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Abstract

In Economic Geography, there has been a strong interest of how different forms of proximity impacts businesses. In addition, there is also a strong interest in business agglomeration, as a result businesses cluster
together through physical proximity, networks and knowledge. In the development sector, there is a strong
interest on how to best support the creations and growth of small enterprises.
This essay emphasises on the business cluster formations in Katutura, a suburb to Windhoek the capital city
of Namibia. It oversees the impacts of different types of cluster formations and their effects on the businesses.
In addition, this essay will identify the main clusters in Katutura and state what makes them unique from each
other and what is a common cluster feature. Furthermore, it will give answers to the questions that follows:
How does these forms of clusters influence businesses in Katutura? How are businesses conducted in different
clusters? What benefits will the businesses derive from these forms of proximity and clustering?
The data presented in the essay was collect from different clusters of business with regard to utilities,
knowledge and skills, finances, and other important indicators of business wellbeing. The data is used to compare the different clusters and their forms of proximity within them.
It is then concluded in the essay that the most successful clusters are those that are located at the incubation
centres in terms of turn over but not with profit margins. Also, it was observed that these clusters are specialized. Furthermore, it was also observed that businesses seem to invest more in clusters with the highest innovation and diversification. In addition to the concluded observation, it was also observed that there is evolutionary processes amongst the clusters in Katutura such as described in the literature.
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1. Bakgrund
Inom utvecklings sektor har det under lång tid funnits en övertygelse om småföretagandets betydelse för
ekonomisk tillväxt inom ett land. Därför har man på olika sätt försökt att ta reda på hur man bäst skapar en
främjande miljö för dem. Många politiska beslutsfattare runt om i världen och även i Namibia ser utvecklandet av små företag som synonymt med företagsstöd. Små företag kan utan tvekan vara viktigt för skapandet
av en entreprenörskap kultur och kan ha avgörande fördelar i den moderna globala ekonomin de är också
oftare lättare att skapa och ger arbetstillfällen kortsiktig. (Audretsch et al Thurik, 2004) Dock kan små företag vara mer riskmedvetna och mindre benägna att förnya och experimentera än större företag, med tanke på
att risken bärs av ett mindre antal individer i sådana företag. Av dessa skäl har många i Namibia uttryckt
pessimism över de omtalade små företagsfrämjande program som regeringen, givare och enskilda organisationer har skapat. (UTN, 2013) Det finns olika modeller som beskriver just hur informella/småföretag i dualistiska utvecklingsekonomier förhåller sig till varandra hur de förhåller sig till etablerade stora företag, institutioner och marknader men desto mindre empiriska studier. (Van Dijk, Sverrison 2003). Till viss del kan
detta bero på att de är just informella och därför svåra att följa, de interagerar även mycket annorlunda än
stora väletablerade företag då mycket interaktion sker på ”gatan”. Men om man vill förstå hur människor
försörjer sig i ett område som Katutura så måste man studera den informella småskaliga ekonomi just på
grund av det är den största inkomstkällan (UTN, 2013). Studien intresserar sig i stora drag för hur dessa små
företag kan ges bättre förutsättningar och vilken miljö som kan tänkas vara gynnsam för dem. Inom forskningen finns det tydliga empiriska bevis på att företag i kluster tenderar att lyckas väl då man på olika sätt
kan dra fördelar av de närheter som existerar inom ett kluster. Därför vill denna studie titta mer specifikt på
hur olika former av kluster bildningar bidrar till de informella företagens chans till tillväxt och framgång.
Den vill även problematisera begreppet kluster i Katutura och se på vilka former av kluster och relationer
som har större inverkan. Att påvisa vilka former av närhet inom klustren som har påverkan på företagen
inom Katutura. Studien intresserar sig för kluster som fenomen och bygger in närhetsbegrepp i detta sammanhang. De kluster som man kan identifiera i Katutura är spontana kluster vid knytpunkter, Öppna marknader, nätverks kluster till viss del samt de innovativa klustren så som inkubations center och småindustrier.
Studien intresserar sig för kunskaps nivåer, diversifiering och innovation inom klustren. Den intresserar sig
även för till viss del vad som kan motivera företagen i klustren att anställa och investera. En central ide är att
olika former av närhet reducerar kostnader med interaktiva kunskapsöverföringar. Inom Ekonomisk geografi
så har man fokuserat mycket på fysisk närhet som en förutsättning men senare forskning har visat att organisatorisk struktur kan vara minst lika viktig som geografisk eller kulturell närhet.(Hansen, 2013) Ett kluster
får en stor del av sin utvecklingskraft från det samspelet som uppstår mellan företagen i klustren och tillgången till komplementär kunskap. Studien har därför försökt att mäta kunskapsnivåer inom klustren. Då i
stort sett samtliga kluster som studien tittar på har en stark geografisk närhet har det både genom kvalitativa
intervjuer samt observation kunnat observeras till stor del att det sker en hög grad av interaktion mellan företagen i dessa kluster vilket påvisar flera andra former av närhet och brist på trösklar.
”Eftersom arbetskraftens kompetens i hög grad skapas och reproduceras lokalt genom de olika typer av
verksamheter som finns på plats är därför betydelsen av att vara lokaliserad nära komplementära verksamheter särskilt stor. I sådana miljöer finns det både möjlighet att skaffa sig viktig ekonomisk information genom att ”bara vara där” och att rekrytera arbetskraft med komplementär kunskap. (Eriksson & Lindgren
2011, s91)”
Den kunskap som studien vill tillföra är specifikt för Katutura och de kluster som existerar där då få studier
har tittat på just kluster bildningar i denna kontext. Studien använder sig av data om företagens utveckling i
de olika klustren och försöker kategorisera dem när det gäller olika former av närhet så som geografisk, kognitiv, social, organisatorisk och institutionell. Iden är att om man kan påvisa vilka former av närhet som har
en hög påverkan på företagens utvecklingsmöjligheter så kan man då se på metoder att underlätta för denna
närhet att skapas. Kan man då även påvisa vilka kluster som är mest dynamiska så kan det påverka hur man
utvecklar och stödjer dessa kluster. Är fysisk infrastruktur för kluster eller kognitiv och organisatorisk närhet
nyckeln för lyckat småföretagsstöd?
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2. Syfte och forskningsfrågor
2.1 Vetenskaplig problemformulering
Denna uppsats grundar sig på en induktiv metod då jag utgår ifrån en frågeställning med förankring i verkligheten och drar slutsatser baserat på teoribildningar inom fältet. Forskningsdesignen till denna uppsats
byggs upp just på detta sätt, genom en frågeställning som jag söker besvara med hjälp följdfrågor och teoribildningar inom fältet och sedan styrka genom kvantitativa och kvalitativa data. Jag har läst om teorier inom
ekonomisk geografi, studerat utvecklings planer och initiativ för mitt studieområde samt analyserat den data
jag samlat in. Jag har använt kartor för att visualisera mina slutsatser då detta varit möjligt.
2.2 Forskningsbidrag
Det som uppsatsen eftersträvar är att använda sig av teorier som oftast har tagits fram för att förklara förutsättningar i avancerade ekonomier men i min uppsats vill jag argumentera för att dessa teorier till viss del
går att applicera på utvecklingsekonomier eller mindre komplexa ekonomier. Det är även mycket möjligt att
det behövs fler och bättre utvecklade teorier för just kluster i utvecklingsekonomier. Jag anser generellt att
detta är ett forskningsfält som kan behövas studera närmare för att identifiera vilken dynamik som kan tänkas vara av störst betydelse för kluster i utvecklingsekonomier.

2.3 Syfte
En uppsats behöver ett tydligt syfte och klara forskningsfrågor för att kunna producera klara svar. Därför är
detta kanske också det svåraste arbetsmomentet i uppsatsen, att formulera ett syfte som man faktiskt kan
hantera och frågor man kan svara på. Denna uppsats syfte formuleras så här, syftet med uppsatsen är att försöka besvara frågan: ” Hur ser företagsutveckling ut i olika klusterbildningar som finns i Katutura”
Uppsatsen fokuserar på detta därför att det finns tydliga skillnader mellan olika ekonomiska kluster i Katutura både vad det gäller antal företag vilken sorts företag och hur framgångsrika de är.
Detta var något som en studie som företogs under 2012 Study on Initiatives/Opportunities to improving
livelyhoods in Katutura and surrounding areas (UTN, 2013) visade. Syftet med studien var att utvärdera vad
som kunde göras för att förbättra livsvillkoren i Katutura och för att utreda detta drogs slutsatsen att företagsutveckling och arbetstillfällen var grundläggande att titta på. Detta genererade en hel del data som nu
denna uppsats skall använda sig av bland annat för att uppnå syftet samt svara på forskningsfrågorna. (UTN,
2013).
De olika ekonomiska klustren har identifierats som en koncentration av företag på en geografisk plats i Katutura som har skapas för eller utvecklats för att företag skall etablera sig där eller därför att de fysiska förutsättningarna på denna plats har gjort den mer lämplig för företag att etablera sig där.
Syftet med uppsatsen är alltså att studera hur företagen i dessa kluster utvecklas och påverkas i klustren med
avsikten att identifiera de faktorer som påverkar dem. Avsikten är att identifiera faktorer i klustren som kan
förväntas påverka företagen det kommer att användas teorier kring klusterbildningar för att hitta lämpliga
teorier att applicera på uppsatsen.

2.4 Forskningsfrågor
Forskningsfrågor är det verktyg uppsatsen använder sig av för att uppnå syftet. Dessa frågor förväntas bli
besvarade i empiri delen och utvärderade i slutsatserna.
De olika forskningsfrågor som behöver ställas är:
•
•
•

Vilka är den typiska företagsklusterbildningen i Katutura, vad är unikt med dessa kluster och vad
lockar företagen dit?
Hur ser utvecklingen ut i dessa kluster vad det gäller tillväxt, investeringar och diversifiering.
Vilka `närhets` och klusterfördelar existerar inom klustren.
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3. Studiens kontext och bakgrund.
3.1 Historisk bakgrund
Forskningsplats för denna studie är Katutura, en stadsdel nordväst om Windhoek i Khomas Region, Namibia. Namibia var ett sydafrikanskt protektorat från första världskriget fram till och med 1991 då man uppnådde självständighet efter en lång frihetskamp med både militära och politiska medel. Namibias koloniala
regering etablerade ett apartheidsystem med separerade bostadsområden baserat på begrepp som ras, etnisk
bakgrund. I detta samhällssystem så förvägrades den svarta befolkningen många rättigheter och erbjöds väldigt få möjligheter. Utbildningen för svarta var av lägre standard och möjligheter att starta och driva företag
riktad mot den vita köpstarka befolkningen begränsades. Man förvägrades också ofta att äga mark eller annat kapital. Apartheidregimen såg också till att dela upp den svarta befolkningen baserad på etnisk bakgrund
och förvägrade visa grupper att leva tillsammans och gav vissa grupper högre status och möjligheter. Detta
var ett effektivt sätt att splittra motstånd mot systemet. I Windhoek skapades ett område som fick namnet
Katutura för ”icke vita” medborgare. Katutura var ett område som människor tvångsförflyttades till ifrån tidigare informella bosättningar av styret i Windhoek. De flesta av invånarna i Katutura var män som kom till
Windhoek särskilt från den norra delen av landet för att jobba på tidsbegränsade kontrakt med lokala företag. Var gång deras kontrakt löpte ut var de tvungna att åka tillbaka till deras ”hemområde”. I takt med att
Katutura byggdes ut började fler och fler att stanna kvar och deras familjer flyttade med dem till Windhoek.
Rörligheten var starkt begränsad för den svarta befolkningen och de behövde tillstånd och pass för att röra
sig mellan olika områden. Detta gjordes för att styra inflödet av svarta människor i urbana områden. (Mushaandja, D. Ashton, 2013)
Historiskt så var de informella företagen, det vill säga företag som inte var formellt registrerade med myndigheter, ofta mer vanligt förekommande i isolerade områden med dålig kommunikationer samt de informella kåkstäderna utanför de större städerna, det vill säga bristen på formell detaljhandel i kåkstäderna och
vad som kallades hemländer under apartheid medförde möjligheter till företagande inom den informella sektorn. Aktörer inom den informella sektorn kunde ofta bara bo en tidsbegränsad period på samma plats och på
grund av det faktum investerade de väldigt lite i sina rörelser och där av var avkastningen ganska låg (Preisendörfer et al Bezuidenhout, 2012).
De styrande i Windhoek tillsatte en politisk ledning bestående av 12 ”icke-vita” medlemmar för Katutura
och de och deras krets gavs ibland fördelaktiga företags möjligheter att driva verksamhet i Katutura. (Namibweb 2014) Detta var såklart ett sätt att skapa en känsla av ”fair play” både utåt och inåt. Det fanns även en
tendens att fördela resurser genom informella kanaler för att knyta till sig utåtriktade individer i Katutura
från politiskt håll tyvärr skapade detta också mycket negationer kring svarta framgångsrika företagare som
man kan se än idag. Det finns även kvar förväntningar av och till viss del fungerar även staten mer gynnsamt
mot vissa individer. Detta har till viss del skapat en bild av framgångsrika entreprenörer som aktörer som har
blivit förfördelade snarare än aktörer med lyckade koncept och hårt arbete. Än idag finns många av de företagen kvar och är relativt framgångsrika. Det är trotsallt idag ett faktum att den informella sektorn försörjer
en stor del av befolkningen även om vinsterna är små så räcker överskottet till deras egna behov men mycket
sällan till att investera och expandera. Väldigt ofta så fungerade och fungerar dessa informella företag som
en inkomst i väntan på en formell anställning och som en sådan funktion är de tillräckliga i ett land där inga
andra former av inkomstgaranti existerar för människor i arbetsför ålder. Samtidigt så kommer många av
dessa företag att etablera sig, formalisera sig och växa. Den formella sektorn erbjöd då och nu bättre löner
för nyanlända till Windhoek vilket ofta levde på existensminimum. Det fanns många fördelar för aspirerande
entreprenörer att starta informellt innan man hade kapacitet att fullgöra alla de krav som ett formellt företag
hade. Det fanns även fördelar att vara anställd informellt även om dessa ofta var kortsiktiga. Väldigt ofta var
man anställd inom familj, vänskapskrets och detta gav en viss trygghet dessutom så var man som arbetstagare mer flexibel att röra sig mellan arbetsgivare. Dessutom fann man att väldigt ofta så tog en anställd kunskap han förskansat sig och startade ett eget företag (Frayne, 2007).
Efter självständigheten, påbörjades arbetet med att återintegrera Katutura i resten av Windhoek samt att höja
levnadsstandarden. Flera program sattes i rörelse för att öka utbyggnaden av lågkostnads hus samt att formalisera bostadsområden. Denna utbyggnad och rätten till att röra sig och bosätta sig var man vill ledde till att
4 Företagskluster och ”närhet” i Katutura, Namibia C-uppsats Kulturgeografi Umeå Universitet

urbaniseringen och migrationen ökade kraftigt. Befolkningen i Windhoek har vuxit med en årstakt på 15 %
till 20 %. Under 2001 var befolkningen i Windhoek cirka 224 000, vilket utgjorde nästan hälften av all urban
befolkning i Namibia. Ingen annat land i södra Afrika har en så stor andel av urban befolkning som lever i
landets huvudstad (Dima et al, 2002). Sedan 1990 har många nya informella och formella bosättningar i
Windhoek etablerats i periferin runt den gamla kärnan i stadsdelen Katutura. För närvarande bor cirka 60
procent av stadens befolkning i Katutura. Det uppskattas att befolkningen i Windhoek kommer fördubblas
mellan 2000 och 2015. Den kraftiga urbaniseringen utgör en rejäl utmaning för kommunen och att tillhandahålla kommunal service i många av de fattigaste områdena i Katutura är begränsad på grund av dess snabba
expansion och begränsade resurser både hos kommunen och brukarna. Det rapporteras också att skolinskrivningar minskar i de fattigaste områdena på grund av brister i grundläggande service så som vägar, gatubelysning vatten osv.(National Planning Commission 2012)

Figur 1 Karta Katutura (esri 2015)

3.2 Dagens Katutura
Livet i Katutura präglas av fattigdom och arbetslösheten. Rasdiskriminering från det förflutna fortsätter än
idag att sätta sin prägel på arbetsmarknaden och de möjligheter människor erbjuds. Även de som har arbete
tenderar att behandlas sämre genom extremt låga lönenivåer och färre arbetsförmåner. Den totala populationen av studie området var enligt 2011 census 241,500. Givet att den totala populationen i Khomas Regionen är 332,400, betyder det att 73 % av den totala befolkningen bor i Katutura med angränsande områden
Khomas

Total

Tobias Hainyeko
Katutura Central
Katutura East
Soweto
Samora Machel
Moses //Garoeb
Totalt

45,800
24,600
18,500
15,100
49,600
45,500
241,500

Kvinnor
21,100
13,500
10,100
8,200
25,200
20,700
121,400

%
46 %
55 %
55 %
54 %
51 %
45 %
50 %

Män

Hushåll
24,700
11,100
8,400
6,900
24,400
24,800
120,100

12,600
5,300
3,800
3,400
13,200
13,800
62,500

Figur 2 Befolkning per valkrets Katutura National Planning Commission, 2008

5 Företagskluster och ”närhet” i Katutura, Namibia C-uppsats Kulturgeografi Umeå Universitet

Hushålls
storlek
3.63
4.64
4.87
4.44
3.76
3.30
3.86

Medan fattigdomen har minskat i Khomas så har ojämställdheten ökat och detta går emot den nationella trenden som talar om ökad jämnlikehet i de övriga regionerna. ojämlikhets nivåer jämfört med resten av landet
Region
Khomas
Namibia
Urban

Ojämlikhet - 1993/4
.572
.646
.615

Ojämlikhet – 2003
.567
.600
.574

Ojämlikhet – 2010
.607
.597
.583

Figur 1 ojämlikhets nivåer National Planning Commission, 2008

På grund av Windhoeks attraktivitet så finns det stor konkurrens om arbetstillfällen. Så medan Khomas har
låg andel mycket fattiga så placerar de höga arbetslöshetssiffrorna regionen bland de fem sämsta i Namibia.
På grund av att populationen är så stor så dominerar den statistiken för urban befolkning i Namibia. (National
Planning Commission, 2008)
Region
Khomas
Namibia
Urban
Rural

Kvinnors arbetslöshet
34.9
38.5
34.8
41.5

Mäns arbetslöshet
24.4
28.8
24.6
32.7

All arbetslöshet
29.4
33.8
29.7
37.3

Figur 2 arbetslöshets siffror Khomas National Planning Commission, 2008

(Namibia Statistics Agency, 2012)
I Katutura är mikroekonomin relativt underutvecklad och mycket av småföretagandet är fokuserat kring daglig tjänster till lokal befolkningen. Det handlar mestadels om basal service som generar lite pengar och kräver låga investeringar. Få namibier har en högre utbildning som kan omsättas i företagsamhet och detta gäller även i hög grad i Katutura. Detta innebär också att mycket av företagen i Katutura är informella till olika
grader och därför inte har tillgång på samma sätt till den större marknaden och kapital. Det finns dock en
tillväxt inom informella/Semiformella och formella sektorn i Katutura och det är idag en viktig bidragare till
sysselsättning och inkomst för en stor andel av befolkningen i Katutura. Som exempel rapporterades att urbana hushåll bor 77 procent inom 1 kilometer från en lokala butik eller marknad jämfört med 40 procent på
landsbygden (Namibia Statistics Agency, 2012) (UTN, 2013).
Kommunen ”City Of Windhoek” (COW) har ett flertal initiativ och program som syftar till att stödja företagande och investeringar väldigt ofta sker sådana satsningar i samverkan med staten och då mera specifikt
”Ministry of Trade and Industry (MTI) samt Ministry of Regional and Local Governance, Housing and Rural Development (MRLGHRD). Dessa program följer då nationella riktlinjer och utvecklings program men
varje kommun i Namibia skall ha en lokal ekonomisk utvecklings strategi som kommunens aktiviteter bör
följa. På nationell nivå jobbar man med att försöka bryta dessa kvarlever av det historiska arvet som Apartheid systemet efterlämnade. År 2004 antog Namibia Vision 2030, ett dokument som tydligt klargör landets
program och strategier för att nå de nationella utvecklingsmålen.
Namibia har haft en relativt god tillväxt de senaste 15 åren och med det har också levnadsstandarden ökat.
Tillväxten har drivits mycket av de naturtillgångar som landet förfogar över. Det är framförallt mineraler,
uranium, fisk, kött samt turism som är de största handelsvarorna och som drar in utländskt kapital. Namibia
importerar dock det mesta av konsumtions varor för den egna befolkningen, framförallt från Sydafrika och
Europa. Det är väldigt lite som produceras lokalt och det mesta i lokal produktions förmåga har skapats genom statliga initiativ tillsammans med biståndsgivare och privata intressen. Det handlar alltså sällan om så
kallade FDIs (Foreign Direct Investments) även om man har haft olika mindre framgångsrika försök att attrahera sådana (World Bank 2015).
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4. Teoridel
4.1 Inledning
Denna uppsats hanterar vissa begrepp och i teoridelen behöver jag förklara dessa begrepp för att stödja de
slutsatser jag gör i empiridelen. Dessa teorier är oftast utvecklade för mer komplexa ekonomier och en del
av uppsatsen ståndpunkter är att dessa teorier borde kunna appliceras även på utvecklingsekonomier.
Skapande och stöd till företagsamhet och hur man bäst åstadkommer detta stöd är ett stort policyområde och
en hel del vetenskaplig forskning fokuserar på att ta fram data för att stödja och utveckla nya policys. I alla
delar av världen kan modeller och policys se olika ut då problembilden kan vara olika. I utvecklingsländer är
motiven oftast fattigdomsbekämpning. Förutsättningarna är givetvis väldigt olika i skilda delar av världen
och olika svårigheter kräver sina speciella insatser från stat- och civilsamhället. Inom geografi och då framförallt ekonomisk geografi har man varit intresserad för hur ekonomisk verksamhet på-verkas av dess fysiska placering och på sistone också andra former av placering som handlar mer om kunskaps, kulturella och
sociala strukturer. Det finns flera tecken på att företag samlas i kluster och att det ibland finns tydliga gemensamma nämnare bland de företag som samlas i dessa kluster (Malmberg 2000). Det finns också tydliga
indikationer på att vissa platser är mer lämpliga för företag att etablera sig på grund av dess egenskaper så
som tillgång till kunder eller transportknutpunkter eller bara närhet till råvaror eller arbetskraft. I detta kapitel kommer uppsatsen att fokusera på de teorier som ligger till grund för min studie och försöka förklara dem
samt sätta dem i en kontext som passar in på mikroekonomiska företeelser. huvud begreppen som kommer
att diskuteras är kluster, innovation, lokaliseringsteori, närhet, entreprenörskap och informell sektor.

4.2 Lokaliseringsteori
Avgörande för denna uppsats är begreppet lokalisering då den kommer att studera klusterbildningar, företags
placeringar och närhet. Därför är det viktigt att beskriva den grundläggande teorin kring företagslokalisering. Windhoek har dock en historisk bakgrund i apartheid vilket ju syftade att skilja befolkningsgrupper
åt och detta har ju såklart blivit en mycket avgörande distorsion till hur Windhoek expanderar och ekonomisk aktivitet etableras. Men som uppsatsen kommer att beskriva längre ned i texten så går vissa teorier fortfarande tillämpa på en mikronivå (Malmberg, 2000).
Lokaliseringsteorin kommer utifrån iakttagelsen om var industriell produktion har lokaliserat sig och markanvändningsteorier. Christaller (1933) tänkte på en central plats som en geografisk plats som försörjde omkringliggande område med varor och tjänster. Hans lokaliseringsteori försökte förklara antalet, storleken och
placeringen av orter i ett visst system. Således är en koncentration av en stor population en samverkan mellan den spatiala organisationen av sekundära och tertiära aktiviteter som då kan genomföras mer kostnadseffektivt när de bildar ett kluster. Det viktigaste konceptet inom begreppet centralitet blir här ”avstånd” alltså
det avstånd som en konsument kan tänkas resa för att köpa en vara. Det andra är den tröskel för var en vara,
kan produceras samt vad som är den minsta mängd av varan som kan produceras, för att det skall vara lönsamt för en aktör att producera den. Detta skapar då en generell regel, desto mera faciliteter och aktiviteter
inom ett område desto större område kan det också försörja (Openshaw & Veneris, 2003). Christaller bygger
även in knutpunkter i ekvationen som säger att ju fler och ”kapabla” knutpunkter desto större blir centralorten eftersom den då den kan försörja ett större område. Detta leder även till fler aktiviteter på centralplatsen.
Man måste även se på variationer i utbud och efterfrågan samt att det finns en hierarkisk indelning av aktiviteter och dess komplexitet. Det vill säga ett bostadsområde kan ha helt andra behov än ett finanscentrum.
Windhoek är en förhållandevis stor stad i Namibia och uppsatsen vill beskriva hur kluster har bildats och
utvecklats där. Relevant för uppsatsen är hur olika kluster kan tänkas påverka eller relatera till varandra. För
uppsatsen blir det då viktigt att identifiera teorier som kan tänkas förklara dessa ekonomiska aktiviteter.
Bogart (Bogart, 1998) placerar urban ekonomi inom ramen för traditionella handelsmodeller och ser storstadsområden som en samling av små öppna ekonomier som handlar med varandra. Inom ett storstadsområde, är olika distrikt en samling av öppna ekonomier som genomgår kommersiellt utbyte och lyder under
liknande teorier som regional och internationell handel. Sådana iakttagelser har viktiga implikationer för
konceptualisering av lokaliseringsteorier i ett handelsperspektiv inom städer.
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Relevant för Namibia då det kategoriseras som ett medelinkomstland men också fortfarande som ett utvecklingsland är att beskriva teori kring utvecklingsekonomier. Inom utvecklingsekonomi talar man ofta om en
dualistisk ekonomi där en formell välorganiserad ekonomi existerar vid sidan av en informell mer kaotisk
ekonomi. Detta bygger in ännu en dimension i hur centralplatsteorin går att tillämpa mycket beroende på hur
väl den formella ekonomin och informella ekonomin är länkad. Det skapar mönster som till viss del överlappar varandra. Typexemplet är matvarubutiken, som ligger i ett bostadsområde med informella bosättningar
och där den omges av gatuförsäljare, som säljer samma varor till högre pris på gatan utanför men tillgodoser
samma marknadsbehov. Detta påverkar lokaliseringsfaktorer för butikskedjan såväl som för gatuförsäljaren.
När man studerar kluster i Katutura så inser man att de väldigt ofta kretsar kring företag både inom och utanför den formella ekonomin. Lokaliseringsfaktorer attraherar informella och formella företag och att dessa
företag ofta kan ha ett positivt utbyte med varandra eller parasiterande eller inget alls (UN-HABITAT,
2012). Huruvida detta påverkar de kluster som uppsatsen undersöker kommer att redovisas närmare i empiridelen.
Modern lokaliseringsteori intressera sig mycket mera för nya aspekter av lokaliseringsfördelar så som insikten att innovationsförmåga är viktigare än kostnadseffektivitet. Innovationer handlar om mer än ”hightech”,
innovationer uppstår i samspel inom industriella system, närhet är viktig faktor i detta samspel. Lokala kunskaper är ofta viktigare än råvaror. Detta skapar ett mycket större fokus på innovation och ständigt lärande
än kostnadsfördelar. Man har också insett att detta även gäller lågteknologiska eller traditionella branscher
där förmågan att omorganisera, förbättra logistik, marknadsföring och försäljning bland annat är en viktig
konkurrensfördel och som påverkas positivt av närheten i klustren. Man har även börjat förstå företag och
entreprenörer som delar av nätverk eller relaterande verksamheter mer än enskilda företag. Detta gör det lättare att förstå samverkan mellan företag (Malmberg, 2000, s225).

4.3 Företags kluster
Det finns olika anledningar till att kluster av företag bildas. En väldigt förenklad modell kan sägas vara att
företag samlas i ett kluster på grund av att det har en närhet till en marknad såsom en stad eller en stor producent med behov av specifika råvaror. En annan anledning kan sägas vara att klustret erbjuder någon form
av specialisering. Det vill säga företag inom en viss sektor samlas i ett kluster.
Fördelarna som uppstår i ett kluster är att produktionskostnader kan hållas nere då kostnader för olika resurser kan delas med andra aktörer i klustret. Ett gott exempel är infrastrukturkostnader. En annan fördel är att
transport- och transaktionskostnader kan hållas nere i samverkan med andra aktörer genom det minskade
avståndet och att utveckling och innovation stärks av närheten. Ytterligare fördelar är att det uppstår en lokal
arbetsmarknad med kompetens inom specifika fält.
Ett av huvudargumenten för bildandet av företagskluster är att det är platser där lärande och innovationer
uppstår. Detta uppstår i interaktionen mellan de olika aktörerna och genom konkurrensen dem emellan. Tanken är att då kompletterande kompetenser samverkar i ett geografiskt område och samhälleligt sammanhang
så förbättras samspelet. Detta kan också gälla icke samverkande men konkurrerande aktörer som tvingas
ligga steget före för att slå sig fram på marknaden men som då även behöver närheten i klustret för att veta
vad konkurrenten gör.
Michael Porter kan sägas ha varit mycket inflytelserik när det handlar om policys för utvecklande av kluster.
Han hävdar att det finns fyra faktorer som måste finnas på plats för ett lyckat och dynamiskt kluster. Dessa
fyra faktorerna är produktionsförhållande - företagsstrategier, struktur och rivalitet - relaterade branscher
och efterfrågan. Rivalitet kan sägas vara extra viktigt då det sporrar konkurrenter att utvecklas plus det faktum att kunskap tenderar att spridas mellan konkurrenter trots rivaliteten (Porter, 1998).
Det finns även ett tydligt mönster att kluster tenderar att bli långlivade. En anledning är så kallad avknoppning där anställda på ett företag tar med sig kunskaper och startar ett nytt företag i klustret för att tillfredsställa ett visst identifierat behov eller att man anser sig kunna skapa en konkurrensfördel. Det andra är en så
kallad imitation det vill säga att man ser att en verksamhet är lyckosam och därför väljer att pröva samma
koncept. (Malmberg 2000)
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Agglomerationer av företag kan sägas följa en viss evolution eller cykler. Det första stadiet karakteriseras av
att en utlösande faktor får en viss entreprenör eller ett företag att starta. Nästa steg är oftast att det sker en
avknoppning och imitation av det ursprungliga företaget. Detta leder till att nätverk av företag skapas och att
relationer och former av interaktioner skapas/ byggs mellan dem. När klustret blir tillräckligt stort så kommer det att påverka sin omgivning mer och mer. Närmiljön anpassas till klustret och infrastruktur skapas för
att tillgodose klustrets behov. Kluster kan skapa en hel identitet åt en ort eller en stadsdel som vi kommer att
se i empiridelen. Klustren når till slut en nivå där man kan attrahera externa aktörer att etablera sig i dess
omgivning och leverera tjänster eller konkurrera/lära sig av klusterföretagen. Klustret når till slut ett stadium
av konsolidering av företagen vilket kan leda till sammanslagningar av företag eller försäljning. Ofta drabbas även klustret till slut av stagnation på grund av olika anledningar men ofta av inlåsningseffekter på
grund av konkurrens sinsemellan eller externa förändringar. Kluster kan även omorganiseras och återskapa
sig själva på sikt. Det finns olika modeller för hur en miljö blir innovativ. Det kan handla om företagsstrukturer, t.ex. att det blir en blandning av inhemska och utländska företag. Diversifiering bland företagen kan
ske eller företag med liknande verksamhet går samman. Andra har visat på att kunskapsinfrastrukturen vid
klustret så som utbildnings och forskningsinstitutioner har spelat en stor roll. Ytterligare kan det finnas mer
subtila egenskaper så som sociala och kulturella faktorer något som uppsatsen kommer att titta närmare på
under stycket som handlar om närhet.(Malmberg 2000)

4.4 Kluster i utvecklingsekonomier
Något som kan sägas definiera företagskluster i utvecklingsländer är att de tenderar att tillfredsställa mer lokala behov än globala. De är väldigt ofta djupt påverkade av global handel och kan ibland vara ett led i de
globala handelsmönstren. Det kan inte uteslutas att små företag genom klustren samarbetar om att göra uppköp på den globala marknaden genom import- och kvantitetsfördelar. Det faktum att företag är lokaliserade i
kluster behöver inte alltid innebära att det finns ett samarbete mellan dem. Det kan ofta vara så att det inte
finns några länkar mellan företagen i klustren och att inget samarbete är aktuellt på grund av olika faktorer
kring den kulturella, sociala kompositionen eller typen av ekonomisk aktivitet. (UN-HABITAT, 2012)
I ”The dynamics of clustered enterprise development”(2003) har man försökt att skapa en typologi över fem
olika sorters kluster med en evolutionär skala som kan vara typiska för utvecklings ekonomier.
Man börjar med ett stadium som kan definieras som ett kluster där den gemensamma nämnaren är platsen
enbart. Det som attraherar företag till ”platsen” är närheten till redan existerande företag. Den fördel man
förväntar sig av denna närhet är framförallt informationsutbyte. Den dynamik som oftast finns på denna
plats är imitation mellan företagen.
Nästa steg på den evolutionära skalan är marknadsplatsen som identifieras av att många liknande företagsaktiviteter försiggår där. Fördelarna som detta ger är tillgång till marknaden och konkurrens. Den dynamik
som oftast uppstår är produktutveckling.
Det tredje steget på skalan av kluster är lokala nätverk och där fördelning av arbetsuppgifter är en typisk indikator. Man finner här företagen som har specialiserat sig och bildar en del av en kedja av producenter. Företagen i detta kluster kan sägas vara komplimenterande till varandra.
På den fjärde nivån hittar man det innovativa klustret som kännetecknas av nyskapande av produkter och
tjänster. Det handlar ofta om bearbetning av material och produktion till att kopiera andra produkter.
På den högsta nivån hittar vi det industriella distriktet som har en hög grad av formellt samarbete och kollektiv konkurrens. Väldigt ofta samarbetar man kring produktutveckling.
Väldigt ofta bildas kluster i utvecklingsekonomier som en överlevnadsstrategi för entreprenörer med mycket
knappa ekonomiska resurser. Man skapar linjära produktionsled mellan sig då det inte finns kunskap eller
resurser att skapa storskaliga produktionskedjor. Dessa informella kedjor kan dock bli mer stabila och väletablerade med tiden. Det är även här den innovativa processen kommer till utryck där människor utnyttjar
sitt sociala kapital för att kompensera för andra brister.
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Problemet ligger ofta kring imitationsprocesser som leder till att man fastnar i ett stadium av hård konkurrens och inte lyckas gå vidare mot kompletterandesystem. På grund av detta argumenteras att det inte alltid
är optimalt med fysiska kluster i utvecklingsekonomier utan att det snarare kan vara mer fördelaktigt med
andra former av nätverk som kan facilliteras på andra sätt som genom till exempel externa aktörer. (M.P.
Van Dijk et al, 2003)

4.5 Närhet
Relevant för uppsatsen och dess fokus på kluster är begreppet närhet och hur entreprenörer påverkas av närhet. Jag skall här försöka redovisa de olika ansatserna till närhet som ekonomiska geografer är intresserade
av. Jag hämtar huvuddelen av begreppen från en text av Boschma och kommer sedan att reflektera kring och
operationalisera dessa begrepp. (Boshma, 2005)
Geografisk närhet präglas av en rumslig, fysisk närhet där människor kan faktiskt mötas direkt och okomplicerat. Detta förutsätter ett mätbart fysiskt avstånd mellan aktörerna. Detta innebär att ju längre avstånd man
befinner sig från varandra desto lägre frekvens i interaktionen mellan aktörerna. Detta är framförallt viktigt
för att så kallad ”tacit” tyst kunskap skapas. Man ser och lär av varandra. Det kan också innebära att kodifierad kunskap sprids mellan aktörer även om detta kanske inte alltid är önskvärt. Kognitiv närhet handlar om
hur lärande delas och absorberas mellan aktörer. Hur aktörer som har en kognitiv närhet har liknande föreställningar, tolkningar, bearbetning och kodning för kunskap, användning av inkodad information i form av
problemlösande och tänkande. Aktörer söker därför efter information baserat på sin egen kunskapsbas. För
att information skall effektivt absorberas måste denna närhet existera. Detta leder också till att aktörer mer
effektivt kan imitera aktiviteter vid behov. Nackdelarna av för mycket närhet kan vara att man är oförmögen
att hitta helt ny kunskap som ligger utanför det kognitiva medvetandet. En av huvuddrivkrafterna bakom
entreprenörskap är innovation det vill säga skapandet av nya idéer och produkter. Väldigt ofta anses innovation skapas genom den synergi som finns mellan olika aktörer på en marknad och att en förutsättning till
detta är geografisk närhet det vill säga att aktörerna kommunicerar och ser lösningar på problem genom att
fysiskt observera varandra. Det har dock identifierats att det kan finnas många sätt att skapa närhet eller som
närhet skapas. Det kan till och med vara så att det inte ens behövs geografisk närhet för att innovation skall
skapas mellan aktörer. Det är därför viktigt att studera flera aspekter av närhet då man vill förstå hur aktörer
lär av varandra. Mycket lärande är av interaktiv natur och ibland kan för mycket närhet även vara skadligt.
(Boshma, 2005)
När det gäller kunskapsöverföring, så handlar det inte bara om åtkomst utan även om förmågan att absorbera
denna kunskap. Det handlar även om ny kunskap, som är kompletterande till den som redan existerar och
om man talar samma ”språk”. Därför kan kunskapsspridning ske lättare när det finns en geografisk närhet
vilket innebär att det kan finnas en högre grad av anknytning. Detta måste dock även kombineras med ny
extern kunskap för att förhindra ”inlåsningseffekter” Kluster kan tänkas lyckas med detta bra då de tenderar
att attrahera andra entreprenörer utifrån men att man även rör sig sinsemellan inom klustret. Det kan även
vara viktigt att påvisa att det finns kunskap som kan tänkas flöda över emellan företag. Det vill säga att kunskap existerar inom klustret som inte används av en viss entreprenör men som kan hjälpa till att skapa ett
nytt företag eller via avknoppning av ett existerande företag. I kluster där många företag är specialiserade
inom ett specifikt fält är konkurrensen hög emellan företagen men även de som arbetar där konkurrerar med
varandra i skicklighet men också i effektiviseringar och produktutveckling. Problemlösning sker ofta lättare
gemensamt mellan företag, som ligger fysiskt nära varandra då nivån av sociala nätverk och förtroende är
starkare. Det har visat sig att de företag som förlorar arbetskraft till konkurrenter eller via avknoppning oftast tjänar på om detta sker inom klustret då kontakter inte bryts. Det har även visat sig att det finns fördelar
om kunskaper är liknande men inte samma som de som redan finns inom företaget vid rekryteringar. Detta
då dessa kunskaper är lättare att absorberas än helt nya kunskaper. (Eriksson, 2009 )
Organisatorisk närhet innebär att aktörer med liknande sammansättning och struktur har lättare att identifiera och kommunicera med varandra. Interaktivt lärande fungerar mer friktionsfritt och större delar av informationen kan bearbetas och inkorporeras i organisationen och i aktiviteter. Det handlar även om hur nära
organisationer är knutna till varandra både inom och mellan organisationer. Denna grad av närhet är ofta
knuten till hur stabil omgivningen är, då det kan vara ett sätt att skapa trygghet. Social närhet handlar
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mycket om det förtroende som finns mellan aktörer och är ofta en förutsättning för ekonomisk aktivitet. Det
är den sociala kontexten som för aktörer närmare och som skapar band. Denna närhet existerar oftast på en
mikronivå och kan ofta handla om vänskapsrelationer eller släktband. Social närhet skiljs från värden så
som etnicitet, kultur och religion vilket behandlas under institutionell närhet som handlar mer om makrokontext. Social närhet är en förutsättning för att interaktivt lärande skall finnas då det handlar om förtroende
och relationsbyggande. (Boshma, 2005)
Socialt kapital från nätverk och nätverksrelationer, beskrivs bäst genom att påvisa styrkan i banden så som
hur repetitiva gruppverksamheter är såsom frekvensen av möten och andra formella interaktioner, samt informella sammankomster och andra sociala aktiviteter, samt sociala eller familjerelationer.( Street och Cameron (2007) har påvisat att egenskaper hos småföretags externa relationer, tillexempel förhållandets styrka,
nätverkets storlek, nätverkets struktur, relationers typ, målkompatibilitet och existerande förtroende är avgörande. Människor behöver tillgång till information och andra resurser i samband med företagsnätverk. Nyttan av en relation är kontextberoende. Flera olika kontakter är därför viktigt, oavsett deras styrka (Aldrich &
Carter, 2004). Denna mångfald i nätverksband är viktigt för företagare, eftersom mångfalden ökar tillgång
till en bredare krets av information om potentiella marknader, nya affärsplatser, innovationer, källor till kapital, och potentiella investerare. Welter och Smallbone (2006) finner att framgångsrika nya företagare är
mer benägna att vara de som kan bygga nätverk av tillit, vilket hjälper dem att skapa legitimitet inom marknaden. En viktig faktor i att öka styrkan i socialt kapital består av att bygga tillit, vilket ofta är en följd av att
skyldigheter uppföljs och ett rättvist utbyte. Nätverk som innehåller tillit har beskrivits som " lim och smörjmedel " som håller nätverken tillsammans (Davidsson & Honig, 2003).
Det är en viktig diskussion kring vilken form av närhet som kan vara av avgörelse för företag. Mycket handlar det om i fall det verkligen är så att spatial närhet är en förutsättning för att företag skall få livsviktiga influenser och kunskap ifrån varandra. Är det så att spatial närhet är det som måste premieras när man vill att
företag och entreprenörskap skall frodas eller kan andra närheter vara lika viktiga eller viktigare. Det är
kanske till och med så att alla former av närhet krävs för att kunskapsöverföring skall ske. Det vill säga företag i ett kluster kanske inte ser så olika ut i hur man skapar, kommunicerar och förvaltar kunskap, hur man
organiserar sig och företagskultur och den sociala närhet som kan finnas mellan och inom företaget till dess
omgivning och marknad. (Hansen, 2013)
Det finns många studier som fokuserar på nätverkande som en viktig del av en entreprenörs sociala kapitalbas, vilket kan förstås som den goodwill som framkallats av den väv av sociala relationer som kan mobiliseras för att underlätta åtgärder och aktiviteter (Audretsch & Keilbach, 2004). Ur ett företagarperspektiv, ger
ett socialt kapital, det nätverk som underlättar upptäckten av möjligheter, samt identifiering, insamling och
fördelning av knappa resurser och strategiska initiativ. Innovationsnätverk förbättrar företagens resultat genom ett bättre informationsflöde mellan medlemmarna, samtidigt som solidaritetsnätverk är utformade för
att minska osäkerheten (Urban, 2011). Solidaritetsnätverk tenderar att dominera i Afrika på grund av osäkerhet, särskilt i fråga om bristande avtalsdisciplin. Dessutom är ”de småföretag som syftar till att ge ägaren
dagsbehovet tillgodosett” eller ”nödvändighetsföretagare”, mycket mer aktiva i sociala relationer och är ofta
en viktig underliggande faktor till framgång (Sawyer, McGee & Peterson, 2003). Institutionell närhet handlar om de beteenden, rutiner, etablerade praxis, regler och lagar som reglerar relationen mellan individer och
organisationer. Detta är oftast en makronivå men påverkar i hög grad mikronivåer och är sammanlänkat med
social närhet. Institutionell närhet kan både vara en tillåtande närhet och en begränsande beroende på dess
utformning och vilka aktiviteter den reglerar och hur den gör det (Boshma, 2005)
Närhet emellan företag och institutioner i Katutura bygger på många sätt på ”face to face”- kommunikation.
Denna typ av närhet har också betydelse för hur innovation har skapats med hänsyn taget till den ekonomiska situationen som råder och det historiska skeendet. Skulle andra former av närhet vara effektivare som
till exempel om tillgång till ITK (Internet och Telekommunikation) breder ut sig är en fråga som kan komma
att bli intressantare att ställa sig inom en snar framtid men är idag för begränsad för att ha ett större inflytande något som kommer att visas i empiri delen. (UTN, 2013)
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5. Val av metod
5.1 Inledning
Den organisation (Urban Trust of Namibia, UTN) som jag jobbade för i Namibia fick i uppdrag 2012 att utvärdera de initiativ och program som fanns och därefter komma med förslag på vad som skulle kunna förbättras. På grund av att det fanns väldigt lite data insamlat om företagande i detta område så blev en del av
uppdraget att samla in information. Vi intervjuade därför över 500 företag, både formella och informella. Vi
kom sedan med förslag på åtgärder som vi ansåg passande efter de förutsättningar vi kunde påvisa.
Då vi ansåg att det primära var att kartlägga vad företagen har för specifika behov så utvecklade vi en enkätundersökning. Enkätundersökningen utfördes av en grupp på åtta man som fördelade sig på åtta olika delar
av Katutura. Vi valde där ut företag att intervjua baserat på specifika kriterier, som kommer att tas senare. Vi
utförde även kvalitativa intervjuer med fackfolk inom fältet så som NGOs som jobbar direkt med företagare
och de myndighetspersoner, som ansvarar för de olika program som existerar för företagsstöttande. Vi studerade även en hel del källmaterial ifrån liknande studier runt om i världen.
I min uppsats kommer jag att använda dessa data till mina frågeställningar, som kommer att fokusera på
ekonomisk geografi och klusterbildningar. Jag kommer att studera hur olika former av kluster påverkar de
företag som är lokaliserade där. Jag kommer att försöka påvisa om det finns former av tillväxtfrämjande
kluster i Katutura och vad det kan röra sig om. I min bedömning kommer jag att titta på hur klustren ser ut
och hur tillväxten ser ut för de olika företagen. Tillväxten kommer att bedömas genom att titta på inkomst,
anställningar och investeringar hos företagen. Uppsatsen kommer till viss del att illustreras genom att använda kartor. Till viss del kommer även personliga upplevelser från den fysiska miljön att användas vilket
kan vara svårare att påvisa men kommer trots allt vara viktigt för att måla upp en bild av kontexter och slutsatser som dras. Studien vill även tillämpa olika teorier på en miljö som kan vara ganska unik. Det finns en
debatt om det är så att geografiska eller fysiska kluster har en betydelse för att innovation och tillväxt kan
skapas i utvecklingsekonomier eller om det finns andra former som kan ha lika stor betydelse.

5.2 Design av studien
Upplägget för denna studie är att först genom litteraturstudier identifiera lämpliga teorier som kan hjälpa till
att lösa uppgiften med att uppnå syftet. Nästa steg var att analysera de data som uppsatsen kretsar kring och
formulera ett antal forskningsfrågor baserat på vad dessa data kan tänkas kunna besvara. Data behövdes filtreras för att få fram den information som var mest relevant för forskningsfrågorna. Då data ligger i en Access databas har den bearbetats för att även kunna användas i ett GIS(Geografiska Informations System) program genom attributtabeller. Med hjälp av karta och tabeller identifierades klustren och skillnader mellan
klustren. Sista steget är att analysera resultaten av den jämförande studien och med hjälp av teorier om hur
kluster skapas och utvecklas, dra slutsatser om de olika klustren. Sista steget blir att försöka se hur de olika
företagen påverkas av klustrets karaktär och dra slutsatser om de former som verkar positivt.
Intervjuer

Metodik vid intervjuer var en enkätundersökning med flervalsfrågor och graderingar. Målgruppen identifierades baserat på deras geografiska plats. De kluster som innehöll en hög andel företag identifierades. Åtgärder togs även för att få så stor bredd som möjligt på de företag vi intervjuade. Därför tittade vi på typ av företag, kön på ägaren, etnicitet, ålder, resurser (baserat på visuellt intryck av företaget) och självklart spridning inom klustret. Kvalitativa intervjuer genomfördes med institutioner som finns på plats för att stödja företagen så som statliga och kommunala tjänster, finanstjänster, NGOs och skolor. Vi intervjuade även en del
experter inom fältet.
Skriftliga källor

En hel del av de källor som används kommer från internet och är oftast kortare forskningsrapporter och inlägg. Detta beror på att det är ett relativt smalt fält. En stor nackdel med detta är att många rapporter kan
vara vink-lade av författarna då de jobbar just inom fältet eller är utgivna av NGOs som vill premiera sitt
fält. Jag har försökt att kompensera detta genom att ha en stor bredd av skrivna källor som möjligt som speglar olika sidor av forskningsfältet.
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Motiv för val av metod

Enkätundersökningar är oftast ett mycket användbart sätt att mäta hur människor upplever sin situation och
det ger även forskningen kvantitativa data som kan användas för att presentera trender eller representativitet.
Det är samtidigt en mycket komplex process att utveckla ett frågeformulär, som tar in alla aspekter, är lättförståelig men samtidigt nog detaljerad för att man skall kunna utföra en god analys. Det är viktigt att illustrera resonemang när man pratar om plats därför har kartor och bilder använts.

5.3 Val av kluster
Klustren valdes ut i studien på ett sådant sätt att vi fick så stor spridning som möjligt i Katutura. Klustren
identifierades dels genom det område som de var placerade inom så att samtliga områden var representerade
i Katutura. Dels tittade vi på klustrets storlek och spridning av företag av rent praktiska skäl för att enumerationen skulle vara genomförbar även om det självklart medförde visa risker genom underrepresentation
bland företag som inte låg i anslutning till kluster. Bedömningen gjordes dock att de allra flesta företag mer
eller mindre var placerade vid ett kluster. Windhoekcentrum användes som referens punkt. I uppsatsen använder jag tre kluster som typ exempel på kluster, dessa kluster kan sägas representera tre former av olika
kluster bildningar som jag kommer at gå in på mer i uppsatsen men de kan sägas inneha ”egenskaper” som
stämmer gott in på både frågeställningar samt de teorier jag försöker applicera. De valdes även då jag avsåg
dem vara representativa. Dessa kluster kan tillägas att uppsatsförfattaren kände sig mer bekant med och därför lättare kunde kommentera kring även då beskrivningar av enskilda områden i Katutura är mycket begränsad i litteraturen.
Avgränsningar

Uppsatsen avgränsningar är vad det gäller geografisk område Katutura som kan sägas vara en förort till huvudstaden Windhoek. Uppsatsen tar in en begränsad mängd indikatorer så som tillväxt mätt genom omsättning, investeringar och personaltillväxt sett inom en begränsad tidsperiod detta är ett ganska snävt sett med
indikatorer då många andra faktorer kan ligga bakom och en längre tidsskala kunnat ge ett annat resultat.
Metodkritik

Det kan finnas en mängd faktorer som denna studie inte kan se, då väldigt få utvecklingar är linjära och väldigt många aktörer är inblandade i en stads utveckling. Man kan förstås även reflektera kring att mäta ett företags framgång i snäv tillväxt. Vissa företag startas för att ge en inkomst som ger de mest grundläggande
behoven tillgodosedda och så länge de lyckas med det kan de kanske i lika grad anses vara framgångsrika
om de uppnår det primära syftet. Det finns få bra metoder för att mäta och beskriva hur den här typen av företag beter sig.
Det finns vissa begränsningar med att mäta enbart snäv tillväxt. Däremot kan man dra slutsatser om företagens funktion i samhället som språngbräda för annan tillväxt. Det är ju så att utbyggnad av välfärdstjänster
och infrastruktur i hög grad påverkas av företagsamhet inom ett område. Väldigt ofta innan kommunen (City
of Windhoek) bygger ut, så tittar man ju på förmågan hos befolkningen att betala för service. Dessutom kan
man konstatera att det finns ett starkt samband mellan utbyggd service och företagstillväxt.
Enkätundersökningar i multikulturell kontext med ojämna kunskapsförhållanden är alltid svåra då man inte
kan utveckla en enkät som passar alla grupper eller individer och detta leder tyvärr till att det finns en hög
risk att korrespondenten inte riktigt förstår frågan eller svarar fel. Många frågor kring inkomst är mycket
känsliga då man intervjuar informella företag. Det finns även en stor trötthet bland befolkningen i Katutura
när det gäller studier. Många känner att det studeras en massa men få saker blir bättre.
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6 Empiri
6.1 Introduktion
Denna uppsats kommer att fokusera på Katutura en del av huvudstaden Windhoek i Namibia. Katutura är en
stadsdel som av historiska skäl har varit och är missgynnat på många sätt. Det som kanske gör det mest unikt
är det system som skapade stadsdelen och som än idag visar tydliga spår av arvet från ”apartheid”. Detta system skapade individer med ytterst små möjligheter till ekonomisk frihet genom att begränsa möjligheter till
utbildning, rörelse och etablering, positioner och framförallt begränsad självsyn hos den del av befolkningen
som var utsatt. (Preisendörfer et al Bezuidenhout, 2012)
Detta innebär att dagens Katutura präglas av relativ fattigdom, arbetslöshet, låga kunskapsnivåer och relativt
få framgångsrika företag. Lösningen på dessa problem anses vara från styrande håll att stödja skapande och
tillväxt inom småföretagande. Därför har man skapat åtskilliga program och initiativ genom åren för att få
igång företagande, skapa entreprenörer eller “entreprenörsanda”. (MRLGHRD, 2008)

Figur 5 Windhoek Google Earth 2015

6.2 Operationalisering av teorier
Kluster förväntas inneha ett antal egenskaper som kan tänkas gynna eller missgynna företag beroende på ett
antal faktorer som presenterades i teoridelen. Jag vill här i min empiridel försöka applicera dessa teorier på
de olika klustren i Katutura för att se vilket stadium de är i när det gäller klustrets utveckling och vilka är de
externa och interna faktorerna som kan tänkas påverka företagen och hur väl går det för företagen baserat på
mina olika indikatorer så som omsättning, investeringar och anställningar.
Operationalisering av teorier kommer att byggas upp så att uppsatsen använder indikatorer för att bedöma
utvecklingen i olika kluster och då använder jag teorierna om kluster och ”närhet”. Det blir även viktigt att
analysera innovationskraften hos klustret, graden av informalitet, nätverkens kunskapsnivåer och den kommer även att analysera närhet inom klustret baserat på de teorier om former av närhet som presenterades i
teoridelen. Sist används dessa teorier och presenteras de data som finns för varje kluster med en analys. I
slutsatsen kommer uppsatsen att försöka summera vad data och studiematerial som uppsatsen använder sig
av kan tänkas påvisa kring drivkrafter inom kluster.
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6.3 Klustren i Katutura.
Det finns tydliga klusterbildningar i Katutura, på grund av naturliga knutpunkter, imitering och statliga interventioner. Här beskrivs de rumsliga egenskaperna hos de kluster som identifierats. I uppsatsen görs en viss
skillnad på ”naturliga kluster” vilket kan sägas vara kluster som skapats tack vare dess lokalisering det vill
säga knutpunkter och ekonomiska centra, och kluster som skapats genom interventioner. Dessa interventioner styrs ofta av motivationen att man skall skapa en språngbräda för företag att starta ifrån och att kompensera för bristen på kostnadseffektiva ställen för småföretagare att starta sitt företag ifrån. Interventionen
sker mycket ofta i inom infrastruktur det vill säga man bygger en fastighet med lokaler som är anpassade för
småföretag. Väldigt ofta är också tanken att man skall kunna ge dessa entreprenörer mer riktat stöd. Grundtanken är också att dessa företag skall växa ur denna park allteftersom de etablerar sig. Det finns olika former av parker där en del fokuserar på lätt industri och lämpliga lokaler för det och den andra formen är inkubationsparker, som syftar till att ganska direkt stötta företagen med grundkunskaper i att driva företag och att
ge hjälp med reklam och marknadsföring. Den tredje formen av stöd är öppna marknader som är enklare
stånd som byggs och som syftar till att ge ett lågkostnadsalternativ till att sälja produkter och tjänster direkt
på gatan. Gatuhandel är inte tillåtet i Windhoek förutom på några få ställen. Väldigt ofta administreras dessa
parker av kommunen medan staten igenom Ministry of Trade and Industry står för kostnaderna med byggnation och uppgraderingar. Väldigt ofta kommer dessa pengar ifrån bilaterala samarbeten. Det finns mycket
stora variationer på kvalitet och utrymme i dessa parker. På grund av den stora markbristen i Windhoek så
byggs de också väldigt ofta på platser som inte är ”naturliga” centra (UTN, 2013).
Lokalisering

Det är tydligt att en ganska stor del av företagen inte är helt nöjda med var man har lokaliserat sig detta reflekteras också i att det är stor brist på mark och lokaler generellt i Katutura. Det är också tydligt att säkerhet
i form av kriminalitet och bristen på diversifiering inom klustren i form av vad de närliggande företagen tillför det egna företaget uppfattas som negativt. Detta kan även bero på att konkurrensen uppfattas som negativ.
Mycket bra eller bra

Tillgång till land

Kunder nära

67 %

Mycket lätt

2%

Lokalernas lämplighet

56 %

Lätt

6%

Säkerhet

53 %

Neutral

13 %

Andra företag

42 %

Svårt

28 %

Rent

30 %

Mycket svårt

51 %

Bilar säkra

23 %

Figur 6 Företagens uppfattning om var man är lokaliserade och hur lätt man anser det vara att få tag på mark någon annanstans UTN, 2013.

De allra flesta företag har problem att hitta mark och lokaler där man önskar. Detta beror på att markpriser
och lokaler är dyra i förhållande till de intäkter man har. Säkerhet är en viktig faktor i ett område som Katutura då kostnader som stöld innebär kan lätt stjälpa ett företag. Väldigt få kluster är utvecklade för en specifik bransch och de investeringar som görs är av sådan art att de inte skapar permanenta nischområden.
Däremot så gör kommunen ibland uppgraderingar i områden t.ex. att man uppgraderar VA (Vatten och Avlopp)– systemen, i områden med många biltvättar eller att man klassificerar ett område för lättindustri.
Ett problem för informella företag är även att de inte har tillgång till att bankfinanser då de inte kan redovisa
intäkter eller tillgångar. Detta är en ond spiral, då mark ofta är en av de bästa förutsättningar för att kunna få
lån och då även förmåga att investera i företaget. Mark i Katutura har haft en ganska konstant värdeökning
sedan Namibias självständighet och det innebär att det då även är en nyckel till att få igång företagsamhet i
samtliga kluster. Detta påverkar självklart hur komplexa och högavkastande företag som kan etableras.

15 Företagskluster och ”närhet” i Katutura, Namibia C-uppsats Kulturgeografi Umeå Universitet

Klustrens vitalitet
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Mindre än 5 år
10 – 14 år
5 – 9 år
Mer än 14 år
Figur 7 klustren
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Följande tabell visar hur länge företagen varit aktiva i de olika klustren. Det är tydligt att ett område som
Red Cross har en hög andel långlivade företag det beror även på att det är ett kluster som existerat länge. Intressant är också att CBD (Central Business Districts) har ganska få företag som har varit där länge det kan
vara en indikator på att det har skett en stor omvälvning inne i centrum i takt med landets tillväxt och att nya
internationella kedjor har konkurrerat ut de gamla samt att det finns ett stort intresse av att etablera sig i
CBD.
Lokaler
Följande graf visar var ifrån de olika företagen bedriver sin verksamhet baserat på kluster.
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Figur 8 Lokaler
varifrån företaget drivs UTN,
2013

Denna tabell kan också reflektera det faktum att Windhoeks centrum och övre medelklassområdet Khomasdal har en hög andel privata fastigheter, som har byggts enbart för ändamålet att bedriva affärsverksamhet,
vilket tydligt följer logiken att köpkraft, kunskapsnivå och efterfrågan blir högre i centrum än i periferin som
Havanna. Den vanligaste platsen att bedriva företag ifrån är dock hemifrån eller ifrån någon annans hem och
det reflekterar tydligt den stora bristen på tillgänglig mark för företagsverksamhet. Det visar även tydligt att
det är tjänster mot privatpersoner i bostadsområden som är vanligast i Katutura. Dessa tjänster levereras ofta
i naturliga kluster som uppstår i bostadsområden. Intressant är att man som regel behöver tillstånd ifrån både
kommun och grannar för att få bedriva verksamhet ifrån hemmet. Det innebär att dessa kluster måste vara
områden där acceptansen är hög för företagande eller att många är i en liknande ekonomisk situation i dessa
kluster och har behov av dessa inkomster.
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Figur 9 År i drift UTN, 2013
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6.4 Tre olika klusterbildningar i Katutura
För att ge uppsatsen mer kontext följer här tre korta beskrivningar av olika kluster med lite olika förutsättningar.
Klustren valdes därför att de kan sägas har nått ett stadie i sin utveckling då man kan hitta tydliga unika egenskaper
och att de oavsett vilken riktning de kommer att ta, inte är tillfälliga eller kortlivade kluster. Klustren identifierades
både genom iakttagelse under datainsamlingsfasen och i det data som samlades in.
Typ exempel kluster ”Red cross centre”

Figur 10 Red Cross center Google Earth 2015

”Red cross Centre” eller ”Shoprite Complex” som det kallas i folkmun byggdes på tidigt 90-tal och var ett
sätt att skapa ett återvitaliserats Katutura med ekonomisk tillväxt och nya jobb. Innan hade detta område varit en samlings punkt för motståndet till apartheid och många organisationer hade sin bas där. Området gavs
till Röda korset och de såg till att ett köpcenter utvecklades. Vilket innebar att de många invånarna i Katutura slapp den långa vandringen in till Windhoek City för att köpa dagligvaror. Detta är ett område med en
hög grad av väletablerade stora kedjor (Kamwanyah, 2014).
Samtidigt finns där en hög grad av informella företag som på många sätt livnär sig på de formella företagen,
det kan handla om att man säljer färsk varor som är uppköpta på någon av matkedjorna där och sålda utanför
butikerna på trottoaren. Komplexet är också en samlings punkt för lokal och nationella transporter. Där finns
även ett industri område för ”lätt” industri så som bilverkstäder, möbel snickeri. Textiler och olika grossist
försäljningar inom varor så som kött och spannmål från norra Namibia. En hel del av butikerna i komplexet
drivs även av lokala företagare (UTN, 2013)
Detta område skall definieras som ett område som har en hög andel av närhet till institutioner, geografisk
närhet organisatorisk närhet samt social närhet. Man kan även se att dessa företag som är etablerade där går
mycket bra både vad det gäller intäkter, omsättning och expansion.
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Typ exempel kluster ”Wanaheda”

Figur 11 Wanaheda Google Earth 2015

Det är en tydlig trend att företagare i Wanaheda driver sina företag hemifrån vilket kan kopplas ihop
med tidigare kommentarer att dessa företag är oftast startade som extra inkomst företag eller ”sociala”
företag det vill säga att man driver en bar ifrån sitt garage för grannar och vänner. Wanaheda har
också mycket höga fastighets priser samt mycket få tillgängliga lokaler för företag att drivas ifrån. Det
är också tydligt i tabellen var det finns inkubationscenter, marknadsstånd och var naturliga handelskluster uppstått. Det finns även tydligt trend att i låginkomst området finns inga lämpliga platser att
bedriva handel ifrån utan den mesta handeln bedrivs ifrån gatan. Wanaheda är ett intressant område då
det har en mycket stark utveckling vad det gäller lokal ekonomisk tillväxt. Fastighetspriser stiger med
15 % per år (FNB, 2014)
Många företag där går också mycket bra som skall visas senare i uppsatsen. Detta är framförallt ett
renodlat bostadsområde med få företags kluster. Det finns ett huvudsakligt servicecenter med mataffär
och post. De allra flesta företagen är alltså drivna från hem och levererar tjänster till sin direkta omgivning. Företagen borde drivas av den lokala köpkraften som baserat på huspriserna torde vara
mycket stark. Det finns även en rad olika typer av företag samt starka sociala band mellan de som bedriver företagen i Wanaheda. Flera av dessa företag har även lyckats få stöd direkt från the Ministry of
Trade and Industry i form av ”mjuka lån” eller direkta investeringar. Detta är ett område med hög
social närhet och kognitiv närhet. Det som kan sägas göra området intressant är även att det under
Apartheid styret var det ändå område där olika etniska grupper tilläts bo tillsammans. Därav namnet
Wanaheda som är kort för Wambo,Nama, Herero och Damara detta är de större etniska grupperna i
Namibia. Wanaheda är även det område som har en stark gemenskap (socialnärhet) vilket kan styrkas
av att uppsats författaren själv bodde där under 2 år.
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Typ exempel kluster ”Grenwell Matongo”

Figur 12 Grenwell Matango Google Earth 2015

Grenwell Matongo är ett område som har växt fram snabbt som ett välmående ekonomiskt kluster. Huvudgatan i området ”Evelin street” är fullt av sprudlande affärsverksamhet. Det är ett område där det har
skett en mycket stark diversifiering. Området började som en väg full av barer ”shebeens” och biltvättar
samt ”kapana” gatumat. Men har idag en mycket större bredd av företag och stora investeringar. Detta
har till och med påverkat fastighetspriserna i området. Den genomsnittliga bygg kostnaden i detta område
är 17450 NAD för ett 50kvadratmeter stort hus vilket är högt i ett land där medel inkomsten är relativt
låg. Detta skulle indikera att tillväxten i Grenwell Matango är driven av tillväxten på fastighetsmarknaden.

6.5 Företags organisatoriska struktur i Katutura
Organisatorisk närhet är avgörande i hur entreprenörer delar kunskap och erfarenheter. Det kan sägas att
många företag i Katutura har en mycket liknande sammansättning och ledarskap. Den typiska entreprenören
är gatuförsäljaren, som säljer konsumtionsvaror med låga omkostnader och låga vinster. De är ofta egen anställda men får hjälp av familjemedlemmar ibland för att öka inkomsterna. Den andra typen av entreprenören är någon med en fast anställning som startar ett företag för att dryga ut inkomsterna från lönen och/eller
skapa arbetstillfälle för släktingar, vänner och familjemedlemmar. Rent organisatoriskt placerar sig dessa två
typer i en situation där de lätt kan lära sig av varandra. Rent organisatoriskt lär de sig också ofta av stora företag genom imitation även om de har väldigt olika organisationer. Tabellen nedan visar vilka organisatoriska verktyg de har tillgång till och den organisatoriska närheten är här hur man kommunicerar och till viss
del att man använder privat telefon för kommunikation vilket är liktydigt med en annan trend nämligen att
företaget och ens egna resurser är ofta delade.
Brevlåda
Företagets
Eget

Fasttelefon

Mobil telefon

Fax

Email

17 %

18 %

11 %

18 %

15 %

31 %

7%

84 %

4%

9%

Bank
konto
29 %

Årligt
konto

Hemsida

30 %

62 % -

Figur 13 organisatoriska verktyg UTN, 2013
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0%
0%

Det är även tydligt av tabellen att mycket få eller inga företag använder sig av marknadsföring genom egen
hemsida. Detta är intressant då det skulle påvisa att geografisk närhet är mer avgörande för företagen i dessa
kluster.
Tabellen visar organisatorisksammansättning på det sätt att de allra flesta har heltids anställda det kommer
sig också av att många företagare har familjen eller nära vänner som anställda och det faktum att oftast är
man inte är timanställd utan jobbar obundet av tid utan mer av behov. Lönerna är också väldigt ofta mycket
låga vilket gör att heltid inte är kostnadsmässigt tungt att bära.
Total anställda
Kvinnor
Män
Total
Total alla anställda

Heltid (3 dagar eller mer)
Nu
757
705
1,462
1,611

Deltid (Mindre än 3 dagar)
Nu
3 år sedan
39
13
55
29
94
42

3 år sedan
266
216
482
550

tillfälliga/vid behov/Säsong
Nu
3 år sedan
19
6
36
20
55
26

Figur 14 antal anställda UTN, 2013

Tabellen visar organisatorisk sammansättning i form av ålderskategorier bland de anställda och det är tydligt
att unga har svårare att passa in och få anställning inom dessa organisationer. De utnyttjas även mer vid tillfälliga anställningar. Det är även tydligt att detta är organisationer som växer och blir mer komplexa.
Anställda som är yngre än 25 år
Hel tid Del tid Vid behov Totalt
46 %
47 %
30 %
Av totala 28 %
Figur 15 ålder på anställda UTN, 2013

Lokaler
På gatan
Hem
För ändamålet byggt hyrd
Marknads stall (offentlig)
För ändamålet byggt privat
Från någon annans hem
Inkubations center (Offentligt)

21 %
18 %
12 %
14 %
15 %
7%
5%

Figur 16 företags lokaler
UTN, 2013

Det finns ingen riktigt gemensam bild för var ifrån företag drivs då det fördelas ganska jämnt bland dessa
företag. Flest är dock drivna ifrån gatan och de som kommer visas senare har även högst vinstmarginal då de
inte har några höga omkostnader.

Öppningstider
100 %
57 %
Alla veckodagar
28 %
Alltid
3%
Delvis varje veckodag
3%
Annat
1%
När det finns något att sälja

Figur 37 öppettider
UTN, 2013

Figur 47 öppettider

Tabellen visar organisatorisk sammansättning i form av de tider som företaget är operativt och det är ganska
tydligt att den gemensamma nämnaren är att man i stort sett är öppen varje veckodag. Detta är ganska förvånande då många av företagen är serviceföretag så som barer och restauranger vilka borde tjäna kunder utanför kontorstid.
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6.6 Närhet till institutioner och infrastruktur i Katutura
En viktig aspekt är också närheten och tillgången till institutioner både offentliga och privata. Denna närhet
som handlar om hur närheten till och relationen till institutioner påverkar aktörers möjligheter att bedriva sin
verksamhet på de mest grundläggande sätt. Denna begränsning kan väldigt ofta vara fysisk men på många
sätt kommer begrepp som kognitiv och social närhet in då det handlar mycket om kunskap, förståelse och
sociala band. Det finns också bevis på att närheten sätter vissa begränsningar. Närhet och tecken på att stora
institutioner reagerar långsamt på radikala förändringar i dess omgivning. Detta kan också påvisas genom
hur stor kapacitet man har att stödja småföretagande och kunskapsintensiva företag från myndighetshåll då
man historiskt i mångt och mycket har fokusera på de stora näringarna vilket var Gruv, jordbruk, turism och
fiske. Under intervjuer på flera institutioner bland annat Ministry of Trade and Industry så uttrycktes detta
ointresse för småföretag och ett fokus på de stora industrierna. I siffror blir detta tydligt om man tittar på följande tabeller som reflekterar de små företagens tillgång till offentliga och privata institutioner. Ingen av
dessa kluster hade regelbunden assistans av vare sig offentlig eller privat företagsservice. Väldigt många
visste väldigt lite om vad som krävdes för att formalisera sitt företag. Det var företag som har fått hjälp med
utrustning ifrån staten eller privata företag och dessa företag har då även fått hjälp att formalisera sig. Det
som kan sägas om dessa företag var att de som i kombination med kontinuerligt stöd ifrån hjälporganisationer gick relativt bra medan de som bara fick utrustning tenderade att misslyckas. Detta reflekteras i tabeller kring de kluster som visade relativt god tillväxt. (UTN, 2013)

Resurser
Elektricitet
Sophämtning
Vatten
Polis
Avlopp

84 %
82 %
70 %
76 %
68 %

Stöd
Behov
86 %
Finansiellt
Mark och lokaler 79 %
63 %
Träning
57 %
Marknader
53 %
Köpkraft
53 %
Tekniskt stöd

Figur 19 kommunal service UTN, 2013

Har fått
35 %
35 %
45 %
20 %
25 %
15 %

Figur 20 former av stöd UTN, 2013

Kapital resurser
77 %
Egna
35 %
Företagets
10 %
Familj
Vänner
Bank
Kredit lån

5%
4%
6%

Annat

1%

Figur 21 tillgång på resurser UTN, 2013

Informella sektorn i Namibia

Informella sektorn omfattar oftast av icke - registrerade och icke - beskattade ekonomiska verksamheter. I
Namibia så kan dock ett företag vara delvis formellt då man kan vara registrerad och ha vissa tillstånd för att
bedriva sin verksamhet hos kommunen men samtidigt inte vara registrerad företagare hos skattemyndigheten
(Ministry of Finance) och MTI (Ministry of Trade and Industry)
Registrering
MTI
Kommunen
Ministry of Finance – Tax
Ministry of Finance – VAT
Social Security Commission
Ministry of Environment and Tourism
Ministry of Mines and Energy

55 %
63 %
44 %
16 %
15 %
12 %
2%
63 % Figur 18 Företagsregistreringa UTN, 2013r

6.7 Social Närhet i Katutura
Katutura kan inte på något sätt sägas vara ett homogent område och på grund av den snabba urbaniseringen i
Namibia så är det ett ständigt inflöde av människor till de olika delarna. Traditionellt var dock Katutura uppdelad baserat på etnicitet och även om det idag sker en ganska snabb omfördelning så finns det fortfarande
områden med en högre representation av en viss etnisk grupp. I UTN studien så ville vi inte titta på fördel22 Företagskluster och ”närhet” i Katutura, Namibia C-uppsats Kulturgeografi Umeå Universitet

ningen av framgång baserat på etnicitet men då språk ofta kan vara en barriär när det gäller tillgång på kunskap så var det en del av enkät frågorna. I en undersökning som gjordes i Sydafrika, som har en mycket liknande historia och samhällsstruktur. När man har undersökt faktorer som påverkar etnisk identitet i Sydafrika, så har man funnit att personliga, sociala, ekonomiska och politiska faktorer alla visat sig vara relevanta
för etnisk identifiering och självbild. Detta påverkar i hög grad förtroende emellan företagen (Aldrich &
Waldinger, 1990)
När det gäller social närhet så blir det framförallt familjeband som man kan titta på och de är oftast mycket
starka mellan generationer och till och med avlägsna släktingar inräknas i den sociala gruppen. Detta reflekteras både i var många företag lånar pengar och söker arbetskraft.
Språk
Oshiwambo
Otjiherero
Khoekhoegowab
Afrikaans
Engelsk
Rukwangali
Ålders skala
Under 30
30-39
40-49
50-59
60+

67 %
11 %
5%
6%
4%
2%
18 %
37 %
31 %
11 %
4%

Figur 22 befolknings komposition UTN, 2013

6.8 Kognitiv Närhet i Katutura
Gemensam historia och verklighets uppfattning innebär att man har liknande sätt att tillföra sig kunskap.
”Tyst” kunskap (tacit knowledge) överförs effektivt på grund av både social närhet, geografisk och kognitiv
närhet. Bristen på formell utbildning begränsar dock hur komplexa kunskaper som kan överföras.
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Grundskola
Gymnasieutbildning
Eftergymnasial utbildning

10%
0%

Figur 23 utbildnings nivå UTN,
2013

Det finns tendenser till att vissa kluster specialiserar sig inom ett kunskapsfält och detta är ett tecken på att
något gör verksamheterna mer mottagliga i just dessa områden. Ett tydligt område är Otjomuise med elektronik. Gemensamt är att många företagare har låga utbildnings nivåer och det kan därför också anta att
mycket kunskap har förskansat sig genom andra sätt. Wanaheda och Red Cross Centre är tydliga undantag
när det gäller utbildning. Det kan till viss del förklaras av att många av de som driver företag där har en annan anställning och alltså inte använder sin utbildning i sin företagsverksamhet. Wanaheda har till exempel
mer och mer utvecklats till ett övre medelklassområde men med många ”garage” företag. Red Cross Centre
har sett många interventioner genom åren från olika företagsstödorganisationer dessutom är andelen med
lättindustri där hög vilket kräver oftast en högre utbildning.
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Det är ganska tydligt att inom specialiserade företag så är elektronikföretag överrepresenterade generellt i
Katutura. Elektronikföretag är en ganska bred kategori men innebär oftast ett företag som sysslar med reparationer av mobiltelefoner och datorer. Väldigt ofta har dessa företag en viss kunskap som går att lära sig
genom att observera andra genomföra de olika momenten och detta får därför en stark antydan om att i vissa
kluster så överförs kunskap effektivare mellan företag. Otjomuise är ett område som framstår som exceptionellt i detta anseende. Tryck och publikationer är väldigt ofta företag där man kan skriva ut och kopiera
dokument. De tillhandahåller ofta även enklare layout och designtjänster. Detta är en typ av affärsverksamhet som förutsätter en större investering i utrustning och som även ställer krav på säkerhet. Att centrala
Windhoek är bättre lämpad för detta är kanske inte förvånande men desto mera intressant är att Grenwell
Matongo har en hög andel med dylika företag. Detta skulle kunna förklaras av den massiva uppmärksamhet
detta område har fått på grund av att det är ett centrum för nöjesliv som har växt i rasande takt. Detta har inneburit ett stort behov av företagen att diversifiera
25%

Elektronik

20%

Tryck och publikationer
Metallarbeten

15%
10%

Läderprodukter

5%

Konstruktion/
bygg
Figur 24 Denna tabell
visar mindre vanligt
förekommande
specialiserade typer av
företag som en procent
sats i de olika klustren.
UTN, 2013

0%

Man kan även se en tydlig trend vad det gäller enklare former av företag är vanligare i låginkomst områden
så som Havanna. Dessa företag tillhandahåller basala produkter till sin direkta omgivning. Dessa företags är
ofta även nödvändighets företag det vill säga att entrepenörer har startat företag för att generera en inkomst i
avvaktan på en anställning. Dessa företag tjänar dock ofta som grogrund för nya företag som skapas i
anslutning till dem via imitering eller avknoppning och eller specialisering.
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Handel
Mat och
dryck
Personligservice
Fordons reparationer
Textiler och
kläder
Figur 25 Följande
tabell beskriver
vilka typer av företag som är mer dominanta i vilka
kluster i en procent sats UTN,
2013

De fyller därför ofta en viktig funktion. Det kan även sägas att de flesta kluster ”föddes” på detta vis men
har sedan följt en evolutionär gång till diversifiering. Drivkraften bakom detta är ofta att det sker en ekonomisk tillväxt generellt i Katutura vilket innebär att efterfrågan tenderar öka. Man kan även anta att det är del
av att de olika formerna av närhet ökar allteftersom ett område och kluster ökar. (M.P. Van Dijk et al, 2003)
24 Företagskluster och ”närhet” i Katutura, Namibia C-uppsats Kulturgeografi Umeå Universitet

6.9 Tillväxt kluster
Det är ganska tydligt att inkubationscenter har mycket positiva effekter på företags möjligheter att växa och
tjäna pengar. Detta kan ifrågasätta betydelsen av geografisk närhet då dessa inkubations center oftast ligger
långt ifrån naturliga kommersiella center vilket ju då kräver att kunder söker upp dem. Det finns dock en
närhet mellan företagen på inkubationscentret och en kultur av entreprenörskap. Man skulle kunna också
anta att det talar om det positiva med de andra former av närhet som kan finnas på platser speciellt avsedda
för att utveckla företag.
Detta stödjer även argumentet att inom kluster så är det som gör ett kluster framgångsrikt och konkurrenskraftigt är innovationsförmåga. Inkubations kluster har ofta krav på att företagarna som etablerar sig där har
tillväxt potential och en nisch. De får även mer riktat stöd genom olika program.(UTN 2013)(Malmberg,
2003)
40 000

Figur 26 Genomsnitt
omsättning
per månad
Genomsnitt
löner per
månad Genomsnitt lager per månad Genomsnitt
vinst per
månad och
område
UTN, 2013
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Genomsnitt omsättning per månad Genomsnitt löner per månad Genomsnitt lager per månad Genomsnitt vinst per månad
Inkubations center
Marknadsplats
Övriga

Figur 26 Ge-

En viktig indikator på om ett företag växer är huruvida man anställer personal och det finns en tydlignomsnitt
trend
omsättning
att man anställer i nästan samtliga kluster. Detta kan dock även vara ett tecken på brist på specialisering
och
per månad
företag mognad då produktionen kan vara i behov av effektivisering eller mekanisering men på grund
av
Genomsnitt
bristande kapital väljer man manuell produktion.
löner per
120%
100%
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40%
20%
0%

månad GelaPersonalnomsnitt
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måPersonal 5-9
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Figur 27 Personal
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2013

27 Personal
De allra flesta företagen som deltog i studien har få anställda eller är enmans företag. Detta ärFigur
ganska
symputökning eller
tomatisk med den typ av företag som är i majoritet nämligen handel vilket oftast är företagare som säljer
minskning
basvaror så som mobiltelefoni kredit och matvaror. Väldigt ofta är detta även så kallade nödvändighets företag men man skall inte underskatta dessa företag då de ofta inte har några omkostnader så har de en avkastning som försörja en hel familj.(UTN 2013)
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Figur 25 företagsinvesteringar UTN, 2013

Dessa kluster är spridda i ett mönster som skulle antydda att det inte bara är geografiska förutsättningar som
är drivkrafter. Detta skulle tala för att andra former av närhet är viktiga. Nästan alla dessa kluster innehåller
någon form av innovation från statligt håll endera i infrastruktur eller genom så kallade mjuka lån. Men de
har alla olika förutsättningar, marknader och till viss del nischer. Det är också tydligt att företagen lär av
varandra inom klustren och att kluster även lär av andra kluster. Väldigt ofta finns dock kärnverksamheterna
kvar ganska oförändrade. Det är även intressant att se att det område med störst andel investeringar inte är
det område som har högst omsättning. Det talar för att företag investerar på grund av förväntad tillväxt och
tilltro till det område man är aktiv inom. Det kan vara tecken på en tilltagande mognad bland företagande det
vill säga att man ser sitt företag inte bara som en inkomst källa utan att man även tror att det kan långsiktigt
växa och är beredd att ta kostnaden av investeringar nu. Det finns inte en tydlig korrelation mellan hur länge
ett företag varit aktivt och hur mycket man investerar vilket skulle vara ett tecken att det är mer klustrets
potential som är drivkraften bakom investeringarna. Detta kan även i sig antyda att kluster mognar och att
det finns en evolution inom kluster så som diskuterades i teori delen. (M.P. Van Dijk et al, 2003)
Två av områdena som har hög andel investeringar är äldre väletablerade kluster, det tredje är ett kluster med
stark tillväxt och diversifiering. Studiens analys av detta mönster är att de väletablerade klustren har stark
social närhet vilket gör att företag vågar investera där. Det har även byggts upp kognitiv och organisatorisk
närhet emellan företag på grund av ”tids” faktorn det vill säga att företaget har varit där länge. Det kluster
som har en stark tillväxt och diversifiering nämligen Grenwell Matango kan antas ha en hög andel konkurrens på grund av dess geografiska närhet då företagen oftast ligger vägg i vägg detta leder till att det sker diversifiering och att man kan anta att det beror till viss del på ”överspolnings effekter” och avknoppning. De
två områdena Lafrenz North och Northern Industrial var inte inkluderade i studien då de faller utanför den
geografiska avgränsningen av studien. Det som kan sägas om dessa områden är att de består av stora industrier som drivs av internationella aktörer och har en begränsad kontakt med övriga företag i området. Däremot så förser Katutura som område med arbetskraft och tjänster till de som arbetar där det är svårt att se att
det är direkta nätverk eller kunskapsöverföring mellan dessa områden. Däremot så är det ofta så att de som
arbetar i dessa industriområden investerar delar av sin inkomst i företag i Katutura som en sätt att dryga ut
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sin egen inkomst. Det kan även tillägas att Red Cross center ligger bredvid Northern Industrial och att detta
område kan tänkas dra fördel av infrastruktur och den stora genomströmning som är förknippad med stora
industri företag.

6.10 Summering empiri
Empiri delen har här försökt ge en beskrivning av de kluster som existerar i Katutura och försökt med hjälp
av det data som finns att tillgå ge en beskrivning av utvecklingen mellan klustren och dess företag. Uppsatsen har försökt att ge exempel på olika former av närhet samt beskrivit en del unika egenskaper hos klustren.
Nästa kapitel kommer att dra slutsatser av det som presenterats.

Figur 26 Företagsinvesteringar och år i drift UTN, 2013

Figur 26 Företagsinvesteringar och år i drift
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7. Avslutande diskussion
7.1 Behovet av olika närheter, kluster och hur dessa påverkar företagen idag.
Det är tydligt av studien att närhet spelar roll i kontexten av kluster och att mycket av den närhet som finns
har en avsevärd betydelse för företagen. Det är också tydligt att det finns positiva former av närhet och negativa former av närhet inom klustren. Närheter som kluster skapar gör interaktiv kunskapsöverföring mycket
effektiv. Samtidigt så skapar detta mycket hård konkurrens kring dessa kluster vilket tvingar företag att utvecklas Många kluster har gått igenom en kritisk punkt där konkurrensen har tvingat fram diversifiering av
aktiviteterna. Det finns dock kluster som har en hel del begränsande effekter av denna närhet då nytänkande
och innovation kan utebli. Gemensamt för alla dessa företag är att de är mycket lokala man producerar varor
och tjänster för befolkningen i Katutura och det kan ses som en begränsande faktor för hur mycket dessa företag kan växa på grund av den begränsade efterfrågan som finns inom Katutura.
Företagets fokus marknad
Lokal
Regional
Nationell
Internationell

90 %
4%
4%
1%

Figur 27 fokus marknad UTN, 2013

Försörjningskedjorna är sällan lokala och ofta innebär det kostsamma transportvägar. Vanligen tjänar företagen bara funktionen som distributörer av produkter de köper för vanliga butikspriser från stora grossister, så
att inget värde läggs i den informella ekonomin. Initiativ måste anpassas utefter värdekedjor så att de så
småningom bli mer lokalt inbäddade. Städer så som Windhoek har ett starkt intresse av att främja lokala leveranskedjorna, för att undvika en situation så som för närvarande då stora summor pengar flödar ut ur orten
när leveranserna och varor köps på annat håll. Detta kapitalutflöde speglar en försummad möjlighet för lokal
ekonomisk utveckling. Inom lokal utvecklings ekonomi pratar man om ”plugging the leaks” som syftar till
att skapa ekonomiska system i lokal orter där pengar cirkulerar så länge som möjligt (MRLGHRD, 2008)
Utvecklingen av en lokal gemenskap och starkare former av närheter och kluster bildningar för entreprenörer kommer att leda till en ökad lokal förankring av kapitalet (jämfört med att locka till investeringar utifrån). Ett särskilt fokus måste ligga på kapacitetsuppbyggnad hos företag i tillverkningsindustrin, eftersom
dessa företag är resursbaserad och ger ett mervärde som håller sig inom det lokala samhället. Detta förutsätter att det finns förtroende emellan aktörerna så att företagen vågar investera. Detta förtroende verkar kunna
skapas inom klustren där även olika former av närheter verkar skapas. Den nuvarande situationen, med
några få stora företag dominerar städernas ekonomi, informella/ småföretagare är ofta avskräckta att komma
med kreativa affärsmodeller och produkter. Också den ökade internationella konkurrensen från Sydafrika
och Kina hindrar entreprenörer från att komma in vissa sektorer.(UTN, 2013)
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Figur 28 en uppdelning av de olika formerna av närhet enligt Boshma (Boshma 2005)
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Kluster, företagande och kunskap

Det finns en stark övertygelse om att skapande av kunskap är grundläggande för ett företags och ett områdes
konkurrens fördelar. Det finns en också klara indikationer att närhet är avgörande för hur kunskap skapas
och sprids. De kluster som kan tänkas innehålla mest kunskap är de som bildats i inkubationscenter. Det data
som presenterades verkar även visa att de företag som har högst omsättning finns i Inkubationscenter. (UTN
2013) Ekonomin i Katutura bygger i hög grad på olika former av nätverk både mellan formella och informella ekonomin, sociala nätverk samt samspelet mellan företagare och deras produkter. Näringslivsorganisationer och lokala myndigheterna har tillsammans, ett intresse av att främja affärsförbindelser mellan företag som hittills har fungerat på olika marknader. Småföretagare på informella marknaderna har ett behov av
mer ingående och utgående kopplingar. Det har dock visat sig att många företag inte ser nyttan av dessa nätverk och relationer (s32,Laufs 2011).
Hur viktiga är klustren för den lokala ekonomin och småföretagande

Parker (2006: 453) rapporterar att det inte finns något entydigt empiriskt samband mellan graden av egenföretagande (ofta tas som ett mått på entreprenörskap) och arbetslöshet inom ett land. Audretsch och Thurik
(2004: 1) påpekar att många småföretag stödprogram har i självaverket startats av sociala och politiska skäl
snarare än av ekonomiska motiv. Ofta är det inslag i miljön som begränsar uppkomsten av medelstora och
större företag, snarare än faktorer som gör små företag mer eller mindre önskvärda. Liten företagsstorlek kan
vara ett symptom på hela ekonomin osäkerhet, bristfällig information och höga transaktionskostnader- villkor som kommer att göra transaktioner inom gränsen för företaget mindre effektiv än marknadstransaktioner. Dessa förhållanden kännetecknar många bräckliga stater och samhällen efter konflikter. En av de stora
slutsatserna från vår studie var just det faktum att den institutionella bristen på kontinuitet och kapacitet.
Bristen på program som faktiskt nådde ut till företagen och bristen på finansiellt stöd. Entreprenörssatsningar som har en potentiell hög tillväxt, anses vara de som (a) planerar att anställa inte mindre än 20 anställda inom fem år, (b) har visat åtminstone viss inverkan på skapandet av en ny marknad,(c) har minst 25
procent av deras kunder som bor utomlands och (d) använder teknik som inte har funnits i mer än ett år
(Wong 2005). Detta är också den typ av företag som många stöd program ifrån statligt håll i Namibia inriktar sig på men tyvärr ofta misslyckas att skapa. Den stora orsaken till detta är att det helt enkelt inte finns
nog med kunskap och kapacitet hos potentiella entreprenörer. Denna studie försöker visa på att några av
dessa svårigheter kan överkommas genom att aktivt stödja företag i kluster. De kan till viss del kompensera
för bristen på större företag och har en förmåga att generera och förvalta kunskap. När det gäller kunskaps
överföring så handlar det inte bara om åtkomst utan även förmågan att absorbera denna kunskap. Det handlar även om ny kunskap är kompletterande till den som redan existerar och om man talar samma ”språk”.
Därför kan kunskaps spridning ske lättare när det finns en geografisk närhet vilket innebär att det kan finnas
en högre grad av anknytning. (Eriksson, 2009)
Klustrens evolutionära stadie

Teori delen beskrev en kategorisering av kluster baserat på en evolutionär cykler och baserat på detta skulle
man kunna kategorisera de olika klustren i Katutura.
Det första stadiet bygger på lokalisering då ett kluster skapas genom att många företag ligger i närheten av
varandra. Ofta sker detta på en plats som ligger nära kunder eller vid knytpunkter. Ett typexempel på detta är
Havana vilket är ett kluster som har skapats bredvid den informella bosättningen i Havana och som tillgodoser lokala behov av daglig varor till vis del. Där finns en hög grad av informations utbyte emellan företagen
och en hög grad av imitation. Närheten kan sägas vara mer av social och geografisk karaktär då transaktioner bygger på förtroende genom ”face to face” kontakt och gemensamma fördelar.
Det andra stadiet är den lokala marknadsplatsen typ exemplet i Katutura är ”UN plaza” vilket är en stor öppen marknad med fasta marknads stånd. Den vanligaste produkten på marknaden är förbered mat, oftast ”kapana”, som betyder ungefär ”gatumat” det finns till viss del kompletterande verksamhet så som lokal slakteri, bageri och leveransföretag. Företagen där delar på kostnader med att få råvaror på plats och det är oftast
hård konkurrens emellan företagen. Man lägger ett visst värde till produkterna eftersom man tillagar mat och
det sker till viss grad utveckling av nya produkter. De former av närheter som finns är kognitiva i den formen att kunskaps delas, det finns även stark geografisk och social närhet.
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Den tredje formen är det lokala nätverket som kan sägas existera i ”Red cross center” där finns det en högre
grad av samarbete emellan olika företag och man bedriver kompletterande verksamheter. Det finns en högre
grad av specialisering och arbetskraften har mer specifika funktioner som exempel reservdelsföretagen beställer delar och bilverkstaden monterar delarna. Den fjärde formen av kluster som mycket mer bygger på
innovation eller nyskapande här kan Grenwell vara ett exempel på ett kluster med stor förmåga till diversifiering och anpassnings förmåga. Det finns en högre grad av bearbetning av råvaror och kunskap. Man kan
även tala om en ”förfining” av vanligt förekommande tjänster och produkter. Närheten emellan företagen
kan sägas vara geografisk, organisatorisk och social. Den femte formen av kluster evolutionen kan sägas inte
riktigt existera i Katutura även om flera av klustren troligtvis kan nå detta stadie. Detta förutsätter dock att
den institutionella närheten ökar emellan företagen genom sammanslagningar och ytterligare specialiseringar. Det är viktigt att tilläga att detta inte skall tolkas som en klar och tydlig division emellan klustren
då de flesta kluster kan ha grader av de olika karaktärerna.
Typiska kluster karaktärer som passar in på Katutura.
Observerbara karaktärer
1. Relativ rumslig närhet gäller samtliga kluster i studien
2. Hög densitet av ekonomisk aktivitet gäller samtliga kluster i studien även om beloppen är relativt små
3. Närvaro av en hög andel företag inom samma bransch gäller många områden i studien även om en viss diversifiering kunde
identifieras.
Grundläggande och universella karaktärer
4. Inter relationer som ett resultat av under- kontraktering gäller i liten utsträckning något av klustren men byggbranschen är ett
undantag.
5. Inter relationer på grund av specialisering och samarbeten gäller i hög grad inom vissa av klustren då speciellt inom
inkubations center.
6. Viss grad av specialisering gäller enbart ett fåtal kluster
Teoretiskt uppbyggd karaktär
7. En gemensam social historia kan sägas gälla många av klustren i studien
8. Gemensamma och kollektiva lärande processer stämmer bra överens även om detta sker informellt oftast.
9. Sociala nätverk som inte är inbäddade i transaktioner emellan entreprenörerna svårare att mäta och påvisa men finns på grund
av punkt 7.
10. Externa ekonomier som ett resultat av nätverk och kontakter skulle kunna påvisas om man följer näringskedjorna framförallt
inom jordbruk.
11. Det finns en roll för traditionella och lokala organisationer till viss del genom att ofta kan dessa förmedla kontakten till andra
institutioner så som finansiering.
12. Kommun och politisk region har en roll stämmer in generellt på Katutura både genom att de idkar kontroll men även stödjer i
vissa fall verksamheter.
13. Gemensam kulturell bakgrund väldigt diversifierad kultur men liknande uppfattningar om sin omgivning.
Figur 29 former av kluster (M. P Van Dijk, A. Sverrison, 2003, s186)

Negativ närhet och kluster bildning

De interventioner som finns som syftar till att skapa fasta punkter för företagen att bedriva sin verksamhet
ifrån misslyckas ofta att attrahera ”rätt” företag, placeras ofta på fel platser på grund av bristen på land och
kan skapa en negativ närhet i form av ”inlåsningseffekter”. Närhet till institutioner som ofta existerar i dessa
”skapade” kluster är viktig för formaliserings processer men kan också skapa beroende situationer som skadar entreprenörens drivkraft att utvecklas på egen hand. Det är tydligt att många av de företag som ligger på
”interventionsplatser” tenderar att stagnera det blev även uppenbart att på grund av de stora skillnaderna i
markhyra mellan privata och statliga områden gör att många av företagen inte klarar att ta sig vidare även
om man har potential att ta sig vidare. Detta reflekteras inte i det data som uppsatsen presenterar men kommer som en analys av intervjuer med företagen på plats då många känner att de skulle kunna ha gått vidare
om det fanns kostnadseffektiva alternativ. Det kan även tänkas att ibland kan den geografiska närheten skapa
begränsningar både då det finns en stor benägenhet att kopiera företagsmodeller och nischer sinsemellan vilket kan begränsa vinster att driva företaget och därför även begränsa hur mycket kapital som kan investeras i
tillväxt och produktutveckling. Social närhet kan vara begränsande då det kan hindra nytänkande och verka
uteslutande mot de som bryter normer (UTN, 2013).
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En av utmaningarna är den låga omsättningen hos dessa företag.
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Figur 30 De flesta av företagen har relativt låg omsättning UTN, 2013

Kluster som skapar drivkraft med positiv närhet

Entreprenörer är oftast bäst på att identifiera var det är bäst att etablera sig så att närhet till marknaden, kunderna är viktig på grund av de tjänster varor som majoriteten säljer därför är ”naturliga kluster” oftast ekonomiskt mest aktiva. Närheten mellan formella företag och informella företag är viktig även om det kan skapa
parasiterande företag så är det en kostnad som väletablerade företag kan ta. Närhet mellan företag som
skapas på grund av ”Copycat” mentalitet kan fortfarande vara positiv då det skapar konkurrens som gör att
företagen utvecklas och förbättras, de med best intuition och förmåga att återuppfinna sig själva överlever
och de andra uppmuntras att söka nya vägar. ”Copy Cat” mentalitet eller ”Learning Curve. Närheten till liknande erfarenhetsbakgrund kan vara viktigt då det uppbringar större stöd för ens aktiviteter men kan samtidigt vara negativt då det också skapar ”lock in” effekter. Uppfattningar om vad som kan och inte kan göras
på grund av företagens erfarenheter delas mycket effektivt inom kluster och då en stark närhet finns. Uppsatsen försöker även argumentera för att rörelser som drivs för att skapa grundläggande inkomst, enbart, är underskattade i hög grad på grund av ”tyst kunskapsöverföring” (tacit knowledge) som byggs upp hos företagaren och det leder även till att de i deras närhet lär sig företagande principer och kanske kan ta klivet vidare. Uppsatsen försöker även visa att fysisk närhet till marknaden, kunder är viktig därför att kunderna
spenderar mindre på transport kostnader och har mer över till konsumtion vilket också innebär att utbudet
kan öka därför är kluster nära befolkning centra viktigt. I de kluster som skapats runt inkubations center så
är det viktigt att staten tar sitt ansvar för att se till att de företag som etablerats och kan klara att även ta sig
vidare och etablera sig utanför centret. (UTN, 2013)

7.2 Slutsatser
Kluster är viktigt för utveckling av företag. Även i ett område som Katutura där många av företagen är informella och eller mycket små så bidrar de positivt till kunskapskoncentrationer, innovation eller helt enkelt till
att människor skapar sig en inkomst för dagen som i sin tur genererar mer ekonomisk verksamhet. Nästan
alla former av närhet har en positiv inverkan på företagen men för att summera vad som uppsatsen har velat
visa på så är kontinuitet och tillit den viktigaste följden av närheterna. Där spelar de olika formarna av närhet en viktig roll då de alla på olika sätt bidra till företagens överlevnad och tillväxt. Den närhet som kan
tänkas vara mest positiv för företagen beroende på deras komplexitet är dock den geografiska, sociala och
kognitiva. Även om dessa närheter samtidigt kan vara begränsande också.
Studien har försökt beskriva vilka de stora klustren är, vad som gör dem unika och förutsättningarna inom de
kluster som finns i Katutura. Den har presenterat data som kan tänkas ge indikationer kring hur väl de olika
klustren utvecklas och har försökt att beskriva vilka närhetsfördelar som kan tänkas existera inom klustren.
De typiska klustren som kan definieras och placeras både i en klusterevolutionär ”skala” samt påvisas ha de
olika formerna av närhet. Wanaheda, Grenwell Matango och Red cross Centre har de viktiga former av geografisk, social, kognitiv, organisatorisk och institutionell som teoridelen identifierade. De övriga klustren har
även spelat en roll som jämförelse eller referenser men uppsatsen har koncentrerat sig på de kluster som
kunde tänkas representera ”typ” kluster.
Uppsatsen har försökt att applicera teoribildningar som oftast har tagits fram för att beskriva kluster och företagsförutsättningar inom ”välutvecklade ekonomier” detta har till viss del varit komplicerat då framförallt
31 Företagskluster och ”närhet” i Katutura, Namibia C-uppsats Kulturgeografi Umeå Universitet

det som kategoriseras som humankapital i form av kunskap oftast definieras som mer avancerad kunskap
inom ett visst fält. I uppsatsen har det argumenterats att även själva kunskapen att starta och driva företag är
en kunskap som måste odlas och föras vidare av de olika aktörerna på marknaden.

7.3 Sammanfattning
Syftet

Syftet med uppsatsen var att studera hur företagsutveckling ser ut i olika klusterbildningar som finns i Katutura. Detta har gjorts genom att använda lämpliga teorier såsom teorier om klusterutveckling och om former av närhet emellan entreprenörer. De olika klustren har presenterats och uppsatsen har försökt beskriva
de olika klustrens egenskaper samt presentera data som till viss del kan stödja dessa beskrivningar. Med
detta avses syftet ha varit uppnått.
När det gäller forskningsfrågorna så besvarades de på följande vis:

1.

Vilka är den typiska företagsklusterbildningen i Katutura, vad är unikt med dessa kluster och vad
lockar företagen dit?

Klustren består oftast av mycket likartade företag som konkurrerar hårt om samma marknad. De allra flesta
kluster har uppstått som ”naturliga” kluster runt etablerade företag. Det finns tydliga tecken på att teorier om
evolutionära processer stämmer bra överens med klustren i Katutura och att det finns en diversifierings process som drivs av konkurrensen inom klustren. Företagen lockas till klustren genom att vilja kopiera ett
lyckat koncept men drivs sedan vidare till andra företagsformer när marknaden mättas. Nästan samtliga
kluster har attraherat interventioner ifrån olika aktörer. Detta kan tänkas locka till sig flera företag till klustret. De flesta entreprenörerna i klustren känner att de behöver betydligt mera hjälp än vad de har fått. Det
som attraherar företagen till klustren kan till stor del vara de närhetsfördelar som existerar inom kluster och
att desto mer etablerat klustret är eller desto mer dynamiskt det är i form av diversifiering desto mer företag
och investeringar attraherar klustret.

2.

Hur ser utvecklingen ut i dessa kluster vad det gäller tillväxt, investeringar och diversifiering?

De flesta kluster följer en evolutionärprocess och data visar att ju mer utvecklat ett kluster är desto mer tillväxt och investeringar attraheras dit. Diversifiering följer oftast av ett klusters mognad.

3.

Vilka `närhets` och klusterfördelar existerar inom klustren?

De flesta klustren kan beskrivas innehålla olika former av närhetsfördelar och det verkar kunna vara så att
fler närhetsfördelar skapas med klustrens utveckling och mognad. Det som börjar som enbart en geografisk
närhet leder till en social närhet som skapar kognitiv närhet och organisatorisk närhet. De mer utvecklade
klustren kan sägas få en högre grad av institutionellnärhet när de attraherar externa aktörer.
Vidare studier och forsknings frågor.

Då den data som samlades in inte hade som syfte att titta i detalj på hur man samarbetar inom klustren så
skulle det vara mycket intressant att se på i detalj hur och om vad man kommunicerar i klustren.
Det skulle även vara intressant att titta på hur klustren interagerar sinsemellan och om kunskap och innovation hoppar emellan klustren. Detta skulle kunna göras genom att studera individuella företag och koncept.
Vilka är de som i sådana fall är de som mest effektivt för över kunskap emellan klustren? Är det arbetskraften eller kan de göras genom interventioner ifrån externa aktörer?
Det skulle även vara mycket intressant att studera om företagande i klustren påverkar integration mellan
olika etniska grupper och om det kan tänkas öka tilltron emellan dem. Denna studie kan påvisa att mer homogena områden har konstaterat en större vilja att investera men det är samtidigt så att de flesta områden
efter självständigheten blev uppblandade och kan därför inte sägas vara homogena och kanske klustren har
haft en positiv påverkan som går att dokumentera
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intervjuguide

Small Business Survey
Date

Enumerator

Questionnaire #

Introduction
Good day, I am………. from the Urban Trust of Namibia which works in local economic development. We
have been commissioned to conduct a survey of businesses in Katutura by the Ministry of Trade and Industry.
Would you mind answering a few questions?
The answers will be confidential and it will not be possible to identify your business in the report. However,
if you do not wish to give your name or the name of your business or answer any particular question, we
respect that but hope that you will answer all the other questions.

Contact details
Name of interviewee
Name of business ⃰
Activity of business ⃰
Erf
Location ⃰
GPS coordinate ⃰
⃰The information of the starred items (also in bold) is required for all the businesses seen while walking the
business node

General business information
MTI – Ministry of Trade and Industry
LA – Local Authority

Year formalised
Years in operation

MoF Tax – Ministry of Finance
Tax

Registered with which Ministries or Authorities? (All applicable)

MoF VAT - Ministry of Finance
VAT
SSC - Social Security Commission

Membership of which trade
groups? (All applicable)

NCCI – Namibia Chamber of
Commerce and Industry
NISO – Namibia Informal Sector Organisation
NSCA – Namibia Small Contractors Association
CIF – Construction Industry
Federation

MET – Ministry of Environment
and Tourism

Make a note of any other registrations or trade groups with which the business is registered or is a member:Operational resources in use
( all that are relevant)

Business

Owner

Box
Landline
Cell phone
Fax number
Email address
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Bank Account
Annual Accounts
Website
Do not tick if it is not in use

Form of enterprise
Form of enterprise
Sole proprietor
Partnership
Close Corporation
Company (Pty)
Other

( one)

Specify

Premises location
Premises
Home
In another person’s home or yard
On street
Purpose built privately rented
Purpose built privately owned
Market stalls (public)
Incubator centre (public)
Other

( one)

Describe

What are the premises built of?
Premises
Temporary – dismantled daily
Zinc Sheets
Permanent – brick or concrete
Other

( one)

Describe

Comments on premises:

Resource access
Access to
Electricity
Piped Water
Rubbish collection
Sewage
Police
Other

( all that apply)

Describe

Opening times
Premises
When there is something to sell
Part of each weekday
Every weekday
All the time

( one)
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End and beginning of the month
Other

Describe

Owner
Gender of owner (m or f)
Age of owner
Is the owner full time or part time in the business (ft or pt)
Highest education level of owner
Home language of owner
Number of businesses the owner has (including this)
Options
Age Range Education Levels
<30
<grade 10
30-39
grade 10 - 12
40-49
First degree
50-59
Higher degree
60+
Diploma

Number of employees (excluding the owner)
Full-time (3 days or more)

Now

Part-time (Less than 3 days)

3 years ago

Now

3 years ago

Occasional/causal/ seasonal

Now

3 years ago

Female(s)
Male(s)

Young employees (<25 years)
# of current employees that are less than 25 years old
Full time #

Part time #

Casual #

How far away from the enterprise are products/services sold?
Products/services sold

( the farthest one)

Locally/in town
In the administrative region
Outside the administrative region but inside Namibia
Internationally

Where do the business supplies come from?
Products/services sold
Locally/in town
In the administrative region
Outside the administrative region but inside Namibia
Internationally
Can be rough %ages but the four rows should add up to 100%
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%

Monthly business figures
Monthly sales income (band)

Band

1- N$0-N$9,999

4 - N$50,000-N$99,999

Monthly wages #

N$

2 - N$10,000-N$19,999

5 - N$100,000-N$199,999

3 - N$20,000-N$49,999
6 - >N$200,000
Monthly supplies #
N$
Monthly wages and monthly supplies should both be a number – an average is fine

How much invested in fixed assets (in premises, machinery, equipment, tools, furniture
and vehicles, etc.) in the last 12 months?
Investments last year

N$

Source of capital (at any time)
Business capital
Owner
Family of Owner
Friends of Owner
Built up from business
Cash Loans
Bank
Other

( all that apply)

Describe

Has the business taken up loan(s) during the last 12 months?
Loan(s)
Loan(s) (y or n)
Amount (N$)
Monthly interest (N$)

Investments in the business
Investments

(All that apply – 1 very unlikely : 5 very likely)
Last year This coming year

Premises
Vehicles
Equipment
Training
Other

Describe

Getting land or premises
Getting land or premises ( one)
Very difficult

Difficult

Neutral

Easy

Very Easy

Neutral

Good

Very Good

Attitude to current premises
Attitude to current premises ( one)
Very poor

Poor
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Physical environment
Physical environment (1: very poor –5: very good)
Customers nearby

Safe for customers

Clean

Cars safe

Businesses nearby are good for this
business

Things holding the business back
Holding the business back (1: biggest problem – 7: smallest problem)
Premises

Labour

Customers

Product

Loans

Supplies

Authorities

Comments on the biggest problem (problem numbered 1):
Comments on the second biggest problem (problem numbered 2):
Comments on the third biggest problem (problem numbered 3):
Any other comments on things holding the business back?

Business support in the last 12 months
Business support

Needing support?

From where?
(Name)

Got support?

Finance

Yes

No

Yes

No

Markets

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Technology
transfer
Purchasing
Sites and
mises
Training

pre-

Yes
No
Any other comments on business support?

From where? (Name)

Any other comments about running a business in your locality
Enumerator’s general comments about the quality and impression of the business

Where does the business recruit staff?
Where do you primarily recruit your staff?
Locally/in town
In the administrative region
Outside the administrative region but inside Namibia
Internationally

%

How do you recruit your staff?
How do you primarily recruit?
Through advertisement
Employment agencies
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%

Job seekers/ Ad hoc approach
Through business networks/ Head hunting

Where does your staff reside?
Where do your staff live

%

Katutura
Otjomuise
Khomasdal
Other suburbs

Transportation
How does your staff commute to work
Own vehicle
Taxi
Municipal busses
Company transportation

%

Staff retrenchment
The staff that have left your business normally…
Find work else where
Start their own business
Gets retrenched because of misconduct/ over-staffing
Move to other town

%

Quality of the skills of the employees
Which are the skills mostly lacking
What are the general level of the skills with your employees (rate one to
ten)
Do you provide training internally?
Do you provide training externally?
Would better skills impact your willingness to employ
Does lack of skills severely impact your productivity (turnover)

%

Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No

Social responsibility initiative
Social responsibility initiative
Would your business be willing to be part of mentorship programs (If
hosted by the Ministry of Trade and Industry(or similar well established
institution) and well marketed) for newly started entrepreneurs within your
sector

%

Yes

No

Relocation expansion of business
Have your ever considered relocating/expanding to suburbs
Never considered
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%

Would consider if suitable premises available
Would consider if proper market data available/ demand
Would consider if safety and services where up to standard
Enumerator’s general comments about the quality and impression of the business

Questions for potential business establishment and service delivery
Date

Enumerator

Questionnaire #

Location ⃰
GPS coordinate ⃰
Where do you currently get your basic services such as?
Where?
(Area)

Why? (please rate 1-4)
Availability

Cost

Quality

Other

Groceries
Clothes
Hair cutting
Entertainment
Education
Child care
Health care
Electricity/ airtime
Medication/ beauty
products
Cell phone repair
Computer, kitchen
utilities etc. repair
Vehicle services
Transport
What type of products/ services are you missing in your area?
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