förenklingar 
av verkligheten. I vissa fall blir det mer uppenbart än i andra. Porter skriver att en nations 
konkurrensfördelar skapas och bevaras av företag genom lokala processer, men samtidigt menar han 
att för att uppnå en hållbar långsiktig konkurrensfördel måste företag ha en global strategi och agera 
på flera marknader samtidigt. Jag anser att han med detta antyder att en nations konkurrensfördelar 
idag inte låter sig beskrivas enbart av lokala processer, det internationella perspektivet är kanske 
minst lika viktigt. 

Globalisering är tyvärr ett kidnappat ord idag. För många människor har begreppet fått en väldigt 
negativ laddning tack vare att vi tillåter stora internationella företag endast agera, vad jag skulle 
kalla, vinstmaximerande monster. Det är hög tid att börja ge ordet globalisering fler positiva 
associationer. Akademin, Science Parks, kloka politiker och företag som satsar långsiktigt, på en 
hållbar utveckling som kan bidra till en globalisering som har som utgångspunk att relationer bör 
baseras på ömsesidigt förtroende och utbyte mellan individer med lika värde, oavsett nationalitet. 
Jag förstår att det kan uppfattas kontroversiellt att föreslå att sudda bort nationsgränser från 
världens kartor, en och annan politiker skulle bli väldigt upprörd, och därför begränsar jag mig till att 
föreslå ett vidgat synsätt: 

I det nya kunskapssamhället skapas och bevaras en regions tillväxt och konkurrensfördelar av 
innovativa individer som samarbetar och lär sig genom interpersonella, organisatoriska, lokala, 
regionala, nationella och globala processer.  

I en allt mer global värld är det få kunskapsföretag som kan ta sig lyxen att börja med att endast 
verka lokalt. Respondenten menar att det aldrig är för tidigt at börja arbeta internationellt, Sverige 
har en för liten marknad, en Science Park bör öppna möjligheterna för internationalisering omgående 
för de flesta företagen.  

Förutom att tjäna sina företag arbetar Mjärdevi Science Park med internationella frågor för att stärka 
regionens tillväxt och på så sätt bidra till nationens konkurrensfördelar och välstånd. Det gör de 

                                                            
71 Sten Gunnar Johansson, intervju, 2009-06-10. 
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genom att agera som en av tre huvudaktörer i innovationssystemet, de andra två är kommunen och 
universitetet.  

Porter beskriver en nations konkurrensfördelar som ett system bestående av de fyra faktorer. Nedan 
kommer att gå igenom alla fyra faktorer och relatera Mjärdevis verklighet till denna modell. 

Besläktade och stödjande branscher 

Respondenten ger flera exempel på regioner i världen som utvecklat en stark internationell 
konkurrens- och attraktionskraft. Det mest kända är givetvis Silicon Valley, inom IT och elektronik, 
men ett annat exempel är Taiwan med sin kretstillverkning och LCD-teknik. Mjärdevis 
konkurrensfördelar finns inom områdena bildanalys, telekommunikation och signalbehandling, 
fordonssäkerhet samt affärssystem. Redan innan Mjärdevi Science Park statades 1984 var bildanalys 
ett starkt kompetensområde i näringslivet och på Linköpings universitet. Fordonssäkerhet å andra 
sidan är ett exempel på ett relativt nytt område som växt fram. Verkligheten är levande och 
föränderlig, det innebär att det som händer i ett angränsande område kan växa sig starkt och bli ett 
konkurrenskraftigt profilområde. 

Porter understryker och poängtera att inget land kan eller kommer vara ledande i samtliga områden. 
Detta tas även upp som en viktig aspekt vad gäller företagens kärnkompetens, Prahalad och Hamel 
påpekar att det krävs starkt fokus eftersom det inte är möjligt ens för ett stort företag att vara 
världsledande i mer är 5-6 kärnkompetensområden. Respondenten ger uttryck för liknande tankar 
när han säger ”vi kan inte vara världsbäst på allt, man måste faktiskt begränsa sig, det är en 
självbevarelsedrift.”72

Faktormarknad 

 

Exempel på den regionala specialiserade faktormarknaden är att Linköpings universitet utbildar 
kompetenta och duktiga individer, allt från kandidater till forskare. Detta sker inom flera områden, 
inom vissa områden är man världsledande. Respondenten talar vid flera tillfällen om vikten av 
forskning, bland annat berättar han att universitetets visionsarbete är väldigt viktigt eftersom det är 
så det lokala näringslivet kommer att se ut i framtiden. Universitetets styrka är Mjärdevis styrka, en 
av de starka attraktionskrafterna med parkmiljöer är närheten till och samarbetet med universiteten. 
Det är därför inte alls förvånande att rektorn för Lindköpings universitet sitter i Mjärdevi Science Park 
AB:s styrelse.  

Företagsstrategi, struktur och rivalitet 

Att det på ett begränsat geografiskt område finns en hög koncentration av företag som verkar inom 
ett fåtal områden gör att det uppstår både samarbete och konkurrens. I Mjärdevi finns det idag cirka 
250 företag på en area på 190 000 kvadratmeter, 5 800 individer med specialkompetens inom främst 
tre huvudområden. Detta är ett bra exempel på det som Porter kallar för kluster med internationell 
konkurrenskraftiga branscher. Respondenten bekräftar att det förekommer både konkurrens och 
samarbete mellan företagen, men han tror att miljön präglas mer av samarbete. Samarbete sker av 
olika anledningar och mellan olika typer av företag, ett exempel är äldre företag som tagit del av 
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innovationssystemet hjälper ofta yngre företag och detta sker även om de på konsumentmarknaden 
anses vara konkurrenter. Detta är enligt Porter väldigt positivt, eftersom samarbete och 
informationsflöde mellan företagen i sådana kluster leder till en självförstärkande effekt i systemet. 

 

Efterfrågevillor 

Respondenten talar nästa inte alls om efterfrågan. Anledningen till detta kan vara att det inte ställdes 
några direkta eller indirekta frågor om just det specifika ämnet. Det kan också vara så att med så 
många företag är det väldigt svårt att ha detaljerad företagsrelaterad information om till exempel 
efterfrågan. Det enda som nämns i intervjun om efterfrågan är att parkens tjänster är 
efterfrågestyrda och att Mjärdevi ser företagen där som sina kunder samt att parken inte bedömer 
sina bolags affärsidéer, det är marknaden som skall avgöra vad som går och inte går menar Sten 
Gunnar.  

Internationella konkurrenter, partners och kunder 

Både Porter och Prahalad och Hamel tar upp vikten av den internationella dimensionen, men dessa 
variabler och mönster analyseras längre fram, istället får det fungera som en övergång till nästa del 
av analysen som handlar om närverksbaserad relationsmarknadsföring. 

 

5.2 Nätverksbaserad relationsmarknadsföring 
 

”I och med vårt engagemang i den internationella organisationen IASP har vi ett väldigt stort nätverk 
som är utnyttjningsbart.”73

 

 

En frekvensanalys av intervjumaterialet visar hög frekvens av ord som, direkt eller indirekt, kan 
härledas till forskningsområdet relationsmarknadsföring och affärsnätverk. En intressant iakttagelse 
är att respondenten bör anses känna en väldigt stark och personlig relation till verksamheten, ordet 
”vi” förekommer hela ett hundra nittio gånger, ”Mjärdevi” fjorton gånger. I litteraturen om 
företagsnätverk förekommer ofta det engelska begreppet ”focal”, det är uppenbart i detta fall att 
fokus i studien av detta nätverk ligger på aktören Mjärdevi Science Park. Andra vanligt 
förekommande ord i innehållsanalysen är; relation, träffas, kontakter, tillit, samarbete och nätverk. 
Sten Gunnar nämner dessa ord mellan fyra och nio gånger vardera under intervjun.  

Specifika fynd i studien vad gäller nätverk stämmer väl med Möller och Halinens generella 
observationer. Att det finns väsentliga skillnader beroende på hur en aktör i ett nätverk ser på och 
hanterar utbyte, relationer med konsumenter skiljer sig mycket från relation med andra 
organisationer. Inte förvånande tyder även meningsanalysen att Mjärdevi Science Park främst har 
utbyte med andra organisationer, speciellt när vi observerar verksamheten ur ett internationellt 

                                                            
73 Sten Gunnar Johansson, intervju, 2009-06-10. 
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perspektiv. Dessutom präglas Mjärdevis relationer av hög komplexitet och av att deras arbete sedan 
länge är relation- och nätbaserat. Vikten av förtroende och engagemang i relationer förs bland annat 
fram av Morgan och Hunt. Även om fokus låg på relationen mellan organisationer är det ofrån-
komligt att respondenten ibland även glider in relationen mellan individer i organisationerna.  
Forskningsområdet relationsmarknadsföring och affärsnätverk visar även att en av de grundläggande 
byggstenarna i ett nätverk är bandet mellan två aktörer, den så kallade dyaden. Nätverksanalysen 
kommer därför börja där, i det som framkommit utmärkande i relationen mellan Mjärdevi Science 
Park och andra aktörer.   

Förtroende och ömsesidighet 

Sten Gunnar uttrycker vid flera tillfällen att initialt handlar det om att bygga förtroende, att det är 
den viktigaste förutsättningen för att relationer skall fungera. Ord som kan förknippas med attraktion 
förekommer ofta under intervjun. Till exempel berättar respondenten stolt att de märker att de är 
väldigt attraktiva att ha samarbete med, att de får ständigt förfrågningar om samarbete och utbyte. 
Temat attraktion återkommer också när vi samtalar om anledningarna till deras internationella 
arbete. Mjärdevi Science Park vill sätta sitt varumärke på kartan, de vill vara attraktiva när det blir tal 
om etableringar och samarbeten. Förtroende och attraktionskraft måste dock vara ömsesidig, annars 
är det svårt att bygga en bra relation.  

Personlig och informell relation 

Det personliga mötet är centralt. Den personliga relationen är viktig eftersom det är via denna som 
informationsutbyte sker. Det är centralt att identifiera så kallade ”gate keepers”, utan de får man 
inte access till information. I den nya kunskapsekonomin är det viktiga inte den kunskap 
organisationen har, det essentiella är den kunskap som finns att tillgå via organisationens relationer. 
Sten Gunnar menar att det ofta kan vara bra att kolla upp saker och ting någon annan, men för att 
kunna göra det krävs en personlig relation. Att skriva eller ringa till någon helt obekant ger ingenting. 
Den informella relationen tycks vara mer betydelsefull än den formella i dessa sammanhang. 
Respondenten beskriver att Mjärdevi till exempel har en pragmatisk syn på samarbetsavtal, de har 
inte behov av avtal för att samarbeta, men i andra kulturer kan det vara väldigt viktigt. 

Långsiktighet 

Respondenten tror att tid är viktig, förutom ömsesidigt förtroende och utbyte som redan nämnts. Ett 
samarbete under längre tid signalerar framgång och att det handlar om en värdefull relation. I 
forskningen i relationsmarknadsföring finner man ofta parametern tid eller långsiktighet och det är 
kanske inte så konstigt, det är nog även de flestas personliga erfarenhet att förtroende och närhet i 
mänskliga relationer bland annat är starkt förknippade med den tid som parterna väljer att investera 
i relationen. Exempel på motsatsen till långsiktighet kan observeras i fallet med Mjärdevis erfarenhet 
av parker i Kina. Mjärdevi Science Park har trots ingångna samarbetsavtal inte någon stark 
parkrelation med Kina eftersom man upplever att kineserna bara vill ha och ger inte så mycket som 
krävs för att det skall kunna kallas utbyte. Svåra problem eller konflikter i relationen med en partner 
verkar dock inte vara vanligt förekommande i Mjärdevis fall. Att utveckla kunskap kring hantering av 
sådana situationer har därför inte varit nödvändig. Försök till en relation självdör om parterna inte 
upplever att det finns något värde, de tonar bort, de läggs bara åt sidan och eventuella avtal förnyas 
inte. 
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5.3 Företagsnätverk 
 

Som verktyg för att analysera relationerna och klassificera dem används nätverksperspektivets 
aktörsband, aktivitetslänkar och resursbindningar utvecklade av Håkansson och Snehota. 

 

5.3.1 Nätverksaktörer 
 

”Det är så att flera organisationer intresserar sig för den här typen av kontakter, på nationell nivå har 
Vinnova, Tillväxtverket och andra också internationella nätverk och de arrangerar möten. Hong Kong 
Science Park har en representant i Sverige som jobbar med att sälja etableringsmöjligheten. Det är 
också rätt vanligt att utländska ambassader och andra kommer hit och pratar.”74

 

 

Kategorier 

Frekvensanalys av intervjumaterialet visar att aktörerna kan delas in i följande huvudkategorier: 

• Företag 
• Forskningsinstitutioner 
• Ideella organisationer 
• Individer 
• Investerare 
• Myndigheter 
• Science Parks 

Aktörer 

Nedan följer tre listor på aktörerna sorterade i frekvensordning: 

Science Parks 

Mjärdevi, Hsinchu, Hong Kong, Manchester, Malaga, Rio de Janeiro, Singapore och Tallin.  

Andra aktörer 

Människor, universitetet, IASP, Europa, Exportrådet, investerare, Sectra, Motorola, Autoliv, 27M, 
ambassader, Vinnova, Tillväxtverket, entreprenör, forskare och rektor.  

Länder och regioner 

Kina, Hong Kong, Sverige, Taiwan, Tyskland, Asien, Japan, Silicon Valley, Australien, Linköping, 
Baltikum och Helsingfors.  

                                                            
74 Sten Gunnar Johansson, intervju, 2009-06-10. 
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Närhet 

Ord i frekvensanalysen ger i fallet med aktörerna möjligtvis en indikation på hur starka eller svaga 
banden mellan Mjärdevi Science Park har till de olika aktörerna. Men det är inte fullt så enkelt,  
både Hsinchu och Hong Kong har hög frekvens, men det är bara en av de som Mjärdevi har en lång 
och nära relation med. Hong Kongs höga frekvens har en annan förklaring, nämligen att de är just nu 
en väldigt intressant potentiell samarbetspartner och det är istället därför de nämns så ofta. 
Respondenter använder uttrycket ”på gång” vid flera tillfällen, han säger till exempel:  

”Vi är också på gång med Singapore. Det som gör Hong Kong intressant är att bland annat att de är 
väldigt aktiva på den internationella arenan och att det sker mycket intressant forskning och 
utveckling där.”75

 

 

5.3.2 Nätverksaktiviteter 
 

”Sedan jobbar vi mycket med att skapa mötesplatser. Det tycker jag är centralt för en parkmiljö.”76

 

  

Att kontinuerligt arbeta med att upprätta relationer med olika aktörer anses vara väldigt centralt 
både av forskare och av respondenten. Initialt är det är viktigt att träffas, men det räcker naturligtvis 
inte att bara träffas en gång. Det går inte att bygga relationer på ett enda möte. Relationer måste 
underhållas. Människor som arbetar på Science Parks runt om i världen träffas på olika aktiviteter, 
och det gäller att ta tillvara på de tillfällen som ges. Det är ofta små detaljer som är avgörande, det är 
till exempel jätteviktigt att hälsa. Det är även betydelsefullt att stifta bekantskap med människor som 
finns i nyckelpersoners närhet. Respondenten berättar till exempel att när han besöker chefer på 
andra Science Parks runt om i världen hälsar han alltid på assistenterna som sitter i rummet utanför, 
det är ofta hos de man hamnar när man sedan försöker nå någon i deras organisation via e-post eller 
telefon. Låt oss titta närmare på vilka aktiviteter som Mjärdevi engagerar sig i, följande nätverks-
aktiviteter har identifierats: 

Arbete i projekt 

Mjärdevi Science park är delaktiga i flera projekt. Arbete i olika projekt är till exempel det som gjort 
att Mjärdevi och Malaga Science Park har kommit riktigt nära varandra. Andra parker som de jobbar 
med inom ramen för EU-projekt är Tallin Science Park, det projektets syfte är att skapa ett Soft 
Landing nätverk. Projekt är vanligt förekommande i deras verklighet, samarbetspartners kommer och 
går inom ramen för olika projekt. 

 

 

                                                            
75 Sten Gunnar Johansson, intervju, 2009-06-10. 
76 Sten Gunnar Johansson, intervju, 2009-06-10. 
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Arbete hos andra  

Respondenten berättar vid upprepade tillfällen att de har ett viktigt samarbete med Manchester 
Science Park där man haft ett personalutbyte som varit väldigt givande med täta kontakter och 
besök. Detta är ett intressant exempel på erfarenhetsbaserat lärande och kunskapsspridning i ett 
internationellt nätverk. Jag har tidigare läst en hel del om asiatiska företag, en vanlig strategi är att 
skicka ut medarbetare ut i världen för att hämta hem information, erfarenhet och ny kunskap (bland 
annat i texter av Ouchi och Nonaka). Det var därför inte överraskande när Sten Gunnar berättar att 
många av företagsledarna som arbetar i Hsinchu idag de levt och arbetat i Silicon Valley i några år för 
att sedan flytta tillbaka till Taiwan. 

Konferenser 

Det är enligt respondenten inte vanligt att upprätta relationer via så kallade kalla kanaler. Istället 
träffar man nya människor via referenser, oftast i IASP-sammanhang. IASP anordnar idag gigantiska 
globala konferenser. De organiserar också en hel del konferenser och aktiviteter inom ramen för de 
olika divisionernas arbete, divisionerna är geografiskt uppdelade. 

Delegationsresor och studiebesök 

Andra aktiviteter är olika former av delegationsresor som arrangeras tillsammans med företag, till 
exempel för matchmaking som innebär att man ser till att företag får möjlighet att lära känna 
varandra. Mjärdevi Science Park organiserar även studiebesök för företag som vill besöka andra 
parker och på så sätt träffa och komma i kontakt med intressanta företag. 

Seminerier 

Man organiserar också en hel del informationsseminarier i olika ämnen. Vissa handlar om 
internationella frågor, länderinformation och interkulturell information. Inom ramen för seminarie-
verksamhet tas det ofta in människor som har varit ute i världen och jobbat, detta för att det inte 
bara ska bli en akademisk produkt. Ericsson har till exempel medverkat i flera seminarier om Kina och 
andra länder. Det har också varit en hel del aktiviteter från universitetet inom det området. En av 
professorerna där har levererat en hel del spännande och intressanta seminarier som handlar om att 
göra affärer i en allt mer globaliserad och mångkulturell värld.  

 

5.3.3 Nätverksresurser 
 

”Förutom kunskap, teknik och hur man driver en Science park på ett bra sätt handlar det om att 
utveckla individer på något sätt.”77

 

 

                                                            
77 Sten Gunnar Johansson, intervju, 2009-06-10. 
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Först några kommentarer angående resultaten från frekvensanalys. Den visar att de främsta 
resurserna verkar vara teknologi och kunskap av olika slag. Det som kan bedömas vara 
internationella konkurrensfördelar i nationalekonomiska kontexter är i ett nätverkssammanhang en 
så kallad resurs. Detta innebär att parkers profilområden, universitetens forskning, företagens och 
individers kunskap är betydelsefulla resurser. Orden ”information” och ”utbyte” används ofta av 
respondenten. Informations- och kunskapsutbyte mellan aktörerna i deras nätverk bör anses vara av 
stor betydelse. Även om ord som investering och investerare inte förekommer ofta i det data som 
studerats i denna studie anser jag att kapital är en essentiell resurs för tillväxtsföretag. Om man 
lägger till resultatet från meningsanalysen framträder en lista på följande viktiga resurser i parkens 
nätverk: 

• Erfarenhetsbaserad kunskap 
• Inspiration 
• Kapital 
• Objektiv kunskap 
• Teknologi 

I forskningen om företagsnätverk, bland annat Håkansson och Snehota, är kapital en av de viktiga 
resursparametrarna som studeras eftersom många av aktiviteterna i samarbeten kräver gemen-
samma investeringar. I samarbete mellan företag finns det dessutom en annan försvårande 
omständighet, den har att göra med företagens kärnkompetens. Det är otroligt viktigt för företag att 
ständigt vara innovativa och på så sätt utveckla sin kärnkompetens intern och externt, bland annat 
genom samarbete, men samtidigt eftersom den kompetensen extremt värdefull måste företag 
skydda den från att hamna i händerna på potentiella konkurrenter. Alltså, kapital och intellektuella 
rättigheter försvårar samarbete mellan företag. Men, jag vill understryka att i de flesta fall verkar det 
inte finnas någon ekonomisk relation mellan Science Parks och i den akademiska forskningens värld 
delar man med sig obekymrat av kunskap och kompetens. Dessa faktorer underlättar samarbete i 
akademiska nätverk, men samtidigt, företagen är en betydelsefull aktör i parkernas nätverk och jag 
anser att det är väldigt viktigt att beakta att dessa viktiga skillnader existerar. Skillnaderna som här 
lyfts fram mellan näringsliv och akademi kan ses som hot och möjligheter för det kunskapssamhälle vi 
önskar bygga. 

 

5.4 Nätverksmodellen för internationalisering 
 

5.4.1 Åtagande och lärande i internationella nätverk 
 

”I botten ligger att vi är här för våra företag. Det är viktigt att vi ser ett värde för våra företag i de 
relationer som vi bygger. Det kan vara så att det är en intressant marknad, ett intressant 
teknikområde för våra företag eller något annat som gör det intressant att ha en relation.”78

                                                            
78 Sten Gunnar Johansson, intervju, 2009-06-10. 
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Ett viktigt budskap i Prahalad och Hamels artikel är att ledarskap som bygger på kärnkompetens 
handlar om att identifiera, vårda och använda den kärnkompetens som gör tillväxt möjlig. 
Organisatoriskt är det viktigt att det finns en kultur och infrastruktur där denna kompetens kan få 
flöda fritt mellan delar av organisationen, regioner och länder. Men, titeln ”The Core Competence of 
the Corporation” gör klart att artikeln handlar om företag. Är teorierna tillämpbara även på andra 
organisationer? Det är min övertygelse att så är fallet eftersom effektivt lärande i en Science Parks 
nätverk kräver en liknade ledarskaps- och organisationsfilosofi som den Prahalad och Hamel 
förespråkar.  Dessutom finner man i deras teorier en intressant gemensam nämnare för Science 
Parks som organisationer och deras företag, båda är betjänta av effektiva lärandeprocesser som 
bygger på kärnkompetenser.  

Manchester Science Park är en samarbetspartner som respondenten nämner vid flera tillfällen. 
Mjärdevi har en speciell och nära relation till Manchester eftersom man utbyter kunskap om själva 
parkverksamheten, bland annat genom personalutbyte. I denna studie har det inte undersökts vilka 
Manchesters profilområden är, men de ligger väldigt nära tankemässigt, enligt respondenten. Detta 
är ett väldigt bra exempel på åtagande och lärande i internationella nätverk. Dessa två organisationer 
har etablerat en relation som båda är engagerade i och vårdar, man investerar i relationen, lär sig av 
varandra och upplever ett stort värde. De kom i kontakt med varandra genom deras deltagande i den 
globala organisationen IASP, det vill säga via ett nätverk.  

Parken i Malaga har också kommit att bli en intressant partner för Mjärdevi. Malaga har väldig god 
EU-kunskap och det är så de båda parkerna kommit varandra riktigt nära. Malaga önskar ha med 
Mjärdevi i en del EU-projekt. Respondenten berättade inte hur den relationen började, men att IASP 
har sitt internationella huvudkontor i den spanska staden Malaga är nog inte ovidkommande. Detta 
är ytterligare ett exempel på ett åtagande med syfte att lära av varandra.   

I fallet Manchester stämmer ordspråket ”lika barn leka bäst” mycket väl på deras relation, att de 
ligger nära tankemässigt verkar vara en viktig faktor och förutsättning för relationen. Samarbetet 
med Malaga verkar istället bygga mer på olikheter och komplementerande erfarenheter och kunskap. 
Dynamiken mellan likheter och olikheter är viktigt i mellanmänskliga sociala relationer och det är 
därför inte förvånande att denna går att observera även mellan aktörer i ett nätverk.    

Johanson och Vahlne anser att åtagande och lärande även har stor inverkan på internation-
aliseringsprocessen i innovativa miljöer rika på entreprenörer. Erfarenhetsbaserat lärande präglar 
internationaliseringsprocessen även i den nya nätverksmodellen. Håkansson och Snehota visade att 
aktörer i ett nätverk måste ta varandras intressen i beaktande när de agerar eftersom de har en 
gemensam framtid. Det kan konstateras att när Mjärdevi Science Park utformar sina strategier och 
genomför dessa tar de hänsyn till parkföretagen och sina partners. Mjärdevi utbyter kunskap med 
många aktörer i sitt nätverk. Ett nätverk som inte ser till nationella gränser, ett nätverk med aktörer 
på lokal, regional, nationell och global nivå. Denna studie visar att Mjärdevi under årens lopp tagit till 
sig och utvecklat ett nätverksbaserat arbetssätt i vilket man finner goda exempel på partner-, 
relations- och samordningslärande.  
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Baserat på intervjun, litteraturstudien och annan sekundärdata har en bild växt fram som illustrerar 
hur åtagande, kunskap och lärande hänger samman med internationaliseringsprocessen för 
entreprenöriella och innovativa företag och organisationer, se fig. 5.1. 

 

 

Figur 5.1: Integrerad modell. Egen illustration, baserad på empiri från denna studie och teorierna i 
Johanson och Vahlne (1977),  Johanson och Vahlne (2003), Håkansson och Snehota (1995). 

 

5.4.2 Inträde på utländska marknader via nätverk 
 

”Vi är väl på gång lite med Hong Kong i och för sig, men vi får se vad det blir av det. Vi är också på 
gång med Singapore.”79

 

 

Porter anser att en organisation bör aktivt och metodisk söka de mest kapabla internationella 
konkurrenterna och göra de till motivationskraft för företaget, hitta samarbetspartners som är 
internationellt ledande och utmana sig själv genom att skaffa de kunder och marknader som är mest 
krävande. Enligt Johanson & Vahlne är det enda sättet att lära sig något om okända nätstrukturer att 
interagera med en eller flera av nätets aktörer och därigenom få dem att avslöja detaljer om hur 
starka och sammankopplade deras relationer verkligen är. 

Mjärdevi Science Park har haft en lång relation med Hsinchu Science Park i Taiwan, ett samarbete 
som går tillbaka till mitten av 90-talet. Trots att Mjärdevi var medlemmar i IASP redan på den tiden 
upprättades inte relationen med Hsinchu via IASP. Respondenten skrev ett brev till deras VD och 
föreslog någon form av utbyte. Hsinchu var väldigt stora och kända på den tiden, det var då världen 
största Science Park och hade ett eget stort nätverk av parker i världen som de bjöd in med jämna 
mellanrum för gemensamma överläggningar. På så sätt fick Mjärdevi med en gång en relation med 

                                                            
79 Sten Gunnar Johansson, intervju, 2009-06-10. 
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Sophia Antipolis i Frankrike och några andra som kompisar, en japansk, en koreansk och några andra. 
Sedan dess har Mjärdevis nätverk av systerparker växt, eller som herr Johansson så poetiskt uttryckte 
det … ”det har blivit ringar på vattnet”. 

Efter det första samarbetet i mitten av 90-talet har antalet relationer ökat, via referenser och möten 
som uppstår vid internationella aktiviteter i nätverket. Mjärdevi har den senaste tiden initierat en del 
nya samarbeten och några är på gång. Med parken i Rio de Janeiro sker utbyten på olika sätt och det 
kan bli mycket mer i framtiden, menar respondenten. Det finns också några andra parker i Brasilien 
som Mjärdevi tittar på. Brasilien är intressant av flera skäl, de är duktiga inom flera tekniska områden 
och det är en stor marknad under stark tillväxt.  

Enligt Johanson & Vahlne och deras nätverksmodell finns flera vägar för inträde på en utländsk 
marknad. Det finns inget i denna studie som tyder på att samma gäller Science Parks på det sätt som 
beskrivs i modellen. Visst kan det vara så att processen kan initieras av en annan aktör i nätverket 
och naturligtvis kan de initiala kontakterna ske via olika människor, men här finns nog en stor skillnad 
mellan företag och statliga/kommunala organisationer. Däremot, för de flesta företagen i Mjärdevi 
stämmer troligtvis detta och det är viktigt att Mjärdevi tänker på och försöker identifiera alla dessa 
möjliga vägar för inträde åt sina företag. 

 

5.4.3 Expansion på utländska marknader via nätverk  
 

”Vi tittar ofta, även om vi inte hanterar en ny partner i månaden, men när vi gör det tittar vi på vilka 
andra samarbeten de har… det är värdefullt helt klart.”80

 

 

I litteraturen går det att finna generella beskrivningar på vad internationell expansion kan vara ett 
resultat av, matchning för expansion bör enligt Johansson och Vahlne bygga på likhet. Chen och Chen 
skriver att företag även utvecklar andra relationer som förväntas stödja deras strategiska relationer. 
En strategi baserad på nätverksmodellen är att vara engagerade i att bygga upp nätstrukturer som 
omger och stödjer strategiska relationer utan hänsyn till landets gränser, men Johansson och Vahlne 
menar också att det finns ingenting i nätverksmodellen som sådan som säger någonting om vilka 
länder en sådan expansion kommer att leda till. Denna till viss del oförutsägbara och okontrollerade 
expansion är intressant eftersom det inte rimmar speciellt väl med traditionella strategiskolor som 
bygger på en mer deterministisk filosofi där man anser sig kunna se in i framtiden bara man har 
tillräckligt med data om sin omvärld. Mjärdevi har Hong Kong och Singapore i siktet. Respondenten 
uttrycker att det som gör båda dessa parker intressanta är att de är båda väldigt aktiva på den 
internationella arenan och att det satsas mycket resurser på spännande forskning och utveckling i 
både Hong Kong och Singapore. Är dessa relationer exempel på sådana som kan förväntas stödja 
Mjärdevis strategiskt viktiga relationer? Eller är dessa två asiatiska parker strategiska relationer? 
Varför just dessa två bland världens alla Science Parks? Denna studie ställde inte sådana frågor, men 

                                                            
80 Sten Gunnar Johansson, intervju, 2009-06-10. 
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Johanson och Vahlne tar upp detta som ett allvarligt problem, beslut om vem man bör välja att 
närma sig är ofta både viktigt och svårt. Om det är svårt för företag är det ännu svårare för Science 
Parks eftersom de har små resurser och väldigt många intressenter. 
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6 Slutsatser 
 

Mjärdevi Science Park har på många sätt visat att man lyckats bygga upp en framgångsrik Science 
Park med ”internationell lyskraft”. Det finns flera bidragande faktorer till denna positiva utveckling, 
ett är banden till Linköpings universitet och Ericsson som båda är internationella aktörer, en annan är 
att styrelsen haft en uttalad nätverksbaserad strategi och handlingsplan som även inkluderat det 
globala perspektivet. En tredje är att de haft en social, erfaren och innovativ ledare under många år, 
något som skapar långsiktighet och kontinuitet. Troligtvis har tiden också haft betydelse, Mjärdevi 
Science Park har fyllt 25 år, en inte oansenlig ålder i dessa sammanhang. 

För vem och med vem arbetar Mjärdevi internationellt? 

Mjärdevi Science Park arbetar internationellt för att främja regional tillväxt. Genom regional tillväxt 
bidrar man även till att öka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Organisationen drivs som ett 
aktiebolag som ägs av Lindköpings kommun. Förutom kommunen är Linköpings universitet är en 
central aktör och samarbetspartner. Men parkens motor och drivkraft är entreprenörerna och 
företagarna. Det är främst för att stödja och hjälpa parkföretagen att enklare och snabbare nå nya 
marknader som Mjärdevi arbetar internationellt. Mjärdevi samarbetar med den globala 
organisationen IASP, Science Parks i andra länder, Exportrådet, företag och ambassader. Man deltar 
även i en del EU-projekt. 

Hur etablerar, utvecklar och bevarar Mjärdevi värdeskapande samarbeten? 

Fallföretaget etablerar nya relationer främst genom sitt redan existerande internationella nätverk. 
IASP anordnar internationella och regionala konferenser där ansvariga för Science Parks får en 
naturlig mötesplats. Mjärdevi Science Park är inte bara medlemmar i IASP, de har sedan länge valt att 
axla en aktiv roll i organisationen och sitter med i dess styrelse och är ansvariga för den europeiska 
divisionen. De är ganska noga med vilka de samarbetar eftersom ett bra samarbete alltid kräver 
resurser. Relationerna utvecklas genom att skapa aktiviteter som är ömsesidigt värdeskapande för 
parkerna, regionerna och företagen. Det uppstår på så sätt relationer mellan individer och via dessa 
relationer sker teknologi- och kunskapsutbyte. Relationerna bevaras genom att följa upp hur partners 
uppfattar relationen, hålla personlig kontakt och arrangera nya aktiviteter.  

Vilka strategiska och operativa verktyg använder Mjärdevi i sin internationella marknadsföring? 

Styrelsen för Mjärdevi har under många år medvetet haft med internationalisering som en viktig del 
av sin strategi och avsatt ekonomiska resurser för att möjligöra ett sådant arbete. Denna studie har 
visat att Mjärdevis strategiska och operativa arbete till stor del bygger på nätverksfilosofin. Det har 
nog alltid varit så och det har troligtvis sin förklaring i det är en relativt liten organisation om man 
mäter antal anställda och omsättning. Att nätverka tycks ha fungerat mycket bra lokalt och då är det 
naturligt att även prova samma strategi och arbetssätt internationellt. Att använda nätverksbaserad 
relationsmarknadsföring är effektivt till låga kostnader. Fallföretaget arrangerar aktiviteter och 
mötesplatser som handlar om internationella marknader både lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. De arbetar både med att sprida operativ kunskap och att skapa erfarenhetsbaserad 
kunskap inom ramen för dessa aktiviteter. 
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Hur kan svenska Science Parks genom internationella relationer utveckla sina processer och tjänster 
för att bättre stödja kunskapsutbyte och kommersialisering av innovationer? 

Eftersom detta är en fallstudie av endast en Science Park är generaliserbarheten av resultaten låg, 
men jag önskar ändå avslutningsvis ge några reflektioner som kan vara intressanta att fundera på. 
Först och främst handlar det om organisationskultur, om det inte finns människor i organisationen 
som har lång erfarenhet av internationellt arbete och förstår hur viktigt det är för parken och dess 
företag blir det väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att internationalisera. Det ligger därför på 
styrelsens bord att se till att sådana individer knyts till organisationen om de inte redan finns, att 
lyfta upp internationellt samarbete i strategin och sist men inte minst anskaffa och avsätta resurser 
för möjliggöra ett sådant operativt arbete. Den existerande marknadsföringsplanen bör kompletteras 
med både strategiska och operativa inslag som handlar om nätverksbaserad relationsmarknadsföring 
på den internationella arenan. Vilka man bör samarbeta med är en fundamental men svår fråga, och 
därför är det centralt att identifiera vilka relationer som är strategiskt viktiga - för respektive Science 
Park och deras företag - och vilka relationer som bör etableras för att stödja dessa. Speciella tjänster 
och aktiviteter med fokus på internationalisering bör utvecklas, men samtidigt är det viktigt att 
denna dimension finns med i hela tjänsteutbudet. Utan tvekan kommer parkers lärande- och 
innovationsprocesser att berikas med kunskap från andra länder, kulturer och marknader. Att 
implementera någon form av ”Network Management” och ”Knowledge Management”, för att 
kartlägga och hantera relationer och kunskap, kommer vara nödvändigt förr eller senare. Då ett 
internationellt nätverk finns på plats kan parkföretag som förstår dess värde koppla in sig och 
använda nätverket som infrastruktur för att själva etablera relationer på nya marknader. Precis som 
parken kommer företagen genom erfarenhet öka sin kunskap via dessa nya relationer. Kunskap som 
kan användas för att utveckla och stärka kärnkompetenser. Det är min övertygelse att starkare 
kärnkompetens leder till att konkurrensfördelar stärks och en naturlig konsekvens av detta blir ökad 
internationell kommersialisering av innovationer.  
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7 Framtida forskning 
 

Hur ser framtiden ut för svenska Science Parks? Utan kristallkula är det naturligtvis svårt att sia om 
det, men det finns helt klart en del utmaningar. Några är att förbättra interaktionen mellan 
aktörerna, skapa incitament för forskare att vara med och starta och driva nya företag, effektivisera 
kommersialisering av innovationer och skapa ökad tillgång på investeringskapital. En annan viktig 
utmaning är just frågor kring internationell expansion. En sådan expansion är troligtvis inte möjlig 
utan kraftigt ökade anslag för det ändamålet.  

Det vore intressant att se fler fallstudier av Science Parks internationella arbete, både i Sverige och i 
andra länder. Komplettera kvalitativa data i framtida studier med kvantitativa data. En avgränsning 
som gjordes i denna fallstudie var att den analyserade aktörer på organisations- och företagsnivå. 
Det vore troligtvis givande att använda teori från forskningen om sociala närverk och deras 
analysverktyg för att studera mer i detalj hur aktörer i teknikparkernas nätverk interagerar på 
individnivå. Att utforska mer på djupet hur lärandeprocesser och kunskapsutbyte ser ut, vad det 
skapar för värde och hur de skulle kunna förbättras borde intressera samtliga aktörer i innovations-
systemet. 
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Bilagor 

Bilaga A – Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

• Går det bra om intervjun spelas in som arbetsmaterial? 
• Berätta gärna kort om dig själv, företaget och din befattning 
• Hur länge har du arbetat med innovation och entreprenörskap? 
• Vad är roligast med ditt jobb? 
• Får jag skriva en kort beskrivning om dig i uppsatsen?  

A) Organisationskultur och tjänsteutbud 

1. Vilka är Era profilområden? Vad är det som bestämmer dessa profilområden? 
2. Hur tror Ni att Era profilområden kommer att utvecklas i framtiden? 
3. Vilka tjänster erbjuder Ni? 
4. Beskriv de tjänster som har inslag av internationellt företagande  
5. Vid ökad internationalisering, hur skulle Ert tjänsteutbud se ut? 

B) Kunskap om internationella marknader 

1. Till vilka marknader säljer eller planerar era företag att sälja till? 
2. Vilka effekter får relationer med aktörer från andra länder? 
3. Vad får kontakt med andra kulturer för effekter? 
4. Hur arbetar Ni för att främja kunskapsöverföring? 
5. Mellan vilka aktörer sker dessa kunskapsflöden 

C) Internationella relationer  

1. På vilket sätt gynnar Era internationella samarbeten företagen i parken?  
2. På vilka andra sätt gynnar internationellt samarbete Er organisation och regionen?  
3. Med vilka utländska science parks samarbetar ni? Vilka önskar Ni samarbeta med?  
4. Beskriv processen för hur val av samarbetspartners går till 
5. Om ett formellt samarbetsavtal upprättas, vad innehåller ett sådant? 
6. Beskriv vilka olika former av utbyten som sker mellan Er och utländska science parks.  
7. På vilka sätt delar Ni risk och framgång genom samarbete? 
8. Hur upprätthålls relationen?  
9. Hur ofta har ni kontakt med era internationella samarbetspartners? 
10. Vilka gemensamma aktiviteter genomförs? 
11. Hur stor del av Er totala marknadsföringsbudget är avsedd för dessa aktiviteter? 
12. Vilka andra internationella aktörer samarbetar Ni med?  
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D) Värde och hantering av relationer 

1. Vad avgör om ett samarbete anses vara framgångsrikt? 
2. Hur hanterar Ni problem i ett samarbete? 
3. Vad sker om en samarbetspartner önskar lämna relationen? 
4. Hur följer Ni upp och utvecklar ett samarbete? 

Avslutande frågor 

• Går det bra att uppge ditt och företagets namn i uppsatsen? 
• Snart är denna intervju slut, finns det något som Ni önskar tillägga? 

 

Bilaga B – Intervju med Mjärdevi Science Park  
 

Frågor som ställdes under intervjun 

1. Går det bra om intervjun spelas in som arbetsmaterial? 
2. Berätta gärna kort om dig själv, företaget och din befattning 
3. Hur länge har du arbetat med innovation och entreprenörskap? 
4. Vad är roligast med ditt jobb? 
5. Får jag skriva en kort beskrivning om dig i uppsatsen?  
6. Vilka är Era profilområden?  
7. Vad är det som bestämmer dessa profilområden? 
8. Hur tror Ni att Era profilområden kommer att utvecklas i framtiden? 
9. Beskriv de tjänster som har inslag av internationellt företagande eller internationell 

marknadsföring. 
10. Vid ökad internationalisering, hur skulle Ert tjänsteutbud se ut då? 
11. På vilka sätt tillförskaffar sig era företag kunskap om andra marknader?  
12. Hur drar ni nytta av företagens kulturella kunskap om internationella marknader? 
13. Hur upplever du förhållandet mellan konkurrens och samarbete i er Science Park? 
14. Med vilka utländska science parks samarbetar ni med? Vilka önskar Ni samarbeta med?  
15. Beskriv processen för hur val av samarbetspartners går till. 
16. Sker presentation av nya partners vanligtvis via existerande relationer? 
17. Vad är dessa aktörer intresserade av?  
18. Om ett formellt samarbetsavtal upprättas, vad innehåller ett sådant? 
19. Beskriv vilka olika former av utbyten som sker mellan Er och utländska science parks.  
20. På vilka sätt delar Ni risk och framgång genom samarbete? 
21. Hur upprätthåller ni de här relationerna? 
22. Hur ofta har ni kontakt med era internationella samarbetspartners? 
23. Vilka gemensamma aktiviteter genomförs? 
24. Hur stor del av Er totala marknadsföringsbudget är avsedd för dessa aktiviteter? 
25. Vilka andra internationella aktörer samarbetar Ni med?  
26. På vilket sätt gynnar Era internationella samarbeten företagen i parken?  
27. Vad avgör om ett samarbete anses vara framgångsrikt? 
28. Vad sker om en samarbetspartner önskar lämna relationen? 
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29. Hur följer Ni upp och utvecklar ett samarbete? 
30. Går det bra att uppge ditt och företagets namn i uppsatsen? 
31. Snart är denna intervju slut, finns det något som Ni önskar tillägga? 

 

Frågor som inte ställdes under intervjun 

• Hur många av era bolag säljer eller planerar att sälja till utländska marknader? 
• Vilka marknader talar vi om?  
• Hur påverkas era företag av relationer med aktörer från andra länder? 
• Vad får kontakt med andra kulturer för effekter? 
• Hur arbetar Ni för att främja kunskapsöverföring? 

 

Bilaga C – Några av de följdfrågor som användes under intervjun  
 

1. Det är kanske ett helt liv? 
2. Har du själv varit i parken i 25 år? 
3. Studerade du här i Linköping? 
4. Är det långa relationer? 
5. Är Lindköpings Universitet duktiga på Image Processing? 
6. Hur är det med de andra profilområdena? 
7. Hur påverkar universitetets profilområden och deras vision er? 
8. Har ni något mer högskolenära arbete med idéer och innovation? 
9. Kommer intresset för internationalisering att öka de närmaste åren? 
10. Kan du utveckla det?   
11. Vad är anledningen till att rätt personer inte träffas? 
12. Måste man börja med de lokala relationerna för att sedan kunna skapa kontakter på större 

arenor? 
13. En företagare i Uppsala lär ha sagt till en doktorand att det lokala näringslivet ör helt 

ointressant, upplever du att det kan vara så här också? 
14. Sker det kunskapsöverföring från de stora företagen? 
15. Är det den där enormt stora parken? 
16. I samarbete med andra anses det vara finare att ha relation med vissa parker? Vad är det 

som styr detta? Är det bara storleken?  
17. Vad specialiserar sig parken i Malaga på? 
18. Vad har de parker du nämnt gemensamt? 
19. Vad menar du då? 
20. Och det är personliga relationer som uppstått via Hsinchu?  
21. Det fungerar inte att Skypa? 
22. Man måste träffas trots avstånden? 
23. Var ni med i IASP 1995? 
24. Ni hade inte stött på Hsinchu via IASP? 
25. Kan Hong Kong ses som en port in i Kina? 
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26. Skulle man vilja att samarbetsavtalen var mer konkreta? 
27. Det går kanske inte att vara konkret när avtalet skrivs på tidigt i relationen. Det är inte direkt 

ett äktenskap, eller? 
28. Vilka tar del av det nära samarbetet med Manchester? 
29. Brukar era företag följa med på sådana resor? Några andra? 
30. Är felbedömningar av marknader och samarbetsparters en risk? 
31. Förutom personliga relationer och kunskap hjälper ni era företag att komma åt sekundär 

marknadsdata? 
32. Hur är det med andra kommunikationsmedel, använder man modern teknik för att 

upprätthålla relationerna? 
33. Kände ni förtroende i försöket till samarbete med parken i Frankfurt? 
34. Kollar ni upp partnerreferenser?  
35. Hur hanterades problemen i Frankfurt-fallet?  
36. Det är kanske så man löser problemen?        

 

Bilaga D - Frekvensanalys 
 

Aktörer 

 

Företag 39 

Mjärdevi 14 

Park 11 

Kina 8 

USA 8 

Människor 7 

Universitet 6 

Hsinchu 6 

Hong Kong 6 

Ericsson 6 

Manchester 6 

Parken 5 

Företaget 5 

Sverige  5 

Tyskland 4 

Investerare 3 

Sectra 3 

Organisation 3 

Organisationen3 

Australien 2 

Asien 2 

Brasilien 2 

Japan 2 

Singapore 2 

Linköping 2 

Rio 2 

ISA 2 

Helsingfors 2 

Finland 2 

Konsult 2 

Sophia 1 

Ambassader 1 

IFS 1 

Lawson 1 

Vinnova 1 

Nutek 1 

Tallin 1 

Silicon Valley 1 

Entreprenör 1 

Rektor 1 

England 1 

Grekland 1 
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Taiwan 4 

Kinesiska 4 

Exportrådet 4 

Europa 4 

IASP 4 

Motorola 2 

Autoliv 2 

27M 2 

Forskare 2 

Styrelse 2 

Berlin 1 

Heidelberg 1 

Holland 1 

Malaga 1 

Agent 1 

 

Relationer och nätverk 

 

Vi 190 

De 107 

Med 96 

Andra 28 

Oss 22 

Våra 18 

Varandra 11 

Internationella11 

Relation 9 

Rätt 9 

Marknad 8 

Känner 7 

Träffas 7 

Sammanhang 7 

Känns 6 

Känsla 6 

Nära 6 

Kontakter 6 

Tillit 5 

Samarbeten 5 

Känna 5 

Affärer 4 

Nätverk 4 

Aktiviteter 4 

Träffa 4 

Relationer 3 

Nätverkande 3 

Match make 3 

Relationen 2 

Partner 2 

Attraktiva 2 

Nätverka 2 

Parknätverk 2 

Konkurrens 2 

Gemensam 1 

Basrelation 1 

Parkrelation 1 

Trovärdigt 1 

Benchmark 1 

Förtroende 1 

Attraktion 1 

SL-nätverk 1 

 

Resurser 

 

Samarbete 10 

Världen 5 

Politiskt 2 

Profilområde 2 

Teknologi 1 

Tek. område 1 
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Information 6 

Behöver 6 

Marknaden 5 

Utbyte 5 

Partners 4 

Kommunicera 3 

Företagandet 3 

Kunskap 3 

Nod 3 

Näringsliv 2 

SL 2 

IT 1 

Affärssystem 1 

Night Vision 1 

Forskning 2 

Varumärke 2 

Budgetpost 2 

Teknik 1 

Röntgen 1 

Digital TV 1 

LCD 1 

Elektronik 2 

EU-projekt 2 

Förnyas 2 

Kapital 1 

Investering 1 
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