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• När företag och aktörer samverkar och utbyter tjänster med varandra inom ett 
geografiskt område/region för att förbättra sina förutsättningar att utvecklas och 
nå framgång, brukar man tala om kluster. 

• Kärnan i ett företagskluster utgörs av ett affärsdrivande företagsnätverk. Här finns 
möjligheter till arbetskraft, information, teknologi och erfarenhetsbaserad 
kunskap. 

• För att stärka ett klusters möjligheter att utvecklas kan staden och akademi stödja 
processer, så att det lokala näringslivet utvecklas och att områdets attraktivitet 
förstärks.

Vad är ett kluster….



Varför är det så viktigt med kluster?

• En stark region stärker företagande. Och en stark region skapas av starka kluster.

• Kluster innebär att företag och aktörer samverkar inom en region eller bransch 
för att förbättra sina förutsättningar att utvecklas.

• Kluster handlar om att skapa samarbeten, dialog och ständig kunskapsöverföring 
mellan aktörer.

• Välfungerande samarbeten mellan företag, stad och akademi är en nyckel till 
framgång för ett område. (Trippel-Helix)

• Exempel på framgångsrika kluster: Kista IT kluster och Lund Medicon Village
Science Park.



• Staden och Företagsgruppen önskar ta fram en samverkansmodell för 
näringslivsutvecklingen i Larsboda (Farsta) mellan företag, staden och akademi.

• Projektets övergripande mål är att skapa fler arbetsplatser i Farsta 
stadsdelsområde. 

• Uppdraget ska primärt svara på följande frågor:
1. Hur kan näringslivet i Farsta stärkas genom företagskluster? På vilket sätt kan staden bidra?

2. Hur organiseras en samverkansmodell mellan företag, staden och akademi?

3. Inom vilka samarbetsområden finns det störst utvecklingspotential mellan företag och 
mellan företag och stad?

4. Hur ska morgondagens företagarförening utformas för att vara en kunskapsutvecklande 
och samverkande aktör mellan företag, mellan företag och stad, och för helheten i 
klustret?

5. Hur kan Larsboda företagsområde attrahera fler branscher och företag?

Uppdraget



• Önskvärt att fler arbetsplatser lokaliseras till Farsta. Antalet arbetsplatser behöver öka 
med ca 8% eller 1115 jobb till år 2022.

• Arbetslösheten är högre i Farsta jmf med staden som helhet.

• Näringslivets utveckling påverkar förutsättningar att nå andra mål i stadsdelen tex 
arbetstillfällen, social utveckling och livskraftig attraktiv region.

• Farstas arbetsmarknad har låg diversifieringsgrad – vilket gör det svårt att finna jobb.

• Hög vakansgrad 15% i regionen jmf med staden 6% som helhet.

• Bra framtidsförutsättningar för lättindustri och lager – tex godshantering i Norvik.

• Svag samverkan mellan företag och staden

• Bra läge för utrymmeskrävande verksamheter.

Utmaningar i Farsta













Kontakt

Stockholms stad                                       Farsta Företagsgrupp

Thomas Kultti Margareta Widholm

Telefon: 08 508 19 101 Telefon: 08 94 01 00

thomas.kultti@stockholm.se info@widholms.se

Irena Lundberg Carl Jonasson

Telefon: 08 508 28 011 Telefon: 08 530 404 61

Irena.lundberg@stockholm.se carl.jonasson@snigeldesign.com
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