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Sammandrag: 

Geografiska kluster kännetecknas av innovation och ett nära samarbete mellan 

företagen, främst i form av företagsnätverk. För att få ett konkurrenskraftigt kluster 

behövs en enhetlig identitet som stöds av en effektiv intern kommunikation. 

Tillfredsställelse med kommunikationen är viktig för en effektiv intern 

kommunikation. Energiklustret i Vasas identitet och interna kommunikation har inte 

studerats tidigare. Geografiska kluster, företagsidentitet och företagskommunikation 

utgör den teoretiska referensramen.  

Syftet med avhandlingen är att utvärdera energiklustret i Vasas interna 

kommunikation och identitet. Syftet uppnås genom att ta reda på tillfredsställelsen 

med den interna kommunikationen, hur den fungerar och genom att reda ut ifall 

klustrets identitet är enhetlig och hur den hanteras. Empirin samlades in med 

kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkät. Stödorganisationer och företag i 

klustret intervjuades och enkäten sändes ut till ett stickprov bestående av 110 

kontaktpersoner. Resultatet visar att tillfredsställelsen av den interna 

kommunikationen är på en god nivå, kommunikationen inom klustret sker främst 

genom e-post, möten och ansikte mot ansikte och att man inte riktigt lyckats förmedla 

klustrets identitet så att den kan anses som enhetlig. De viktigaste slutsatserna är att 

klustret har goda möjligheter för en fortsatt utveckling, men att fler företag bör 

aktiveras och mer samarbete behövs inom klustret för att man tillsammans skall 

komma fram till gemensamma mål. Nätverken i klustret bör också utvecklas och 

möjligheter för införande av ett medlemskap bör utredas. Man bör också bestämma i 

vilken riktning EnergyVaasa skall utvecklas och hur ofta evenemang skall ordnas. 

Nyckelord: Kluster, företagskommunikation, identitet, företagsprofiler, 

energi 
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1 INLEDNING 

Den globala ekonomin har förändrats mycket de senaste tjugo åren. Ny teknik har 

försnabbat informationsflöden och förändrat arbetssätt inom ekonomi över hela världen. 

Man säger att världen har blivit allt mindre, företag medverkar i breda nätverk och 

nationernas gränser spelar mindre roll eftersom aktörerna är mindre geografiskt 

begränsade. (Dicken 2007, 3-5). 

Porter (1998b) beskriver i sin bok ”On competition” om hur nationer konkurrerar i den 

globala ekonomin, enligt Porter (1998a) styrs dagens ekonomi av geografiska kluster. 

Kluster är geografiska koncentrationer av sammankopplade företag inom samma och 

relaterade branscher. Till klustret hör också andra institutioner och stödjande 

verksamheter som är viktiga för konkurrensen. Bildandet av kluster sker genom en 

process under en längre tid. I början samarbetar företag och bildar nätverk som vidare 

kan utvecklas till större företagskluster. Det som gör kluster konkurrenskraftiga är att 

kunskap och information flödar mellan företagen som föder innovation och ger hela 

klustret konkurrensfördelar både på den lokala och globala marknaden. Företag 

konkurrerar nuförtiden genom innovation och kunskap, inte genom till exempel låga 

kostnader och korta avstånd till marknader. Enligt Porter (2007) har fördelarna av att 

lokalisera sig i kluster blivit mycket större på grund av globaliseringen. 

I en guide om kluster av Scheer och von Zallinger (2007) står det att kluster behöver en 

allmän identitet. Att ha en klar företagsidentitet hjälper enskilda aktörer att bättre 

identifiera sig själv med klustret. Man kan applicera en identitetssyn på företag, 

organisationer och även kluster. van Riel och Fombrun (2007, 61-63) skriver att 

organisationer uppnår äkthet när de utforskar kärnkompetensen av dess identitet. När 

man utforskar identiteten får man svar på vad organisationen står för, vad dess 

kärnattribut är. Ledningen kan välja ut de associationer som bäst stöder den strategi man 

har för tillfället. För att klustrets identitet skall anses som trovärdigt måste budskapet 

komma från företagen, kluster med en stark identitet är mer trovärdiga. En välutvecklad 

identitet har blivit allt viktigare eftersom företagens prestanda och rykte långt avgör 

deras framgång. 

En god intern och extern kommunikation är viktig för företags och klusters dagliga 

verksamhet. Byers (1997, 3) skriver att dagliga rutiner inom företag är utbyte och 

koordinering av information. En effektiv intern kommunikation krävs för att få rutinerna 
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att fungera bra. De som leder företaget borde förstå att kommunikationen är viktig för 

företagets framgång.  

Bertelsen och Nerman (2001) skriver att intern kommunikation är viktig för företags 

målsättningar. Ledningen måste effektivt kunna kommunicera företagets vision, mål och 

strategi till alla anställda. Om kommunikationen är effektiv kan de anställda känna sig 

mer delaktiga i företaget och gemenskapen inom klustret blir bättre. Grönroos (1990) 

skriver att nästan alla företagsledare vet att man måste kommunicera nya strategier, 

vision och mål, men inte hur man skall genomföra det effektivt. 

Energiklustret i Vasa är ett geografiskt kluster vars identitet och interna kommunikation 

inte har undersökts i detalj tidigare, trots deras betydelse för en ökad konkurrenskraft 

och innovationsförmåga. Klustrets identitet undersöks för att identifiera ifall den är 

enhetlig och hur den hanteras. En enhetlig identitet stöds av en effektivt fungerande 

intern kommunikation, därför undersöks den interna kommunikationen. 

Undersökningens avsikt är också att identifiera klustrets styrka för att vidare föreslå 

utvecklingspotential ur ett identitetsperspektiv. Energiklustret i Vasa är intressant att 

undersöka eftersom det är relativt stort, med hög grad av export och aktivitet. Man har 

också valt en strategi för hur klustret skall utvecklas och hanteras. 

1.1 Problemområde 

Företagens kärnkompetens är klustrets kärnkompetens och konkreta produkt. För att 

utveckla och koordinera klustret behövs olika stödorganisationer som kommunicerar 

internt och externt. Till deras uppgifter hör bland annat att identifiera de resurser som 

behövs inom klustret och att stärka klustrets identitet. Kommunikationen är viktigt för 

att förmedla identiteten och att ha en stark identitet är viktigt eftersom klustrets styrka 

utgår från dess identitet. 

Det är fördelaktigt att hantera identiteten väl, ett antal ledande akademiker och 

identitetskonsulter har i Strathclyde-uttalandet förklarat att en välhanterad identitet 

effektivt kan leda organisationen till framgång. En bra hanterad identitet kan också bidra 

till en sammanhängande företagskommunikation som resulterar i att bilden av 

organisationen överensstämmer med dess karaktär. (ICIG 2015).  

van Riel och Balmer (1997) skriver emellertid att det är svårt att identifiera 

företagsidentiteten. Företagets identitetsmix har utvecklats som ett hjälpmedel för att 
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minska gapet mellan den faktiska identiteten och önskade identiteten. Det finns många 

sätt att hantera företagsidentiteten på, ett av det viktigaste är att ha både en effektiv 

intern och extern kommunikation. Det som kommuniceras inom företagen och klustret 

syns också utåt, ifall den interna kommunikationen är på en bra nivå påverkar det även 

den externa kommunikationen positivt skriver Stuart (1999). 

Balmer (2008) skriver att tidigare studier har haft olika syn på identiteten, vissa 

fokuserar på image och rykte medan andra fokuserar på personlighet och 

kommunikation. Företagsidentiteten kan också vara det samma som företagets grafiska 

design. Tidigare forskning visar att man är överens om en del begrepp relaterade till 

företagsidentitet, image och kommunikation. Det man inte har på klart är hur de 

fungerar sinsemellan och hur man kan sammanfatta dem i en övergripande modell. 

En god intern kommunikation ger en stadig grund för en enhetlig extern kommunikation 

och bidrar till en bättre samhörighet bland de anställda inom företag, organisationer och 

kluster. Intern kommunikation syftar i den här avhandlingen främst på 

kommunikationen sinsemellan klusterföretagen och mellan företag och 

stödorganisationer, stödorganisationer som Merinova, VASEK och Österbottens 

Handelskammare. Kommunikationen inom företaget undersöks till viss del också. Ifall 

kommunikationen från ledningen är på en bra nivå sprids effekten inom större delar av 

klustret, som vidare stärker den externa kommunikationen. Eftersom kluster 

kännetecknas av ett nära samarbete mellan aktörer är en effektivt fungerande 

kommunikation väldigt viktig inom kluster.  

Att skapa ett fungerande kommunikations- och informationsflöde inom ett kluster och 

dess företag är en utmaning. Företagens anställda kommunicerar dagligen på många 

olika sätt med chefer, andra anställda, kunder och leverantörer. Kommunikation i form 

av information kommer både inifrån och utifrån. Anställda får information från många 

sändare, från ledningens synvinkel är det en utmaning att veta vilka kanaler som skall 

användas och hur informationen skall levereras. Det är också viktigt att uppmuntra till 

diskussion för att få en effektiv kommunikation. Det kan också vara svårt att veta ifall 

information överhuvudtaget kommer fram och uppfattas på rätt sätt av mottagaren. En 

fungerande intern kommunikation är viktig för att klustrets identitet skall uppfattas på 

rätt sätt och en enhetlig identitet ger klustret konkurrenskraft. 
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I ”Österbottens energistrategi och åtgärdsprogram 2010-2020” av Österbottens förbund 

och Merinova (2012) beskrivs de åtgärder som behövs för att energitekniken skall 

fortsätta sin tillväxt i Österbotten. En utvecklad marknadsföring och kommunikation är 

viktiga för att målen skall nås. Vidare nämns att ett enhetligt budskap av energiklustret 

för näringslivet har skapats. Budskapet skall spridas genom energibranschens 

ambassadörer, viktigt är att deras budskap inte avviker från det gemensamma 

överenskomna budskapet. Det nämns också att energiregionens image bygger på detta 

budskap. Vad budskapet är nämns inte direkt, det nämns att det är viktigt för att klustret 

och regionen skall få en starkare image. Bland de åtgärder som nämns är att en 

koordinator skall anställas som utvecklar energibranschens kommunikation som 

upprätthåller och utvecklar portalen Energyvaasa.fi och att en positiv image av klustret 

skall upprätthållas. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna avhandling är att utvärdera energiklustret i Vasas interna 

kommunikation och identitet för att vidare föreslå utvecklingspotential ur ett 

identitetsperspektiv. 

Syftet besvaras genom följande forskningsfrågor: 

 Hur tillfredsställda är klustermedlemmar med den interna kommunikationen? 

 Hur fungerar klustrets interna kommunikation? 

 Har klustret en enhetlig identitet och hur hanteras den? 

Genom att besvara dessa frågor besvaras syftet. Nyttan med studien är att få en bättre 

förståelse för klustrets identitet och interna kommunikation och deras betydelse för 

klustrets innovationsförmåga och konkurrenskraftighet. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen begränsas till energiklustret i Vasa, klustret jämförs inte med andra 

kluster. Företagsidentitetsmixen avgränsas så att klustrets kommunikation och 

personlighet främst tillämpas. Den huvudsakliga fokuseringen är på kommunikationen 

inom klustret, främst mellan företag och mellan företag och stödjande organisationer. 

Företagskommunikationen är uppdelad i olika former, den organisatoriska 
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kommunikationen och ledningskommunikationen är relevanta för den här studien 

eftersom de är viktiga för den interna kommunikationen. Porters diamantmodell består 

av olika faktorer som beskriver ett geografiskt områdes konkurrenskraftighet, kvaliteten 

på faktorerna avgör hur konkurrenskraftigt området är. Från modellen tillämpas inte 

faktorerna efterfrågeförhållanden och faktorförhållanden i någon stor grad. 

Efterfrågeförhållanden är efterfrågan på olika marknader som får företagen att utveckla 

sina produkter och tjänster. Faktorförhållanden är områdets resurser, till exempel 

naturresurser, kapitalresurser och infrastruktur. Dessa faktorer är viktiga för klustret, 

men mindre fokus lägg på dem för att inte studiens fokusområde blir för brett. De andra 

faktorerna, företagets strategi och relaterade och stödjande industrier, är mer 

tillämpbara för den här studien. 

1.4 Avhandlingens struktur 

Efter presentation av energiklustret i Vasa och definition av viktiga begrepp följer teori 

kapitlen. I figur 1 presenteras den teoretiska referensramens struktur som tas upp i 

kapitel två och tre. 

Figur 1 Den teoretiska referensramens struktur och dess utlopp 
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Geografiska kluster förklaras först, vad kluster består av och deras betydelse. Efter det 

genomgås företagsidentiteten och dess beståndsdelar. Företagsidentiteten kopplas till 

klustrets identitet, identiteten är viktig för att uppnå klustrets mål och för att stärka dess 

konkurrenskraft. Sista delen av den teoretiska referensramen handlar om 

företagskommunikation och intern kommunikation. En effektiv intern kommunikation 

är viktig för förmedling av identiteten, klustrets utveckling och koordinering av resurser. 

Det är viktigt att förstå de teman den teoretiska referensramen går igenom och förklarar 

för att kunna analysera klustret ur ett identitetsperspektiv. 

Efter teorikapitlen följer metodkapitlet som innehåller undersökningens upplägg och 

undersökningens genomförande. I det kapitlet diskuteras olika metoder, vilka metoder 

som användes för att samla in data och hur urvalet gjordes. Undersökningens 

informanter och respondenter redovisas slutligen. 

I resultatkapitlet redovisas undersökningens resultat uppdelat enligt forskningsfrågorna 

med en sammanfattning i slutet. I den sammanfattande diskussionen analyseras och 

diskuteras resultatet för att vidare föreslå praktiska tillämpningar för klustret. Därefter 

sammanfattas hela avhandlingen, slutsatser görs för att kunna avgöra ifall syftet har 

uppnåtts. Till sist diskuteras undersökningens kvalitet och förslag på fortsatt forsknings 

ges. 

1.5 Energiklustret i Vasa: Energy Vaasa 

Energiklustret i Vasa är den ledande koncentrationen av energiteknologi i Norden. Till 

klustret hör över 140 företag som totalt sysselsätter cirka 10 000 personer. Vasaregionen 

står för ungefär 30 % av hela Finlands energiteknikexport. (EnergyVaasa, 2015).  

Marknadsföringsdirektör Robert Olander beskriver EnergyVaasa som det varumärke 

som används för att marknadsföra energiklustret och informera om Vasaregionen. 

Olander är anställd hos Merinova och fungerar som EnergyVaasas officiella 

kontaktperson. Vasa stad äger största delen av Merinova, resten äger ett antal företag i 

klustret. Utveckling sköts av Merinova, Vasaregionens Utveckling Ab, VASEK 

(vasaregionen.fi, 2015) och andra aktörer i regionen. På Vasaregionens hemsida 

presenteras regionen som en livskraftigt och energirikt område. Man lyfter fram det 

positiva med regionen för att locka till sig turister, nya invånare och arbetskraft. Mycket 

av innehållet handlar om affärsverksamhet, arbets- och studiemöjligheter, men även om 

fritidsaktiviteter och vad som är på gång i Vasa (vasaregionen.fi, 2015). 
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I en artikel i Forum (Forum, 2014) säger ekonomidirektör och vice vd på 

energiteknologibolaget The Switch Dag Sandås att energiklustret är känt i regionen, men 

att utanför regionen är det ingen som bryr sig om att klustret finns. Vidare säger Sandås 

att profileringen som Nordens ledare inom energiteknik inte har lockat till sig 

arbetstagare. Satsningen på energiambassadören 2012 och 2013 har gett stor 

uppmärksamhet, men enligt Sandås har det också kanske gett en felaktig bild av vad 

regionen söker. Vidare säger Sandås att det finns ett öppet samarbete mellan företagen, 

det finns även en vilja att marknadsföra klustret men det verkar som om man inte har en 

gemensam överenskommelse för hur det skall gå till. (Forum, 2014). 

Energiambassadörkampanjen är ett exempel på en satsning för att göra energiklustret i 

Vasa mer känt. Enligt en artikel på Yle (Svenska yle, 2012) var meningen med kampanjen 

att locka kunnig arbetskraft till Vasaregionen. Under åren 2012 och 2013 valdes en 

ambassadör för att besöka företag i Vasa och utanför Finland och sedan berätta om sina 

erfarenheter på sociala medier. Det var en stor satsning och mycket uppmärksammad i 

media.  

En annan satsning är Energidagen som har ordnats vartenda år från och med 2008 

(vei.fi, 2015). Man har årligen också ett event som heter EnergyWeek där aktuella teman 

inom energiteknik diskuteras (energyweek, 2015). 

1.6 Definitioner 

Företagsidentitet – Företagets personlighet uttryckt genom beteende, symbolism och 

kommunikation. (Stuart, 1999). 

Företagets personlighet – Personligheten är företagets självuppfattning, som består 

av vision, mission, strategi och värden. (van Riel 1995, 32-33). 

Företagets rykte – Företagets image över tiden. (Stuart, 1999). 

Företagskommunikation – Består av management-, organisations- och 

marknadsföringskommunikation. Allt som organisationen säger, gör och 

kommunicerar. (Stuart, 1999). 

Geografiskt kluster – Nätverk av allianser mellan ett stort antal av olika aktörer och 

geografiska koncentrationer av sammankopplade industrier. (Scheer & von Zallinger 

2007; Porter 2000). 



 

 

8 

Klustermedlemmar – Klustermedlemmar är klustrets företag, deras ledning och 

anställda. Anställda i energiklustret i Vasa har inte officiellt medlemskap, men man kan 

säga att de anställda är medlemmar i klustret. Det finns även andra definitioner på 

klustermedlemmar som inte skall förväxlas med den här avhandlingens definition. 

Klusteridentitet – en gemensam identitet som är viktig för klustrets identifikation och 

för att enskilda företag skall känna sig delaktiga i klustret. 

Integrerad kommunikation – Intern och extern kommunikation samordnade i ett 

helhetsperspektiv. (Erikson, 1998, 129).  

Klusterorganisation – En organisation som stöder klustrets utveckling.  

Intern kommunikation – Kommunikationen mellan anställda, chefer och ledare i 

företag. Till den interna kommunikationen inom klustret hör också kommunikation 

mellan företag och stödjande organisationer som inte handlar om affärer. 

Kommunikation med utomstående parter, till exempel allmänheten, kunder och media 

hör inte till den interna kommunikationen. 
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2 GEOGRAFISKA KLUSTER 

Teoridelen är indelad i två kapitel. Det här kapitlet handlar om teori angående 

geografiska kluster. Porters diamantmodell, klusteridentitet, klustret som varumärke 

och även kritik av klusterteorin genomgås. Slutligen ges en sammanfattning av 

litteraturen. 

2.1 Geografiska kluster 

Michael Porter har i sin forskning studerat konkurrenskraftig strategi och internationell 

konkurrenskraftighet. Kluster har en lång historia, Porter (2000) skriver att grunden till 

kluster började med Marshall (1920), som identifierade specialiserade industriella 

områden.  Företagen var koncentrerade till vissa områden och gick inte utanför 

nationens gränser, definitionen på kluster blev följaktligen att de är nationellt 

koncentrerade system. Porter (2000) har bland annat definierat kluster som geografiska 

koncentrationer av sammankopplade industrier. 

Företag positionerar sig i kluster främst för att öka sin konkurrenskraft både nationellt 

och globalt. Dicken (2007, 4-5) förklarar att stater konkurrerar med varandra på den 

globala marknaden främst genom aktörer inom kluster. Företagen vill öka sin export som 

i sin tur ökar investeringar i företaget och ökar konkurrenskraften ännu mer. Dicken 

(2007, 20-23) nämner att det finns olika typer av kluster. Kluster kan ses som 

geografiska specialiserade områden, som också kan kallas industriella områden eller 

distrikt. Specialiserade kluster består av företag inom samma eller liknande typ av 

industri som genom nära geografisk lokalisering kan uppnå konkurrensfördelar. 

Företagen inom klustret kan minska sina transaktionskostnader och få tillgång till en 

anpassad utbildning av arbetskraft genom att tillhöra klustret. Kluster attraherar 

arbetskraft, investerare och andra resurser som ökar områdets innovation och 

konkurrenskraft. Eftersom kluster involverar ett helt system av aktörer finns det även 

många utmaningar för att hålla klustret livskraftigt. Bland annat måste 

maktförhållanden mellan stora och små företag hållas jämna. 

Enligt Porter (1994) kan konkurrensfördelar uppnås genom innovation och utveckling. 

Denna aktivitet är oftast lokaliserad nära företagets högkvarter eller forskningscenter, 

miljön påverkar mycket förmågan att vara innovativ. Det behöver finnas tillgång till 

kvalificerad arbetskraft, anpassad teknologi och infrastruktur, tillgång till kapital och 

andra resurser som är specialiserade för affärsområdet, krävande kunder som driver 
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utvecklingen, underleverantörer som kan leverera det som krävs och konkurrenter i 

närområdet för att skapa en god miljö för innovationskraft. Faktorerna stärker varandra 

i en ständig process som gör området konkurrenskraftigt, detta kan vidare ge upphov till 

kluster av sammanlänkande industrier vid speciella områden. 

Fastän ny teknik har minskat på lokaliseringens betydelse så har geografiska kluster 

länge haft och har ännu en komplex och dynamisk roll dagens ekonomi. Porter (1994) 

skriver att det är globaliseringen som gjort att den lokala marknaden inte är så viktig för 

klustret, företagen kan finna fysiska resurser internationellt och är därmed mindre 

beroende av deras geografiska lokalisering. Det som däremot är viktigare är det snabba 

flödet av information och samarbeten som båda snabbar på innovation. I dagens 

ekonomi är det viktigare att få snabbt kunskaps- och informationsflöde genom att 

lokalisera kärnverksamheter till samma område än att ha så låga kostnader som möjligt 

genom utspridda aktiviteter. Konkurrensfördelar får man främst genom innovation och 

utveckling. Porter (2000) förklarar att kluster består av sammankopplade företag, 

specialiserade leverantörer, företag i relaterade industrier och samhörande institutioner 

(handelskammare, universitet och stödorganisationer). Aktörerna inom klustret är 

specialiserade inom sitt område, det bidrar till ett starkt kunnande och en snabb 

utveckling. 

Enligt Porter (2007) kännetecknas kluster av det täta nätverket som finns mellan de 

sammankopplade företagen. Nätverken uppstår som en effekt av starka yttre 

omständigheter och spillovers mellan företagen. Klusterföretagen kan mer effektivt dela 

teknologi och kunskap, arbeta mer flexibelt och lättare starta nya företag. Belleflamme, 

Picard och Thisse (1999) menar att företag inom samma bransch kan dra nytta av 

varandra när de är lokaliserade nära varandra. Industriella kluster har gemensamt att 

anställda sprider kunskap mellan varandra i både det egna företaget och mellan andra 

företag.  

Porter (2000) menar att företag konkurrerar med innovation och strategiska skillnader. 

Nära samarbete mellan alla intressenter är viktigt eftersom information och kunskap 

bättre kan delas då. Lokaliseringen påverkar konkurrenskraften främst genom en ökad 

produktivitet. Produktiviteten avgör nationens välfärd, som vidare betyder att 

produktiviteten definierar konkurrenskraft. Porter (2000) skriver också att det 

viktigaste inte är inom vilken bransch klusterföretagen konkurrerar, utan hur de gör det. 

Genom att använda bättre metoder, avancerad teknik och erbjuda unika produkter och 

service kan vilket företag som helst vara mer produktivt inom en bransch. Det som då är 
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viktigt är att miljön kan stödja företagens metoder och teknologi, med till exempel 

logistiska lösningar och kunnig arbetskraft. 

Ett geografiskt kluster involverar hela samhället inom området där klustret finns. För att 

få ett välfungerande kluster behövs en klar strategi för utveckling och en förståelse för 

hur konkurrenskraft uppstår. Porter (2000) nämner en del klusterinitiativ som 

karakteriserar en bra ekonomisk policy baserad på kluster; en delad uppfattning om 

konkurrens och klusters roll inom konkurrensfördelar, undanröjning av hinder för 

klusterutveckling, en hög involvering av stödjande aktörer, uppmärksammande av nära 

relationer och institutionalisering.  

2.1.1 Porters diamantmodell 

I artikeln ”The competitive advantage of nations” (1990) beskriver Porter 

diamantmodellen. Modellen förklarar hur ett geografiskt område får konkurrensfördelar 

och vad som behövs för att hålla en god produktionsnivå inom området, geografiska 

koncentrationsområden som kan anses som företagskluster är mest konkurrenskraftiga. 

Ett kluster blir inte bara konkurrenskraftigt av interna faktorer utan det är även de 

externa faktorerna i närmiljön som avgör konkurrenskraftighet. Modellens faktorer 

påverkar nationens, regionens eller områdets tillväxt, produktivitet och 

innovationskraftighet.  

Porter (1990) nämner fyra bestämmande faktorer och två stödjande faktorer för klustrets 

och nationens konkurrenskraft. De stödjande faktorerna är viktiga men inte fullt så 

viktiga att de räknas till de bestämmande faktorerna. De bestämmande är 

faktorförhållanden, efterfrågeförhållanden, relaterade och stödjande industrier och 

företagskultur, strategi och struktur. De stödjande faktorerna är chansens och 

regeringens inverkan. Modellen med de bestämmande faktorerna finns presenterade i 

figur 2. 

Faktorförhållanden eller produktionsfaktorer fungerar som input för klustret, de består 

av natur-, arbets- och kapitalresurser och en fungerande infrastruktur (fysisk, 

administrativ, information och utbildning). Faktorerna är nationsspecifika och skapas 

inom nationen eller finns där redan. Porter (1990) skriver att miljöns kvalitet inte får 

vara för bra och att naturresurserna inte får finnas i överflöd i klustrets område, eftersom 

en del hinder och brist på tillgångar ökar innovationen. Porter (2000) skriver även att 

faktortillgångar måste effektiveras och få bättre kvalitet för att öka produktiviteten.  
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Figur 2 Porters diamantmodell  

Källa: (Porter, 2000) 

Produktionsfaktorer som är viktiga i dagens ekonomi är specialiserad kunskap, tillgång 

till högteknologi och anpassad infrastruktur. Produktionsfaktorer är unika för området 

och därmed svåra att kopiera. De har heller inte uppstått av sig själva, utan de har 

utvecklats under en lång tid. (Malmberg 2002). 

Efterfrågeförhållanden är speciellt viktiga på den inhemska marknaden, om det finns bra 

efterfrågan där så klarar företagen i klustret sig bättre på den globala marknaden. 

Kunder som har speciella krav bidrar till en ökad utveckling och innovation inom klustret 

och företagen. Företagen drivs av att de ständigt behöver förbättra sina produkter och 

tjänster. (Porter, 1990). 

De relaterade och stödjande industrierna skall ha en hög grad av innovation och 

utveckling, de skall också vara internationellt konkurrenskraftiga. De behöver inte ha 

tillgång till specialiserade komponenter, maskiner och service eftersom sådana resurser 

kan inhyras var som helst ifrån. För att få ett fungerande kluster behövs ett nära 

samarbete mellan leverantörer, industrier och andra aktörer. Effektivitet och snabb 

problemlösning är det viktigaste som leverantörer bidrar med. Möjligheter till utveckling 
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och innovation som lokala leverantörer och relaterade industrier ger kan inte fås från 

sådana som är lokaliserade långt borta. (Porter, 1990). 

Företagskulturen, strategin och strukturen behöver vara öppen för att stödja samverkan 

mellan anställda, ledning och chefer. Attityden till ledningen behöver vara positiv och 

förstående för att stärka klustret. Alla inom företaget behöver veta vilka mål man vill 

uppnå. Myndigheterna måste också kunna samarbeta och ha en snabb procedur för 

ansökningar om lov och tillstånd till exempel. En stark lokal eller nationell rivalitet ökar 

också klusterföretagens vilja att förbättra sig både nationellt och internationellt. Den 

inhemska och lokala konkurrensen mellan företag främjar utveckling och innovation. 

Företagen vill då också exportera ännu mera och då ökar deras konkurrenskraft. Om den 

inhemska konkurrensen saknas kan företagen inte klara sig bra på den globala 

marknaden. (Porter, 2000; 1990).  

Malmberg (2002) skriver att diamantmodellen är en modell över kluster och dess 

innovationsförmåga. Faktorerna i modellen avgör hur innovativt och utvecklingskraftigt 

klustret är, när alla faktorer finns närvarande har klustret nått sin maximala kapacitet i 

fråga om innovation och dynamik.  

2.1.2 Kritik av Porters teori 

Porters diamantmodell och teorin om kluster har även blivit kritiserad, främst för att den 

är för diffus och att det finns praktiska exempel som inte passar in i Porters klusterteori. 

Till följande redovisas en del av den kritik Martin och Sunley (2003) nämner i sin artikel 

” Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?”. 

Martin och Sunley (2003) skriver att man skall vara försiktig vid tillämpningen av 

begreppet kluster, det finns också problem som man måste ta i beaktande. Klusterteorin 

har skapat mycket huvudbry eftersom många har forskat inom området och alla har lite 

olika synsätt på kluster. Till exempel har betydelsen av lokaliseringen varierat hos 

tidigare studiers resultat. En del menar att globaliseringen har gjort lokaliseringen 

irrelevant, medan andra (Porter med flera) menar att lokaliseringen har blivit allt 

viktigare på grund av globaliseringen. Martin och Sunley (2003) tycker å sin sida att 

Porters klusterteori har blivit alltför anammad medan ekonomiska geografers arbete om 

industriell lokalisering, agglomeration och framträdande regioner i den globala 

ekonomin har blivit ignorerade eller lämnats i skymundan. 
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Martin och Sunley (2003) håller även med Porter på vissa punkter. Till exempel att 

integrering av global ekonomi ger upphov till regional och lokal specialisering, som i sin 

tur ger bättre utveckling och innovation. Porters klusterteori har blivit vida känd och 

världen över har nationer försökt lyfta fram sina egna kluster, mycket på grund av att 

kluster och deras innovations- och utvecklingskraft är den största orsaken till 

konkurrensfördelar i dagens ekonomi enligt Porter (1998). 

Många andra har studerat lokal specialisering och utveckling av regioner. Men det är 

bara Porters teori som har haft genomslagskraft för beslutsfattare och politiker. Enligt 

Martin och Sunley (2003) kan det vara för att Porter hela tiden har talat om regionens 

och nationens konkurrenskraft, något som har klingat unisont med politikernas 

ambitioner. Porter har också en speciell stil i upplägget av sin forskning, den är 

lättillgänglig och inte alltför krånglig. Martin och Sunley (2003) menar att 

klusterkonceptet har blivit ett kaos på grund av många definitioner under samma 

koncept och teori. Definitionen är oklar och luddig och gör det praktiskt taget möjligt för 

oändligt många olika typer av kluster.  

Porters diamantmodell har används mycket och är användbar för att förstärka nationers 

konkurrenskraft. Det Martin och Sunley (2003) menar är att man skall vara försiktig 

med användningen och inte tro att modellen är en universal lösning för alla 

koncentrationer av företag och industrier. De anser att man inte skall förlita sig helt till 

endast en teori när det inom området också har forskat ur andra synvinklar. Ifall man 

inte ser kritiskt på en tidigare teori finner man kanske inte nya aspekter som får större 

roll i takt med att världen och ekonomin förändras. Martin och Sunley (2003) anser att 

det kan finnas andra orsaker till företags geografiska koncentration än deras framgång 

och innovationskraft. Kanske Porters klusterteori är så omtalad och använd endast på 

grund av sin popularitet utan empirisk tillförlitlighet, det kan också vara så att det inte 

går att teorisera kluster eftersom de ständigt utvecklas och förändras. 

2.2 Klusteridentitet 

Staber (2010) menar att de flesta studier om kluster berör identiteten på sätt eller annat. 

Identiteten stöder klustrets konkurrenskraftighet, för att behålla sin globala 

konkurrenskraftighet och anpassa sig till marknaden måste klustret anpassa sin identitet 

enligt marknadens behov. Kluster som har en distinkt identitet är mer innovativa, 

konkurrenskraftiga och attraherar resurser bättre.  
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Staber (2010) skriver att de enskilda företagen har sin egen identitet men samarbetet 

inom klustret gör att de också har en gemensam syn och den sociala miljön ger en 

starkare identifikation av klustrets identitet. Klustrets identitet är en gemensam identitet 

som är viktig för klustrets identifikation och för att enskilda företag skall känna sig 

delaktiga i klustret. En gemensam identitet kan hjälpa nya företag att snabbare 

identifiera sig med företagsnätverket, företagen har då dels sin egen identitet och 

klusteridentiteten. En gemensam identitet hjälper till att stärka den sociala miljön och 

förståelsen av klustret för klusteraktörerna och företagens anställda. Staber (2010) 

skriver också att man inom tidigare forskning kommit överens om att social interaktion 

mellan företagsledare är ett kriterium för identitetsprocessen. Resultatet av Stabers 

(2010) studie visade att identifikation kan fås även utan social interaktion, det kan räcka 

med att företagen är lokaliserade nära varandra för att skapa en känsla av identifikation. 

Goda relationer inom klustret kan direkt relateras till betydelsen och utvecklingen av en 

god personlig kommunikation. Goda kopplingar mellan aktörer uppstår inte automatiskt 

i ett kluster. Många fördelar som uppstår i kluster kommer från personliga relationer 

som binder ihop och stöder en öppen kommunikation och förtroende mellan aktörer. 

Porter (2000) menar att fungerande kommunikation är ett av det viktigaste för 

framgångsrika klusterinitiativ. Det krävs mycket ansträngning för ett fungerande 

kommunikationssystem, både intern och externt. 

Organisationsstrukturen är viktig för klustret, att aktörerna inom klustret litar på 

varandra är grunden för lyckat samarbete. Organisationsstrukturer hjälper enskilda 

aktörer att bättre identifiera sig själv med klustret. Organisationsstrukturen kan stödas 

av att ha en klar identitet. (Scheer & von Zallinger, 2007). 

2.3 Klustervarumärke 

En startpunkt för att skapa ett framgångsrikt klustervarumärke är att definiera 

identiteten. Identiteten består av kärnattribut och klustrets unika värde. Genom 

varumärket positionerar man klustret för de viktigaste målgrupperna och 

intressenterna. Både klustrets interna och externa intressenter bildar sin egen image av 

klustret. Det är därför viktigt att varumärkesbyggandet tar alla möjliga intressenters 

synvinkel i beaktande. Klustrets aktörer måste vara delaktiga i processen så att de känner 

att deras behov och syner uppmärksammas i klustrets värden och identitet. Klustrets 

varumärke skall vara uppbyggt av aktörerna i klustret för att varumärket skall kunna 

stödas på bästa sätt, så att ett konsistent budskap kan föras fram i kommunikationen 
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med utomstående och andra intressenter. För att få en lyckad varumärkesstrategi behövs 

olika faktorer inom klustret. Till dem hör en delad vision och identitet, en stödjande 

institutionell ram, nära samarbete mellan aktörer, gott samhällsengagemang och 

informationsflöde. (TACTICS, 2012). 

Identitetens och imagens förhållningssätt till varumärkets värde har studerats bland 

annat av Aaker (1991) och Keller (1993). Varumärkets värde är produktens mervärde i 

förhållande till produkten i sig. Produktens mervärde är det extra som kunden betalar 

för varumärket. Identiteten och imagen påverkar varumärkets värde. Man kan säga att 

identiteten är det som varumärket är och det värde företaget bjuder ut. Imagen är 

kundens uppfattning av varumärket. 

2.4 Sammanfattning 

Företags samverkan i nätverk och kluster har utvecklats under en lång tid. Ekonomin, 

industrin och teknologin har förändrats mycket sedan man först började tala om kluster. 

I början begränsades kluster till nationellt koncentrerade system, senare definierades 

kluster som geografiska koncentrationer av sammankopplade industrier. Praktiska 

exempel har visat att kluster även kan sträcka sig över sina geografiska gränser. Att man 

inte begränsar sig till klustrets geografiska position underlättar tillföringen av resurser 

till klustret. Globaliseringen har gjort att klustret är mindre beroende av sin geografiska 

position. Det som däremot är viktigare är ett snabbt flöde av information och bra 

kommunikation inom klustret. Inom klustrets geografiska position är det viktigt att ha 

kärnverksamheten lokaliserad som är den viktigaste för verksamhetens utveckling. 

Företagen kan dra mest nytta av nätverk inom klustret, företagen lär av varandra genom 

samarbete och kostnader minskar när de använder gemensamma resurser. Porter (1990) 

menar att företag är konkurrenskraftiga genom innovationer och strategiska fördelar. 

För att skapa ett välfungerande kluster och intern kommunikation behövs god planering 

och en klar strategi för klustret.  

Porters diamantmodell är en bra utgångsmodell för ett kluster. I modellen finns de 

grundliga faktorer som är viktiga för klustret, genom att stärka dem kan man få ett 

starkare kluster. Ett kluster kan konkurrera på andra sätt än genom innovations- och 

utvecklingskraft, Porter förklarar främst hur ett optimalt kluster konkurrerar. Företag 

har även olika sorters relationer som gör att kluster fungerar på olika sätt och måste 

hanteras olika från fall till fall. Det som gör att kluster skiljer sig från varandra är att de 

alla har sin egen kärnkompetens, olika förhållanden och resurser. 
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För att få ett konkurrenskraftigt kluster är det viktigt att klustret har en klar identitet. En 

effektiv kommunikation är viktig för identifikation och identitetsskapande. Inom ett 

kluster är det viktigt med en bra kommunikation och en konsensus om frågor angående 

identiteten eftersom många olika företag är involverade och samarbetar. Enskilda 

företag känner sig mer delaktiga i klustret om de kan identifiera sig med klustret. Den 

gemensamma identiteten bör utvecklas tillsammans med andra företag och 

stödorganisationer i klustret. En god förståelse av identiteten behövs för att kunna 

analysera ett kluster ur ett identitetsperspektiv. I följande kapitel förklaras 

företagsidentitet och – kommunikation. Olika aspekter genomgås för att belysa 

kopplingen mellan kluster, identitet och kommunikation inom klustret. 
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3 FÖRETAGSIDENTITET OCH – KOMMUNIKATION 

I det här kapitlet förklaras företagsidentiteten och – kommunikationen. Begreppens 

utveckling från tidigare studier och olika synsätt genomgås. Företagsidentitetens olika 

delar och identifikation av identiteten förklaras för att gå vidare till 

företagskommunikationen. Olika typer av företagskommunikation genomgås och 

positiva effekter av en effektiv intern kommunikation nämns. Slutligen genomgås 

integrerad företagskommunikation. 

3.1 Företagsidentiteten 

Fill och Markwick (1997) förklarar att en persons eller företeelses identitet definieras av 

dess attribut. Identiteten liknar till viss del individualitet, människor har sina egna 

kännetecken och beteenden som gör att de skiljer sig ifrån varandra. Man kan ha en ytlig 

uppfattning om en person på basen av klädsel och gester, en djupare uppfattning får man 

genom tal, beteende, personlighet etc. Företag har en identitet på samma sätt som 

människor, företaget kan presentera sin identitet till sina intressenter. Genom 

identiteten kan man bilda en uppfattning om vad företaget är, hur det gör saker och 

vilken strategi det följer. Företagets identitet syns i dess dagliga verksamhet, främst 

genom dess beteende och kommunikation. Även via symboler, design, och media 

kommuniceras identiteten. Imagen är kopplad till identiteten eftersom imagen är 

intressenters uppfattning av identiteten. En effektiv kommunikation gör att 

intressenterna får en klarare uppfattning av företaget. Alla företag, organisationer och 

kluster har en identitet, det går alltså att analysera dem ur ett identitetsperspektiv. (Fill 

& Markwick 1997). 

van Riel och Balmer (1997) skriver att det finns många definitioner av 

företagsidentiteten, mycket på grund av att det är ett komplicerat begrepp som har 

studerats från olika synvinklar. Utvecklingen av begreppet har haft tre områden; med 

hänseende till grafisk design, integrerad kommunikation och organisatoriskt beteende. 

I början undersöktes identiteten främst ur ett marknadsföringsperspektiv och var det 

samma som logon, design och visuell identifikation. Designen hade tidigare rollen att 

höja organisatorisk synlighet, betydelsen av designen har vuxit och numera är dess roll 

att kommunicera företagets strategi. Det finns alltså flera synsätt på företagsidentiteten, 

men någon definitiv modell har man ännu inte kommit överens om. 



 

 

19 

En god modell för företagsidentiteten är företagsidentitetsmixen av Birkigt och Stadler 

(1986), den finns presenterad i figur 3. Företaget presenterar sig själv med identiteten 

som består av kommunikation, beteende, symbolism och personlighet. Man kan på 

basen av de beståndsdelarna avgöra företagets prestanda. Kommunikationen är en viktig 

del av företagets identitet och samverkar med de andra delarna. En effektiv 

kommunikation är viktig för att förmedla identiteten och för att klusterföretagens 

anställda skall få samma förståelse av det budskap högsta ledningen och Vd:n vill ge. van 

Riel (1995, 29-33) förklarar att identiteten kan definieras som företagets presentation 

uttryckt genom symbolism, kommunikation och beteende. 

van Riel och Fombrun (2007, 61-62) skriver vidare att en stark företagsidentitet har goda 

effekter både på interna och externa intressenter. Internt stärker identiteten de 

anställdas motivation och tillhörighet. De anställda kan då identifiera sig med företaget 

och det påverkar deras beteende, som i sin tur påverkar externa intressenter. Det kräver 

att de anställda är tillfredsställda med kommunikationen och att informationsflödet är 

bra. 

Figur 3 Företagsidentitetsmixen  

 

Källa: (Birkigt & Stadler, 1986). 



 

 

20 

Alla sätt som ett företag kan uttrycka sig på kan indelas i symbolism, kommunikation 

och beteende. Symbolism visar vad företaget står för och borde stämma överens med de 

andra formerna. Kommunikation är sändning av verbal och visuell information och 

meddelanden. Kommunikationen som uttrycksform är flexibel och kan lätt ändras. 

Beteende är den viktigaste och mest effektiva formen som identiteten presenteras 

genom. Intressenter får sin uppfattning av företaget främst baserat på dess beteende. För 

att företaget skall kunna presentera sin identitet bra måste ledningen ha vetskap om 

företagets personlighet. Personligheten är företagets självuppfattning, som består av 

vision, mission, strategi och värden. (van Riel 1995, 32-33). 

van Riel (1995, 34-35) skriver att mixen inte är en komplett förklaring på 

företagsidentiteten och dess relation till imagen. I mixen presenteras imagen som en 

projektering av identiteten, det är en förenkling eftersom också omgivningen påverkar 

imagen. Det som är bra med modellen är att den är lätt att förstå, andra försök till en 

komplett modell över företagsidentiteten är mer omfattande och invecklade. De modeller 

som finns kan användas beroende på vilken synvinkel man är intresserad av. De flesta 

andra modeller är relaterade till företagsidentitetsmixen på något sätt, som grund är den 

användbar. Ett exempel är Balmer och Soenen (1997) som har gjort en utvecklad modell 

av Birkigts och Stadlers (1986) modell där identiteten istället består av företagets själ, 

röst och sinne, som vidare påverkas av omgivningen, rykten och intressenter. I stort sett 

är modellerna likartade, men beståndsdelarna har olika benämningar.  

Identiteten besvarar frågan vad företaget verkligen är. Olika interna och externa grupper 

har olika uppfattning om företagets identitet, det betyder att det finns olika sorters 

identiteter. Balmer (2001) beskriver fem olika identiteter som vidare utgör delar av 

Balmers AC2ID identitetstest (actual identity, communicated identity, conceived 

identity, ideal identity och desired identity), tidigare baserade sig testet på endast fyra 

identiteter och kallades ACID test (actual identity, communicated identity, ideal identity 

och desired identity). Den viktigaste slutledningen från det testet är att organisationer är 

formade av multipla identiteter, organisationen betraktas från olika synvinklar som 

medför att olika identiteter kan identifieras.  

De olika identiteterna är följaktligen; den faktiska, den kommunicerade, den upplevda, 

den ideala och den önskade. Den faktiska är företagets interna värden, beteende och 

positionering. De produkter och service som företaget har hör till den faktiska identiteten 

och framhäver det som företaget egentligen är. Den kommunicerade identiteten är den 

som kommuniceras via företagets totala kommunikation. Företagets rykten påverkar 
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också den kommunicerade identiteten. Den upplevda identiteten är den som intressenter 

har, deras uppfattade profil av organisationen. Den ideala identiteten är den optimala 

positioneringen för ett företag vid en given tidpunkt, den påverkas av omgivningen, 

marknaden och kundbeteende. Den önskade identiteten är företagsledarens eller 

styrelsens vision av företaget. Den önskade identiteten borde sammanfalla med den 

ideala identiteten, man kan säga att företagsledaren önskar uppnå den ideala identiteten 

genom fastställda visioner, missioner och affärsplaner. Balmer (2001). 

Balmer (2001) skriver vidare att alla identitetstyper skall sammanfalla så bra som 

möjligt, ifall för stora avvikelser finns bör någon sort av identitetsförändring göras. 

Balmers och Guillaumes (1999) studie visade att de flesta identitetsprojekt var baserade 

på företagsledarens eller styrelsens vision, identitetsmodellerna var också oftast 

visionsdrivna. Uppdelningen i många olika identiteter visar också att det tar lång tid att 

undersöka och hantera företagsidentiteten.   

Balmers AC2ID test baserar sig på den nyare synen att företagets identitet har ett 

multidisciplinärt strategiskt angreppssätt, ifall man ser företagsidentiteten som baserad 

på grafisk design är AC2ID testet för omfattande. Vid genomförandet av ACID eller 

AC2ID testet tar man först reda på de olika identiteterna för att identifiera gap mellan 

dem, sedan diagnostiserar man för att komma fram till vilken typ av förändring som kan 

göras av företagets identitet. Balmer (2001). 

Den organisatoriska identiteten nämns av Hatch och Schultz (1997), angreppssättet 

skiljer sig men den berör till största del samma område som företagsidentiteten. Hatch 

och Schultz (1997) skriver att företagsidentiteten har marknadsföringslitteratur som 

grund medan den organisatoriska identiteten har organisationslitteratur som grund. 

Den organisatoriska identiteten är det som intressenter tycker och tänker om 

organisationen. Det är den kollektiva uppfattningen av organisationens värden och 

karaktär. 

3.1.1 Relaterade begrepp till företagsidentiteten 

I detta avsnitt förklaras relaterade begrepp till företagsidentiteten; image, rykte och 

personlighet. Fill och Markwick (1997) skriver att företagsimage är alla intressenters syn 

på företaget, på basen av det man har tagit del av och vet om företaget. Det finns flera 

orsaker varför företagsidentiteten och -imagen har blivit allt viktigare. En del orsaker är 

en ökad konkurrens som tvingar företag att differentiera sig, kortare produktcykler som 
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kräver snabbare utveckling, påverkan från media och en ökad tilltro till relationer. Man 

formar imagen genom ens egen uppfattning av både planerad och icke planerad 

kommunikation från företagets sida. Alla intressenter har olika image av företaget, men 

företaget kan påverka den upplevda imagen. Ett sätt är genom företagets anställda, om 

det finns en konsistent enhetligt uppfattad image bland företagets anställda kan de bättre 

förmedla det önskade budskapet åt andra intressenter.  

Fill och Markwick (1997) skriver vidare att man inte kan styra intressenters image direkt, 

utan den styrs indirekt genom företagets identitet. Företaget kan hantera och framföra 

sin identitet på olika sätt, som sedan kan påverka imagen hos intressenterna. Imagen är 

det som intressenterna upplever att företaget är. 

Fill och Markwick (1997) poängterar att företagets rykte inte riktigt är det samma som 

image. Image formas som en direkt uppfattning av olika intryck, ryktet är intressentens 

åsikt om företeelsen under en längre tid baserat på inverkan av tidigare händelser och 

upplevelser. Ett företags rykte är svårare att påverka än dess image, det tar längre tid att 

påverka ryktet. Genom organisatoriska ändringar kan man snabbare ändra på den 

upplevda imagen, men för att få en positiv image behöver man också ett gott rykte. van 

Riel (1995, 73-79) skriver att ett gott rykte hjälper företag att locka till sig resurser, till 

exempel investerare, kunder, partners och anställda. En bra hantering av identiteten ger 

möjligheter för en positiv image och gott rykte. 

Balmer (2001) förklarar att företagsimagen är kopplat till företagets rykte och 

företagsvarumärket. Att skapa en positiv eller negativ företagsimage är målet med en 

effektiv hantering av identiteten. En effektiv hantering ger alltså en positiv image och på 

längre sikt ett gott rykte som ger kluster eller organisationer konkurrensfördelar. 

Företagsvarumärket är inte det samma som produktvarumärket, företagsvarumärkets 

fokus är på alla interna och externa intressenter, den är baserad på en bredare mix än 

den traditionella varumärkesmixen och är kommunicerad via företagets totala 

kommunikation. Personligheten är viktig för identiteten, personligheten gör att 

företagens identiteter skiljer sig från varandra. (Balmer 2001).  

Fill och Markwick (1997) förklarar att en identitetskris är när man inte förmår att förena 

element i ens personlighet. Företag kan ha en liknande kris ifall företagspersonlighetens 

karaktärsdrag inte är fastställa tillräckligt bra. För att kunna kommunicera sin identitet 

måste företaget först ha en bra förståelse för sin personlighet. Personligheten är 

uppgjord av det som karaktäriserar företaget. Företaget karaktäriseras av vision, 
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mission, strategi, värden, kunskaper, och färdigheter. Personligheten är vad företaget 

egentligen är. För att kunna förstå företagets personlighet måste man ta reda på 

visionen, missionen och företagets kultur. Inom företagets personlighet finns dess 

strategi. Strategin ändrar hela tiden, i vissa företag mer frekvent. Eftersom 

personligheten har en stark grund i företagets kärna är det svårt att göra stora 

förändringar i strategin. Genom strategisk ledning kan man få till stånd en förändring i 

företagets personlighet och identitet. (Fill & Markwick, 1997).  

3.1.2 Identifikation 

van Riel och Fombrun (2007, 75-76) skriver att en stark identitet stöder identifikationen 

av företaget. Anställda känner sig delaktiga och gör val som stöder företagets mål om de 

kan identifiera sig själva med företaget. Identifikation skapar en koppling mellan ledning 

och anställda. Det är önskvärt att ledningen får en bra förståelse för identiteten som de 

sedan kan förmedla till anställda och andra intressenter. Det är inte lätt att få anställda 

och externa intressenter att identifiera sig med företaget. Att få vetskap om vilka mål 

företaget har och vart det strävar hjälper anställda att se framåt, om de anställda känner 

att de hjälper till att nå målen identifierar de sig bättre med företaget. De anställda kan 

känna sig stolta över att få arbeta vid företaget till exempel om de känner att företagets 

beteende uppskattas av andra intressenter. Att känna sig stolt gör också att man 

identifierar sig med företaget. 

Ledningen kan öka identifikationen genom belöningar, uppskattning och erkännande 

(ingår i Human Resources Management) och genom att guida kommunikationssystemet. 

Identifikation kan ske genom både intern och extern kommunikation. Internt sker det 

när anställda känner att de får tillräckligt med information om hur deras jobb skall 

skötas, om vad hela företaget håller på med och när de känner att de tas på allvar av deras 

chefer. Av extern kommunikation förstärks identifikationen när företaget lyckas skapa 

ett gott rykte. (van Riel och Fombrun, 2007, 76-77). 

3.2 Företagskommunikation 

Enligt van Riel och Fombrun (2007, 22-23) är företagskommunikationen utvecklandet 

av ett ramverk för hela företagets kommunikation. Företagskommunikationen är 

översatt från engelskans ”corporate communication”, ”corporate” syftar till latinets 

”corpus” som betyder kropp eller helheten, företagskommunikationen skall närmas ur 

ett helhetsperspektiv för olika sorters företag och organisationer. För enkelhetens skull 
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används orden företag och företagskommunikation i den här avhandlingen, som syftar 

på helhetskommunikationen i den valda organisationen, företaget eller klustret. 

Företagskommunikationen förmedlar enligt van Riel (1995, 1-3) företagets budskap och 

hjälper till att definiera företagets image som vidare ökar företagets prestanda. 

Traditionellt har fokus varit på extern kommunikation som PR och marknadsföring. 

Utvecklingen har gått mot att de traditionella typerna har specialiserats till områden 

inom företaget och ledarnas interna kommunikation har fått en viktigare betydelse. Till 

exempel i ett kluster har nytillkomna företag säkerligen en annan syn på klustrets 

identitet än företag som varit längre med. Om man har en bra kommunikation inom 

klustret kan nya företag snabbare få samma uppfattning som existerande företag. 

van Riel (1995, 3-8) skriver att kommunikationen allt oftare hanteras av skild avdelning 

i företagen, kommunikationsledare har fått samma status som traditionella ledare inom 

företaget. Företag blir allt större och har mer samarbete med andra företag så det är 

viktigt att information går fram dit den skall och att inte budskapet förändras på vägen. 

Man skall ändå inte anlita enskilda kommunikationsexperter för att lösa 

kommunikationsproblem, man kan inte förlita sig på att enskilda personer skall lösa 

problem som angår hela organisationen. Företagskommunikationen riktar sig både 

internt och externt, kommunikationen är väldig viktig för företagets verksamhet. Alla 

parter inom företaget måste jobba tillsammans för att få en fungerande 

kommunikationspolicy. 

Företagets kommunikation kan indelas i extern och intern kommunikation. Det är ändå 

svårt att helt separera dem. Erikson (1998, 44-45) poängterar att ifall företags anställda 

inte vet vad företaget står för och vart man är på väg så förstår ingen utanför företaget 

det heller. Budskap och information skall gå genom många parter inom företaget innan 

de når dess mottagare. En effektiv intern kommunikation påverkar den externa 

kommunikationen positivt. 

Erikson (1998, 44-46) nämner en del positiva effekter med en effektiv intern 

kommunikation: 

- Medarbetarna får en bättre överblick om vad som händer i deras omvärld, det är 

viktigt för att de skall se hur de bidrar till verksamheten i sitt arbete plus att det 

ökar deras motivation.  

- Det blir lättare att uppnå mål om alla vet vart företaget är på väg.  
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- Anställda kan lättare fatta beslut och sådana beslut som följer företagets mål, 

vision och mission. 

- Ju större nätverken och samarbeten blir desto effektivare 

kommunikationssystem för ett effektivt arbete.  

- Rykten om framtiden förebyggs med en ständig uppdatering. Rykten skapar oro 

och osäkerhet inom företag. 

- Det blir möjligt att delegera beslut mer decentraliserat i företaget. Med dagens 

snabba förändringar i affärslivet kan inte företaget eller klustret styras alltför 

centraliserat. 

3.2.1 Olika typer av företagskommunikation 

Kommunikationen behöver hanteras inom hela företaget till följd av att många nya typer 

av kommunikation har uppstått som berör alla avdelningar inom företaget. van Riel 

(1995, 8) skriver att det finns tre olika typer av kommunikation som tar hand om 

företagets interna och externa kommunikation Den viktigaste är 

ledningskommunikationen, ledare syftar på sådana som har möjlighet att påverka och 

kommunicera med företagets interna och externa intressenter. Som stöd till 

ledningskommunikationen finns marknadsföringskommunikation och 

organisationskommunikation. Marknadsföringskommunikation är främst extern 

kommunikation, till organisationskommunikationen hör både intern och extern 

kommunikation. (van Riel 1995, 8). 

Ledarskapet fyller en viktig funktion inom företaget. Allt fler anser att företagets 

framgång beror på ledarnas förmåga att kommunicera. De ser till att andra genomför det 

som skall utföras genom planering, organisering, kommendering och kontrollering. Men 

ledare är maktlösa när de försöker leda någon som inte vill bli ledd. Ledarnas uppgift är 

också att motivera andra och skapa samarbete. Andra mål som ledare har är att dela 

företagets vision, skapa och upprätthålla förtroende, hantera förändringsprocesser och 

att ge ansvar åt medarbetare. (van Riel 1995, 9).  

Marknadsföringskommunikation består främst sådan kommunikation som stöder 

försäljning av produkter och service. Den handlar om att övertala kunder att köpa, främst 

genom reklam. Andra kommunikationsformer är bland annat sponsorering och 

personlig försäljning. Företag satsar i allmänhet mest av sin kommunikationsbudget på 
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marknadsföringskommunikation. En orsak till det är att man kan lättare mäta effekten 

av kommunikationen i form av till exempel hur mycket försäljningen ökar. (van Riel 

1995, 10-11). 

Organisationskommunikationen består bland annat av PR, relationer till investerare, 

företagsmarknadsföring, kommunikation till närmiljön och intern kommunikation. De 

är alla riktade till en specifik grupp. Det är inte lika lätt att se hur 

organisationskommunikationen försöker påverka beteende som 

marknadsföringskommunikation. Meningen med kommunikationen är att företaget 

skall skapa så bra möjligheter som möjligt för sig själv. De grupper som 

organisationskommunikationen riktar sig till kräver att man kommunicerar 

professionellt och indirekt för att påverka. (van Riel 1995, 12-14). 

van Riel (1995, 14-21) skriver att man också kan se organisationskommunikationen som 

något som är djupt rotad i företaget, då kan man dela in företagets kommunikation i 

marknadsföringskommunikation och resten i organisationskommunikation. Det beror 

också på företagets storlek, de allra största företagen syns oftare i media och påverkar 

omgivningen så de måste hantera den mesta kommunikationen på ett professionellt sätt. 

van Riel och Fombrun (2007, 20-21) skriver att organisationskommunikationen sköts på 

många olika sätt i företag. Det är också svårt att redovisa resultat eftersom 

organisationskommunikationen inte mäts på ett lika effektivt sätt som 

marknadsföringskommunikationen.  

Erikson (1998, 48-50) förklarar att den interna kommunikationen kan uppdelas enligt 

dess innehåll. Sex olika typer beskrivs: operativ, nyhets-, styr-, förändrings-, 

kulturkommunikation och informell kommunikation. Den operativa kommunikationen 

är den som anställda behöver i sitt dagliga arbete. Nyhetskommunikation behövs för att 

på längre sikt kunna sköta sitt arbete, nyheter kommuniceras med nyhetsbrev, 

personaltidningar och intranät. Till styrkommunikationen hör de planer och handlingar 

som bör göras för att uppnå mål, bland annat budgeter, policyn och manualer. Vid 

förändringar är det bra att vidta andra kommunikationssätt än vid regelbunden 

kommunikation. Vid sidan av ordinarie kanaler kan tidsbestämda projektbaserade 

kanaler användas för att hantera förändringen på ett ordentligt sätt. 

Kulturkommunikationen är sådan som inte direkt syns i företaget, värderingar 

kommuniceras inte synligt av företagsledningen och Vd:n. För att veta vilken sorts intern 

kommunikation som fungerar kan det vara bra att fastställa företagets kultur. Den 

informella kommunikationen är inte styrd eller planerad, men bör inte förbises. 
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Kommunikationen mellan anställda under pauser och i korridorer kan sprida rykten som 

kanske inte alls är sanna. Anställda bör få möjlighet att ta till sig information och 

diskutera via andra typer än endast informell kommunikation. 

Den externa kommunikationen kan indelas i ekonomisk kommunikation, 

marknadskommunikation, massmedierelationer, samhällskontakter och övergripande 

ansvarsområden. Ekonomisk kommunikation är viktig för att visa företagets ekonomiska 

utveckling och för att stärka relationen med investerare. Marknadskommunikationen 

används bland annat för att stärka varumärket genom att kommunicera med 

marknaden. Massmedierelationens syfte är att stödja företagets affärsverksamhet och 

marknadsföring. Samhällskontakter är kontakten med politiker, myndigheter, 

utbildning och andra organisationer. Till de övergripande ansvarsområdena hör arbetet 

med profileringen av företaget eller förmedling av identitet. (Erikson 1998, 63-89). 

3.2.2 Interna kommunikationskanaler 

Erikson (1998, 50-58) nämner tre olika typer av kanaler för den interna 

kommunikationen. Det finns skriftliga, muntliga och elektroniska kanaler. Vid val av 

kanal är det inte endast kostnaden som avgör, även lämplighet och trovärdighet spelar 

in. Till de skriftliga kanalerna hör bland annat tryckt information i form av 

presentationer, kataloger, manualer, tidningar och nyhetsbrev. Risken för feltolkning är 

liten och man säkerställer att samma information når ut till alla, nackdelen är att det inte 

uppstår någon dialog mellan avsändaren och mottagaren.  

Till elektroniska kanaler hör bland annat e-post, social media, intranät och olika sorters 

konferenser. Elektroniska kommunikationskanaler används inom alla företag 

nuförtiden, men man kan inte anta att den ersätter alla andra kanaler. Man måste ha en 

klar strategi för användningen av dem och hur de skall integreras med resten av 

företagets kommunikation. En utmaning är till exempel att alla anställda inte alltid har 

tillgång till dator eller jobbtelefon, man måste se till att inte vissa grupper lämnar utanför 

kommunikations- och informationsflödet. (Erikson 1998, 51-52). 

Muntliga kanaler är bland annat planerade möten, konferenser och utbildningar. Vid 

möten är det en bra möjlighet för anställda att ställa frågor och förstå saker bättre. En 

öppen dialog kan skapas som många kan ta del av på samma gång. Mötet kan ske i grupp 

eller endast mellan två personer, men för att räknas som en kommunikationskanal bör 

det vara planerat. Spontana möten hör också till den interna kommunikationen, men de 
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är inte samma som planerade möten. Utmaningar med planerade möten är att få något 

vettigt gjort. Mötena kan verka repetitiva och deltagarna kan ha olika uppfattning om 

mötets syfte. En möjlighet är att ha olika möten för information, diskussion och 

beslutsfattande. Då har deltagarna bättre koll på vad som skall göras på mötet. Andra 

nackdelar är att mötet kan kännas som fel sätt att lösa vissa problem på, den som känner 

sig i underläge vågar kanske inte säga sin åsikt eller ta del av vad som gås igenom på 

mötet. Bristfälliga protokoll är ofta ett hinder för effektiv intern kommunikation.  

Erikson (1998, 57-58) skriver för att få en effektiv användning av 

kommunikationskanaler måste man integrera kanalerna på ett dynamiskt sätt. Den 

viktigaste kanalen är den muntliga, eftersom den hanterar dialogen bäst. De skriftliga 

och elektroniska kanalerna fungerar som stöd. Det gäller också att använda rätt sorts 

kommunikation för rätt sorts kanal, man måste lära sig vad som fungerar bäst. 

3.2.3 Integrerad företagskommunikation 

När motsägande budskap syns i media kan det skada företagets image och varumärke, 

till exempel att negativa nyheter publiceras om företaget på samma gång som positiv 

information publiceras från företagets sida. Det är därför väldigt viktigt för företagens 

image och rykte att kommunikationen planeras på ett effektivt sätt. Det är viktigt för 

företag att skapa ett bra informationsflöde som gör att budskap går fram och att en 

enhetlig identitet kan kommuniceras inom och utanför företaget. När information 

kommer från många olika källor kan det leda till att mottagaren får osammanhängande 

eller i värsta fall motsägande information. Om det pågår under en längre tid får externa 

intressenter dålig bild av företaget, som vidare leder till en negativ image och dåligt rykte. 

(van Riel & Fombrun 2007, 1-4; 46-49). 

Osammanhängande eller motsägande information kan uppstå när ledarskapet 

specialiserar sig inom olika kommunikationsområden. Då fokuserar de sig främst på sin 

egen avdelning och det kan leda till att kommunikationen på organisationsnivå blir 

osammanhängande. Om företaget istället har en god kommunikationspolicy finns det 

fler möjligheter för att en positiv image av företaget bibehålls och som i längden 

förbättrar prestandan. För att undvika motsägande kommunikation kan företag ha en 

policy som bestämmer hur kommunikationen skall formas, levereras och behandlas både 

inom och utanför företaget. Det betyder att representanter från marknadsförings- och 

PR-avdelningen och specialiserade ledare inom företaget måste komma överens om hur 

man bäst koordinerar kommunikationen (van Riel & Fombrun 2007, 3-4; 22-23). 
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van Riel (1995, 14-15) skriver att en harmoni behöver finnas inom företaget. Redan på 

1930-talet började man koordinera kommunikationen genom företagets enhetliga 

design, dvs. logon, kläder, företagets utformning, etc. Kommunikationen blev då lättare 

att koordinera när man hade något att följa efter. På 1950-talet utvecklade man 

procedurer för att integrera marknadsmixens 4P (produkt, plats, pris och promotion) 

med hänsyn till kommunikationsdelen för varje P med företagets allmänna 

kommunikation. Metoderna och procedurerna för en fullt integrerad kommunikation 

har främst varit teoretisk, det finns inte många praktiska exempel på företag med fullt 

integrerad kommunikation. Oftast lyckas företag integrera vissa delar av 

kommunikationen, men inte på organisationsnivå. 

van Riel (1995, 15-17) skriver att för att få bättre möjligheter till koordinering av alla typer 

av företagskommunikationen kan man använda företagets strategi, identitet och image 

som grund. När man har de som grund kan man göra en bättre och mer vettig 

kommunikationspolicy. Meningen är att man skall finna de områden som alla inom 

företaget tycker är viktiga, så att alla är överens när policyn utvecklas.  

Målet med en enhetlig företagskommunikation är att man inom företaget tillsammans 

kommer fram till en bättre kommunikation. Det är inte meningen att man skall lägga till 

nya avdelningar för kommunikation eller att nuvarande avdelningar skall ersättas, det 

handlar mera om att förbättra kommunikationen inom företagets befintliga avdelningar. 

Det finns ofta hinder för information att flyttas mellan olika avdelningar, genom att till 

exempel skapa samarbete och förståelse för att uppnå organisationens mål kan man riva 

hinder inom företaget och förbättra kommunikationen. (van Riel 1995, 17-19). 

3.3 Sammanfattning 

Företagsidentiteten har i tidigare forskning haft olika synsätt och förklaringar. 

Företagsidentiteten påminner om människans identitet, olika beteenden och 

personlighetsdrag som kännetecknar en person. En enhetlig identitet fås ifall 

företagsledarna kan kommunicera effektivt och har en god kännedom om företagets 

personlighet, som består av vision, mission, strategi och värden. Imagen är en 

uppfattning av den kommunicerade identiteten, imagen och den kommunicerade 

identiteten påverkas av olika faktorer. Företagskommunikationen kan indelas i extern 

och intern kommunikation. En effektiv intern kommunikation har många positiva 

effekter på företagets totala kommunikation. En integrerad företagskommunikation 

skapar identifikation och harmoni inom företaget. 
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4 METOD 

I detta kapitel beskrivs den empiriska undersökningens upplägg och planering, 

forskningsstrategi och undersökningens genomförande. Möjliga metoder och ansatser 

diskuteras. Valet av metod förklaras och utformningen av intervjuguiden och enkäten 

redovisas. Slutligen redovisas information om respondenterna från enkäten och om 

informanterna från intervjuerna och de företag och organisationer de representerar. 

4.1 Upplägg 

För den empiriska undersökningen har en kvalitativ och en kvantitativ studie utförts. 

Genom att utföra både en kvalitativ och kvantitativ studie får man olika synvinklar och 

en bättre möjlighet att analysera klustret på ett mångsidigt sätt. Den kvantitativa studien 

undersöker främst den interna kommunikationen och identifikation av 

klusteridentiteten. Den kvalitativa studien ger en större inblick och djupare förståelse för 

i klustrets identitet och interna kommunikation. 

För den kvalitativa delen har aktörer som har en direkt koppling till klustret intervjuats. 

Den kvantitativa delen består av en enkät som skickades ut till klusterföretagen via 

kontaktpersonen vid Merinova. Före utformningen av enkäten gjordes en intervju med 

kontaktpersonen vid Merinova. En del inblickar från intervjun användes för att utforma 

frågorna till enkäten och för att anpassa den kvalitativa delen av undersökningen.  

Enkäten är till viss del också baserad på frågor från enkäterna Communication 

Satisfaction Questionnaire (CSQ) och International Communication Audit questionnaire 

(ICA), som är utvecklade för att granska tillfredsställelse med kommunikation och 

organisatorisk kommunikation (Greenbaum, Clampitt & Willihnganz, 1988). Resten av 

frågorna berör de anställdas identifikation av energiklustret, arbetsmiljön, EnergyVaasa 

som varumärke och om kommunikationsklimatet i klustret. 

4.2 Identifiering av inriktning och tillvägagångssätt 

Företagsidentiteten är ett komplext begrepp och dess beståndsdelar går inte att 

undersöka med endast en metod. van Riel och Fombrun (2007, 79) skriver att olika 

metoder bör användas beroende på vilka delar av företagets identitet man undersöker. 

Det finns ingen komplett metod för att mäta företagets identitet på. Men enligt van Riel 

och Fombrun (2007, 79) skapar det inga problem, så länge man har syftet klart för sig 
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kan man finna ett lämpligt tillvägagångssätt för det område inom identiteten man är 

intresserad av. 

van Riel och Fombrun (2007, 97) förklarar vidare att om man är intresserad av hur 

kommunikationen influerar identiteten undersöker man oftast effektiviteten av 

kommunikationen med en granskning (auditering). Det finns många olika granskningar, 

de enklaste är att man utgår från nuvarande kommunikationssystem och mäter dess 

effektivitet med en subjektiv utvärdering. Tillfredsställelse med kommunikation mäter 

hur tillfredsställda anställda är med kommunikationen från ledningen. En granskning 

för att mäta effekten eller nöjdheten av kommunikationen utförs främst genom enkäter. 

Exempel på granskningar är Communication Audit Survey (CAS), International 

Communication Association (ICA) och Organisational Communication Audit 

Questionnaire (OCA) som stöddes och initierades av finska staten. Företag tar oftast in 

utomstående experter för att genomföra kommunikationsgranskningar. (van Riel och 

Fombrun, 2007, 97-101). 

Nyberg och Tidström (2012, 116-117) skriver att val av metod skall utgå från det problem 

man valt och de frågor man vill ha svar på. De metoder man använder skall besvara 

frågorna och ge mer förståelse för det problem man har. Själva frågornas formulering är 

viktiga för forskningsansatsen och metodvalet. Metodvalet styrs även av 

forskningsområdet, forskarens forskningsfilosofiska inriktning och den 

forskningsansats man väljer.  

Saunders, Lewis, och Thornhill (2009, 106-108) skriver att den forskningsfilosofiska 

inriktningen är viktigare att fastslå innan man väljer de metoder man använder i 

undersökningen. Det väsentliga är att man skall förstå hur man bidrar med ny kunskap 

inom det område man undersöker. Den forskningsfilosofiska inriktningen delas främst 

in i ontologi och epistemologi. Saunders et al. (2009, 109) skriver vidare att man även 

kan ha flera forskningsfilosofiska inriktningar i samma studie. Det kan vara praktiskt när 

man anser att forskningsfrågorna bör besvaras genom olika inriktningar. En sådan 

filosofi kallas pragmatisk och möjliggör både kvalitativa och kvantitativa metoder i 

samma studie. Tanken är att man själv kan använda de metoder som man anser vara 

passande för att få olika synvinklar på det man undersöker, istället för att låsa sig fast vid 

en given metod. Med en pragmatisk filosofi kan man anpassa objektiva och subjektiva 

syner som ämnar att tjäna studiens syfte. Att använda flera metoder stämmer överens 
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med hur van Riel och Fombrun (2007, 80-105) beskriver på vilka sätt man kan mäta 

företagsidentiteten på. 

Forskningsansatsen är relevant för hanteringen av teori och undersökningens utförande. 

Det är viktigt att veta ifall man vill använda en deduktiv eller induktiv ansats. En deduktiv 

ansats innebär i stora drag att man utgår från teorin och skapar hypoteser som man 

sedan testar för att antingen godkänna eller förkasta. Hypoteser används främst i 

kvantitativa studier som tolkas kvantitativt, men en deduktiv ansats kan även användas 

i kvalitativa studier. Med en deduktiv ansats försöker man hitta samband mellan 

undersökningens resultat och teorin för att verifiera teorin. Andra kännetecken är att 

strukturerade metoder används och den som undersöker håller sig oberoende till det 

som undersöks för att kunna generalisera från resultatet. (Saunders et al. 2009, 124-

125). 

Med en induktiv ansats kan man generera ny teori från resultatet i studien, teorin kan 

vidare studeras och testas med nya studier. Man kan inte använda en induktiv ansats 

utan att helt förbise tidigare kunskap inom området, fastän man ämnar att skapa ny teori 

genom sin studie. Med en induktiv ansats är det inte lika viktigt med ett stort antal 

respondenter eftersom man inte alltid ämnar att generalisera från resultatet, det är 

viktigare att få en bättre förståelse av det man undersöker. Enligt forskarens preferens 

kan man även använda båda ansatserna i samma forskningsprojekt. (Saunders et al. 

2009, 126-127). 

I den här avhandlingen tillämpas både en deduktiv och induktiv ansats. Undersökningen 

av den interna kommunikationen följer främst en deduktiv ansats, men analysen av data 

har mer gemensamt med en induktiv ansats eftersom resultatet ämnar ge bättre 

förståelse för problemet. Besvarande av forskningsfrågorna har gjorts genom att ibland 

röra sig mellan teori och empiri för att få en ökad förståelse av problemet. Deduktiva 

inslag är att definitionen av en effektiv kommunikation utgår från teorin, att en effektiv 

intern kommunikation är en grund för en enhetlig identitet utgår också från teorin. 

Undersökningen av energiklustrets identitet tillämpar en induktiv ansats, 

datainsamlingen sker med kvalitativa intervjuer och det är viktigt att grundligt förstå 

respondenterna. Av resultatet kan man möjligen identifiera kännetecken för en enhetlig 

identitet. 
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4.3 Forskningsstrategi 

Undersökningen kan ha ett explorativt, deskriptivt eller explanativt forskningssyfte. 

Explorativa studier har syftet att få en ökad förståelse för ett problem eller fenomen och 

för att få nya insikter. Genomförandet av explorativa undersökningar går att göra genom 

att gå igenom litteratur, intervjua experter inom området och utföra 

fokusgruppintervjuer. Allt efter man samlar in data bör man vara beredd på att ändra 

inriktning enligt nya insikter som uppstår. (Saunders et al. 2009, 138-140). 

Deskriptiva eller beskrivande studier handlar om att precist beskriva en profil av 

personer, händelser eller situationer. I deskriptiva studier är det viktigt att ha en klar bild 

av det fenomen man vill undersöka. Studiens resultat kan ses som en grund till en 

explanativ studie. (Saunders et al. 2009, 140). 

Explanativa eller förklarande studier ämnar förklara orsakssamband mellan variabler. 

En situation eller problem undersöks för att förklara relationer eller orsakssamband 

mellan variabler. Både kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder kan användas 

inom förklarande studier. (Saunders et al. 2009, 140-141). 

Den här studien har främst ett explorativt forskningssyfte, med en del element av ett 

explanativt syfte. Den explorativa delen är att den interna kommunikationen och 

identiteten i klustret undersöks, klustrets interna kommunikation och identitet har inte 

blivit undersökta förut. Den explanativa delen är att få en bättre förståelse för relationen 

mellan den interna kommunikationen och en enhetlig identitet, studien har bara ett litet 

inslag av ett explanativt forskningssyfte. 

Saunders et al. (2009, 141) nämner flera olika forskningsstrategier som alla går att 

använda för explorativa, deskriptiva eller explanativa studier. De strategier som nämns 

är: experiment, undersökning/granskning, fallstudie, aktionsforskning, grundad teori, 

etnografi och arkivforskning. Den här undersökningen kan förklaras som en fallstudie, 

fallstudier går att använda med ett explorativt och ett explanativt forskningssyfte. 

Saunders et al. (2009, 145-147) skriver att en fallstudie innebär en empirisk utredning 

av ett fenomen i dess verklighet med många källor som bevis. I fallstudier beaktar man 

även kontexten omkring fenomenet, fenomenet studeras inte helt isolerat som i till 

exempel ett experiment. Fallstudier är användbara för att besvara forskningsfrågor med 

”varför”, ”vad” och ”hur”. 
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Man kan använda olika metoder för datainsamling i fallstudier, till exempel intervjuer, 

observationer och enkäter. Att använda flera metoder för insamling är bra för att få olika 

synvinklar på det man undersöker så att man kan säkerställa att man analyserat 

insamlad data på ett tillförlitligt sätt. För att få ett mer tillförlitligt resultat kan man 

studera flera fall på samma gång, men det är mer resurskrävande. (Saunders et al. 2009, 

145-147). 

En fallstudie är användbar för att få en ökad förståelse för energiklustrets interna 

kommunikation och identitet. Forskningsfrågorna är främst formulerade med 

frågeordet ”hur”. För att kunna besvara forskningsfrågorna behöver man också få olika 

synvinklar för att förstå hur den interna kommunikationen fungerar och hur identiteten 

hanteras. Ett kluster involverar också många parter och det är viktigt att få ta del av olika 

synvinklar så att man får en mångsidig förståelse av det som undersöks. 

4.4 Val av metod 

van Riel och Fombrun (2007, 82-91) nämner flera metoder som kan användas för att 

studera de olika identitetstyperna (den faktiska, den kommunicerade, den upplevda, den 

ideala och den önskade). Van Riel (1995, 72) skriver att de metoder som försöker mäta 

hela identiteten är tids- och resurskrävande, det kräver också en erfaren forskare för att 

utföra sådana undersökningar. Både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder 

används som kräver ett bra samarbete med det undersökta företaget eller 

organisationen. 

Genom att mäta delarna i identitetsmixen kan man få en uppfattning om klustrets 

situation och möjligheter till utveckling. Eftersom en enhetlig identitet har integrerat 

identitetsmixens delar kan man påverka de andra genom att förbättra någon av delarna 

(van Riel och Fombrun, 2007, 92-101). Därför tillämpas och undersöks främst 

energiklustrets personlighet och interna kommunikation, även för att inte 

undersökningen skall bli för omfattande. 

Saunders et al. 2009, 151-153 förklarar att man kan utföra både en kvalitativ (icke 

numerisk data) och en kvantitativ (numerisk data) insamling av data i samma studie som 

kan samlas in med olika metoder. Kvantitativ syftar främst på datainsamlingsmetoder 

och analyser som genererar eller använder numerisk data, till exempel enkät, grafer och 

statistik. Med en kvalitativ insamlingsmetod och analys syftar man till exempel på 
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intervjuer och kategorisering av data, metoder och analyser som genererar eller 

använder icke numerisk data. 

Vid insamling av data bör man också tänka på tidsaspekten, det som avgör är ifall man 

vill samla in data under en längre period eller en kortare. En tvärsnittsstudie ämnas 

studera ett fenomen under en kort tid för att få en inblick i fenomenet vid tidpunkten för 

insamlingen av data. Ofta gör man en undersökning (survey) vid tvärsnittsstudier, men 

också intervjuer används. Även vid fallstudier används ofta intervjuer. (Saunders et al. 

2009, 155).  

Man kan använda multipla metoder på olika sätt, i den här studien används en blandad 

modell för undersökningen. En blandad modell betyder att man tillämpar kvalitativa och 

kvantitativa insamlings- och analysmetoder vid olika faser i undersökningen. Valet av 

metod har gjorts för att på bästa sätt besvara forskningsfrågorna och enligt vad som var 

praktiskt genomförbart. Insamlingsmetoderna i den här studien är semi-strukturerade 

intervjuer (kvalitativ) och enkät (kvantitativ), all insamlad data analyserades kvalitativt. 

En praktisk nytta med användningen av de här metoderna är att först utfördes en 

intervju som hjälp till att utforma enkäten och säkerställa att relevanta områden tas upp 

i den. Genom att samla in data med olika metoder kan man få en bättre förståelse för 

energiklustret som fall och lättare hitta mönster i resultatet. 

4.5 Datainsamling 

I det här avsnittet genomgås valet av respondenter och informanter, undersökningens 

genomförande, utformande av enkäten och intervjuguiden och presentation av deltagare 

i enkäten och intervjuerna. 

4.5.1 Urval 

Urvalet för enkäten gjordes genom ett ändamålsenligt urval med en homogen strategi. 

Saunders et al. (2009, 240) förklarar att ett homogent urval fokuserar på en viss grupp 

inom populationen där alla medlemmar är likartade. Ett homogent urval möjliggör att 

man kan studera gruppen i detalj. Eftersom enkäten sändes ut till på förhand bestämda 

kontaktpersoner är urvalet inte helt ett sannolikhetsurval, ett sannolikhetsurval hade 

representerat populationen bättre. Enkäten sändes ut till personer i högre position och 

kanske inte representerar företagets åsikter i varje fall. Att samla in anställda i andra 

positioner vore svårare eftersom alla inte använder datorer i sitt dagliga arbete. Även fast 
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urvalet inte är ett sannolikhetsurval kan det vara nödvändigt att beräkna den totala 

svarsprocenten och bortfall under insamlingen. Man kan ifrågasätta varför så få 

besvarade enkäten. Möjliga orsaker kunde vara en ovilja att aktivera sig och diskutera 

eller att enkäten upplevdes ha för många och invecklade frågor. 

För intervjuerna användes också ändamålsenligt urval, med en heterogen strategi för att 

få tillgång till unik information som inte framkommer av enkäten. Saunders et al. (2009, 

235) skriver att antalet respondenter i ett icke-slumpmässigt urval avgörs enligt 

mättnaden av data, man kan avsluta insamlingen när en ny intervju inte tillför någon ny 

data. Icke-slumpmässiga ändamålsenliga urval gjordes för båda insamlingsmetoderna 

för att få tillgång till djupgående data och centrala teman som besvarar 

forskningsfrågorna på ett passande sätt. 

Vid användandet av kvalitativa metoder ämnar man inte direkt att generalisera från 

resultatet av studien, men man bör ändå få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Ett 

stickprov gjordes eftersom det inte fanns möjlighet att samla in data från varje medlem 

i energiklustret. Under intervjun med marknadsföringsdirektör Olander vid Merinova 

framkom att svarsprocenten är låg bland de anställda i klusterföretagen, för att 

komplettera enkäten utfördes fler semi-strukturerade intervjuer än det var planerat från 

början. Till populationen för intervjuerna hör, utöver klusterföretagen, också stödjande 

organisationer, till exempel VASEK och Österbottens förbund. Stödjande organisationer 

inkluderades eftersom de bidrar till klustrets strategiska utveckling och dagliga 

verksamhet. Inom företagen är det av mest nytta att intervjua Vd:n eftersom Vd:n bäst 

kan besvara undersökningens teman. Både de stödjande organisationernas och 

företagens syn är viktiga att studera, med olika synvinklar kan man få en bättre förståelse 

och detaljerad information om klustrets identitet och interna kommunikation.  

4.6 Undersökningens genomförande 

Primär data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer och en enkät som sändes 

ut till klusterföretagen via kontaktpersonen vid Merinova. Merinova har tillgång till den 

e-postlista som används för att informera och meddela om aktuella händelser till 

klusterföretagens kontaktpersoner. Skribenten hade inte tillgång till klusterföretagens 

interna e-postlistor så enda möjligheten var att någon annan sände ut enkäten. Det var 

inga problem att få enkäten utsänd. Enkäten skickades ut till klusterföretagens anställda 

som var utsedda till kontaktpersoner, enkäten skickades till cirka 110 personer. 

Kontaktpersonerna kan även ha sänt enkäten vidare, så det exakta antalet går inte att 
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fås. Enkätens frågor är anpassade att besvaras av personer direkt kopplade till klustret, 

främst anställda i något av klusterföretagen. 

4.6.1 Enkät 

Saunders et al. (2009, 360-365) skriver att enkäter främst används inom 

undersökningar (surveys), men att de kan användas också inom fallstudier och 

experiment. Det finns många sätt att genomföra en enkät på, för den här undersökningen 

gjordes en självadminstrerad webbenkät. En webbenkät var mest praktisk att genomföra 

eftersom kostnaden är liten och det finns möjlighet att sprida den via e-post. En enkät är 

uppbyggd så att alla respondenter svarar på samma frågor i en bestämd ordning, det är 

svårt att konstruera en bra enkät eftersom det är svårt att ställa följdfrågor efteråt. Ett 

annat problem är att det är svårt att veta hur respondenten tolkar frågorna, vilket kan 

variera från respondent till respondent. Enkäten hittas i bilaga 3. 

Vid utformningen av enkäten är det viktigt att ha den teoretiska referensramen som 

grund så att relevant data samlas in för att kunna besvara forskningsfrågorna. Enkäten i 

den här studien består främst av åsikter, andra variabler är beteende och attribut. 

Enkätens frågor baserade på den teoretiska referensramen, den första intervjun och även 

Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) och Communication Audit Survey 

Questionnaire (CAS) genomgångna av Greenbaum, Clampitt och Willihnganz (1988)  för 

att utforma frågor om till exempel kvalitet och mängd av information från EnergyVaasa. 

Enkätens frågor är främst allmänna åsikter om energiklustrets identitet och interna 

kommunikation. Frågornas typ är både stängda och öppna frågor där det i de öppna 

frågorna fanns utrymme för respondenten att skriva tankar och kommentarer. De 

stängda frågorna besvarades främst på fem gradiga Likert-skalor och ranking. Det fanns 

inga obligatoriska frågor utan man kunde lämna in enkäten med frågor ofyllda.  

Enkäten gjordes i Webropol för att få en fin layout och design, eftersom insamlingen 

genomfördes under sommaren gjordes en somrig design så att det skulle kännas lättare 

att fylla i den. Enkäten testades i en pilotstudie, efter det anpassades frågorna lite. I 

pilotstudien tog det lite över 10 minuter att fylla i enkäten, enkäten ansågs vara 

tillräckligt lång och frågorna hade en logisk ordningsföljd. På enkätens första sida och i 

meddelandet som skickades ut förklarades enkätens syfte och dess innehåll. Det 

poängterades att ifyllandet var frivilligt och att man inte behövde fylla i alla frågor. 

Enkätens utskick och påminnelser finns i bilaga 2. I tabell 1 redovisas enkätens deltagare. 
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Tabell 1 Deltagare i enkäten 

Kön N Procent 

Man 13 76,47 % 

Kvinna 4 23,53 % 

   

Ålder N Procent 

Under 20 0 0 % 

21-29 1 5,88 % 

30-39 2 11,76 % 

40-49 7 41,18 % 

50-59 7 41,18 % 

Över 60 0 0 % 

   

Hur länge i samma 
position 

N Procent 

Under ett år 2 11,76 % 

1-5 år 10 58,82 % 

6-10 år 2 11,76 % 

11-15 år 1 5,88 % 

Över 15 år 2 11,76 % 

   

Hur länge arbetat i 
samma organisation 

N Procent 

Under ett år 0 0 % 

1-5 år 5 31,25 % 

6-10 år 4 25 % 

11-15 år 3 18,75 % 

Över 15 år 4 25 % 

   

Hur mycket 
kommunikationsskolning 

N Procent 

Ingen 2 11,76 % 

Lite 4 23,53 % 

En del 7 41,18 % 

Mycket 4 23,53 % 

   

Position i företaget N Procent 

Ansvarar inte för någon 6 35,29 % 

Mellan ledningen 4 23,53 % 

Högsta ledningen 7  41,18 % 

 

Enkäten skickades ut första gången 15 juni 2015, därefter skickades påminnelser den 10 

augusti 2015 och den 17 augusti 2015, alla via e-post. Den 30 augusti stängdes enkäten. 

Stickprovet är fastställt till 110 respondenter, svarsprocenten uträknas från det. 17 av 110 
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eller 15,5 procent lämnade in enkäten ifylld. Det fanns också 19 stycken som påbörjade 

enkäten men valde att inte lämna in den. Ifall de också hade lämnat in enkäten ifylld 

hade svarprocenten varit över 30 procent, men eftersom att det inte går att redovisa 

något resultat av de som inte lämnade in enkäten förblir svarsprocenten 15,5 procent. 

Ifall en högre svarsprocent hade fåtts i enkäten kunde resultatet av den vara mer 

representativt och generaliserbart för energiklustret i Vasa. Nästan alla företag är 

representerade i stickprovet eftersom de flesta företagen fanns med på e-postlistan som 

användes för att sända ut enkäten. Resultaten av fråga 23 och 24 redovisas inte i 

resultatkapitlet eftersom något måste lämnas bort på grund av den stora datamängden 

och för att resultaten av de frågorna inte tillförde någon vidare förståelse för den interna 

kommunikationen. 

De som svarade på enkäten var från följande företag och organisationer: Merinova, 

Mervento, City of Vaasa, Edupower Oy Ab, VEO, Schneider Electric, Comsel System, 

VAMK, ABB, Leinolat Group och VNT Management Oy. Alla de företag och 

organisationer som svarade på enkäten är viktiga för energiklustret.  

4.6.2 Intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer används för att samla in kvalitativ data där informanten 

även kan uttrycka sig utanför intervjuguiden. I en semi-strukturerad intervju diskuterar 

man kring vissa teman och ställer på förhand formulerade frågor. Teman och frågor kan 

skilja sig från intervju till intervju. Under insamlingen användes samma intervjuguide 

för varje intervjutillfälle. Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand, under 

intervjutillfällena antecknades även en del tankar och svar. Frågorna strävades till att 

ställas på samma sätt och inte antyda på möjliga svar. För informanten förklarades också 

att den inte behöver svara om den inte kan eller vill. Under intervjuerna uppstod inga 

problem och allting löpte som det skulle. Frågorna berörde ingen känslig eller hemlig 

information, den etiska synpunkten togs även i beaktande under utformningen av 

frågorna. 

Icke-standardiserade intervjuer gjordes eftersom data skulle analyseras kvalitativt, vilket 

passar bra i fallstudier. Semi-strukturerade intervjuer är användbara för att få 

djupgående data, eftersom man kan ställa följdfrågor för att få informanten att förklara 

tankegångarna mer i detalj för att få en bättre förståelse. Saunders et al. (2009, 324) 

skriver att intervjuer är användbara när man har många frågor som också kan vara 

komplexa och kräver förklaring av informanten. 
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4.6.2.1 Intervjuguide och informanter 

I intervjuguiden inkluderas en del teman som man vill gå igenom under intervjun, även 

en del frågor som fungerar för stöd så att man kan följa en klar linje under intervjun. 

Uppställningen av frågorna skall vara logisk så att intervjun löper smidigt. 

Intervjuguiden fungerar som stöd så att man är säker på att man går igenom det man 

tänkt ut på förhand. Saunders et al. (2009, 329). 

Vid utformningen av intervjuguiden användes teorin om identitet och kommunikation 

som grund för att på bästa sätt motsvara forskningsfrågorna, intervjuguiden hittas i 

bilaga 1. Intervjuguiden anpassades enligt informantens uppgift och förhållande till 

energiklustret, några små ändringar gjordes men till största del var intervjuguiden 

identisk under alla intervjuer. Frågorna består främst av öppna frågor, med frågeorden 

vad och hur. Sådana frågor användes för att uppmuntra informanten att ge ett utförligt 

och utvecklat svar. En del följdfrågor finns också med för att få mer specifik information. 

Under intervjuerna konstaterades att alla frågor inte behövde ställas eftersom en del 

frågor gick in i varandra så att svaren framkom tidigare. Det var bra att använda en klar 

intervjuguide för att hålla sig till ämnesområdet under intervjuerna. Det var även lätt för 

informanterna att tala fritt och komma på sidospår under intervjun, då hjälpte 

intervjuguiden att styra intervjun i rätt riktning igen. I tabell 2 finns informanterna 

presenterade, om inget annat nämns är intervjutypen personlig intervju. 

Tabell 2 Deltagare i intervjuerna 

Informant Organisation Uppgift Datum 
Olav Jern Österbottens 

Förbund 
Landskapsdirektör 18.6.2015 

Robert Olander  Teknologicentret 
Merinova 

Marknadsföringsdirektör, 
jobbar främst med 
energiklustret och andra 
projekt. 

29.5.2015 

Lasse Pohjala VASEK Internationaliseringsexpert, 
Senior Business Advisor 

8.9.2015 

Jarmo 
Saaranen 

VNT Management, 
VD Mervento 

Styrelseordförande VNT 
Managament och Mervento. 
Varit med i utvecklingen av 
energiklustret, INKA, etc.  

Telefon 
intervju 
9.11.2015 

Martin Strand  Citec VD 14.10.2015 
Ralf Söderholm VEO Ingenjörschef, Substations 18.9.2015 
Johan Wasberg Merinova Utvecklingschef 14.9.2015 
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Till följande presenteras de företag och organisationer informanterna leder eller är 

anställda hos. 

Teknologicentret Merinova Ab är specialiserade inom energiteknologi och erbjuder 

rådgivning och utveckling av företagsverksamhet. En viktig del av deras verksamhet är 

kommunikation inom klustret och marknadsföring av klustret. Merinova har också 

samarbete med VASEK, till exempel portalen EnergyVaasa. (Merinova 2015). 

Österbottens förbund har som sin uppgift att arbeta med regional utveckling i landskapet 

Österbotten. Landskapet sträcker sig från Sydösterbotten i söder till Jakobstadsregionen 

i norr och består av 15 kommuner. Verktygen för regional utveckling är: 

landskapsstrategin, genomförandeplanen, projekt- och annan utvecklingsfinansiering 

och material för intressebevakning. Landskapsfullmäktige (38 medlemmar) har den 

högsta beslutanderätten och landskapsstyrelsen (13 medlemmar) sköter det praktiska 

arbetet. Till uppgifterna hör bland annat att stärka energiklustret genom till exempel 

INKA som är ett statligt stöd för innovativa städer. (Österbottens Förbund 2015). 

VASEK – Vasaregionens Utveckling Ab är ett regionalt utvecklingsbolag som grundades 

2003. Vasa och de kringliggande kommunerna äger bolaget, sammanlagt sju kommuner. 

VASEK:s huvudsakliga uppgift är att stärka Vasaregionens position och 

konkurrenskraftighet. VASEK ger rådgivning i näringslivet, verkställer 

utvecklingsprojekt och marknadsför regionen. Inom energiklustret är VASEK till 

exempel med och ordnar EnergyWeek som är ett populärt årligt evenemang. (VASEK 

2015). 

VEO Oy (tidigare Vaasa Engineering Oy) har funnits i 25 år med en expertis inom 

energisektorn. VEO utvecklar och levererar automation och enheter för produktion, 

överföring, distribution och användning av el till sina kunder. VEO tillverkar 

kontrollsystem enligt kundens specifikationer med en kärnverksamhet inom brädor 

(boards), paneler och skåp. (VEO 2015). 

Citec Oy Ab grundades 1984 och erbjuder multidisciplinärt ingenjörskap och 

informationsledningsservice för industrin. Antalet anställda är 1300 och omsättningen 

år 2014 var ungefär 77 miljoner euro. Huvudkontoret finns i Vasa och verksamhet finns 

i största delen av Europa och en del av Asien. Citec var tidigare uppdelat i två företag, 

från 2011 heter hela företaget Citec Oy Ab. Största delen av Citecs verksamhet är inom 

energi- och maskinbranschen. (Citec 2015). 
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VNT Management är ett av de första riskkapitalhanteringsföretagen i Europa som 

sysslar med ren teknologi. I synnerhet förnybara, elektriska system och 

energisparningar. VNT Management har verksamhet i de nordiska och tysktalande 

länderna. Företaget investerar främst i teknologinriktade startups och tillväxtföretag i 

Europa. VNT Management följer FN:s principer om ansvarsfull investering. (VNT 

Management 2015). 

Mervento tillverkar avancerade multi-megawatt vindkraftverkslösningar för 

kustområden och offshore. Verksamheten riktar sig till norden och västra Europa med 

huvudkontor i Vasa. Merventos mål är att vara ledande inom den teknik de använder och 

kompetensområdet för vindkraftverk. Mervento utvecklar, tillverkar och samarbetar vid 

aktualiseringen av vindkraftverk. (Mervento 2015). 
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5 ENERGIKLUSTRET I VASAS INTERNA KOMMUNIKATION 

OCH IDENTITET 

I det här kapitlet redovisas resultatet av den empiriska undersökningen. Upplägget följer 

forskningsfrågorna, först redovisas resultatet av klustermedlemmarnas tillfredsställelse 

med den interna kommunikationen (5.1), sedan hur den interna kommunikationen 

fungerar (5.2) och sist energiklustrets identitet och dess hantering (5.3).  

Efter transkriberingen av intervjuerna kategoriserades resultatet enligt kategorier som 

berör identitet och kommunikation. Resultatet av intervjuerna redovisas från och med 

avsnitt 5.2. Resultatet från enkäten används främst för att svara på den första 

forskningsfrågan, men en del av enkätens resultat används också för att besvara de andra 

forskningsfrågorna. I slutet av kapitlet görs en sammanfattning av resultatet. I det 

sammanfattande diskussionskapitlet jämförs undersökningens resultat med teori och en 

slutsats av undersökningen görs. 

5.1 Tillfredsställelse med den interna kommunikationen 

Den första forskningsfrågan handlar om klustermedlemmars tillfredsställelse med den 

interna kommunikationen. Den interna kommunikationen består främst av 

organisations- och ledningskommunikation (van Riel 1995, 8). För att få reda på hur 

tillfredsställda klustermedlemmarna är med den interna kommunikationen är det också 

bra att ta reda på hur arbetsmiljön är i klustret (Downs & Hazen, 1977). En god 

kommunikation har mycket att göra med förtroende för ledare och kolleger och hur nöjd 

man är med sin arbetsuppgift inom företaget och klustret. Målet med att undersöka hur 

tillfredsställda klustermedlemmarna är med kommunikationen var att få reda på hur 

identiteten stöds av företagen och stödorganisationer i klustret och vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns. En liten brist är att svarsandelen i enkäten var ganska 

låg så svaren kan möjligen inte helt anses representera klustret, enkätens alla 

respondenter har en koppling till energiklustret i varje fall. 

I tabell 3 finns den första delen angående kommunikationen som handlar om förtroende 

och arbetsmiljö. Den första frågan handlar om hur mycket medlemmarna litar på 

ledningen inom energiklustret. Svaren är jämt fördelade mellan svarsalternativen 

neutral och håller helt med, med ett medeltal lite under fyra. Den andra frågan handlar 

om hur bra arbetsmiljön är, där har elva av sjutton eller 64,7 procent svarat håller med 

och medeltalet är 3,88 som motsvarar håller med.  
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Det finns ett ganska bra förtroende för ledningen inom klustret och arbetsmiljön är på 

en ganska bra nivå, men det är viktigt att det finns tillit till ledningen så ingen borde 

svara håller inte med eller håller inte alls med. Med en del förbättringar inom dessa 

områden kunde kommunikationen effektivt förbättras inom klustret. 

Tabell 3 Identifikation av klustrets identitet och ledningskommunikation 

 
1 2 3 4 5 Medelvärde 

Jag litar på energiklustrets ledning 0 1 6 5 5 3,82 

Arbetsmiljön i klustret är på en 

bra nivå 

0 0 4 11 2 3,88 

Mitt företag är starkt förknippat 

med energiklustret 

0 2 1 1 13 4,47 

 håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

neutral håller med håller helt 

med 

 

 

Den tredje frågan i tabell 3 berör företagens delaktighet i klustret. Respondenterna anser 

att det egna företaget är starkt förknippat med klustret, tretton av sjutton eller 76,4 

procent har svarat att de håller helt med. De som inte har svarat att de håller helt med är 

kanske inte anställd hos ett klusterföretag, utan representerar någon stödorganisation 

eller utbildning. Det kan vara så att andra aktörers koppling med klustret är låg, man 

kunde stärka deras koppling med klustret.  

Figur 4 Den interna kommunikationen i energiklustret är på en bra nivå 

Figur 4 handlar om på hur bra nivå den interna kommunikationen inom energiklustret 

är. Elva av sjutton eller 64,7 procent svarade håller med och fyra stycken svarade 
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neutralt. Den interna kommunikationen verkar vara på en bra nivå. Man kunde ta reda 

på vad som skulle krävas för att få de som svarade håller inte med och neutralt skulle bli 

nöjdare med den interna kommunikationen. 

I figur 5 finns svaren på frågan om klustrets rykte utanför regionen. Respondenterna 

anser att klustrets rykte utanför regionen är bra, tretton av sjutton eller 76,4 procent har 

svarat väldigt bra eller bra. Man tror på energiklustrets styrka och att det märks utanför 

regionen. 

Figur 5 Klustrets rykte utanför regionen 

 

Kvaliteten på informationen från EnergyVaasa är respondenterna också nöjda med, 

svaren finns presenterade i tabell 4. Det vanligaste svaret var håller med på hur aktuell, 

exakt, användbar och intressant och hjälpande informationen är från EnergyVaasa. 

Medeltalen av svaren motsvarar alla håller med. Positivt är också att alla respondenterna 

har fått information, eftersom ingen svarade har inte fått. 

Tabell 4 Kvaliteten på information från EnergyVaasa 

 
1 2 3 4 5 0 Medelvärde 

I god tid 0 0 6 7 3 0 3,81 

Exakt 0 0 4 8 4 0 4 

Användbar 0 1 3 8 4 0 3,94 

Intressant och hjälpsam 1 1 2 9 3 0 3,75 
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Frågan om mängden information som respondenterna får från EnergyVaasa presenteras 

i figur 6. Resultatet visar att det kunde skickas mer information eftersom ingen tyckte att 

det kommer för mycket information från EnergyVaasa, fem stycken eller 31,3 procent 

svarade också att det kommer för lite information från EnergyVaasa. De flesta tyckte att 

mängden information var på en bra nivå. 

Figur 6 Mängden information från EnergyVaasa är 

 

I tabell 5 finns resultatet av hur tillfredsställda klustermedlemmarna är med den 

information de fått om klustret. Elva av sexton eller 68,8 procent har svarat medelmåttlig 

tillfredsställelse på frågan om information om mål. Resultatet av information om 

förändringar har samma medelvärde som information om mål, men med olika spridning. 

Resultaten visar att informationen är ganska bra, men den borde förbättras inom sådana 

områden som mål, förändringar och strategiska ämnen. 

Tabell 5 Tillfredsställelse med information om klustret 

 
1 2 3 4 5 Medelvärde 

Information om mål 1 1 11 3 0 3 

Information om 

förändringar 

1 3 7 5 0 3 

Förståelse av missionen 1 1 6 6 2 3,44 

Förståelse av visionen 1 2 6 5 2 3,31 
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Resultaten i tabell 5 visar också att man inte är helt nöjd med förståelsen av mission och 

visionen. Medeltalen ligger på lite över 3, vilket motsvarar medelmåttlig tillfredsställelse. 

I enkäten fanns också en öppen fråga om vad respondenten förväntar sig av 

informationen och kommunikationen med EnergyVaasa och andra företag i klustret. Sju 

stycken besvarade den frågan, svaren handlade främst om att stärka samarbete och 

sammanhållningen i klustret. Respondenterna önskade sig mer strukturerade och klara 

meddelanden. Man ville också få ut budskapet om hur viktiga de här arbetena är för 

regionen och hela Finland. En förväntade sig affärsmöjligheter och en annan tyckte att 

först skall visionen och missionen kommuniceras sedan kan man kommunicera hur man 

skall uppnå visionen och missionen. 

Hur ofta respondenterna diskuterar klusterfrågor med andra finns presenterade i tabell 

6. De flesta svaren sträcker sig från ibland till väldigt ofta, med medeltal som ligger 

mellan ibland och ofta. Diskussioner om klusterfrågor sker ofta inom klustret, möjligtvis 

mer inom det egna företaget än med andra företag. Det som är intressant är att enligt 

resultatet sker det mer diskussion inom alla områden än vad man skulle kunna tro. Ifall 

man skulle kunna organisera kommunikationen kunde utvecklingen effektiveras ganska 

lätt, eftersom aktiviteten finns där redan.  

Tabell 6 Hur ofta klusterfrågor diskuteras med andra 

 
1 2 3 4 5 Medelvärde 

Kollegor i egen avdelning 1 1 4 4 7 3,88 

Anställda i andra avdelningar 1 1 5 5 5 3,71 

Anställda i andra klusterföretag 2 2 3 8 2 3,35 

Den närmaste chefen 1 3 6 3 4 3,35 

Klustermöten 2 2 5 3 5 3,41 

Andra tillfällen 0 0 0 1 0 4 

 aldrig sällan ibland ofta väldigt ofta  

 

I enkäten fanns det också en öppen fråga om respondenten skulle vilja diskutera 

klusteraktiviteter med andra företag i klustret och i så fall hur. Den frågan besvarades av 

fyra stycken, två av respondenterna ville diskutera under gemensamma evenemang och 

strategiskt. En tyckte att det är bra att ha en pågående diskussion, den respondenten 

brukade diskutera ur ett logistiskt perspektiv. En respondent kunde inte svara eftersom 

den inte hade en förståelse för vad klustret ville uppnå, annat än att öka kunskapen om 

energisektorn i Vasa. 
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Resultatet i figur 7 handlar om hur klustermedlemmarna jämför framställningen av 

energiklustret i media och deras egen uppfattning om hur klustret är. Eftersom de som 

arbetar inom klustret har annorlunda syn på klustret än andra så kan de jämföra sin egen 

uppfattning med det som står i media. Ifall media ger ett annorlunda budskap än vad de 

som jobbar i klustret har fått kan det bidra till förvirring. Men det kan också hända att 

man vill ge en bättre bild av klustret utåt eftersom det bidrar till en ökad positiv syn på 

klustret. Media behöver kanske inte ge en exakt bild av hur energiklustret ser ut, men 

skillnaden mellan det verkliga klustret och hur det syns i media bör inte avvika för 

mycket.  

De flesta av respondenterna svarade neutralt eller håller inte med på frågan om media 

ger en annan bild av energiklustret än vad det egentligen är, fem av sjutton eller 29,4 

procent svarade håller inte med eller neutral. Svaren är ganska jämt fördelade, det är en 

fråga man har väldigt olika åsikter om. Respondenterna följer säkert olika mycket med 

media, normalt vet man inte om allt som skrivs i media heller. Orsaken till att det finns 

en så stor spridning i svaren kan till viss del bero på att Finlands ekonomiska utveckling 

just nu inte är så bra, fastän det har på samma gång varit en bra utveckling i 

Vasaregionen.  

Figur 7 Media ger en annan bild av energiklustret än vad det egentligen är 
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Frågan ifall energiklustret kommer att bli som Silicon Valley men för energi i framtiden 

är inspirerad av energistrategin i Österbotten (Österbottens förbund & Merinova 2012), 

resultatet av den frågan presenteras i figur 8. Där fanns en målsättning om att 

energiklustret skall vara globalt känt som ”Energy Valley” inom 2040. Sju av sexton eller 

43,8 procent svarade att de har en neutral inställning, nio av sexton eller 56,3 procent 

svarade att de håller med eller håller helt med. Ingen svarade att de inte håller med eller 

håller inte alls med. Det verkar som om att det finns en förhoppning om fortsatt tillväxt 

i klustret. 

Figur 8 Vasas energikluster kommer att bli Silicon Valley för energi i framtiden 
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5.2 Hur fungerar den interna kommunikationen i klustret 

Till följande redovisas och diskuteras de resultat av undersökningen som berör den 

interna kommunikationen och samarbete inom energiklustret. Underkategorier till den 

interna kommunikationen är hur förmedlingen av identiteten går till, aktivering av 

företagen, utveckling av klustret och företagens medverkande i nätverk. Inom klustret är 

kommunikationen mellan företagen och stödorganisationerna den viktigaste. Även 

kommunikation med utbildning kan anses höra till den interna kommunikationen. 

Klustrets viktigaste stödorganisationer är Merinova, Vasek, Vasa stad, Österbottens 

handelskammare och Österbottens förbund.  

5.2.1 Kommunikationsformer och -fördelar: 

I figur 9 finns resultatet av vilka kanaler respondenterna använder för information och 

kommunikation från enkäten. Den mest använda kanalen är e-post, men också möten 

och ansikte mot ansikte är vanliga kanaler hos respondenterna. Social media är också 

viktigare än man kan tro. De kanaler som används minst är intranät och skriven för 

information och kommunikation om energiklustret. 

Figur 9 Kanaler för information och kommunikation om energiklustret 
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Enligt verkställande direktör Strand sker kommunikationen med EnergyVaasa via e-

post, webbsidor och sociala medier. Dessa kommunikationskanaler nämner också 

marknadsföringsdirektör Olander, internationaliseringsexpert Pohjala och 

utvecklingschef Wasberg. Marknadsföringsdirektör Olander säger att stor del av klustret 

följer EnergyVaasas sociala media till exempel Facebook och LinkedIn. EnergyVaasa har 

också sina egna webbsidor där nyheter och annan information om klustret presenteras. 

Olander är den som främst publicerar klusterinformation på sociala medier och 

webbsidor, det är han som sköter om marknadsföringen av klustret genom EnergyVaasa.  

Enligt marknadsföringsdirektör Olander används social media främst för att meddela 

om olika händelser, där kan företagen skicka respons, kommentera och diskutera. Men 

en utmaning med det är att det är väldigt svårt att veta vem som har sett inläggen och 

spridningen på dem. Det är inte så många företag som är aktiverade och medverkar på 

de sociala medierna säger marknadsföringsdirektör Olander och verkställande direktör 

Strand. Att få fler företag aktiverade skulle vara av stor nytta, klustrets utveckling skulle 

gå snabbare då. Utmaningen är att få alla att inse att de har en nytta av att aktivera sig 

och delta i klustrets verksamhet. Att aktivera sig på social media kanske inte är det 

viktigaste, men företagens medverkande där är ganska liten. En orsak varför många är 

passiva i klustrets aktiviteter är enligt marknadsföringsdirektör Olander att det är så 

enkelt att vara med i klustret, det kostar ingenting att vara med och servicen är gratis. 

Företagen borde i fortsättningen också vara med och finansiera verksamheten så att alla 

har ett eget intresse för en bra utveckling av klusterverksamheten. 

Marknadsföringsdirektör Olander förklarar att e-post används för att informera och för 

att meddela om evenemang eller nya möjligheter för företagen att dela i. När e-post sänds 

används en lista på kontaktpersoner som blivit utsedda i företagen. Det ordnas även 

evenemang där de som är intresserade samlas, till exempel morgonkaffe eller andra 

möten när något speciellt gemensamt projekt skall planeras. Inbjudan till sådana 

evenemang sker främst via e-post. Enligt utvecklingschef Wasberg skickas E-post ut när 

något vettigt bör meddelas. Sedan ordnas många tematiska möten för till exempel 

EnergyWeek. Det bildas skilda grupper som ansvarar för olika evenemang, sedan har de 

möten för att planera evenemangen. Fördelen med kommunikation inom klustret är att 

det är så geografiskt begränsat, det går snabbt att samla ihop folk och ordna möten när 

någon ny aktivitet bör planeras. Internationaliseringsexpert Pohjala säger också att 

personliga möten är lätta att ordna till exempel när någon utomstående är intresserad av 

energiklustret. 
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Utvecklingschef Wasberg säger att det ofta är svårt att nå alla de personer man vill med 

e-post, om det fattas svar ringer man upp och frågar. Meddelanden försvinner bland all 

annan e-post, det är så svårt att hålla reda och komma ihåg att svara på det man borde 

svara på. Enligt utvecklingschef Wasberg ser folk på avsändaren när de avgör om de skall 

läsa e-posten eller inte. Det är då viktigt att man tänker efter före man skickar e-post, så 

att det sänds relevant e-post så ofta som möjligt: ”He böri vara som ett avloppssystem 

hede e-post. He kommer allt skräp kommer med där å, bör sorteras åså, he e effektivt ti 

ring, fortfarande idag.” (Wasberg, 2015). Det kommer så mycket e-post i dagens läge att 

det inte är konstigt ifall man missar något viktigt: ”He kommer allt mellan himmel och 

jord, komber e, betär å sembär, och, som nu då di kommer cheferna nu från semester, så 

kan di ju ha 1500 e-poster ti ga igenom.” (Wasberg, 2015). Personliga kontakter är också 

viktiga, det är svårt att bli tagen på allvar som okänd avsändare av e-post. E-post är en 

lätt men inte så effektiv kanal att använda för kommunikation. 

Ingenjörschef Söderholm menar att man tidigare hade mer kontakt med andra inom 

klustret. När klustret växte omstrukturerades ingenjörschef Söderholms företag så att 

det nu är en skild avdelning som sköter om kommunikationen. Avdelningen går först 

igenom information för att sedan sända den vidare inom företaget. Det gör att det ibland 

tar längre för information att komma vidare och att andra inte får ta del av all 

information som kan vara bra för att veta vad som händer i klustret. Det som är bra med 

en skild avdelning är att information kan sorteras och bara den viktigaste informationen 

sänds vidare. För företagen är det ändå viktigt att anställda vet vad som händer för att 

hänga med i utvecklingen av klustret. Ingenjörschef Söderholm säger vidare att 

kommunikationen inom klustret främst sker med kolleger och dagstidningar, inte via e-

post. Också de förändringar som sker i klustret har ingenjörschef Söderholm främst fått 

ta del av från dagstidningar och korridorsnack, men också viss officiell information har 

sänts ut.  

Enligt verkställande direktör Strand finns ingen systematisk kommunikation 

organiserad mellan företagen i klustret. Ibland kan kommunikation mellan företagen ske 

i samband med något konkret fall eller ett möte. De som är med och arbetar med klustret 

kommunicerar mera, men alla är inte med. Från EnergyVaasa sänds information mer 

sporadiskt, mer aktivitet är det i samband med evenemang som EnergyWeek och 

EnergyDays. Verkställande direktör Strand tillägger att kommunikation är svårt, det är 

alltid någon som anser att man inte har fått eller hört någon information, fastän det kan 

vara någon som faktiskt har gjort allt vad den kan för att få alla informerade.  
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Ett intranät kunde användas för att effektivera kommunikationen inom klustret, men 

något sådant finns inte för tillfället. Marknadsföringsdirektör Olander sade att det har 

funderats på ett intranät som skulle användas när mer djupgående information, som inte 

är offentlig, skall publiceras. Ett intranät är något som kunde skapas i framtiden. 

När man kommunicerar med många parter på samma gång kan det i vissa fall vara bra 

med en kommunikationspolicy, enligt marknadsföringsdirektör Olander och 

utvecklingschef Wasberg behövs det inte någon sådan i Vasas energikluster för tillfället. 

Marknadsföringsdirektör Olander säger att det säkert skulle vara bra med en policy, men 

när han själv främst publicerar information behövs ingen policy just nu.  

Landskapsdirektör Olav Jern från Österbottens förbund säger att man via 

klustertänkandet har skapat en bättre kommunikation mellan företagen i klustret. Det 

har blivit fler mötesplatser för företagen, man har träffats, lärt sig att umgås och att bättre 

följa med vad grannen gör. Man har blivit bättre på att identifiera bristvaror och hitta 

lösningar bland regionens företag, som allt starkare identifierar sig som ett kluster. 

Landskapsdirektör Jern säger också att företagsledarna är väldigt restriktiva i vilka 

evenemang och möten de deltar i. Det är viktigt att företagen ser mervärde med klustrets 

fördelar för att klustret skall kunna leva vidare och blomstra. Fördelar kan vara att skapa 

kontakter och delta i aktiviteter som utvecklar affärsverksamheten. 

5.2.2 Förmedling av identiteten 

Internationaliseringsexpert Pohjala säger att en sak som gör att det är en utmaning att 

förmedla klustrets identitet och olika budskap är att det inte finns något direkt 

medlemskap i energiklustret i Vasa. Det är svårt att veta ifall man är medlem eller inte, 

eller ifall man överhuvudtaget kan vara medlem. De företag som räknas till klustret är 

inte med i någon sorts förening eller andelslag, så de är med på ganska lösa grunder. Det 

finns också företag som inte vet om att de är medlemmar i klustret. Före man har något 

slags medlemskap är det inte riktigt lätt att tala om ett enhetligt kluster med 

gemensamma aktiviteter. Så som det är nu så fungerar det nog, men utan ett 

medlemskap har man inte lika stora möjligheter. Internationaliseringsexpert Pohjala 

jämför med ett energikluster i Norge som heter Energiriket, där finns ett klart 

medlemskap med avgifter. Avgifterna är inte höga, men med ett medlemskap har man 

bra koll vem som är med i klustret.  
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Enligt utvecklingschef Wasberg förmedlas inte visionen och missionen aktivt åt alla i och 

utanför klustret, istället berättas det om klustrets utveckling fram tills nu. I officiell 

information om klustret presenteras företagens omsättning och satsning på forskning 

och utveckling, men det finns ingen vidare information om framtiden eller vad man 

strävar efter. I Österbottens energistrategi (Österbottens förbund & Merinova 2012) 

finns framtida mål, de 70 personer som var inblandade i den känner till de målen. 

Utvecklingschef Wasberg säger att klustrets mål skall vara samma som företagens mål, 

de kan inte ha motsträvande mål. Gemensamma mål gjordes i samband med 

utvecklingen av energistrategin, men de målen gjordes för flera år sedan. Målen 

utvecklades tillsammans tills alla var nöjda och de som var iblandande känner till vad 

som står i energistrategin. utvecklingschef Wasberg säger också att man talar väldigt lite 

om vilka strategier man har och att man efter ett visst antal år skall uppnå klara bestämda 

mål. Klustret har haft en otrolig tillväxt och det är trovärdigt att presentera historiska 

säkra data. De flesta företagen i klustret har inte möjlighet att blicka flera år framåt, 

eftersom de flesta är små och inte har varit verksamma i så många år ännu. Det är främst 

de stora stabila företagen som kan planera för tio och tjugo år framåt. 

5.2.3 Hur får man fram klustrets budskap 

Internationaliseringsexpert Pohjala kunde inte svara på hur man får fram budskapet om 

klustret eftersom visionen enligt honom är oklar. Men ifall man skulle ha en klar vision 

så skulle spridningen av information och kommunikation inom klustret lyckas bra med 

Vaseks och Merinovas befintliga kanaler. Men det behövs mer tillfällen som ger företagen 

möjligheter för kommunikation.  

Det är genom personliga möten som diskussioner kommer igång och utveckling sker. 

Fler evenemang och möjligheter för företagen att träffas borde ordnas. Det närmaste är 

EnergyWeek där det finns en del aktiviteter som berör samarbete mellan företag, men 

huvudsyftet under EnergyWeek är inte att öka samarbetet mellan företagen. 

Internationaliseringsexpert Pohjala menar att det borde ordnas olika typer av 

evenemang fyra gånger per år. Så att folk utifrån inte glömmer bort EnergyVaasa och så 

att företag inom klustret kan träffas tillräckligt ofta. Internationaliseringsexpert Pohjala 

nämner Merinovas morgonkaffe som en bra aktivitet. Evenemangen får inte ordnas för 

ofta heller, eftersom det är svårt att få företagen att medverka i klusteraktiviteter, det 

finns lite tid för utveckling av klustret när man har många andra aktiviteter som hör till 
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företagets dagliga verksamhet. Vasek och Merinova måste fråga av företagen vad de 

behöver och vad de önskar sig, eftersom klusterverksamheten utgår från företagen. 

Marknadsföringsdirektör Olander nämner också att företagsledarna har ont om tid att 

medverka i klusteraktiviteter. Den mest utmanande gruppen av företag i klustret är 

sådana som främst är underleverantörer till andra företag. Sådana företag har i sig ett 

bra kunnande och är duktiga på det de gör, men de har ingen direkt slutprodukt som de 

marknadsför och säljer. Det gör att de kan ha svårare att identifiera sig med klustret än 

andra företag. Underleverantörerna är ofta små och väldigt ägardrivna som bidrar till att 

största delen av deras uppmärksamhet riktas på den egna verksamheten och 

produktionen, underleverantörerna har inte mycket tid att fundera på vad deras position 

som klusterföretag kan vara. 

5.2.4 Aktiverande av företag 

Marknadsföringsdirektör Olander säger också att det finns många företag i klustret som 

har en bra produkt som skulle gå att marknadsföra och sälja till andra än deras befintliga 

kunder. Klustret kan erbjuda ett bredare nätverk åt företagen och kontakter som de 

annars inte skulle få. Enligt Marknadsföringsdirektör Olander är det otroligt farligt att 

vara beroende av två eller tre stora kunder. Hur man skall få mindre företag att se nyttan 

i att aktivera sig och utveckla sin position i klustret är inte ett enkelt problem att lösa. 

För mindre företag att aktivera sig skulle till exempel betyda att man anställer en person 

som skulle fundera på och utveckla klustertänkandet, men den personen skulle inte 

inbringa pengar till företaget utan istället ses mer som en kostnad. Det kan företagen ha 

svårt att acceptera när de annars kanske har låg marginal eller försöker vara så 

kostnadseffektiva som möjligt. 

Man kan också motivera en aktivering i klustret med att det är ansträngande att alltid 

behöva forma sig enligt ett eller två företag, de kan aldrig helt själv bestämma 

produktionen enligt deras egen takt. Fastän företaget ibland producerar för full kapacitet 

och alla är nöjda så sker det variationer i orderna för alla företag. Och när det mesta 

arbetet avgörs av några kunder märks det snabbt när förändringar i order sker. Ifall de 

hade fler kunder skulle de kunna beställa in mer under vissa perioder för att få en 

jämnare produktion. Marknadsföringsdirektör Olander säger också att vissa företag kan 

vara helt nöjda fastän man utifrån tycker att en förändring inom företaget borde göras 

för att öka produktionen. För de som är nöjda så vore det alltför arbetsamt att börja 
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utvidga. Då skall man heller inte spendera alltför mycket tid med att diskutera och 

försöka övertala dem, eftersom det inte går att aktivera alla företag. 

Styrelseordförande och verkställande direktör Saaranen anser att fler företag borde 

aktivera sig och inte vara passiva i klustret. Klustret är affärsinriktat, om inte företagen 

hinner medverka på en del möten så är de inte affärsinriktade. Det görs försök att 

motivera passiva företag med olika evenemang och möten, men om de inte vill medverka 

så får de vara ifred. Styrelseordförande och verkställande direktör Saaranen säger ändå 

att personliga möten med företagens Vd:n och andra organisationer inom klustret borde 

ordnas mycket oftare, det är en aktivitet som borde utvecklas. Ett mål med att öka antalet 

personliga möten är att attrahera nya företag till Vasaregionen. Styrelseordförande och 

verkställande direktör Saaranen menar att det finns bra möjligheter att grunda nya 

affärsverksamheter för medskapande inom regionen. 

Många företag får inbjudan till möten med klustertema, men enligt verkställande 

direktör Strand är det sådana möten man först lämnar bort när man annars kör 

affärsverksamhet, eftersom tiden inte räcker till. Det kan vara så att man har ett 

kundmöte på samma dag och då går det före andra sorters möten. På en del möten kan 

det enligt verkställande direktör Strand vara ganska många medverkande, kring 15-20, 

men bara ungefär fyra från industrin. Det är ändå intressant att vara med och diskutera, 

men riktigt bra vore det om fler företag skulle vara med. Diskussioner förs hela tiden om 

hur man skall aktivera företagen i klustret. 

Enligt internationaliseringsexpert Pohjala kunde ett klarare medlemskap aktivera 

företag i klustret. Företag kunde använda ”member of EnergyVaasa” och klarare se 

nyttan med att vara med i energiklustret. Ju mer erkänt energiklustret blir desto mer blir 

värdet av att använda sig av ”member of EnergyVaasa” i företagens marknadsföring. 

Utifrån blir klustret mer intressant om många företag skulle använda sig av EnergyVaasa 

i sin presentation. En del av klustrets företag använder sig redan av ”member of 

Cleantech Finland”, företag i Vasas energikluster kunde kanske använda EnergyVaasa på 

samma sätt. Det vore ett sätt att få företagen aktiverade, för att som det är nu är företagen 

inte tillräckligt medverkande i klustrets och EnergyVaasas verksamhet.  

Enligt internationaliseringsexpert Pohjala har företagen och klustrets 

stödorganisationer inte riktigt mötts ännu. En del företag har frågat ifall man kunde 

utveckla verksamheten lite, men problemet är att man inte har haft möjlighet att jobba 

tillsammans ännu och att det har varit oklart om vem som riktigt äger EnergyVaasa. Det 
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är svårast i början att få företag övertygade om att använda sig av EnergyVaasa i sin 

marknadsföring när det kan vara svårt att se den direkta nyttan. Till exempel är Wärtsiläs 

varumärke mycket starkare än EnergyVaasa, men Wärtsilä använder sig av EnergyVaasa 

ibland och då hjälper de Vasek och Merinova som har hand om EnergyVaasa. Det i sin 

tur hjälper de mindre och småföretagen som finns i klustret att blir bättre och få mer 

synlighet. De stora företagen är duktiga på internationell handel, marknadsföring och 

försäljning, genom EnergyVaasa kan de hjälpa också andra företag i klustret att bli 

bättre. När de stora hjälper andra företag så hjälper de också sig själva eftersom klustret 

blir starkare och verksamheten effektivare. (internationaliseringsexpert Pohjala).  

Ett sätt att aktivera fler företag är att visa vilken nytta andra företag får genom att vara 

aktiva inom klustret. Det är av fördel för alla när fler företag aktiverar sig, det finns då 

mer resurser och möjligheter att genomföra större projekt. 

Energiambassadörskampanjerna är ett exempel på hur man kan få andra att förstå hur 

viktigt energiklustret i Vasa är. Alla företag som har varit med i de kampanjerna har varit 

otroligt nöjda och fortsätter att säga det utåt. (marknadsföringsdirektör Olander). 

5.2.5 Klusterförändringar 

Vasas energikluster förändras inte så väldigt mycket enligt marknadsföringsdirektör 

Olander. Företagens verksamhet har varit inom samma område genom tiderna, men 

tekniken har utvecklats mycket och företagen har haft en stor tillväxt. Det som publiceras 

i dagstidningarna är när det går bra eller mindre bra, till exempel en nedgång i 

produktionen. Det som skulle kunna publiceras är vilka projekt och program som 

avslutas i Finland, till exempel INKA-programmet för innovativa städer eller att 

vindkraftsstöden 2020 sänks. Det som händer i Finland är förstås viktigt att veta för 

företagen här, men det påverkar inte företagen i energiklustret särskilt mycket eftersom 

de har en så stor internationell affärsverksamhet säger marknadsföringsdirektör 

Olander. 

5.2.6 Utveckling av klustret 

Utvecklingen av klustret sker enligt internationaliseringsexpert Pohjala av Vasek och 

Merinova, även samtliga företag borde vara med i utvecklingen eftersom EnergyVaasa är 

en marknadsföringsorganisation för hela klustret. I praktiken är Vasek och Merinova 

ansvariga för att utveckla klustret, men företagen borde vara mer delaktiga eftersom 

klustret skulle sakna substans utan dem. 
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Styrelseordförande och verkställande direktör Saaranen nämner Vasas stadsdirektör 

Tomas Häyry, Wärtsiläs VD, ABB:s teknologidirektör, olika universitet, representanter 

från Österbottens förbund, Merinova, Vasek och Vaasa parks med medlemmar från 

Vacon och Veo som medverkande i utvecklingen av klustret. Det är främst stora 

organisationer som är med, Saaranen själv är också med och han representerar små och 

medelstora företag i utvecklingsgruppen. 

Verkställande direktör Strand säger att de som varit mest delaktiga i klustrets utveckling 

och gjort konkreta planer är Sture Udd, Jarmo Saaranen och Stefan Damlin. Sedan är 

Vasek med och andra nyckelpersoner som Tomas Häyry och Joakim Strand. De jobbar 

mycket med att utveckla, förstärka klustret och dess kännedom. Verkställande direktör 

Strand tror starkt på att man kunde aktivera företagen med olika slags nätverk. 

5.2.7 Företagens medverkande i nätverk 

Marknadsföringsdirektör Olander säger att företagen nog medverkar i olika slags 

nätverk, de större företagen kan ha flera nätverk som de använder för olika ändamål. Det 

finns nätverk som bara används inom företaget och så finns det nätverk där flera företag 

är med. Nätverk är användbara eftersom mycket av företagens verksamhet sker i form 

av projekt där många parter är involverade. Till exempel ett kraftverk kan säljas under 

Wärtsiläs namn, men det skulle aldrig kunna förverkligas utan det nätverk som finns i 

klustret. Enskilda företag har sitt specialområde som de kan bäst, det är en viktig 

framgångsfaktor för klustret. Möjligheten till olika nätverk är en stor fördel för kluster 

och en orsak till klustrets uppkomst. Företag som är med i ett kluster har mycket lättare 

att hitta nätverk än de som inte är med i ett kluster. Marknadsföringsdirektör Olander 

säger att det är Merinova som sköter om det interna nätverksskapandet och Vasek om 

det externa i Vasas energikluster.  

Internationaliseringsexpert Pohjala kände inte till ifall företagen är med i nätverk som 

har att göra med klustret och dess utveckling. Styrelseordförande och verkställande 

direktör Saaranen säger nog att det finns nätverk, de viktigaste är sådana som stöder 

affärer och samarbete. Det finns också program som är finansierade av företagen och 

med publikt öppna Tekes och EU pengar. Med många parter involverade behövs nätverk 

som koordinerar program och projekt inom klustret. Många av klustrets företag är aktiva 

på nationell och internationell nivå, nätverkande sker hela tiden mellan olika parter.  
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5.3 En enhetlig identitet 

Den tredje och sista forskningsfrågan handlar om ifall man kan urskilja en enhetlig 

identitet inom klustret och hur den hanteras. Ett kluster involverar många olika parter 

med olika uppgifter, det är en utmaning att få alla komma till samförstånd om 

gemensamma saker inom klustret. Frågorna berör områden om vad som är klustrets 

mål, vision, mission och strategi. Resultatet skall kunna ge en bättre förståelse för 

klustrets identitet, hur den hanteras och hur den stöds av den interna kommunikationen 

i klustret. 

5.3.1 EnergyVaasa och klusterarbetet 

Till EnergyVaasa hör de 140 företag som arbetar inom samma bransch i regionen. 

Företagen i klustret kan genom EnergyVaasa hitta samarbete och synergier, för att sedan 

gå ut mot marknader som de ensamma inte skulle kunna nå. Klustret marknadsförs för 

att få en ökad kännedom inom och utanför regionen. Utvecklingschef Wasberg menar att 

i princip är det Merinova och Vasek som sköter om EnergyVaasa varumärket och 

använder det officiellt, men ingen har ensamrätt för EnergyVaasa. Enligt 

Internationaliseringsexpert Pohjala får vem som helst i klustret använda EnergyVaasa 

utan att fråga lov. Själva ägandet är kanske inte så viktigt, men enligt 

Internationaliseringsexpert Pohjala bidrar det till att det är invecklat att utveckla 

EnergyVaasa i nuläget. 

EnergyVaasa är enligt verkställande direktör Strand endast en 

marknadsföringsorganisation. De som sköter om EnergyVaasa gör ett bra arbete och de 

har visat bra resultat på det de har gjort, som till exempel INKA-programmets 

utvecklingspengar. Men rent affärsmässigt har företagen inte fått så stor nytta av klustret 

jämfört med ifall företagen skulle ha jobbat helt var för sig.  

Enligt styrelseordförande och verkställande direktör Saaranen har INKA-programmet 

varit viktigt för klustret och dess kommunikation, det som är mest relevant är att skapa 

nya affärer och utveckla klustret. Mycket av koordineringen av olika projekt har skett 

med hjälp av INKA. Hur avslutandet av INKA-programmet påverkar klustret återstår att 

se. En ny strategi håller på att förverkligas som är anpassad enligt den rådande 

situationen, många olika parter har varit med i utvecklingen av den. När strategiska 

förändringar sker berör det hela regionen, klustret kan inte avskilja sig från resten av 

regionen. 
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I figur 10 finns resultatet av påståendet ”EnergyVaasa är ett starkt varumärke” från 

enkätundersökningen. Fjorton av sjutton eller 82,4 procent svarade att de håller med 

eller helt håller med. Respondenterna tyckte att EnergyVaasa är ett starkt varumärke. 

Det kan vara bra att känna till när man önskar hitta mer stöd för varumärket i fråga. 

Figur 10 EnergyVaasa är ett starkt varumärke 

 

Marknadsföringsdirektör Olander säger att det finns en vilja att organisera sig kring 

EnergyVaasa och skapa en starkare klusterorganisation. Klusterorganisationen skall 

fungera som en plattform för samarbete och skapa möjligheter för företag att utveckla 

produkter och affärsidéer tillsammans. Klusterorganisationen har också som uppgift att 

försöka hitta så mycket offentlig finansiering som möjligt, både från Finland och EU.  

Marknadsföringsdirektör Olander säger att primära målsättningen för EnergyVaasa är 

att Finlands politiker skall känna till vad EnergyVaasa är och vad organisationen gör. 

Motivationen i det är att få styrt offentliga medel och beslut angående stöd av industri 

till energiklustret i Vasa. Att få en bra kännedom bland politikerna har man lyckats bra 

med hittills. Det är också viktigt att allmänheten känner till hur bra energiklustret i Vasa 

är och att här finns en växande industri som erbjuder arbetsplatser som ingen annan 

region i Finland kan, förutom Helsingfors. Företagen i klustret är intresserade att lyfta 

fram klustret som attraktivt för experter, så att företagen har lättare att anställda folk 

utanför regionen. Företagen är viktigast i klustret, de har produkterna, 

affärsverksamheten, de har allt. I enkätens resultat önskades också mer vetskap om hur 

man kan få medel från EU till företagen.  

Marknadsföringsdirektör Olander berättar att investering och internationalisering är 

viktigt för klustret. Vasek och Merinova jobbar mycket med internationalisering och 

Vasek sköter om investeringen i klustret. Spin-offs är viktiga, Marknadsföringsdirektör 
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Olander önskar att det skulle gå lättare att hjälpa och stöda nya företag att hitta 

finansiering så att utvecklingen av dem går snabbare. Det är en utmaning för företagen 

när de ganska snabbt måste söka sig till en internationell marknad, den inhemska 

marknaden är så liten att inget av klustrets företag kan leva på den. 

Utvecklingschef Wasberg har hand om arbetet med klustrets internationella samarbete. 

Man försöker nu få ett bättre betyg inom ”Cluster Collaboration Platform”, som är en 

samarbetsplattform där kluster har olika medaljer enligt hur bra de är. Hittills har 

energiklustret i Vasa haft bronsmedalj, nu siktar man mot guldmedaljen. Att ha guld 

innebär bland annat att man har lättare att få finansiering från EU. Bland kriterierna 

finns klustrets finansiering, samarbete och strategier. Kommunikationen är också viktig 

och är en del av varje kriterium.  

Utvecklingschef Wasberg säger vidare att man just nu försöker hitta marknader utanför 

EU, inom EU sker ingen vidare tillväxt just nu och man vill helst exportera så mycket 

som det går. För att bli konkurrenskraftigare än andra måste hela systemet stärkas. För 

att få de bästa ingenjörerna måste man ha den bästa utbildnings- och 

forskningsinfrastrukturen. Företagen samarbetade till exempel med att få ett smart-grid 

(ett el-labb i Technobothnia) till Vasa, som är till stor nytta för forskning och utbildning. 

När företagen samarbetar är sådana miljonprojekt möjliga, som i längden stärker 

klustrets konkurrenskraft. 

Internationaliseringsexpert Pohjala säger att han inte vill använda ordet 

klusterbyggande eftersom man enligt honom inte kan skapa eller bygga ett kluster. Vasas 

energikluster blev inte byggt, det blev fött av historien. Historien börjar vid slutet av 

1800-talet, men det är bara de senaste 5-6 åren man har talat om ett energikluster i Vasa. 

Man har nu en kritisk massa i klustret, en bra grund att bygga vidare från. Det tar tiotals 

år att få ett riktigt starkt kluster, det sker genom att bygga samarbete på alla möjliga sätt. 

Energiklustret i Vasa har haft en bra utveckling, men i jämförelse med Energiriket i 

Norge fattas regler om medlemskap och dylikt i Vasas energikluster. Samarbete med 

Energiriket är positivt, företag kan vara med i båda klustren på samma gång. 

EnergyVaasa är ett företagsnätverk, man söker efter motsvarigheter för att med dem kan 

man få samarbete och nya kunder. Målet med klustren är att skapa samarbete, så det 

finns ingen konkurrens mellan Vasas och Norges energikluster enligt 

internationaliseringsexpert Pohjala. 
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Tabell 7 visar resultat på den personliga identifikationen av identiteten och 

ledningskommunikation från enkäten. Respondenterna har en bra förståelse av 

energiklustrets vision, mission och strategi. Missionen är klarast med det högsta 

medelvärdet fyra, som motsvarar håller med. Visionen är också klar, men med ett litet 

lägre medelvärde. Respondenterna ansåg inte samarbetet med andra klusterföretag som 

lika bra. De flesta, åtta av sjutton eller 47,1 procent, svarade håller med, bara två stycken 

svarade håller helt med. Klusteridentiteten stöder imagen klart, ingen var av motsägande 

åsikt. Klusterförändringarna hanteras inte helt bra enligt respondenterna, men 

medeltalet är på håller med sidan.  

Tabell 7 Identifikationen av identiteten och ledningskommunikation 

 1 2 3 4 5 Medel 

värde 

Energiklustrets vision är klar för mig 1 2 1 7 6 3,88 

Missionen är klar för mig 0 2 4 4 7 3,94 

Strategin är klar för mig 1 2 5 5 4 3,53 

Samarbete med andra klusterföretag är på en 

bra nivå 

1 0 6 8 2 3,59 

Energiklustrets identitet stöder dess image 0 0 6 6 5 3,94 

Klusterförändringar hanteras väl 0 2 9 3 3 3,41 

Jag är stolt att vara med i energiklustret 1 0 1 3 12 4,47 

Jag identifierar mig själv med energiklustret 1 0 4 4 8 4,06 

Jag är medveten om mitt eget företags identitet 0 0 1 4 11 4,63 

Jag är medveten om energiklustrets identitet 1 0 1 5 10 4,35 

Jag bidrar till att uppnå energiklustrets mål 1 1 3 1 11 4,18 
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neutral håller med håller helt 

med 

 

 

Den personliga identifikationen är på en bättre nivå. Tolv av sjutton eller 70,6 procent 

svarade att de håller helt med om att de är stolta att vara med i energiklustret och att de 

identifierar sig med klustret. Respondenterna är klart medvetna om sitt eget företags 
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identitet och lite mindre medvetna om klustrets identitet. De flesta, elva av sjutton eller 

64,7 procent, svarade håller helt med om att de uppnår energiklustrets mål. 

Sammanfattningsvis är identifikationen av identiteten på en god nivå. Det som kunde 

förbättras är områden som hör till ledningskommunikationen, nämligen hur 

klusterförändringar hanteras, samarbete med andra företag och kommunikation av 

mission, strategi och mål.  

5.3.2 Klustrets strategi 

Enligt marknadsföringsdirektör Olander har det inte gjorts en så klar strategi för 

klustret, planeringen har varit mer på en praktisk nivå. Huvudmålsättningen är att öka 

synligheten nationellt och internationellt för klustret. Företagen har mycket starkt varit 

med i utvecklingsprocessen för klustret. Företagen är med i vartenda projekt som görs, 

de finansierar projekten och har en synlig plats. Det finns också en EnergyVaasa 

arbetsgrupp där en del företag är med och planerar vad man i fortsättningen skall göra. 

Också de mindre företagen får vara med i olika evenemang, de får synlighet och får en 

direkt fördel av att vara med. Mer synlighet ger direkta affärsmöjligheter för alla 

klusterföretag. De större företagen får inte så många affärsmöjligheter av att medverka i 

EnergyVaasa evenemang, men det är bra för företagsimagen och arbetsgivarimagen. De 

mindre företagen vill vara med i klustret för de direkta affärsmöjligheterna som kan fås. 

Internationaliseringsexpert Pohjala säger också att de stora och mindre företagen får 

olika nytta av att vara med i klustret. Vasek hjälper främst små och medelstora företag 

att etablera sig utanför Finland, de större företagen har ingen nytta av Vaseks tjänster. 

Men Vasek har ett bra samarbete med de större företagen, de större företagen hjälper 

Vasek att hjälpa de mindre företagen. På till exempel EnergyWeek drar de stora 

företagen till sig mycket folk, men även de mindre får hjälp med att synas och vara med. 

Största delen av företagen i klustret är små och behöver stöd, när de små företagen får 

mer stöd blir också klustret starkare. 

Verkställande direktör Strand säger att det egentligen är mindre samarbete mellan 

företagen i klustret än vad man kanske tror. Det är en outnyttjad potential, man kunde 

jobba mer tillsammans. Utifrån ser det ut som om att det är mycket samarbete, en del 

saker påverkar man gemensamt, till exempel utbildningen. Men annars jobbar företagen 

inom klustret mer eller mindre var för sig. En fördel med att samarbeta med universitet 

och skolor är att få mer arbetskraft, tillgången på specialiserad arbetskraft överlag är 
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dålig i Vasaregionen. Utbildning inom vissa viktiga områden finns inte i Vasa. Företagen 

kan ha sommarpraktikanter och studeranden kan göra diplom- och ingenjörsarbeten vid 

företagen.  

I enkäten föreslogs att det borde finnas en strategi, därefter jobbar man tillsammans och 

ser över strategin för att kunna konstatera om man uppnår den eller inte. Ett annat 

förslag var att personer i ledande ställning i företagen skulle officiellt utse personer som 

är aktiva inom klustrets utveckling, först då kan folk bli hängivna och följa relevanta mål 

och missioner. 

5.3.3 Klustrets syfte 

Internationaliseringsexpert Pohjala förklarar energiklustrets syfte som: 

De e just att marknadsföra den här regionens industri och organisationer och både att hjälpa dem 
att bli kända utomlands och samtidigt att den här energiteknologin i Vasaregionen blir känt 
utomlands också. Att det är vad jag gör, jag berättar om EnergyVaasa, att vem vi har här, det är 
bara att kontakta till exempel via oss, du når ABB, Wärtsilä, 140 företag. (Pohjala 2015). 

Enligt utvecklingschef Wasberg är klustrets syfte att kunna få ett klarare samarbete och 

tillhörighet mellan företagen i regionen. Det handlar om affärsmöjligheter och det är 

lättare att få affärer ifall man kan söka efter nya affärsmöjligheter tillsammans istället 

för att företagen enskilt söker, man är starkare som grupp helt enkelt. Merinova har 

många uppgifter enligt företagens önskemål och behov, Merinova ägs till stor del av 

företagen och dess avsikt är att stöda företagen. Affärer är viktiga, utvecklingschef 

Wasberg sammanfattar verksamheten som ökad ”business” genom samarbete. Exempel 

på samarbete är marknadsföring, rekrytering och produktutveckling. 

Enligt ingenjörschef Söderholm är energiklustrets syfte att öka omsättningen, erbjuda 

fler arbetsplatser och öka exporten. Runt de stora företagen har det växt upp mindre 

företag som erbjuder produkter och tjänster, det bidrar till att uppnå syftet. En strategi 

är att växa hela tiden och det genom utländska marknader. Största marknaden är utanför 

Finland, den finländska marknaden är inte så stor och där finns också hård konkurrens. 

Det som utmärker energiklustret i Vasa är marknadsföring och en förmåga att tillverka 

det som kunden behöver säger ingenjörschef Söderholm. Språkkunskaper är också 

viktigt, om man inte kan kundens språk kan man inte göra affärer heller. Utvecklingen 

på marknaden går mot att lösningarna blir mer miljövänliga och mer automatiserade. 

Man ser också långsiktigt när en kund beställer ett projekt, det gäller att hålla det man 
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lovar för att annars är det svårt att få fler projekt i framtiden. Man är också bra på 

servicen som hör till efter att projektet är genomfört.  

Enligt verkställande direktör Strand är energiklustrets syfte som en sammanslutning av 

olika aktörer inom regionen som är aktiva inom energibranschen eller stöder och 

utvecklar den. Klustrets mål är att främja företagens affärsverksamhet, resultatet blir att 

det skapar bättre affärsmöjligheter så att mer pengar kommer in till regionen. Den 

affärsvolym företagen får in till klustret skapar förutsättningar för utbildningar och 

stödfunktioner runt om klustret, som är grunden för klustrets styrka. 

5.3.4 Klustrets kärnkompetens 

Enligt internationaliseringsexpert Pohjala är klustrets kärnkompetens att teknologin 

som produceras i klustret inte är beroende av bränsletypen, det gör att man lätt kan 

anpassa sig till marknaden. Energiklustret har teknologi för samtliga möjligheter att 

skapa och distribuera energi. En av klustrets styrkor är ”smart-grids”, smarta elnät, som 

flera företag utvecklar. Det är väldigt avancerad teknologi som inte är lätt att kopiera. 

Enligt utvecklingschef Wasberg är klustret bäst på att producera och transportera 

elektricitet. Man är intresserad av kraftverk, stamnät, elledningar och skyddsutrustning 

för elnät. Elproduktion är också en ganska säker bransch för framtida affärer. 

Enligt styrelseordförande och verkställande direktör Saaranen är klustret 

kärnkompetenser det teknologiska kunnandet, samarbete och samskapande med andra 

företag och forskning och utveckling. Kärnkompetensen är främst inom det 

högteknologiska kunnandet och den tillhörande servicen och olika sorters system för 

energiteknologi. Det är sådan kunskap som inte är lätt att kopiera av andra, under tidens 

gång har man lärt sig kompetens och know-how för just den typen av teknologi som 

företagen sysslar med i klustret.  

Klustrets kärnkompetens är enligt verkställande direktör Strand internationell 

affärsverksamhet inom energiområdet. Det finns ett bra kunnande om hur man 

exporterar till andra länder inom klustret, företagen har ingen skillnad om de säljer inom 

Finlands gränser eller exporterar. En av klustrets styrkor är att det finns en avsaknad av 

rädsla för global verksamhet. Företagen har också bra produkter och bra 

produktutveckling.  
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Mycket av arbetet inom klustret sker genom projekt, enligt ingenjörschef Söderholm är 

projektarbete klustrets kärnkompetens. Inom projekten är många företag med och 

levererar komponenter som någon annan koordinerar och genomför. Målet med klustret 

är att vara bäst på det man gör, med kunden i fokus. Det är viktigt att följa med vad 

kunden behöver, att vara serviceinriktad helt enkelt. Utveckling sker också när 

underleverantörerna utvecklar sina produkter, den som sedan lägger ihop projektet ser 

till att man får bästa lösningen genom de bästa underleverantörerna.  

I enkäten svarade respondenterna att energiklustrets kärnkompetens är innovativt och 

erfaret, väldigt internationellt och med på det nyaste. En respondent förklarar Vasas 

energikluster som fem företag och dess underleverantörer. En respondent ansåg att 

klustret är bra på generera och överföra el med en del världsledande företag. En annan 

respondent tyckte att klusterföretagen har bra kunskap inom sina områden.  Nackdelen 

är att de inte interagerar som i ett kluster, företagen fattar beslut utan att ta hänsyn till 

andra företag i klustret eller klustret som helhet.  

5.3.5 Klustrets vision och mission 

Klustret har egentligen en ganska lös struktur säger utvecklingschef Wasberg. Man kan 

se på EnergyVaasa som ett marknadsföringsparaply, utan desto mer fastare struktur. Det 

som däremot är utmärkande är hur väldigt konkurrenskraftiga de största företagen är. 

Wärtsilä och ABB är världsledande på sina områden. En annan sak som är speciellt är 

att 80 procent av omsättningen sker genom export, man har också en god kännedom om 

hur marknaden fungerar.  När ett land blir rikare uppstår ett behov på större kraftverk 

och elnät, energiklustret i Vasa kan erbjuda lösningar för hela systemet. Utvecklingen 

går mot renare energiproduktion och mot mindre lokalproduktion. Man går ifrån stora 

kraftverk till mindre lokala kraftverk, det har också synts i media. 

Utvecklingschef Wasberg hänvisar till Österbottens energistrategi (Österbottens förbund 

& Merinova 2012) angående klustrets vision, mission och strategi. För att komma fram 

till det som står i den förde man diskussion med 70 nyckelpersoner om vad man borde 

göra i dagsläget och i framtiden. Mål som fastställdes var att gå från 4,4 miljarder i 

omsättning till 10 miljarder och från 10 tusen anställda till 20 tusen anställda inom 2020. 

Enligt Utvecklingschef Wasberg är klustrets värden att verksamheten skall vara ren och 

lönsam, klustrets värden räknas ganska långt i euron. 
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Internationaliseringsexpert Pohjala har svårare att svara på vad klustrets vision och 

mission är. Enligt internationaliseringsexpert Pohjala finns inte svaret i dagens läge, 

eftersom organisationen är så splittrad. Just nu säger man att man vill växa, men man 

har inte specificerat det tillräckligt. Det finns olika förslag på vad EnergyVaasa kunde 

utvecklas till, bland annat en tydligare marknadsföringsorganisation eller ett 

försäljningsbolag gemensamt med de nordiska länderna. Det är svårt att veta vad man 

borde göra när det fattas riktlinjer, det är oroväckande för EnergyVaasas verksamhet när 

visioner och framtidsplaner fattas. Kunnandet och produkterna som energiklustret har 

är alla tiders bästa i Finland, möjligtvis finns inget liknande i Sverige heller. Man försöker 

till och med kopiera det som Vasa har på andra håll i Finland. Men när målsättningen är 

oklar finns risken att man tappar bort eller förlorar EnergyVaasas ställning. 

Genomförandet av energiambassadörskampanjerna var riktigt lyckade och är ett bra 

hjälpmedel för att förklara vad EnergyVaasa är säger internationaliseringsexpert 

Pohjala. Klustrets grund är stark, att ta sig vidare och bli ännu starkare har visat sig vara 

utmanande. 

Internationaliseringsexpert Pohjala säger vidare att EnergyVaasa används som en 

marknadsföringskanal, utan desto vidare fastställda visioner, strategier eller värden. Alla 

företag har sina egna strategier, även Merinova och Vasek, men de vet inte om varandras 

visioner, strategier och värden och ifall de sammanfaller. Så när man inte har diskuterat 

dem kanske man inte strävar efter samma sak fastän man jobbar ihop. Samarbetet 

mellan Vasek och Merinova har fungerat ytterst bra när man tillsammans utvecklade 

EnergyVaasa och evenemang som EnergyWeek. Man vet just nu vad man skall göra, man 

skall ordna ett lika lyckat EnergyWeek nästa år igen och fortsätta att samarbeta på det 

sättet. Internationaliseringsexpert Pohjala funderar vad som händer efter det. 

Antagligen fortsätter man att ordna EnergyWeek ännu en gång, vilket är bra eftersom 

det kommer många besökare och är det största evenemanget under året. Men till sist blir 

det så att EnergyVaasa är lika med EnergyWeek, det händer i princip ingenting annat. 

Det är också svårt att veta ifall företagen får något resultat i form av nya affärer eller 

affärsmöjligheter av EnergyWeek, om de inte ser någon nytta finns det risk för att 

intresset avtar. 

Styrelseordförande och verkställande direktör Saaranen säger att missionen är att 

attrahera mer expertis till klustret för att förverkliga den forskning och utveckling som 

är på gång inom klustret. Målet är att få optimerade system som är kostnadseffektiva, 

interaktiva för infrastrukturen. Man riktar sig mer mot lösningen för kunden, inte de 



 

 

68 

tekniska detaljerna. Det är viktigt att få fram nyttan av systemet istället för hur systemet 

fungerar, när man säljer stora och invecklade system. Visionen är att vara bäst på sådana 

energisystem i framtiden. Strategin följer långt visionen, att identifiera de åtgärder som 

behövs för att bli bäst på energisystem. Det innebär bland annat att positionera sig 

närmare marknaden och förstå kundens behov inom olika marknader och förstå 

ekonomin bakom det man erbjuder kunden. Styrelseordförande och verkställande 

direktör Saaranen säger att alla företag har sin egen strategi som de följer, men de 

strategier som beskrivs är sådana som företagen i klustret kan göra tillsammans. Mycket 

arbete handlar om hur man skall finansiera forskningen för att uppnå målen, Vasa stad 

har en stor roll i att skapa en optimal miljö för det.  

Verkställande direktör Strand säger att visionen för klustret är fastställd till hur mycket 

omsättning och hur många anställda man skall ha inom ett visst antal år, och att man 

skall vara ledande inom hållbar energiverksamhet. Sedan gäller det att utveckla 

verksamheten runt det på alla plan, för företagen, staden, utbildningen och allt som hör 

till. Verkställande direktör Strand kan inte gå vidare in på energiklustrets syfte och 

värden eftersom han inte har stött på dem tidigare. Det finns enligt verkställande 

direktör Strand inte något organiserat samarbete mellan klustrens företag i dagsläget. 

Man träffar andra företag på möten till exempel vid handelskammaren och under 

EnergyWeek, men inte så mycket däremellan. Det vore bra med ett organiserat 

samarbete mellan företagen så att man kommer fram till gemensamma konkreta 

målsättningar och tillsammans funderar på möjligheter. Företag skulle ha många 

möjligheter att gå ut och ta mera affärer genom ett systematiserat samarbete, avslutar 

verkställande direktör Strand. 

I enkäten svarade en respondent också att mål, strategier och handlingsplaner för längre 

tid fattas i energiklustret. En annan svarade att det behövs ett lyft för att inte 

utvecklingen av varumärket skall stagnera, hittills har ett väldigt bra arbete blivit gjort. 

5.3.6 Nytta för företagen 

Enligt internationaliseringsexpert Pohjala är möjligheten att visa att man inte är ensam 

utmärkande för energiklustret i Vasa. När ett företag förhandlar om affärer utomlands 

är det en bra fördel att man kan säga att man inte är ensam, att man är medlem i en 

företagsgrupp bestående av 140 företag. Ifall det är något större projekt på gång kan man 

ta hand om det tillsammans. När nya företag är med på olika evenemang måste man 

fråga efteråt om de upplevde att de hade någon nytta med att vara med eller om de kunde 
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få igång diskussion med blivande kunder. Efterkopplingen är viktig för att förbättra 

samarbete och för att få ta del av förbättringsförslag. Att svara på vilken nytta man får av 

att vara med kan också vara svårt, inom energibranschen tar det flera år innan en affär 

blir genomförd. 

Styrelseordförande och verkställande direktör Saaranen anser att energiklustret har gett 

företag en klarare inriktning och vilja att utveckla den starka energiteknologi som finns 

i Vasaregionen. Det är en naturlig riktning, när man har en positiv cykel som skapar nya 

jobb, idéer och innovationer som lockar till sig goda talanger. Vasaregionen lyfts fram 

och blir en attraktiv region som lockar till sig företag och investering. Klustret i 

Vasaregionen möjliggör också företag att lära sig internationella affärer, det kunnande 

man har i klustret är en bra grund för framtiden.  

Verkställande direktör Strand anser också att det finns en vilja hos företagen att 

samarbeta med varandra. Ifall företagen tillsammans skulle samarbeta och bilda 

konsortiums, kunde man få bra mycket mera affärsmöjligheter än vad man får idag. I 

dagsläget marknadsför man främst klustret generellt, man gör det riktigt bra poängterar 

verkställande direktör Strand, men man marknadsför inte klustret åt potentiella kunder. 

När något större projekt är aktuellt på någon utländsk marknad kunde många företag 

tillsammans vara med i projektet. Skulle man gemensamt kunna ta på sig stora projekt, 

så då skulle man få mer affärsverksamhet till klustret och regionen. Företag både 

samarbetar och konkurrerar med varandra, men i stort sett är konkurrensen inget hinder 

för ett närmare samarbete avslutar verkställande direktör Strand. 

5.4 Sammanfattning 

Resultatet av enkäten visade att tillfredsställelsen med den interna kommunikationen 

var på en god nivå. Respondenterna var nöjda med arbetsmiljön och litade på ledningen. 

Resultatet visade också att man ansåg att klustret är trovärdigt och att det har ett bra 

rykte utanför regionen också. Respondenterna gav inte toppbetyg på alla frågor, men 

genom att förbättra en del områden kunde man ganska lätt få bättre resultat i framtiden. 

En förbättring är att mängden information kunde ökas från EnergyVaasa, eftersom en 

del tyckte att det kommer för lite information i dagsläget. Respondenterna ansåg att de 

endast hade medel tillfredsställelse med information om klustrets mål, förändringar, 

mission och vision. Det är viktiga områden som alla borde känna till.  
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Möjligheter för förbättring finns eftersom man ofta diskuterar klusterfrågor med andra, 

mer med kollegor än under klustermöten. Orsaken kan vara att det inte diskuteras så 

mycket på klustermötena, möjligen informeras det främst. Man borde ytterligare ta reda 

på vad klustermedlemmarna förväntar sig av kommunikationen och vilka teman som 

kunde diskuteras. Det kom fram att ett ökat samarbete, klarare meddelanden, 

affärsmöjligheter och möjlighet att sprida budskapet om hur viktiga arbetsplatserna är 

önskas av respondenterna. Resultatet på påståendet ifall energiklustret framställs på ett 

annat sätt i media än vad det verkligen är visar att alla har sin egen syn på media och 

antagligen kan man inte påverka medias framställning av energiklustret så väldigt 

mycket. 

Kommunikationen inom klustret sker främst genom e-post, möten och ansikte mot 

ansikte. Kommunikation sker också via social media och telefon, men är inte lika allmän. 

Resultatet visar att många känner till och vet om att det finns aktivitet på social media. 

Från intervjuerna kom det fram att företagen inte är så aktiva på sociala medier, men det 

finns en grund för att få igång diskussion ifall fler skulle aktivera sig. Många följer 

EnergyVaasas sidor, men ganska få har aktiverat sig hittills. 

E-post är en effektiv kanal för att informera, men många meddelanden drunknar i 

inkorgen. När man snabbt vill få svar är det effektivare att ringa och diskutera. Personliga 

möten sker ofta inom klustret, det är lätt att ordna möten på grund av den geografiska 

närheten. Mellan företagen finns inte någon organiserad kommunikation, i andra fall än 

gemensamma projekt eller affärer. För det mesta går all kommunikation via Merinova 

eller Vasek. Det finns möjligheter att aktivera företagen och skapa diskussioner, 

företagen emellan. 

Framtidsvisioner för klustret delas inte direkt inom klustret. Det är just spridningen av 

framtida planer och visioner man har haft problem med. Planer finns nog, men det är 

den gemensamma förståelsen av dem som är lite bristfällig. Innan man kan skapa en 

samstämmighet i klustret måste man tillsammans utveckla en plan för framtida visioner. 

Ifall det inte lyckas direkt kan man prova vid ett annat tillfälle, tills man har fått aktiverat 

tillräckligt många företag. 

Ett bra sätt att aktivera företag är att motivera med mer affärsmöjligheter och att konkret 

visa att det finns affärer att hämta. Företagen är starkare tillsammans, men för det krävs 

en effektiv kommunikation mellan företagen. Bättre samhörighet kunde man få med ett 

medlemskap i klustret, då skulle det vara lättare att avgöra vem som är med i klustret. 
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Evenemang borde också ordnas oftare än vad det görs nu, EnergyWeek ger bra synlighet 

utåt och bildar intern samarbete mellan företagen. Olika sorts nätverk är effektiva för att 

bilda samarbete mellan företagen, de borde uppmuntras till utveckling. 

Det råder olika syner på begrepp angående energiklustrets identitet, man har inte riktigt 

lyckats förmedla klustrets identitet tillräckligt för att den skulle anses som enhetlig. 

Resultatet från enkäten visade att EnergyVaasa anses som ett starkt varumärke, men vad 

EnergyVaasas uppgift är delar åsikterna. Den vanligaste synen är att det är en 

marknadsföringsorganisation som marknadsför och ökar kännedomen om klustret. Man 

har inte officiellt bestämt vem som ansvarar för att marknadsföra EnergyVaasa eller vem 

som äger varumärket. Det behövs måhända inte bestämmas, men det bidrar till 

osäkerheten om vem som ansvarar och hanterar EnergyVaasa.  Merinova och även Vasek 

har en stor roll i hanteringen av EnergyVaasa. Merinova eller någon annan borde 

definiera sig starkare som en klusterorganisation, som skulle stärka klustret internt. 

Undersökningens resultat visar att Merinova inte anses vara en fullständig 

klusterorganisation, möjligen kan Merinova utvecklas till en sådan. 

För att få koordinerat klustret och dess identitet borde man komma överens om regler 

och delegera ansvar så att man tillsammans utvecklar klustret. Man har redan ett starkt 

samarbete med företag och stödorganisationer, det som behövs är utvecklandet av mer 

långsiktiga planer och strategier. De nuvarande målen följer långt Österbottens 

energistrategi (Österbottens förbund & Merinova 2012), men den nämndes bara av en 

av informanterna. Man borde på nytt se över strategin och komma fram till en hållbar 

vision, mission och mål för skapandet av en enhetlig identitet. 
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6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat i relation till avhandlingens 

teoretiska referensram och utvecklingsförslag av klustret inom undersökningens 

områden ges. Därefter görs en sammanfattning av avhandlingen och en slutsats av 

undersökningens resultat för att avgöra om avhandlingens syfte uppnåtts. Till sist 

diskuteras undersökningens kvalitet och förslag på fortsatt forskning ges.  

6.1 Resultatanalys och -diskussion 

Undersökningens resultat visar att klustrets interna kommunikation är på en bra nivå. 

Det finns en bra fungerande kommunikation med många möten och möjlighet till snabb 

kontakt inom klustret. Resultatet från enkäten visade att man håller med om att 

arbetsmiljön i klustret är på en bra nivå och att man även litar på energiklustrets ledning, 

endast en av sjutton svarade att den inte håller med på frågan om tillit till energiklustrets 

ledning. De flesta svarade att deras företag är starkt förknippat med energiklustret, det 

visar att det finns intresse av att vara med och stödja klustret.  

Största delen av respondenterna svarade håller med på frågan ifall den interna 

kommunikationen är på en bra nivå, men information om strategiska frågor fick sämre 

betyg. Informering av strategiska frågor kunde förbättras för att få ett mer stödjande 

klimat i klustret.  Resultatet av undersökningen visade inte sådana effekter av en effektiv 

intern kommunikation som Erikson (1998, 44-46) nämner. Man kunde utförligt 

undersöka den interna och även externa kommunikationens upplevda positiva effekter i 

energiklustret i Vasa för att få en bättre förståelse av dem. 

van Riel och Fombrun (2007, 61-62) skriver att en stark företagsidentitet kräver att de 

anställda är tillfredsställda med kommunikationen och att informationsflödet är bra. 

Undersökningens resultat stämmer till viss del överens med det. Resultatet av 

intervjuerna visade att mer kommunikation mellan företagen önskades.  

Bättre samarbete och mer kommunikation mellan företagen skulle kunna effektivera 

klustrets utveckling, företagen kan då också skapa tätare nätverk med varandra. 

Företagens olika behov skulle lättare kunna uppfyllas eftersom koordineringen av 

resurser skulle underlättas. Företagen skulle tillsammans kunna komma fram till 

gemensamma mål och arbeta för att uppnå dem. Öppenheten i klustret skulle bli bättre 

utan att företagen skulle vara rädda för att avslöja för mycket för andra företag, 
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konkurrensen mellan företagen i klustret skulle också vara lika hård som förut. Kanske 

det viktigaste av allt är att en bättre kommunikation mellan företagen skulle öka klustrets 

innovationsförmåga och konkurrenskraftighet, som vidare skulle attrahera mera 

investering i klustret. 

Resultatet av undersökningen visade att skriftliga, muntliga och elektroniska kanaler 

används i den interna kommunikationen. Också balansen mellan dem verkar vara bra, 

Utvecklingschef Wasberg säger att personliga möten i klustret ordnas oftare än vad man 

kan tro. Resultatet från enkäten visade att E-post används mest, vilket är vanligt 

nuförtiden. Ansikte mot ansikte och möten kom på delad andra plats, det kan vara där 

som klustrets styrka ligger. Resultatet stämmer överens med Erikson (1998, 50-58) om 

att man bör integrera alla typer av kanaler för att få en effektiv intern kommunikation. 

Ingenjörschef Söderholm säger att anställda är intresserade av vad som händer i deras 

arbetsmiljö. Efter att man utformat strategin, mål och klustrets identitet måste man 

kommunicera den på alla plan i företagen. Det räcker inte med att de som är med i 

planeringen vet vad som händer. Det är lättare sagt än gjort att sprida detta budskap i 

hela klustret och regionen, men viljan finns hos de anställda och de är intresserade av 

vad som händer i klustret. 

Enligt landskapsdirektör Jern är det från Österbottens Förbunds sida viktigt att klustret 

per definition kan kallas för ett kluster. Det kunnande man har i energiklustret har tagit 

lång tid att få. De kärnkompetenser som nämndes under intervjuerna är sådana som inte 

är lätta att kopiera, de nämnda kärnkompetenserna stämmer överens med sådana 

produktionsfaktorer som Malmberg (2002) nämner. Enligt Porter (1998b) är kluster 

konkurrenskraftiga på grund av sin innovationsförmåga. Konkurrensen inom 

energiklustret i Vasa och på den internationella marknaden är också hård, det behöver 

den vara för att främja utveckling och innovation. Stödjande organisationer är också 

viktiga och de finns närvarande i Vasas energikluster. Klustret har även uppstått från 

företagsnätverk som senare utvecklat sig till ett kluster. Företagen är mycket starkare 

tillsammans än enskilt och det känner man till i energiklustret i Vasa. Man har också ett 

starkt varumärke för energiklustret i Vasa, EnergyVaasa. Skribenten anser att Vasas 

energikluster uppfyller klusterdefinitionen.  

Det råder lite olika synsätt på vad klustrets identitet är. Enkätens resultat visade att man 

kände till klustrets identitet, men resultatet från intervjuerna visade att svaren på vad 

klustrets identitet och personlighet är varierade. Något borde göras för att få en mer 
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enhetlig syn på identiteten, så att man utåt kan presentera en klar bild av vad 

EnergyVaasa och klustret är. Annars har man lyckats väldigt bra med att få stöd av 

klustret från regionen, Vasa stad, utbildningar och andra stödjande organisationer 

arbetar aktivt för att stärka klustret. 

Att tydligare definiera energiklustrets i Vasas identitet skulle hjälpa stödandet av 

Österbottens image som energiregion. I Österbottens energistrategi (Österbottens 

förbund & Merinova 2012) nämns att alla österbottningar kan för egen del delta i arbetet 

med att förbättra landskapets image.  Om allmänheten skall delta i arbetet skulle det vara 

fördelaktigt att ha en klar klusteridentitet eftersom Fill och Markwick (1997) skriver att 

man inte kan styra intressenters image direkt, utan den styrs indirekt genom företagens 

identitet. För att allmänheten effektivt skall kunna förbättra imagen borde den känna till 

och förmedla klusteridentiteten. 

van Riel (1995, 32-33) skriver att för att företaget skall kunna presentera sin identitet bra 

måste ledningen ha vetskap om företagets personlighet. Personligheten består av vision, 

mission, strategi och värden. Resultatet av undersökningen visade att det råder olika 

syner på energiklustrets personlighet. Man kunde ytterligare diskutera om vad som är 

energiklustrets eller EnergyVaasas vision, mission, strategi och värden. Diskussioner har 

tidigare förts, men en ständig kommunikation är viktig.  Att ha svar på energiklustrets 

personlighet kanske inte behövs för tillfället, eftersom klustret har klarat sig bra hittills. 

Men vid något tillfälle kan svårigheter uppstå och då kan en tydligt fastställd identitet 

och personlighet hjälpa till för en fortsatt god utveckling av klustret. 

Resultatet av enkäten visade att klustermedlemmarna är stolta av att vara med i klustret. 

van Riel och Fombrun (2007, 75-76) skriver att känna sig stolt gör att man identifierar 

sig med företaget och klustret i detta fall. För att stärka identifikationen kan man också 

ordna nya sorters evenemang. Enligt internationaliseringsexpert Pohjala kunde man 

ordna fler evenemang per år. Vid utvecklandet av evenemangen borde man utgå från 

företagen och fråga vilka sorts evenemang de vill ha. Tillsammans kan man utveckla 

evenemang som är till nytta för samarbete mellan företagen och som stärker den interna 

identifikationen. Fler företag vill säkert vara med i utvecklingen, fastän de flesta har lite 

tid att medverka.  

Porter (2007) skriver att kluster kännetecknas av det täta nätverket som finns mellan de 

sammankopplade företagen. Nätverk finns inom energiklustret i Vasa, fler nätverk för 

företagen kunde skapas för att de skulle få ett tätare samarbete. Utvecklade nätverk med 
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andra företag sprider mer kunskap mellan företagen, resultatet i enkäten visade att man 

mer sällan diskuterade klusterfrågor med andra företag.  

Enligt Belleflamme, Picard och Thisse (1999) har kluster gemensamt att anställda 

sprider kunskap i det egna företaget och mellan andra företag. Framtidstro och en vilja 

att fortsätta utveckla samarbete är viktigt för kluster. Man har lyckats bra i Vasas 

energikluster, den stora satsningen på forskning och utveckling är otroligt bra.  

Enligt landskapsdirektör Jern är det generella dilemmat för Finland att det är svårt att 

locka investerare till landet. Det har skett utländska företagsköp i Vasas energikluster 

också, men kapitalmarknaden är liten i Finland. På längre sikt kan evenemang som 

EnergyWeek locka mer investering till energiklustret, det skulle stärka klustrets position. 

Investering är viktigt för klustrets innovationskraft som vidare är viktig för klustrets 

konkurrenskraft enligt Porter (2000).  

Hittills har man gjort ett bra arbete för energiklustret i Vasa, man har fått stöd från 

politiker och näringslivet. Det är ett fungerande kluster som har ett sådant stöd ett 

kluster behöver. För att inte mista fokus borde man definiera realistiska mål och 

regelbundet följa upp dem. Man behöver också veta hur man skall uppnå målen genom 

passliga strategier. Klustrets identitet skall fastställas tillsammans med företagen så att 

inte företagens identitet skiljer sig från klustrets identitet.  

6.2 Praktiska tillämpningar 

Bertelsen och Nerman (2001) skriver att ledningen måste kunna kommunicera 

företagets vision, mål och strategi för medarbetare och andra anställda, det samma gäller 

kluster. Kommunikationen inom klustret borde också utvecklas så att diskussion oftare 

sker vid sidan om evenemang. Man kunde se över användningen av social media, vad det 

finns för orsaker att företagen inte är aktiverade där. Finns det intresse för social media 

inom klustret, eller borde man satsa på något annat istället? Kanske företagen vill 

diskutera på andra sätt, stödorganisationerna kunde hjälpa till med detta. Utvecklandet 

av nätverk kan möjligtvis aktivera företagen.  

På basen av resultatet och inom de typer av intern kommunikation som nämns av 

Erikson (1998, 48-50) föreslås för förbättringar inom nyhetskommunikation, 

förändringskommunikation och informell kommunikation. Resultatet visade att inom 

klustret finns inget intranät och nyheter sänds möjligtvis vidare för sällan. 
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Informationsflödet från EnergyVaasa kunde förbättras, till exempel nyhetsbrev som 

kunde sändas ut till så många klustermedlemmar som möjligt. Det kunde sändas 

information och nyheter lite oftare än vad det görs nu och man borde se till att de sprids 

inom hela klustret och inom företagen. Man har inte någon speciell procedur för 

kommunikation vid förändringar i klustret, att ha det kan bidra till en bättre intern 

kommunikation. Den informella kommunikationen verkar ha en alltför stor roll i 

klustret, också den typen av kommunikation är viktig att hantera. Vid utebliven officiell 

informering till hela klustret kan dåliga rykten spridas och det är heller inte bra ifall de 

enda nyheterna man får är från korridorsnack och dagstidningar. Överlag finns en 

fungerande intern kommunikation, med lite förbättringar kan den effektiveras. 

Verkställande direktör Strand ansåg också att man kunde organisera samarbete mellan 

företagen, till exempel en industrigrupp med ett antal företag som skulle fastslå konkreta 

målsättningar och tillsammans se vilka möjligheter de har av detta samarbete. 

Företagsledarna har lite tid för frivilliga aktiviteter, de vill effektivt använda sin tid. Vid 

möten kunde man då tydligare framhäva den nytta man vill få. Ett utvecklingsförslag är 

att tydligare skilja på mötens syfte och tydligare visa den konkreta nyttan för att få fler 

företag att delta. 

Energiklustret är också en viktig del av Vasaregionen. Internationaliseringsexpert 

Pohjala säger att till Vasaregionen hör bland annat Vasa, Korsholm, Korsnäs, Vörå, 

kanske också Jakobstad. Per definition kan alla kommunerna höra till energiklustret, 

men avstånden är stora mellan Vasa och de andra kommunerna. Man skulle önska att 

alla kunde vara med, men man borde fundera ifall det är bäst så. Klustret blir kanske 

splittrat ifall man räknar med företag som inte har verksamhet i Vasa. Man borde 

definiera tydligare ifall energiklustret i Vasa syftar på hela regionen eller endast 

kommunen Vasa. Båda definitionerna går bra att använda, nyttan med att definiera 

området är att klustret blir tydligare. Man kunde sedan visa klustrets områden på en 

karta, ifall klustret definieras som hela regionen kunde man visa var kärnan finns och 

hur långt klustret sträcker sig. 

Vad energiklustret är och vad man gör i Vasas energikluster är något man borde få fram 

tydligare. Under intervjun med internationaliseringsexpert Pohjala diskuterades 

EnergyVaasas hemsida, det finns risk för att man lämnar sidan när det tar för länge att 

få sig en uppfattning om vad EnergyVaasa är. Det är förstås svårt att veta vad man borde 

presentera, besökaren måste snabbt få en uppfattning om vad EnergyVaasa är och det 

får inte vara för mycket information på framsidan. Ett förslag är att anpassa budskapet 
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om EnergyVaasa enligt målgrupp, till exempel kunder, allmänheten, investerare och 

andra företag. Olika målgrupper är antagligen intresserade av olika information. 

En viktig del i aktiverandet av företagen är att få fler att förstå hur viktigt det är att satsa 

på EnergyVaasa och visa att man stöder klustret från företagets sida. Fler företag borde 

aktivt vara med för att få en starkare klusteridentitet. När fler företag är med kan man 

gemensamt komma fram till seriösa mål som man tillsammans kan sträva mot. Det finns 

risk för att de mål som nu finns är ett för stort steg, fler mellansteg kunde göras. Att 

fastställa varför man vill att klustret skall växa och företagens konkreta nytta vore också 

bra. 

EnergyVaasas lösa struktur kunde också förbättras. Utvecklingschef Wasberg sade att 

det inte finns nerskrivet vad EnergyVaasa gör, så inom klustret råder olika meningar om 

vad EnergyVaasa egentligen gör. Enligt utvecklingschef Wasberg är strukturen: ”ett 

informellt paraply under vilket man gör gemensamma vettiga saker” (Wasberg, 2015). 

Med en förbättrad struktur av EnergyVaasa skulle man få en klarare och enhetligare 

klusteridentitet.  

Ett officiellt medlemskap var något som nämndes i flera intervjuer, vilket är ett bra 

förslag för att förbättra klustrets samhörighet. Man borde reda ut ifall det är möjligt att 

införa medlemskap med medlemsavgifter för klustret. Utvecklingschef Wasberg menar 

att den dagen man inför medlemsavgifter måste man ha svar på varför man skall betala 

för medlemskapet och vad det innebär. Medlemskapet kunde fungera så att det finns 

olika typer av medlemskap beroende på hur mycket man vill vara med och påverka 

klustrets utveckling. Om inget intresse för medlemsavgifter finns kan det vara svårt att 

genomföra, fördelarna med ett medlemskap bör noga förklaras åt alla företag för att 

övertala dem. Fördelar med ett medlemskap är att företagen bli mer involverade och 

resurstillgången är mer säker, man skulle inte behöva ansöka om pengar för varje enskilt 

EnergyVaasaprojekt. Om många företag använde sig av ”member of EnergyVaasa” på 

synliga ställen skulle det skapa intresse hos externa intressenter, man skulle tydligare 

märka att företagen hör ihop på något sätt. 

Porter (1990) skriver att för att få ett fungerande kluster behövs ett nära samarbete 

mellan företagen och deras leverantörer. Lokala leverantörer ger unika möjligheter med 

effektiv problemlösning och utveckling. Inom energiklustret i Vasa borde detta ännu 

förbättras, ingenjörschef Söderholm säger att man inte har riktigt koll på vad andra 

företag har för kompetens i klustret. Ibland kan det vara så att man söker efter en viss 
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kompetens på andra sidan jorden, utan att veta om att just kompetens man söker finns i 

närområdet, hos något av klusterföretagen. Utvecklingschef Wasberg berättade att man 

håller på att göra en exportkatalog där företagens kompetensområden presenteras. Man 

kunde göra en liknande lista som skulle användas internt av klusterföretagen, så att de 

snabbare och lokalt kan hitta den kompetens de söker efter.  

Det framkom under intervjuerna att tillgång till kunnig arbetskraft i klustret är ett 

bekymmer. Företag söker efter arbetskraft utanför regionen när de inte hittar den i 

närområdet. Tillgång till arbetskraft är väldigt viktigt för klustrets utveckling och borde 

förbättras, positivt är att det görs förbättringar och nya satsningar på utbildningen i 

Vasaregionen hela tiden. Förslag till förbättringar är att företagen kunde vara mer 

involverade under studiegången och att koordineringen av arbetskraft kunde ses över. 

Förbättringarna kräver också att företagen vågar öppna upp och berätta om sina behov 

för den teknik de använder. En kunnig arbetskraft är viktig för klustrets 

innovationsförmåga (Porter, 1994). I Österbottens energistrategi (Österbottens förbund 

& Merinova 2012) nämns det att innovation är en av energiklustrets i Vasas 

framgångsorsaker. Men ett hinder för ett alltför tätt samarbete är att företagen både 

samarbetar och konkurrerar på samma gång, man är ibland rädd att avslöja för mycket. 

Slutligen ser framtiden, ur ett identitetsperspektiv, ljus ut för klustret. Klustret har en 

stor fördel med att företagens teknologi kan anpassas enligt marknadens utveckling. 

Internationaliseringsexpert Pohjala säger att teknologin inte är beroende av 

bränsletypen och marknaden anpassar sig efter det bränsle som för tillfället är populärt. 

En annan fördel är att energimarknaden är ganska säker, som landskapsdirektör Jern 

konstaterar:  

Energi i en eller annan form [...] kommer alltid att användas (landskapsdirektör Jern 2015). 

6.3 Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med den här avhandlingen var att utvärdera energiklustret i Vasas interna 

kommunikation och identitet. I problemområdet förklarades hur viktig en enhetlig 

identitet är för ett kluster, främst för dess konkurrenskraft och innovationskraft. För att 

få en enhetlig identitet krävs en effektiv intern kommunikation, en effektiv intern och 

extern kommunikation är viktig för att förmedla identiteten.  

Det är ingen lätt uppgift att få en enhetlig identitet, men en effektiv intern 

kommunikation ger en bra grund. Det är också svårt att identifiera och mäta identiteten, 
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det finns också olika typer av identiteter beroende på vilken synvinkel man studerar 

Balmer (2001). En enhetlig identitet kännetecknas av att identitetstyperna 

sammanfaller, identitetstyperna har så små gap som möjligt. Företagsidentiteten 

definieras som företagets personlighet uttryckt genom beteende, symbolism och 

kommunikation (Stuart, 1999). 

I teorikapitlet presenterades olika teorier om geografiska kluster, företagsidentiteten 

med dess beståndsdelar och företagskommunikation, för att vidare se på deras samband. 

Det är viktigt att förstå hur kluster fungerar, hur företagens identitet påverkar klustrets 

identitet och vilken roll den interna kommunikationen har för klustret och dess identitet. 

Energiklustret i Vasa är intressant att studera eftersom man har registrerat ett 

varumärke för klustret som heter EnergyVaasa. Klustret framställs som EnergyVaasa, 

man förstår att namnet syftar på de företag som utgör energiklustret i Vasa. Man har 

tidigare gjort riktlinjer för hur klustret skall utvecklas och hanteras. EnergyVaasa har 

haft en god utveckling och presterat bra. Klustrets identitet och interna kommunikation 

har inte tidigare undersökts. 

För att uppnå syftet ställdes tre forskningsfrågor; hur tillfredsställda klustermedlemmar 

är med den interna kommunikationen, hur klustrets interna kommunikation fungerar 

och om klustret har en enhetlig identitet och hur den hanteras. Klustermedlemmar 

definierades som klustrets företag, deras ledning och anställda. Efter en genomgång av 

möjliga metoder för undersökningen valdes en kvalitativ och en kvantitativ metod. En 

kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer och en kvantitativ metod i form 

av en enkät.  

Enkäten utfördes främst för att besvara på klustermedlemmarnas tillfredsställelse med 

den interna kommunikationen och intervjuerna för att besvara de andra 

forskningsfrågorna. Enkäten sändes ut av kontaktpersonen vid Merinova, som är 

klustrets stödorganisation. Enkäten sändes ut till de kontaktpersoner som har blivit 

utsedda i klustret, 17 fullständiga svar samlades in. Intervjuerna utfördes avskilt från 

enkäten, den första intervjun användes ändå för att utforma en del frågor i enkäten. De 

andra intervjuerna har ingen direkt koppling till enkäten. Sammanlagt sju intervjuer 

utfördes och samlades in i Vasa. 

Efter insamlingen transkriberades intervjuerna och kategoriserades. Både data av 

enkäten och intervjuerna analyserades kvalitativt. Efter redovisningen av resultat 
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analyserades resultatet och diskuterades i relation till avhandlingens teoretiska 

referensram för att motivera utvecklingsförslag och praktiska tillämpningar.  

Av undersökningens resultat och analys kan man konstatera att forskningsfrågorna 

besvarades och att avhandlingens syfte uppnåtts. Till följande ges en kort 

sammanfattning av svaren på forskningsfrågorna: 

1. Resultatet av enkäten visade att tillfredsställelsen med den interna 

kommunikationen var på en god nivå. 

2. Kommunikationen inom klustret sker främst genom e-post, möten och ansikte 

mot ansikte. Kommunikation sker också via social media och telefon, men är inte 

lika allmän. 

3. Det råder olika syner på begrepp angående energiklustrets identitet, man har inte 

riktigt lyckats förmedla klustrets identitet tillräckligt så att den kan anses som 

enhetlig. Hanteringen av identiteten kan ifrågasättas. En stor satsning har gjorts 

på EnergyVaasa och klustret har haft en god utveckling, vilket är positivt. Det som 

kan verka oroväckande är att man tillsammans inte vet vilka framtidsplaner 

klustret har, som är en viktig del av identiteten. En effektiv intern 

kommunikation är inte till någon stor nytta för att skapa en enhetlig identitet när 

man tillsammans inte har fastställt klustrets personlighet (vision, mission, 

strategi och värden).  

6.4 Undersökningens kvalitet 

För att minska risken att man besvarar forskningsfrågorna på fel sätt i förhållande till 

undersökningens resultat måste man ta i beaktande undersökningens reliabilitet och 

validitet (Saunders et al. 2009, 156). Man ser på olika aspekter för att avgöra kvalitativa 

och kvantitativa metoders validitet och reliabilitet.  

Saunders et al. (2009, 157 & 603) förklarar att validiteten syftar på ifall 

datainsamlingsmetoderna exakt mäter det som de ämnar mäta och på ifall studiens 

resultat verkligen handlar om det som det verkar handla om. Reliabiliteten syftar på ifall 

datainsamlingsmetoderna och analysen av data ger konsistent resultat, att 

datainsamlingen är tillförlitlig och inte utsatt för slumpinflytelser. En undersökning är 

reliabel ifall man kan komma fram till samma resultat under ett annat tillfälle och om 
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det finns en transparens i analysen av data. Om man beskriver processen i detalj kan 

andra dra egna slutsatser och reproducera studien. (Saunders et al. 2009, 156). 

6.4.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Saunders et al. (2009, 326-327) nämner en del datakvalitetsproblem för semi-

strukturerade intervjuer. På grund av låg standardisering kan reliabiliteten ifrågasättas, 

inom kvalitativa undersökningar gäller det främst ifall andra skulle kunna komma fram 

till samma resultat. Ett annat problem är partiskhet, som kan vara ett problem både från 

intervjuarens sida och den som blir intervjuad.  Ifall intervjuaren betonar och ställer 

frågor på olika sätt under intervjutillfällena kan informantens svar påverkas av det, 

partiskhet kan också uppstå vid tolkningen av respons. Informantens partiskhet är när 

den inte diskuterar helt öppet om vissa ämnen, man vågar inte säga vad man tycker 

eftersom man inte litar på intervjuaren eller man är rädd att det man säger får negativa 

konsekvenser.  

Saunders et al. (2009, 327) skriver att man inte brukar anse att kvalitativa 

intervjuinsamlingsmetoders validitet är något problem, vid intervjutillfället kan man 

ställa följdfrågor så att informanten kan förklara sin respons som vidare ger en förståelse 

av informantens tankesätt. Att man har en god förståelse för informantens tankesätt gör 

att man är säker på att metoden mäter det den ämnar mäta och att undersökningens 

resultat verkligen handlar om det som det verkar handla om. Att generalisera från 

resultatet av semi-strukturerade intervjuer är inte riktigt möjligt, från ett litet urval går 

inte att generalisera till hela populationen, för det behövs ett större stickprov.  

Saunders et al. (2009, 158) skriver att generaliserbarheten kan räknas till extern 

validitet. Att generalisera från fallstudier och kvalitativa insamlingsmetoder kan vara 

svårt, eftersom man inte kan bevisa att resultatet av studien gäller för andra fall eller 

resten av populationen. Så länge man inte hävdar att resultaten är generaliserbara så 

uppstår inga problem. Saunders et al. (2009, 335) skriver att man istället kan relatera 

resultatet till teori som visar viktigheten av undersökningens resultat istället för att 

generalisera och att resultatet kan testas i ett annat sammanhang.  

Saunders et al. (2009, 327-328) skriver att en respons till problemet med semi-

strukturerade intervjuers reliabilitet är att intervjuerna inte nödvändigtvis är menade att 

kunna repeteras eftersom de ämnar reflektera verkligheten vid tidpunkten för 

insamlingen. Det kan vara en fördel vid komplexa temaområden att man inte anpassar 
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undersökningen enligt dess replikerbarhet, man kan istället fokusera på att förstå 

omständigheterna. För att öka reliabiliteten är det bra att tydligt beskriva 

undersökningens förlopp så att andra kan förstå hur man gjort eller så att de själva kan 

analysera undersökningens data på liknande sätt. 

För att få bra kvalitet på intervjuerna i den här undersökningen berättades intervjuns 

teman för informanten på förhand och till en informant sändes intervjuguiden före 

intervjutillfället. Frågorna ställdes på samma sätt under varje intervju och förklarades 

ifall det behövdes. Informanterna fick själv välja plats och tid för intervjun och det 

frågades i början ifall intervjun fick spelas in. Intervjun tog inte upp känsliga teman, 

informanterna borde inte ha varit partiska. Det poängterades också att personliga svar 

önskades, informanterna anses inte representera företagets eller organisationens 

åsikter. Ett hot kan vara att någon informant inte hade samma förståelse för de begrepp 

som diskuterades, för att eliminera missuppfattningar ställdes följdfrågor så ofta som 

möjligt. Resultatet generaliseras inte till hela klustret eller kluster överlag, istället 

relaterades resultatet till tidigare teorier. Man kunde vidare testa resultatet i ett annat 

sammanhang. 

6.4.2 Enkäter 

Saunders et al. (2009, 371-373) skriver att en giltig enkät möjliggör insamling av exakt 

data och en pålitlig enkät samlar in konsekvent data. För att enkäten skall ha hög validitet 

skall frågorna och svaren vara vettiga och förstås på rätt sätt av både undersökaren och 

respondenten. Intern validitet är att enkäten mäter det man har för avsikt att mäta. För 

att säkerställa det borde man veta hur den verklighet man mäter ser ut, men ifall man 

redan visste det skulle man heller inte behöva göra någon enkät för att undersöka den. 

Forskningsfrågorna och forskarens omdöme spelar in i avgörandet av enkätens validitet. 

För den här undersökningens enkät är det viktigaste för dess validitet ifall frågorna 

verkligen mäter det som de hävdar att de gör. 

Saunders et al. (2009, 373-374) skriver att man kan testa enkätens reliabilitet på olika 

sätt, en bra enkät ger ett konsistent resultat. Enkäten är konsistent om den ger liknande 

resultat under andra omständigheter, under annan tid eller med andra respondenter. 

Man kan testa enkätens reliabilitet med att be respondenterna fylla i enkäten på nytt för 

att jämföra resultatens korrelation, man kan också testa enskilda frågors korrelation till 

andra frågor i enkäten, det sista alternativet är att använda sig av testfrågor i enkäten 

som senare kan jämföras med andra frågor.  
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För att säkerställa enkätens validitet gjordes en pilotstudie, i samband med den utreddes 

förståelsen av frågorna och deras tolkning. Frågorna anpassades så att de skulle vara 

lättare att förstå. Många av frågorna är baserade på testade konsistenta granskningar, 

men den här undersökningens resultat har inte testats ifall de motsvarar tidigare 

resultat. 

Skribenten anser att enkäten mätte det den hade för avsikt att mäta. Det kan inte 

säkerställas att respondenterna uppfattade frågorna på rätt sätt, men i samband med 

pilotstudien uppstod inga feltolkningar. Populationen som stickprovet gjordes av var 

rätt, inga obehöriga borde ha fått möjlighet att besvara enkäten. Det som man inte riktigt 

kan göra är att generalisera till hela klustret av enkätens resultat, möjligen kan man 

generalisera till de kontaktpersoner som enkäten skickades till. Men svarsprocenten var 

så låg och resultatet analyserades inte kvalitativt så generaliserbarheten är låg. Resultatet 

ger en god insikt i energiklustret och dess validitet är tillräckligt hög för att besvara 

forskningsfrågorna. 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

För att gå vidare från den här undersökningen kunde man studera EnergyVaasas image 

hos externa intressenter till exempel i Vasaregionen eller i resten av Finland och Norden. 

Det skulle vara intressant att veta och användbart för att stärka EnergyVaasas ställning 

som Nordens ledande energikluster. Det vore också intressant att ytterligare studera 

processen, som undersöks av Staber (2010), för hur medlemmar identifierar sig med det 

kluster de befinner sig i. Fortsatt forskning kan tydligare förklara processen för hur en 

delad identitet skapas eller förmedlas, i Vasas energikluster eller i andra kluster. 

Resultatet av enkäten visade att respondenterna ansåg att klustret har ett bra rykte 

utanför regionen. Man kunde undersöka hur utomstående intressenter uppfattar 

energiklustret i Vasa för att se ifall det har ett gott rykte. van Riel (1995, 73-79) skriver 

att ett gott rykte hjälper företag att locka till sig resurser, till exempel investerare, kunder, 

partners och anställda. Det vore intressant att ta reda på hur viktigt ryktet är för klustrets 

framgång. Man skulle också kunna studera energiklustrets i Vasas innovationskraft och 

se vilka faktorer man hittar för att sedan jämföra dem med de faktorer som nämns av 

Porter (1994). 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide  

Namn:_______Företag:______Uppgift:_______Datum:________Tidpunkt och  

plats:___________ 

 
Frågor om energiklustrets identitet 

 Vad är energiklustrets syfte? 

 Vad är energiklustrets kärnkompetens? 

 Vad är energiklustrets vision och mission? 

 Vad är energiklustrets strategi och värden? 

 Vad utmärker energiklustret i Vasa?  

o Vad är man bra på? 

o Hur utvecklas man? 

Intern kommunikation/förmedling av identitet 

 Hur sker kommunikation inom klustret? 

o Vilka kanaler? 

o Vem kommunicerar? 

o Till vem? 

 Finns en kommunikationspolicy? 

 Hur förmedlas strategi, vision och mission? 

 Hur få fram budskapet om energiklustret? 

 Vem är delaktiga i klustrets utveckling? 

 Utmaningar med intern kommunikation? 

 Hur kommuniceras förändringar inom klustret? 

Nätverk 

 Är företagen medverkande i nätverk? 

 Hur utvecklar man nätverken? 

 Krissituation, klustermotor? 
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BILAGA 2 UTSKICK OCH PÅMINNELSER FÖR ENKÄTEN 
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BILAGA 3 ENKÄT 
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