
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertation No. 1465, 2013
Department of Computer and Information Science

Linköping University
SE-581 83 Linköping, Sweden

www.liu.se

20
13

Kommun och företag i samarbete för 
lokal utveckling – exemplet Finspång
Denna rapport handlar om strategier och insatser för lokal ekonomisk utveck-
ling och har fokus på hur det sker i samarbete mellan kommuner och stora 
företag. Utgångspunkten är Finspång, en kommun i norra utkanten av Öster- 
götland med 21 000 invånare. Studiens viktigaste källor är intervjuer med 
representanter för kommunal politik och förvaltning, företag och arbetsta-
gare samt för utbildning. Intervjuerna visar att kommunens kontakter med 
näringslivet har blivit allt mer omfattande och att företagen under senare tid 
tagit ett ökat ansvar och visat ett större intresse för att bidra till lokal utveck-
ling. Konkreta exempel på detta är gemensamma marknadsföringsinsatser av  
Finspång, arbete för att få till stånd en utbyggnad av väg 51 och nya byggnader 
för gymnasieskolorna. Utvecklingen av den samägda lokala gymnasiefriskolan 
– Curt Nicolin Gymnasiet – exemplifierar ett mer omfattande och långsiktigt 
samarbete mellan kommun och stora företag. Skolan har utvecklat en konkurrens-
mässig utbildning som attraherar ungdomar både i Finspång men även från 
andra kommuner.
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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva forskning av hög kommunstrategisk relevans. Vi arbetar med att åter-
föra nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa möten mellan 
kommunföreträdare och forskare. Vår målsättning är att utgöra ett nationellt 
kraftcentrum för strategisk kommunforskning, och att samtidigt fungera som 
en vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete. 

I den här rapporten har Brita Hermelin och Erik Edwardsson undersökt 
de strategier och insatser för lokal ekonomisk utveckling som utvecklas i sam-
arbete mellan kommuner och stora företag. Den studie som rapporten utgår 
ifrån är genomförd i Finspångs kommun. Samtidigt ingår studien i ett större 
sammanhang; i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet kommer CKS, i 
samarbete med forskarkollegor vid Universitetet i Bergen, och Stockholms 
Universitet att studera insatser för lokal ekonomisk utveckling i flera kommu-
ner i Sverige, Norge och Storbritannien. 

Studien i Finspång visar att mjuka utvecklingsfaktorer i form av nätverk, 
förtroende och socialt kapital är viktiga i en lokal kontext. Studien pekar också 
på att kommunala insatser för utveckling av social och fysisk infrastruktur kan 
vara verktyg för att stödja tillväxt, inte minst då dessa insatser också involverar 
näringslivet på orten. I rapporten lyfts samverkan för utbildning fram som en 
tydlig strategi för lokal ekonomisk utveckling. Det allra tydligaste exemplet i 
Finspång är utvecklingen av det av kommunen och företagen samägda Curt 
Nicolin Gymnasiet. 

Genom den här rapporten vill vi stimulera ett offentligt samtal om vad en 
kommun kan och bör göra för att främja lokal ekonomisk utveckling. I en tid 
när kapital och företag är ytterst lättrörliga, är en sådan diskussion av största 
vikt. 

Josefina Syssner
Föreståndare, Centrum för kommunstrategiska studier. 
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Sammanfattning
Den här rapporten handlar om strategier och insatser för lokal ekonomisk 
utveckling och har fokus på hur det sker i samarbeten mellan kommuner och 
stora företag. 

Rapportens empiriska exempel är Finspångs kommun som ligger i nor-
ra utkanten av Östergötlands län och har omkring 21 000 invånare. Denna 
kommun har en lång historia av stora industriföretag och ännu idag är syssel-
sättningen inom tillverkningsindustrin betydande. Studiens viktigaste källor 
är intervjuer med 17 olika representanter för kommunal politik och förvalt-
ning, företag och arbetstagare samt för utbildning.

Samarbeten i Finspång mellan kommunen och företagen, och med syf-
te att stärka den lokala utvecklingen, är i rapporten tematiserade i tre olika 
områden: nätverk, ortsutveckling och utbildning. Den första tematiken om 
nätverk tar upp frågan om ”mjuka faktorer” och omfattar förtroende mellan 
individer, aktörer och socialt kapital. I intervjuerna har begrepp som närhet, 
ortskänsla, bruksanda och Finspångsanda varit återkommande. Det beskrivs 
att kommunens kontakter med näringslivet har blivit allt mer omfattande och 
att kommunen fått breddat ansvar för att stödja näringslivsutveckling. Från 
kommunens håll uppfattas också att företagen under senare tid har visat ett 
ökat ansvar och intresse för orten. Detta intresse går utanför de strikt företags-
mässiga frågorna.

Den andra tematiken rör ortsutveckling. Detta handlar om hur kommu-
nala insatser för utveckling av social och fysisk infrastruktur, kultur och social 
sammanhållning samt platsmarknadsföring kan vara verktyg för att stödja till-
växt, och hur dessa insatser också involverar företag och näringsliv. Samverkan 
med näringslivet kan innebära ett värdefullt resurstillskott och även leda till 
att insatserna får ökad uppmärksamhet från företagens sida. Exempel på kon-
kreta samverkansprojekt från en senare period för att stödja ortsutveckling är 
gemensamma marknadsföringsinsatser av Finspång, arbete för att få till stånd 
en utbyggnad av väg 51 och nybyggnation för de lokala gymnasieskolorna. 

Den tredje tematiken handlar om samverkan för utbildning. Utvecklingen 
av Curt Nicolin Gymnasiet  – den av kommunen och företagen samägda lo-
kala gymnasiefriskolan – presenteras som ett ”flaggskeppsexempel” på ett mer 
omfattande och långsiktigt samarbete. Curt Nicolin Gymnasiets utveckling 
är ett exempel på hur omvandling och tradition kan integreras. Traditionen 
handlar om att industrin sedan långt tillbaka varit verksam inom utbildning, 
och skolans dominerande inriktning mot industri och teknik. Omvandlingen 
av gymnasiet rör moderna pedagogiska arbetssätt, nya samverkansformer och 
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breddad utbildning utanför teknikområdet. Breddningen inriktas på att starta 
ett vård- och omsorgsprogram. Skolan erbjuder konkurrensmässig utbildning 
som attraherar ungdomar till Finspång från ett vidare omland. 
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Inledning
Denna skrift är en delrapport av ett forskningsprojekt som har titeln ”Små 
kommuner och stora företag – betydelsen av kommunala strategier för re-
gional ekonomisk hållbarhet”. Syftet med forskningsprojektet är att studera 
kommuners insatser för ekonomisk hållbarhet och med fokus på hur detta 
sker i samarbete och interaktion med stora företag. Ekonomisk hållbarhet är 
ett begrepp som vuxit fram i samband med debatten om hållbart samhälle och 
är en dimension av hållbarhetstriangelns tre hörn och som omfattar ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. Inom projektet kommer ett antal fallstudier 
i Sverige, Norge och England att genomföras. I denna rapport presenteras ett 
av dessa fall, nämligen Finspångs kommun i Östergötlands län.

Begreppen hållbar ekonomisk utveckling, ekonomisk tillväxt och regional 
utveckling relaterar till överlappande diskussioner. Forskningen inom dessa 
fält har utvecklats i tät interaktion med den politiska diskussionen där tillväxt 
eller snarare det som uppfattas som bristande tillväxt har uppfattats som ett 
huvudproblem som hindrar en positiv samhällsutveckling. De senaste decen-
niernas strukturomvandling har åtföljts av strukturell och ökad arbetslöshet. 
I den politiska debatten framställs arbetslösheten som en av samtidens mest 
krävande samhällsutmaningar och i EUs vision ”Europa 2020” utgör en ökad 
och hög sysselsättningsgrad det första utvecklingsmålet. Genom att det finns 
ett samband mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning relaterar ekonomisk 
och social hållbarhet till varandra.

Samtidigt som diskussionen om ekonomisk hållbarhet, ekonomisk tillväxt 
och regional utveckling är mycket omfattande, finns det en tendens att den 
ändå i hög grad är koncentrerad till ett begränsat antal dominerande temati-
ker. Dessa handlar om urban dynamik och storstädernas roll som motorer för 
nationell tillväxt, regionala nätverk och aktörer (snarare än lokala), samt en-
treprenörskap och mindre företag i kunskaps och tjänstesektorer (jfr Herme-
lin 2011). Detta är utan tvekan viktiga frågor, men andra centrala faktorer för 
ekonomisk tillväxt har delvis hamnat i skuggan. Några sådana aspekter lyfter 
vi fram i forskningsprojektet ”Små kommuner och stora företag – betydelsen 
av kommunala strategier för regional ekonomisk hållbarhet”. För det första är 
det kommunen och den lokala nivån som är i fokus. För det andra är urvalet 
av geografiska platser sådana som ligger i regioner utanför de dominerande 
och starkast tillväxande urbana storstadsregionerna. Den tredje aspekten som 
vi specifikt lyfter fram är stora företag inom tillverkningsindustrin och dess 
roll för lokal ekonomisk utveckling.
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Ekonomisk hållbarhet och ekonomisk resiliens - forskningsfrågan
Den engelska titeln för forskningsprojektet som denna rapport är skriven 
inom innehåller formuleringen: regional economic resilience. Engelskans resi-
lience har lite olika betydelser på svenska beroende på sitt sammanhang och 
dessa omfattar motståndskraft, robusthet och elasticitet. Det engelska begrep-
pet economic resilience har använts också i svenska texter i samband med håll-
barhetsdiskussioner och avseende samhällens eller organisationers förmåga till 
återhämtning efter en chock eller mer långvarig och omfattande störning eller 
tillbakagång (Simmie och Martin 2010). 

Ekonomisk resiliens handlar inte om stabilitet eller att bevara. Intresset är 
istället att förstå och analysera förmåga till omvandling, omorganisation och 
omstrukturering så att ekonomisk dynamisk utveckling kan ske. Detta kan 
avse förmåga till omvandling av näringsliv och arbetsmarknad då en plats eller 
region drabbats av plötslig och mer omfattande förlust av företag och syssel-
sättning och också i samband med mer kontinuerligt och småskalig struk-
turomvandling. Diskussioner om ekonomisk resiliens har ett tidsperspektiv 
(Simmie och Martin 2010). 

Frågan om ekonomisk resiliens betraktas i denna rapport ur ett resursper-
spektiv. Resurser för ekonomisk tillväxt omfattar många olika element och här 
ingår olika tillgångar som naturtillgångar, realkapital, finansiellt kapital, ar-
betskraft och infrastruktur. Senare tids forskning har dessutom betonat bety-
delsen av ”mjuka” och mer subjektiva faktorer som sociala nätverk, kunskap, 
lokal attraktivitet, känsla av tillhörighet och traditioner av entreprenörskap. 
Resiliens- och resursperspektivet innebär att studien inte handlar om kom-
munernas förmåga att ”få företag att stanna”. Istället blir frågan inriktad mot 
hur samarbeten mellan stora företag och kommuner kan innebära att det stora 
företagets resurser kan förstärkas och också komma den lokala och regionala 
utvecklingen till del och att det i sin tur kan stödja det lokala näringslivets 
dynamik. 

Ur detta intresse för (1) ekonomisk resiliens, (2) resursfrågor, samt (3) 
samarbeten mellan stora företag och kommuner har följande forskningsfråga 
formulerats: Hur sker samarbeten mellan kommunen och företag för resursutveck-
ling som bidrar till lokal ekonomisk resiliens? De aktörer vi har satt i centrum är 
stora företag och små kommuner.

Stora företag i samhällsperspektiv
Tematiken om de stora företagens roll för lokal ekonomisk hållbarhet har 
tydliga kopplingar till den debatt som uppstod från mitten av 1970-talet i 
samband med storskaliga processer av avindustrialisering i mogna industrieko-
nomier och som Sverige är ett exempel på. Många kommuner i Sverige fick 
erfara omfattande industrinedläggningar. Det uppstod en debatt om ensidiga 
och sårbara industrikommuner och om skillnader mellan lokalt ägande och in-
ternationellt ägda eller ”fjärrstyrda” företag (Lundmark och Malmberg 1995). 
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Vågen av avindustrialisering och industrinedläggningar förstärkte koncentra-
tionen av ekonomiska verksamheter till storstadsregionerna och skillnaden i 
tillväxt och utvecklingsdynamik mellan dessa och mer perifera regioner för-
djupades (ex. Hudson 2000; Storper och Walker 1989). I detta projekt tar 
vi upp den centrala frågan från tidigare forskning och som handlar om de 
stora företagen – och som i de flesta fall är industriföretag – utifrån ett lokalt 
perspektiv. Vår huvudfråga berör emellertid inte dessa företags nedläggningar 
utan vi vill istället studera hur de stora företagen kan bidra till ekonomisk 
resiliens och ekonomisk hållbarhet genom lokala samarbeten och hur dessa 
kan innebära att resurser förstärks. Samarbeten kan samtidigt stödja de stora 
företagen och den lokala utvecklingen.

Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) företagsdatabas arbetade i Sverige 
år 2013 drygt 2,5 miljoner personer i företag med 100 anställda eller fler. 
Detta omfattar både privata och offentliga företag. Stora företag med mer än 
100 anställda motsvarade år 2013 drygt 60 procent av alla anställda i den pri-
vata sektorn. Enligt samma databas var drygt 60 procent av samtliga 500 000 
sysselsatta inom tillverkningsindustrin anställda på företag med 100 anställda 
eller fler. Stora företag är viktiga arbetsgivare även i andra näringar än tillverk-
ningsindustrin och detta är främst inom infrastruktursektorer inklusive kom-
munikation och transport samt inom finanssektorn.

I en kommun och i en region bidrar stora företag till ekonomisk hållbar-
het på olika sätt; de är arbetsgivare, kunder till lokala och mindre företag och 
dess anställda är konsumenter av lokal service. Små företag kan uppstå som 
avknoppningar från de stora företagen. Stora företag driver ofta forskning och 
utveckling och det är något som kan stärka kunskapsmiljön på en plats. Stora 
företag skiljer sig från små inte endast vad gäller kvantitet. Med ökande voly-
mer och skalfördelar uppstår resurser för att också verka som samhällsaktör i 
olika samarbeten.

Även om företag i första hand är ekonomiska aktörer betyder det inte att 
de är oberoende av eller isolerade från vidare samhällsfrågor och samhälls-
angelägenheter. Det råder ett komplext samband och ömsesidiga beroenden 
mellan företag och samhället i vidare bemärkelse. I den här studien är intresset 
riktat mot hur företag är samhällsaktörer och interagerar med den offentliga 
sektorn och ”samhället”. Denna aspekt av företagen diskuteras inom en rad 
olika tematiker i litteraturen och till dessa hör offentligt-privata nätverk och 
partnerskap, kollektivt entreprenörskap (ex. Bloomfield 2006; Rusten och 
Bryson 2010), lokal filantropi (Glückler och Ries 2012) och Corporate Social 
Responsibility (CSR) (Borglund et al. 2012; Matten och Moon, 2008). CSR 
kan översättas till svenska som företags samhällsansvar och handlar om före-
tagens etik och ansvar, exempelvis för hållbar social och ekologisk utveckling. 
Kollektivt entreprenörskap syftar på kollektivt agerande, till exempel när pri-
vata företag och offentliga aktörer arbetar tillsammans för att stärka den lokala 
infrastrukturen, välfärd eller andra samhälleliga förhållanden. 
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Med de senaste decenniernas tendenser av omdefinierade samhällsroller för 
den offentliga sektorn och företagen och fördjupade samarbeten över sektors-
gränser har forskare formulerat vad som kan beskrivas som en andra generatio-
nens modell för CSR och som går under benämningen creating shared values. 
Direktöversatt till svenska blir detta att företagen och samhället skapar ge-
mensamma värden. Detta beskrivs som en mer utvecklad och strategisk CSR 
och som integrerar samhälleliga aspekter i företagsstrategier. Utgångspunkten 
är att det råder nära och ömsesidiga förhållanden mellan ett företags konkur-
renskraft och hur väl det omgivande samhället fungerar (Porter och Kramer 
2011). Att skapa gemensamma samhälleliga värden (creating shared values) 
handlar om ömsesidighet och långsiktighet i relationer mellan företag och 
samhället och om hur företagets resurser gynnar samhällsutvecklingen och att 
detta i sin tur ger positiva effekter också för företagen. Den övergripande idén 
är att identifiera processer och samarbeten som handlar om ”vinna-vinna”.

Kommuners tillväxtpolitik
Enligt ovan handlar ekonomisk resiliens om förmåga till omvandling, om-
ställning och förnyelse. Näringspolitik från offentliga aktörers håll är en viktig 
förutsättning för detta. Denna politik förs på EU-nivå, nationell, regional 
och kommunal nivå. Även om det sedan mitten av 1990-talet skett en kon-
tinuerlig decentralisering av tillväxtpolitiken till regioner och kommuner har 
den nationella nivån (och i stor utsträckning via EU) alltjämt en huvudroll 
och definierar mycket av ramarna för detta område (Tillväxtanalys 2011). 
I utvecklingspolitiken betonas betydelsen av att beakta specifika lokala och 
regional förhållanden och förutsättningar och därmed betraktas den lokala 
aktören med lokal kännedom som bäst skickad att identifiera och utveckla 
relevanta insatser. 

Den kommunala nivån utvecklar politiska program och insatser för till-
växt. Från det kommunala perspektivet är hög sysselsättning hos befolkning-
en ett centralt mål, men anställningar behöver inte nödvändigtvis vara inom 
kommunens gränser. Att ha stora företag lokalt kräver olika former av kom-
munal service och kommunala insatser. Kommunerna kan sålunda ha varie-
rande motivation att verka för den lokala näringslivsutvecklingen (Persson 
2010). Vidare är det viktigt att beakta vilka möjligheter kommuner har att 
mobilisera resurser för att stärka de lokala förutsättningarna för förnyelse och 
omställning och därmed en ekonomisk resiliens. Flera forskare pekar på att 
det finns behov av mer studier inom detta fält (ex. Hassink 2010; MacKin-
non et al 2009) och det har också specifikt betonats att kommunala insatser 
för ekonomisk tillväxt är studerat i mindre omfattning (Tillväxtanalys 2011). 
Vi hoppas att denna rapport kan vara ett bidrag till att öka kunskapen om 
kommunal tillväxtpolitik och dess roll för ekonomisk resiliens och hållbarhet.
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Skalor – volym och geografi
Aktörer i centrum för denna studie är stora företag och små kommuner. Det 
betyder en specifik positionering vad gäller skala och i två bemärkelser. För 
det första vad gäller volym avseende kommunens och företagens storlek. För 
det andra handlar det om geografisk skala och relationer som uppstår i för-
hållandet mellan kommunens lokala och territoriella ansvar och företagets 
geografiskt utsträckta och globala marknad. 

För att börja med skala sett till volym har en liten kommun en mindre 
organisation och det har betydelse för möjligheten att mobilisera resurser för 
tillväxtpolitik. Det finns begränsade resurser för att arvodera politiker och 
kommunens näringslivsavdelning är bemannad med ett fåtal tjänstemän. En 
mindre miljö kan innebära att enskilda individer från politiken, kommunens 
förvaltning, näringslivet eller från andra sfärer i närsamhället får stort infly-
tande (Persson 2010). I den mindre orten och i det mindre samhället kan det 
utvecklas täta sociala nätverk. Detta kan vara en styrka då det mobilierar re-
surser och trygghet att fatta beslut inför framtiden och det kan även innebära 
tendenser av homogenisering av samhällsliv och inlåsningsprocesser. 

Det stora företaget har volymmässiga skalfördelar och en stor ekonomisk 
omsättning och det stora industriföretaget är ofta beroende av en väl utbyggd 
infrastruktur för transporter och service. Tillgång till attraktiva bostäder och 
boendemiljö för sina anställda kan bidra till möjligheten att rekrytera perso-
nal. Det betyder att sådana företag har resurser och även motiv till att vara 
samhällsaktör för att gynna den lokala utvecklingen (jfr resonemanget om 
”creating shared values” ovan) så att dess önskemål om tillgång till resurser 
kan tillfredsställas.

Vad gäller skala avseende geografi är kommunen en politisk organisation 
som i första hand har ansvar för ett avgränsat geografiskt territorium och den 
befolkning som bor i kommunen. Detta är i skarp kontrast till det stora fö-
retaget vars verksamhet sker i geografiskt vitt utsträckta nätverk och för en 
global marknad. Ekonomiska processer är inte begränsade till politiska ter-
ritorier. Marknader, kunder, samarbetspartners och ägare kan ofta finnas på 
långa avstånd och internationellt. För detta projekt är frågan om samarbeten 
och överenskommelser mellan den ”territoriella” kommunen och det ”icke-
territoriella” stora privata och ofta transnationella företaget i fokus. För sådana 
samarbeten är de fundamentalt olika målbilderna hos stora företag och små 
kommuner en stor utmaning. 

Även om den kommunala organisationen har ett territoriellt ansvar är 
kommuner på många olika sätt i hög grad integrerade i nätverk som sträcker 
sig utanför kommunens territorium. Relationen mellan, å ena sidan, lokala 
processer och, å andra sidan, interaktioner med aktörer utanför det egna ter-
ritoriet har uppmärksammats i forskningen som en central fråga för att förstå 
lokal och regional utveckling. Externa nätverk är betydelsefulla och de på-
verkar hur kunskap och andra resurser kan bli tillgängliga lokalt och det har 
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betydelse för förmåga till ekonomisk hållbarhet och resiliens (MacKinnon och 
Derickson 2012; Halkier et al 2012; Dahlström och James 2012). I samman-
hanget av den studie som presenteras i denna rapport är det viktigt att lyfta 
fram frågan om hur små kommuner kan vara proaktiva och uppnå positioner 
i externa relationer så att de externa kontakterna och samarbetena kan bidra 
till den lokala utvecklingen.
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Undersökningsdesign, metod och källor
Som nämndes inledningsvis ingår studien som redovisas i denna rapport i ett 
större projekt och som omfattar fallstudier i Sverige, Norge och England. Här 
diskuteras ett fall och som handlar om samarbeten i Finspång mellan kom-
mun och företag och hur detta kan påverka lokal utveckling av näringsliv och 
sysselsättning. 

Empiriska data kommer främst från samtal och intervjuer genomförda på 
plats i Finspång, under en period från hösten 2013 till våren 2014 (se käll-
förteckning). Dessutom har vi använt oss av olika typer av sekundärmaterial. 
Dessa är främst olika källor från Finspångs kommun (hemsida, översiktsplan 
och annat) och statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Vid urvalet av 
personer att intervjua har syftet varit att träffa representanter med olika er-
farenheter och perspektiv på politik, lokal utveckling samt näringslivs- och 
sysselsättningsutveckling i Finspång. Flertalet, men inte riktigt alla vi har kon-
taktat, har bedömt att de haft möjlighet att delta i intervjustudien. Vi har ut-
fört sammanlagt 17 intervjuer. Även om projektet fokuserar på relationer och 
samarbeten mellan kommuner och stora företag så har datainsamlingen varit 
lite bredare. Detta har bidragit till en förståelse av ett vidare sammanhang och 
ett stöd för att analysera huvudfrågan. 

Vi har valt att inte erbjuda våra respondenter full anonymitet. Detta är av 
olika anledningar. För det första undviker man gärna att anonymisera källor 
då det förhindrar möjligheter till granskning av forskningsresultat. För det 
andra är det vår bedömning att en anonymisering av respondenter hade be-
gränsat möjligheterna att beskriva detaljer från intervjustudien. Det beror på 
att vår avrapportering sker på svenska och en rapportserie som har spridning 
till många aktörer i regionen. Det hade varit svårt att bedöma i vilken grad 
läsare med god lokalkännedom skulle kunna identifiera även anonymiserade 
respondenters identitet och detta hade genererat stora etiska problem vad gäl-
ler vilket innehåll från intervjuerna som skulle kunna presenteras i rapporten. 

Valet att inte anonymisera respondenterna har högst sannolikt påverkat 
den information som intervjuerna har gett. Det är rimligt att anta att våra 
respondenter därmed i högre utsträckning undviker att framföra synpunk-
ter och erfarenheter som av dem bedöms som kontroversiella och känsliga. 
Forskningen är beroende av tillgång till primärkällor och att den som blir in-
tervjuad i ett forskningsprojekt kan vara trygg med att intervjudata behandlas 
med stor aktsamhet. Ett steg för att uppnå detta har varit att vi har skickat 
tillbaka intervjuutskrifterna till de intervjuade för att de ska få en möjlighet 
att korrigera. 
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Den information som vi fått genom intervjuer försöker vi i första hand tolka 
utifrån de erfarenheter och positioner som respondenterna representerar. Där-
för hänvisas information från intervjuerna till kategorier och inte till individer. 
Vi har kategoriserat intervjupersonerna i följande fyra grupper; (1) politik; (2) 
tjänstemän; (3) företag, näringsliv och arbetstagare; samt (4) utbildning och 
skola. Hänvisningar i texten till intervjustudien sker genom att ange ”inter-
vju” och kategori av respondenter. Vilka respondenter som ingår i respektive 
kategori framgår av källförteckningen. 

I samband med genomförandet av denna studie har vi också kunnat or-
ganisera ett seminarium på plats i Finspång. Detta var i november 2013 och 
då deltog några av de vi intervjuat och andra från Finspångs kommun och 
även från några andra kommuner i Östergötland. Alla kategorier som vi in-
tervjuat i studien  –  dvs. politiker, tjänstemän, representanter för företag och 
arbetsliv samt för utbildning – fanns representerade på seminariet. Vid detta 
tillfälle lämnades ett stort utrymme för diskussion och det utvecklades till ett 
värdefullt tillfälle att ta del av reflektioner på studiens preliminära resultat. 
Ungefär 20 personer inklusive projektets forskargrupp deltog. Anteckningar 
från seminariet är en källa som vi använt för rapporten.
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Finspång och industrin
Finspångs kommun ligger i norra utkanten av Östergötlands län. Finspång 
gränsar i norr till Hallsberg, Örebro, Vingåker och Katrineholms kommu-
ner. Övriga gränskommuner är inom Östergötland och omfattar Norrköping, 
Linköping och Motala. 

Sett till fördelningen av boende i kommunen och för år 2010 är huvud-
orten Finspång dominerande med knappt 14 000 personer. Det motsvarar 
2/3 av samtliga 21 000 kommuninvånare. Andra orter inom kommunen och 
med mer än 1 000 invånare är Lotorp-Butbro, Hällestad och Rejmyre-Hävla. 
Lotorp och Hällestad ligger nära Finspång och i kommunens södra delar och 
därmed nära de största kommunerna (Norrköping och Linköping) i Öst-
ergötland. Rejmyre har en lite mer perifer lokalisering i relation till urbana 
centra och har också jämförelsevis lite sämre befolkningsutveckling under de 
senaste decennierna (Översiktsplan 2011 för Finspång). Då vi fortsättningsvis 
i denna rapport diskuterar Finspång som plats är det i första hand samhäl-
let och tätorten Finspång som avses. Då vi diskuterar Finspång som aktör 
innebär det kommunen som organisation och med sin politik, administrativa 
funktioner och servicefunktioner. 

Finspång har en lång historia av industritillverkning och som sträcker sig 
flera sekler tillbaka. Redan under Gustav Vasas tid fanns här ett järnbruk. 
I slutet av 1500-talet tillverkades kanoner och kanonkulor. Från Louis De 
Geers tid på 1600-talet och ända fram till slutet av 1800-talet var Finspång en 
av de ledande bruksorterna i Sverige för tillverkning av kvalitetsjärn och ka-
noner. Kanontillverkningen i Finspång upphörde helt för cirka 100 år sedan 
(Slavnic 2006). Då flyttade också den sista brukspatronen ut ur det centralt 
belägna slottet i Finspång (Lagergren och Thörnquist 2006).

Finspång är ett av många samhällen som påverkades starkt av den moderna 
metall- och verkstadsindustrins utveckling under tidigt 1900-tal och storin-
dustriers tillväxt. Härmed skedde en övergång från bruksnäring till modern 
industri och med vilket samhället ändrades i grunden. Folkrörelser växte fram 
och dessa var inom de fackliga, politiska och kooperativa fälten och också 
inom idrott (Lagergren och Thörnquist 2006). Företagstillväxt, ortsutveckling 
och befolkningstillväxt följdes åt. För Finspång handlade det inledningsvis 
främst om två stora företag: Finspongs Metallverk som bearbetade koppar och 
aluminium samt verksstadsindustrin Svenska Turbin AB Ljungström (STAL). 
Dessa två företag bytte snart ägare och STAL köptes av ASEA. Finspongs 
Metallverk köptes av Svenska Metallverken. Den nya eran av storindustrier 
innebar att brukssamhällets personliga relationer ersattes med ett mer ano-
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nymt ägande och affärsmässiga relationer för anställningar (Lagergren och 
Thörnquist 2006). Det företag som idag drivs inom Siemens-koncernen var 
inom ASEA fram till 1988, ABB fram till 2000, Alstom fram till 2003 och 
har varit Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) sedan 2004 (Johnson 
2012, s. 248). 

Vid mitten av 1970-talet avbröts en mycket lång period av nästan obru-
ten expansion för näringslivet i Finspång. Sedan dess har andelen sysselsatta 
inom tillverkning minskat, även om denna än i dag är hög jämfört med andra 
kommuner i landet (Lagergren och Thörnquist 2006). Avtagen ekonomisk 
tillväxt har följts av befolkningsminskning. Under perioden 1970 till 2013 
har befolkningen minskat med knappt 4 000 personer och det motsvarar en 
minskning med 14 procent. Finspångs kommun med knappt 21 000 invånare 
är sett till sin befolkning nummer 116 i landet storleksmässigt (av totalt 290 
kommuner). Befolkningen är mindre än för medelkommunen i Sverige och 
som har knappt 33 000 invånare.

 Figur 1. Årlig befolkningsförändring i Finspångs kommun 1970-2013. 
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) Befolkningsstatistik. 

Figur 1 visar årlig befolkningsförändring under perioden 1970 till 2013. Un-
der mätperiodens dryga 40 år inträffade befolkningstillväxt endast vid ungefär 
tio tillfällen. Mot periodens slut sker en mer ihållande ökning över flera år och 
kommunens egen befolkningsprognos fram till 2020 antar att de senare årens 
stabilisering av invånarantalet ska fortsätta och med i princip oförändrade 
befolkningssiffor (Översiktsplan 2011 för Finspång). 

Om man istället ser till sysselsättningsförändring och förändringen under 
perioden 1990 till 2012 är bilden lite annorlunda. Diagrammet i Figur 2 illu-
strerar utvecklingen av förvärvarbetande dagbefolkning, dvs. sysselsättningen 
vid arbetsplatser lokaliserade i Finspång. Denna arbetskraft omfattar alla per-
soner som arbetar i Finspång; detta utgörs av de som bor lokalt och de som 
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pendlar in till kommunen för sitt arbete. Finspång är en inpendlarkommun 
med ett pendlingsnetto på knappt 650 personer för året 2012. Totalt pendlade 
knappt 3 000 personer in till Finspång. Det betyder att syselssättningsmöjlig-
heterna i Finspång är en regional tillgång också för angränsande kommuner. 
Inpendlingen är framförallt från Norrköping med knappt 2 000 personer och 
sedan följer Linköping (360 personer), Motala (149) och Söderköping (63). 
Det är samtidigt 2 300 personer som bor i Finspång och pendlar till andra 
kommuner för sitt arbete. Utpendling är främst till Norrköping (1 463 per-
soner) och även till Linköping (249), Katrineholm (113) och till Vingåker 
(109). På så sätt finns det täta relationer framförallt mellan Finspång och 
Norrköping (SCB Arbetsmarknad - Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik).

För den lokala arbetsmarknaden och framförallt för mindre kommuner 
är det vanligt att den egna kommunen är den största arbetsgivaren, något 
som emellertid inte är fallet i Finspång där Siemens (SIT) har fler anställda 
än vad kommunen har. I Finspång arbetade år 2012 knappt 2 200 personer i 
kommunal sektor (inklusive kommunala bolag). Den siffra vi har för anställ-
da vid Siemens och för tiden då intervjuer genomfördes för denna studie är  
2 800 anställda och till detta tillkommer ett antal visstidsinhyrda konsulter. 
De kommunalt anställda i Finspång motsvarar 21 procent av samtliga sys-
selsatta (förvärvsarbetande dagbefolkning), vilket är på samman nivå som ge-
nomsnittet men mindre än medianen för Sveriges kommuner och som är 25 
procent (SCB Arbetsmarknad - Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik).

I diagrammet (Figur 2) över sysselsättningen i Finspång är 1990 startåret. 
Detta år var inledningen till en av de djupaste ekonomiska kriserna i Sverige 
under efterkrigstiden och följdenligt inleds perioden med kraftiga minskning-
ar av sysselsättningen. Denna kraftiga tillbakagång ska således främst betrak-
tas som ett konjunkturfenomen. Figuren visar emellertid att perioden efter 
krisen har inneburit åtskilda utvecklingstendenser för tillverkningsindustrin 
och övriga näringar. Utvecklingen i Finspång har inneburit positiv tillväxt 
inom tillverkningsindustrin. Samtidigt motsvarar sysselsättningen inom öv-
riga näringar år 2012 endast knappt 90 procent av antalet sysselsatta i dessa 
näringar år 1990. Resultatet av dessa skilda utvecklingstendenser har innebu-
rit att andelen sysselsatta inom tillverkning har ökat under perioden. Inom 
mätperioden 1990 till 2012 var det högsta värdet för andelen sysselsatta inom 
tillverkningsindustrin för förvärvsarbetande dagbefolkning i Finspång så sent 
som år 2008 och då var andelen 48 procent. Detta är en hög andel i jämförelse 
med andra kommuner i landet. I jämförande perspektiv är tillverkningsindu-
strin i Finspång högst framgångsrik.
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Figur 2. Förvärvsarbetande dagbefolkning i Finspångs kommun 1990-2012. 
Index för tillverkningsindustri och övriga näringar, 1990=100. Andelen av för-
värvsarbetande dagbefolkning inom tillverkningsindustri. Källa: Statistiska Cen-

tralbyrån (SCB) Arbetsmarknad - Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. 

Nettoförändringen under mätperioden 1990 till 2012 vad gäller förvärvar-
betande dagbefolkning i Finspång är en tillbakagång med 460 sysselsatta, det 
motsvarar en minskning med 4 procent. År 2012 var det drygt 10 000 sys-
selsatta i Finspång varav nästan hälften inom tillverkning. Jämfört med andra 
kommuner i Sverige är det endast 25 stycken där antalet sysselsatta är högre 
och endast 6 stycken med en högre andel inom tillverkning än i Finspång. 

Tillverkningsindustrin i Finspång är emellertid inte någon homogen sek-
tor. Här finns högteknologisk verksamhet och även råvarubaserad basindu-
stri. Det senare är en sektor som strukturellt har svårt att driva verksamhet 
i Sverige då den är utsatt för kraftig priskonkurrens. Aurubis nedläggning 
under perioden för vår studie är rimlig att betrakta som ett symptom av sådan 
strukturomvandling och externa storskaliga processer. Aurubis är ett tysktägt 
smältverksbolag: ”Produktionen vid Aurubis i Finspång har handlat om gjut-
ning, valsning och skärning av tunna kopparband till fordons- och telekomin-
dustrin. Företaget omsatte förra året 1,6 miljarder svenska kronor och expor-
terade 96 procent av sin tillverkning till 71 länder” (Norrköpings Tidningar 
1 oktober 2013). Enligt rapportering i media berördes cirka 180 personer vid 
nedläggningen av Aurubis i Finspång. Ett fåtal av dessa blir ännu en tid kvar 
i anställning i Finspång. Detta är i samband med ett pilotprojekt för att ut-
veckla gjutteknik och ytterligare några personer är anställda en tidsbegränsad 
period för att flytta maskiner och sanera lokalerna (Norrköpings tidningar 1 
oktober 2013).

Det beskrevs i flera intervjuer för denna studie hur Aurubis har tagit ett 
stort ansvar för att stödja de anställda att få nya arbeten efter nedläggningen. 
Kommunen och Industriellt Utvecklingscentrum Öst (IUC Öst, en organisa-
tion som presenteras mer i detalj längre fram i denna rapport) har samarbe-
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tat och tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjudit stöd (intervju Politik; 
Tjänstemän). Även om det beskrivs att flera har fått nya anställningar och att 
det uppkommit nya företag i samband med Aurubis nedläggning har vi inte 
haft tillgång till detaljerade uppgifter om på vilket sätt de resurser som företa-
get lämnar efter sig i anläggningar och personal kommer andra verksamheter 
och den lokala utvecklingen till nytta. 

Siemens
Siemens är idag det dominerande industriföretaget i Finspång och enligt de 
uppgifter vi har kunnat ta del av framstår det som att Siemens expansion 
under det senaste decenniet är den huvudsakliga komponenten bakom till-
växtsiffrorna för tillverkningsindustrin i Finspång. Detta kan också bekräftas 
av en nyligen genomförd undersökning av Finspångs näringsliv för perioden 
2006 till 2011 (Grufman Reje 2013, opublicerad). Det fullständiga namnet är 
Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) och detta är ett högtekno-
logiskt industriföretag. I den här rapporten används omväxlande benämning-
arna SIT och Siemens för att benämna företaget i Finspång. 

SIT producerar, säljer, levererar, installerar och har service på industritur-
biner för en världsmarknad. Mer än 95 procent av försäljningen från SIT är 
för export. Siemens i Finspång är ett sektorbolag och en liten enhet sett till 
hela koncernen Siemens och ramarna avgörs utifrån koncernägandet. SITs 
position i koncernen förstärks genom positiva resultat och goda prestationer 
(intervju Företag). SIT i Finspång är vad man i forskningen har kallat ett 
fjärrstyrt bolag (via sin internationella koncerntillhörighet och internationella 
styrning). 

Siemens i Finspång har omkring 2 800 anställda och ungefär 2/3 av dessa 
är män. Andelen kvinnliga chefer är knappt en fjärdedel. Tjänstemännen på 
Siemens är 2 200 och här finns drygt 700 civilingenjörer och ett 30-tal per-
soner med forskarutbildning inom olika teknikspecialiteter. På verkstads- och 
metallsidan arbetar 500 personer och huvudsakligen med produktion av kärn-
komponenterna för en turbin; dvs. rotorer och skovlar. Dessa arbeten är av-
ancerade och de kräver en lång upplärningstid: ”Det är ständigt nya tekniker 
som kommer in. Är man hungrig och vill utvecklas, har man möjligheter” 
(intervju Företag). 

Utöver den anställda personalen hyrs konsulter in under perioder av hög 
arbetsbelastning och för specifika kompetenser. Antalet inhyrda konsulter är 
konjunkturberoende. Siemens är en attraktiv arbetsgivare och som kan er-
bjuda fördelaktiga villkor för sina anställda och det märks genom att företaget 
har många inpendlare och en låg personalomsättning (intervju Företag).

Att Siemens är ett internationellt företag med kunder och samarbeten över 
hela världen påverkar arbetet. Kunderna ställer höga krav på kvalitet. Kunds-
upport måste ske inom korta tidsramar och personal finns på plats på Siemens 
många timmar om dygnet. Inom produktionen har man kontakter med Sie-
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mens andra anläggningar, omfattande de i England, Tyskland och Holland. 
Det finns olika nationaliteter bland dem som jobbar på Siemens i Finspång 
och det finns inga krav på att personalen ska kunna tala svenska. Dessutom 
har SIT ungefär 350 anställda och som har sitt arbete förlagt på olika platser i 
världen, ute hos kunderna (intervju Företag).
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Samarbeten i Finspång för lokal tillväxt
I det följande avsnittet beskrivs den fallstudie som genomförts för att un-
dersöka samarbeten i Finspång mellan kommunen och företagen med syfte 
att stärka den lokala utvecklingen, ekonomisk hållbarhet och tillväxt. Denna 
beskrivning är tematiserad i följande tre områden: nätverk; ortsutveckling; 
samt utbildning och kompetens. Nätverk handlar om relationer och kontak-
ter mellan olika aktörer och verksamheter i Finspång och som hanterar olika 
frågor och resurser. Ortsutveckling omfattar resursutveckling lokalt och som 
har betydelse för en positiv lokal utveckling. Detta berör fysisk infrastruktur, 
bostäder och livsmiljö mer generellt. Det tredje temat, slutligen, är om utbild-
ning och kompetens, och som är element som är helt grundläggande både för 
individer och platser för framgångsrik utveckling. Var och en av dessa teman 
inleds med en bakgrund från tidigare studier och för att sedan mer konkret 
diskuteras med koppling till utvecklingen och samarbeten i Finspång. 

Nätverk; informella och formella
Forskning om lokal och regional tillväxt leder ofta in på frågan om olika for-
mer av nätverk. Detta omfattar studier om ekonomiska kluster av företag och 
om partnerskap mellan offentlig och privat sektor samt om socialt kapital 
mellan individer. Det kan handla om nätverk som är institutionaliserade och 
formella och om sådana som är mer informella.

Relationer i nätverk kan utveckla vad som kan kallas ”mjuka faktorer” och 
resurser och som diskuterades i inledningen ovan om ekonomisk hållbarhet. 
Mjuka faktorer omfattar normer och konventioner (Amin 2001). Dessa kan 
utvecklas utifrån det som har kallats för ”institutionell täthet” (MacKinnon 
2009) och som syftar på den lokala tätheten av organisationer och samarbe-
ten. Genom en analys av Tillväxtanalys (2011) vad gäller relationen mellan 
lokalt socialt kapital och lokal tillväxt och med data för 26 kommuner finner 
man ett svagt positivt samband och som ska tolkas med försiktighet. Det är 
ett litet urval kommuner och dessutom finns de anledning att fundera över 
sambanens ”riktning” och ”om tilliten är en förutsättning för tillväxt, eller 
tvärtom” (Tillväxtanalys 2011, s. 34).

Nätverk kan vara lokala och de kan även integrera aktörer på långa geo-
grafiska avstånd. Ovan diskuterades hur relationer sträcker sig över kommun-
gränser. Detta är tydligt för Finspång genom exempelvis de internationella 
företagens styrning och försäljning samt pendling och arbetskraftsflöden över 
kommungränsen. Utvecklingen av stora företag som SIT och med sin lokali-
sering i Finspång har betydelse för den ekonomiska utvecklingen långt utanför 
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kommungränsen. Därmed blir det en intressant fråga hur ansvarsfördelningen 
för näringslivsutveckling ser ut mellan kommuner och politiska organisatio-
ner på högre skalnivåer (omfattande regionen, staten och EU). Detta är extra 
angeläget från den mindre kommunens perspektiv och med begränsade resur-
ser för att interagera med företag och allokera resurser för tillväxtpolitik.

I en tidigare genomförd studie med intervjuer i Finspång diskuterades an-
svarsfördelningen mellan kommunen och regionen för näringslivsfrågor och 
då var de kommunala aktörerna kluvna till näringspolitiken på regional nivån 
med mer skeptisk hållning från politiker än från tjänstemän. Näringslivsan-
svariga tjänstemän har relationer med andra kommuner och samarbetet med 
Norrköping uppfattades som extra viktigt (Persson 2010). Enligt samma stu-
die var representanter för företagen mer fokuserade på den lokala nivån än den 
regionala och något som indikerar att direkta och personliga kontakter mellan 
företag och kommunen är viktiga. Den kommunala kontakten kan emellertid 
också få en inte helt okomplicerad roll i relation till det lokala näringslivet 
och som både inrymmer förväntningar på personliga möten och att samtidigt 
representera en offentlig och politikstyrd myndighet och organisation (Pers-
son 2010). 

Socialt kapital är ett begrepp för det som benämndes mjuka faktorer ovan 
och det handlar om förtroende, identitet och engagemang som uppstår ge-
nom relationer mellan människor. Det finns många studier om hur det sociala 
kapitalet förstärks genom geografisk närhet och interaktion i lokala miljöer 
(MacKinnon 2009). Utifrån ett intresse för det sociala kapitalet och med hän-
syn till företagsutveckling har den ekonomiska sociologin utvecklat begreppet 
förtroendekapital (the economy of trust) som studerar hur detta är en resurs 
för att stödja näringslivsutveckling och entreprenörskap (Berggren och Brulin 
2006). Socialt kapital har också beskrivits som ett tvåeggat svärd (Pikhala et al. 
2007) och som å ena sidan skapar stabilitet och förtroende som stärker förut-
sättningarna för att våga fatta beslut om investeringar och framtida projekt. Å 
andra sidan kan socialt kapital också vara en faktor som leder till likriktning, 
inlåsningar och begränsningar och som hindrar att nya relationer uppstår och 
att nya idéer för förnyelse och dynamik utvecklas (Hermelin 2014). Processer 
av inlåsningar kan förstärkas om miljöer är homogena. I små regioner finns 
färre aktörer och färre möjliga konstellationer. Finspång är en liten kommun 
och en viktig fråga för analysen i den här rapporten handlar om relationer 
mellan, å ena sidan, socialt kapital och utveckling av förtroende för att fatta 
beslut om framtida projekt samt, å andra sidan, om likriktande processer som 
kan leda till inlåsningar och förhindra förnyelse.

Nätverk för lokal mobilisering
I vår studie i Finspång har vi frågat om nätverk och intrycket är att det rå-
der en bred samstämmighet om att personliga kontakter och lokala nätverk 
är viktiga för att samarbete och samverkan ska kunna ske. I arbetet med att 
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stärka Finspång pekar flera respondenter på behovet av förtroende och att 
”det händer inget innan man lär känna varandra”. Från kommunperspektiv 
har man erfarenhet av att företagen vill veta att kommunen är intresserade av 
att det går bra och att företagen är sedda av kommunen. Genom detta kan ett 
förtroende skapas och det stärker förutsättningar för såväl företagsutveckling 
som nyföretagande (intervju Tjänstemän). 

Flera av de intervjuade visar ett engagemang i frågan om betydelsen av 
boendeort – om man bor i Finspång eller inte – och hur det påverkar möjlig-
heten att verka för utvecklingen i Finspång. Synpunkterna var lite olika. En 
återkommande uppfattning är att samarbetsklimatet och snabba beslutsvägar 
gynnas om aktörer bor lokalt. Lite mer indirekt kommenteras den här frågan 
genom hur det goda samarbetsklimatet i Finspång förstärks genom att per-
soner oplanerat och i vardagen kan ”springa på varandra”. Andra pekade på 
fördelar med att inte bo på orten, samtidigt som det emellertid kan utgöra 
ett hinder för att bli uppfattad som delaktig. Ytterligare en ståndpunkt var att 
betona kompetens som det viktigaste då medarbetare rekryteras till kommu-
nen. Då får boendeort vara en sekundär fråga. Samtidigt som respondenterna 
pekat på fördelar av närhet och lokal närvaro har även närhetens nackdelar 
belysts. Nära och personliga relationer mellan kommun och företag kan stå i 
konflikt till förtroende för kommunen som en myndighet. Det framhålls som 
viktigt att kontakterna är hållbara också om det sker ett politiskt skifte, och att 
beslut ska vara formella och ”genomskinliga” – det ska finnas en transparens 
(intervju Politik; Tjänstemän).

I intervjuerna har begrepp som närhet, ortskänsla, bruksanda och Fin-
spångsanda varit återkommande. Finspång beskrivs som en ”bruksmiljö”. Det 
beskrivs även att Finspång kan delas upp i två världar; där den ena är modern 
och den andra är traditionell. Även om det kan vara så att många känner sig 
delaktiga i föreställningar förknippade med bruksmiljö innebär upplevelser 
av ett homogent ”vi” också processer av uteslutning. Detta beskrivs som att 
vara ”lite bortglömda” och ”hamna i marginalen” eller att man bör göra åt-
skillnad mellan känslor och förnuft, och underförstått att känslor får spela en 
allt för stor roll (intervju Tjänstemän; Utbildning; Företag). En reflektion vid 
seminariet (november 2013) var att Finspång (primärt med hänvisning till 
kommunen) har en stark tradition av att arbeta lokalt och att man står inför 
en utmaning att utveckla sina externa kontakter med nationella organisatio-
ner och också inom EU-sammanhang. Det betyder emellertid inte att sådana 
kontakter inte alls finns idag (intervju Politik; Tjänstemän). 

Det beskrivs att kommunens kontakter med näringslivet har blivit allt 
mer tidskrävande och att kommunen fått breddat ansvar inom detta fält. Nä-
ringslivsfrågor är en kombination av politik och förvaltning. För det senare är 
fysisk planering centralt och kommer att diskuteras mer under rubriken orts-
utveckling nedan. I Finspång har resurser avsatts för att två tjänstemän ska ha 
utrymme för att arbeta med näringslivsfrågor. Mer tid används för interaktion 
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med de små och medelstora företagen än med de stora. Samarbeten sker också 
ofta genom lokala representanter för intresseorganisationer som Företagarna, 
LRF och Svensk handel (intervju Politik; Tjänstemän). 

Företagen betraktas från kommunens sida som viktiga samhällsaktörer. 
Samarbetet mellan kommun och näringsliv har utvecklats från att det, enligt 
en kommunrepresentant, nästan funnits en känsla av att företagen ville ”tala 
om hur kommunen skulle agera” till att de båda nu gemensamt samarbetar. 
Kommunen och näringslivet ”drar åt samma håll” och samtalen uppfattas 
som mer jämlika. Samtidigt beskriver intervjusamtalen en stor respekt för or-
tens stora och internationella företag. Över lag berättar respondenter att det 
råder en form av ”konsensuskultur mellan företag och politiken”, där den 
politiska ledningen i kommunen är medveten om vikten av att få företag att 
trivas i kommunen. Näringslivet och kommunen har en gemensam syn på 
bygdens framtid och båda parter gynnas om det går bra för Finspång (intervju 
Politik; Tjänstemän; Utbildning). 

Bedömningen är också att det är stor skillnad mellan lokalt eller utländskt 
ägande och där det lokala ägandet ger större sannolikhet för lokalt engage-
mang. De är samtidigt så att de lokala cheferna för enheter i internationella 
koncerner visar betydande lokalt samhällsengagemang och samhällsansvar. 
Från kommunens håll uppfattas att företagen under senare tid har tagit ett 
ökande ansvar för orten. Detta visade ansvar går utanför de strikt företagsmäs-
siga frågorna (intervju Politik; Tjänstemän).

Denna beskrivna förändring av växande visat ansvar från företagens sida är 
intressant i relation till vad som kan kallas första och andra generationen av 
CSR och som handlar om hur företagens engagemang har utvecklast från mer 
etiska aspekter till att företagen integrerar samhällssamverkan i sin strategi. 
Den andra generationens CSR och som beskrivs ovan under benämningen 
shared social values innebär sålunda konkreta vinna-vinna strategier. För ett 
hållbart samarbete krävs att alla parter känner att man får del av positiva ef-
fekter av samverkan (Intervju Utbildning).

Näringslivrådet
I Finspång finns ett rådgivande näringslivsråd sedan 20 år tillbaka. Sådana 
organisationer är relativt vanligt förekommande och främst i mindre kommu-
ner (Persson 2010). Näringslivsrådet i Finspång omfattar kommunpolitiskt 
förtroendevalda och ledamöter från det lokala näringslivet. Ledamöter från 
näringslivet är i majoritet. Vidare är även kommundirektören (eller av denne 
utsedd tjänsteman) medlem i rådet. Näringslivet ska inneha ordförandeposten 
och ordföranden är den som årligen rapporterar till kommunstyrelsen. Rådet 
är rådgivare till kommunstyrelsen i Finspång och förväntas driva idéer som 
kan stödja företagande, nyföretagande och stärka företagsetablering på orten. 
Rådet träffas omkring sex gånger per år (Finspångs kommun, hemsida; inter-
vju Tjänstemän). 
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I genomförda intervjuer beskrivs näringslivsrådet som en viktig arena för att 
diskutera frågor om Finspång. Rådets sammansättning innebär att represen-
tanter för politiken, förvaltningen och företagen kan samlas och diskutera frå-
gor som rör Finspång. Genom detta kommer politiken och näringslivet nära 
varandra. Det beskrivs att samtalen genom näringslivsrådet över tiden har 
ändrat karaktär mot att i större omfattning behandla frågor om utveckling. 

Idén om utvecklingsprojektet Energiriket har utvecklats genom närings-
livsrådets arbete. Energiriket är en vision som bygger på samarbete mellan 
kommunen och näringslivet och ett bidrag till att bygga framtidens Finspång. 
Energiriket är en modern beskrivning om Finspång och en utveckling av ”en 
annan självförståelse om vilka vi är”. Energirikets visioner med sikte mot 
2015 är att vara etablerat i Sverige och känt för kompetens, produktion och 
nätverkanden inom energi- och miljöteknik. Målen omfattar nyetableringar, 
stärkandet av befintliga företag och etablering av varumärket Energiriket (En-
ergiriket hemsida; intervju Politik; Tjänstemän). 

Energiriket är också ett projekt för att involvera en bredd av aktörer för 
lokal utveckling i Finspång. Diversifierat näringsliv är ett uttalat mål i Över-
siktsplan 2011 för Finspång. Ett viktigt motiv till detta är att skapa arbets-
marknad för olika grupper och där ungdomar och kvinnor specifikt lyfts fram. 
Ungdomsarbetslösheten är hög i Finspång och ett mer diversifierat näringsliv 
kan ge fler arbetstillfällen och därmed stärka den sociala hållbarheten. Antalet 
företag växer långsamt i Finspång (Grufman Reje 2013, opublicerad; intervju 
Politik; Utbildning).

Sammanfattningsvis och utifrån ovan diskussion om nätverk i Finspång 
beskrivs ett etablerat och historiskt framväxt socialt kapital och ett förtroende 
som är en resurs för att individer och organisationer ska våga fatta strategiska 
beslut inför framtiden. Å andra sidan kan ett sådant historiskt framväxt socialt 
kapital förlora relevans då de samhälleliga förutsättningarna och förhållanden 
ändras och det krävs mer djupgående förnyelse. Omvandling och förnyelse 
kan gynnas av att man stödjer öppenhet till att integrera det som uppfattas 
som främmande. Energiriket kan betraktas som en insats för att skapa om-
vandling på grunden av ett historiskt framväxt lokalt kapital, där kapital har 
en vid betydelse och omfattar både ”mjuka/sociala” och ”hårda/ekonomiska/
fysiska” tillgångar. Detta kan uppfattas som ett stöd till att utforma insatser 
för att skapa det som uttrycks som ”en moderniserad bruksort” (intervju Ut-
bildning). 

Ortsutveckling 
En diskussion om tillväxtpolitik ur ett kommunalt perspektiv gör att delvis 
andra frågor får tyngd, jämfört om denna fråga tas upp från regionalt per-
spektiv, exempelvis. Det är naturligt att näringslivsutvecklingsstrategier på 
den lokala nivån utvecklas inom fält där den kommunala nivån har mandat 
och resurser att verka. Kommuner har ett omfattande ansvar och inflytande 
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över den sociala infrastrukturen och som omfattar barnomsorg, hälsovård, 
utbildning och kultur. Kommunen har även ansvar för fysisk infrastruktur 
och fysisk planering för vägar, energi, vatten och avlopp, infrastruktur för IT 
och markanvändning. Detta har betydelse för hur bostäder kan planeras och 
byggas. I dagens diskurser om platskonkurrens har dessutom frågor om mark-
nadsföring och utveckling av visioner vuxit fram som viktiga delar av den lo-
kala tillväxtpolitiken (Syssner 2012). Platsmarknadsföring riktar sig både mot 
den egna befolkningen och näringslivet för att stödja sammanhållning och 
lokalt engagemang och externt för att attrahera inflyttare och investeringar.

Tematiken i detta avsnitt handlar om hur de kommunala insatserna inom 
social och fysisk infrastruktur; kultur och social sammanhållning samt plats-
marknadsföring kan vara verktyg för att stödja tillväxt och hur dessa utveck-
las i kommunen i interaktion med företag och näringsliv. Detta har vi kallat 
ortsutveckling.

Sammanhållning och platsmarknadsföring
I Finspång används begreppet tillväxt i ett brett perspektiv. I detta ingår frå-
gor om kultur, fritid och marknadsföring. I kommunens samarbeten med 
företagen arbetar man integrerat med tillväxt och ortsutveckling: ”Vi jobbar 
för orten och inte för näringslivet. Men i många fall är det samma sak”. Sam-
tal i intervjuerna tar upp frågan om platsmarknadsföring. Det är viktigt att 
sprida bilden av Finspång som en attraktiv plats att bo på och på det sät-
tet stödja företagens möjligheter att attrahera och rekrytera den arbetskraft 
de efterfrågar. Kommunen och företagen har åkt på mässor tillsammans och 
gjort marknadsföringskampanjer riktade mot utflyttade ”Finspångare”. Lokal 
arbetskrafsförsörjning är en förutsättning för att företag kan finnas och verka 
och det är också en bakgrund till att företagen ställer sig positiva till att delta i 
samarbeten med kommunen för att stödja ortsutveckling. Ortsutveckling kan 
bidra till att anställda får en rikare fritid och till att attrahera arbetskraft att 
bosätta sig i Finspång (intervju Politik; Tjänstemän; Företag).

Siemens i Finspång är partners i olika typer av evenemang och för så-
dana som kan dra till sig positiv uppmärksamhet till kommunen och ”för 
att det ska hända något på orten”. Kommunen och företagen har anordnat 
konserter och andra evenemang i slottsparken. Detta ger en mer positiv känsla 
för platsen Finspång bland de anställda och andra. Sådana evenemang kräver 
emellertid lokala initiativtagare och ”eldsjälar” och kan vara sårbarbart för hur 
individer tar initiativ. Kulturen kan bidra till att göra Finspång synligt. För-
eningslivet och fritidssektorn i Finspång är levande och den har en stor bredd 
med mycket idrott (intervju Tjänstemän; Företag).

Infrastruktur, service och fysisk planering
För en dynamisk arbetsmarknad och näringslivsutveckling finns behov av bra 
pendlingsmöjligheter och infrastruktur för personresor. Infrastruktur behövs 
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även för företagens transporter. Det är ett resonemang som återkommer i flera 
av våra intervjuer. Kommunen och företagen i Finspång har samverkat för att 
få till stånd en utbyggnad av väg 51 för sträckan Norrköping till Finspång. 
Siemens var starkt engagerat då företaget har ett behov av bred väg för att 
kunna transportera turbiner till hamnen i Norrköping. En kommunrepre-
sentant beskriver denna process enligt följande, ”Väg 51 är en produkt av att 
vi jobbade tillsammans med Siemens och lyckades lösa något som var kritiskt 
för Siemens”. Utbyggnaden av väg 51 var för gemensam nytta och för vilken 
man både samverkade och arbetade för som självständiga aktörer från företa-
gen respektive kommunens sida (intervju Politik; Tjänstemän). Företagen har 
naturligtvis andra samhällskontakter än med kommunen och för sådana om-
råden som ligger utanför kommunens ansvar. Exempelvis har Siemens egna 
kontakter med Östgötatrafiken (med ansvar för kollektivtrafiken i Östergöt-
land) för att skapa bra förutsättningar för sina anställda att pendla till arbetet 
(intervju Politik). Genom att skapa förutsättningar för sina anställda att ta 
sig till och från jobbet blir det också lättare att rekrytera personal som bor 
på andra orter än Finspång. Siemens är beroende av boendemöjligheter och 
service också för tillfälligt anlitade konsulter och experter. Då är lokal tillgång 
till hyreslägenheter viktigt (intervju Företag).

Detaljplaner och bygglov för företagens anläggningar och kontor och för 
tomter för boende är kommunens ansvar. Det stora antalet inpendlare till 
kommunen är en möjlig rekryteringsbas för att öka boendet i Finspång. För 
att vara attraktiv för denna grupp kan man detaljplanera för ett utbud av tom-
ter och bostäder. ”Leva, verka och bo i Finspång” var namnet på en tidigare 
kampanj och som handlade om att utveckla bra boende och positiv attityd till 
att bo i Finspång. Från företagssidan är erfarenheten att de (naturligtvis) inte 
alltid får kommunen att planera för tomter och bostäder så som man önskar. 
Samtidigt som det betonas att man vet att man kan komma i kontakt och 
kommunicera på ett bra sätt. I den gällande Översiktsplanen för Finspång 
(2011) finns LIS-områden definierade. LIS stå för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (intervju Politik; Tjänstemän; Företag). Det kvarstår emel-
lertid hinder för att bygga nya bostäder på attraktiva lägen och som ligger 
utanför kommunens direkta inflytandesfär. Dessa handlar om höga kostnader 
för att bygga småhus i relation till det marknadsvärde ett sådant hus har i Fin-
spång. Vidare är den obalanserade arbetsmarknaden i Finspång – där många 
av de mer kvalificerade arbetena är inom ingenjörsområdet – ett hinder för 
att tvåförsörjarhushåll ska välja att bosätta sig här. Diversifierat näringsliv och 
diversifierad arbetsmarknad är en viktig tillgång för att attrahera inflyttare 
(intervju Politik). 

Det har genomförts kommunala satsningar på lokala gemensamhetsan-
läggningar, där byggandet av Arena Grosvad är ett sådant exempel. Arena 
Grosvad är en multiarena med simhall, träningsanläggningar, bowling och 
restauranger och som var färdigbyggd 2009. Detta var ett kostsamt bygge. 
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Arenan beskrivs som en del i kommunens framtidsarbete och kopplar till frå-
gor som diskuterades ovan om marknadsföring och sammanhållning. Arena 
Grosvad beskrivs av en kommunrepresentant som ”ett besöksmål att bli känt 
för” och som sätter Finspång på kartan och tillgången till simhallen sprider 
positiva känslor kring orten (intervju Tjänstemän). Arena Grosvad är också en 
plats för olika evenemang som kan stödja den lokala sammanhållningen. Ett 
exempel av många evenemang och aktiviteter vid Arena Grosvad sker i mars 
innevarande år och då Finspångs Innebandyklubb inbjuder alla anställda på 
Siemens och deras familjer till en dag med aktiviteter för barn och en inne-
bandyturnering (information från Finspångs innebandyklubbs hemsida). 

Ett annat exempel på fysiska anläggningar och som kan bidra till att stärka 
attraktivet och sammanhållning i Finspång är arbetet med stationsområdet. 
Här har det under perioden för denna studie skett byggnation av hus för de 
lokala gymnasieskolorna. Kommunens ambition för stationsområdet är att 
skapa en besöks- och mötespunkt med ett utbildnings- och kulturcentrum. 
Biblioteket är en viktig del (intervju Tjänstemän). Här kommer den sam-
ägda (med kommun och företag) gymnasieskolan Curt Nicolin Gymnasiet att 
flytta in (denna skola beskriv mer i detalj nedan).

Visioner och planer för centrumutveckling är något som tas upp i intervju-
erna och om det önskvärda att försöka ”återbefolka centrum”. I det inledande 
kapitlet till Översiktsplan 2011 för Finspång anges ett av de främst priorite-
rade målen vara att: ”[u]tveckla stadsmiljön i Finspång genom att utveckla 
stadens centrum till en attraktiv mötesplats som erbjuder ett bra handels och 
serviceutbud, nöjen, kultur och upplevelser” (s. 12). Det finns ett brett utbud 
av lunchrestauranger och som är en viktig service till de som arbetar i Fin-
spång. Däremot är det inte mycket öppet på kvällstid och från kommunens 
sida vill man utveckla funktioner och service också för boende i Finspång och 
omfattande nytt vårdcentrum och att utveckla kulturhuset (intervju Politik; 
Tjänstemän). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kommunen har ansvar och 
inflytande över många områden som är viktiga för det som vi här har temati-
serat till ortsutveckling. Detta omfattar visionsbyggande, lokala evenemang, 
fysiska byggnationer av gemsamhetsanläggningar och detaljplaner för tomter 
och bostadsplanering. Den mer glest befolkade kommunen har fördelen med 
att ha tillgång till utrymme och man kan erbjuda mark till företag som vill 
etablera sig eller växa. Samtidigt är kommunens resurser begränsade och sam-
verkan med näringslivet kan innebära värdefullt resurstillskott och också att 
insatserna kan få ökad uppmärksamhet från företagens sida. Inom detta fält 
finns det naturligtvis också dilemman som grundar sig i olika logiker som 
finns i en politisk organisation jämfört med ett vinstdrivande globalt företag. 
Dessa kan exempelvis handla om konflikter mellan att värna strandskydd och 
att planera för attraktivt boende vid vatten; eller att stödja företagsamhet som 
leder till ökade transporter och målet om hållbar ekologisk utveckling. 
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Utbildning och kompetens
Påståendet om att den ekonomiska tillväxten i avancerade ekonomier som 
Sverige är beroende av utbildning av hög kvalitet råder det stor enighet om. I 
dagens kunskapsintensiva samhälle är kunskap under ständig utveckling och 
det finns ett kontinuerligt behov av utbildning, lärande och innovationer. Det 
kan tyckas paradoxalt att trots höga arbetslöshetsnivåer uppfattas brist på ar-
betskraft som en hindrande faktor för att lokal tillväxt ska ske i Finspång. 
Industrin efterfrågar medarbetare med relevant utbildningsbakgrund; dels 
från gymnasiet och dels från högskolan. För att belysa denna fråga om lokal 
tillgång och utveckling av kunskap och kompetent arbetskraft beskrivs i det 
här avsnittet aktiviteter och organisation av Industriellt utvecklingscentrum 
(IUC) och gymnasieutbildningar i Finspång.

Industriellt utvecklingscentrum Öst (IUC)
I samband med den allvarliga ekonomiska konjunktur- och strukturkrisen i 
början av 1990-talet etablerades Industriella utvecklingscentra (IUC) i olika 
regioner i Sverige. Detta var en statlig satsning. IUC ägdes av regionens in-
dustriföretag och grundtanken var att IUC i olika regioner skulle stödja små 
och medelstora företag. Sedan det statliga stödet drogs tillbaka år 2004 har 
flera regionala IUC upphört och de kvarvarande enheterna riktas snarare mot 
större företag. Det finns idag tolv regionala självständiga IUC-bolag i Sverige. 
IUC Öst som finns i Finspång har av ett tjugotal delägare. Kommuner är re-
presenterade i styrelsen för IUC Öst genom Finspångs kommundirektör och 
Norrköpings kommuns näringslivschef (IUC Öst, hemsida; intervju Företag). 

I Finspång upprättades under sent 1990-tal en överenskommelse mellan 
ABB (nuvarande SIT) och IUC om att ABB i första hand skulle använda sig 
av IUC för sina utbildningsbehov. Idag är det avtalet uppsagt. SIT är emeller-
tid alltjämt en dominerande kund. IUC Öst har utbildningar och program för 
kompetensutveckling inom flertalet områden, däribland teknik och produk-
tion, projektledning och för chef- och ledarskap (IUC Öst, hemsida; intervju 
Tjänstemän; Företag). 

Även om IUC inte har basfinansiering av staten kan man skapa förutsätt-
ningar för nationella pengar och på det sättet kan IUC vara en facilitator för 
att involvera lokala företag i medfinansierade utvecklingsprojekt. Exempelvis 
är IUC under perioden för intervjustudien distributör av det som går under 
benämningen VINNOVAs innovationscheckar. Dessa utgör ett stöd för att 
utveckla ny kunskap eller ny teknik i små och medelstora företag. Genom 
IUC äger elva företag 51 procent av Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång (in-
tervju Utbildning; Företag). Denna skola samägs med kommunen och be-
skrivs mer i detalj i avsnittet som följer.

Curt Nicolin Gymnasiet
I fallet Finspång framstår utvecklingen av en gymnasieskola som det lokala 
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”flaggskeppsexemplet” på mer omfattande och långsiktigt samarbete mellan 
kommun och stora företag för lokal utveckling och för insatser att uppnå 
ekonomisk resiliens. Detta samarbete handlar om Curt Nicolin Gymnasiet 
(CNG) och som är en gymnasiefriskola med fokus på industri. Skolan samägs 
av kommunen och näringslivet.

Även om CNGs formella startår är 1995, har det en förhistoria som kan 
spåras tillbaka till yrkesskolor, som tidigare utvecklades vid Finspångs indu-
strier. Upprinnelsen till Curt Nicolin Gymnasiet har beskrivits som följer:

År 1995 presenterade ABB STAL en ny utbildning 
för kommunens Gymnasienämnd. Planen var att 
påföljande år starta en friskola, initialt kallad ABB STAL 
Industrigymnasium, som skulle bedrivas i anslutning till 
företagets verksamhet på orten. Skolan fick sedermera 
namnet Curt Nicolin Gymnasiet (CNG) (Lagergren 2006, 
162).

Curt Nicolin Gymnasiet startade sålunda sin verksamhet vid mitten av 
1990-talet och var från början helägt av ABB Finspång. Viktiga förebilder 
vid uppstarten var två andra friskolor ägda av ABB och med lokaliseringar i 
Västerås och i Ludvika. Central initiativtagare till gymnasiet i Finspång var 
personaldirektör på ABB Finspång. I ett tidigt skede av skolans utveckling 
byggdes ett skolhus lokaliserat på industriområdet för ABB (nu Siemens) (in-
tervju Utbildning; Företag).

En viktig bakgrund till varför skolan startades i Finspång beskrevs av en 
skolrepresentant vara ökad förändringstakt inom industrin. Företagen hade 
svårigheter med rekrytering och det uttrycktes en tilltagande kritik från in-
dustrin som handlade om låg kvalitet vid gymnasieskolans utbildningar. ABB 
STAL satsade hårt och skolan skulle ha en nationell antagning och ”stå för nå-
got nytt”; det yrkesförberedande skulle möta det teoretiska. Tanken med detta 
var att eleverna inte uteslutande skulle gå direkt in i verkstäderna utan lika väl 
kunde gå vidare med högskolestudier för att sedan, förhoppningsvis, komma 
tillbaka till företaget (Lagergren 2006). Vid starten framstod emellertid CNG 
som alltför exklusiv och ”som en främmande fågel” i den lokala miljön: ”Vi 
fick kritik för att vi kallade oss hjärnornas gymnasium. Vi stack ut hakan re-
jält”. Detta kan kanske ses om något som bröt mot den lokala konventionen 
i Finspång och en utmaning för den lokala samstämmigheten och etablerade 
normer. CNG erbjöd inledningsvis ett naturvetarprogram med riksintag. Den 
upplevda erfarenheten av detta var dock att en stor andel av eleverna som 
utbildades vid skolan valde att läsa vidare på universitet och därefter försvann 
de iväg från Finspång till andra orter för arbete. Därmed uppfattade industrin 
den breda profilen i utbildningsprogrammet vid CNG som en felaktig inrikt-
ning (intervju Utbildning; Företag). 

I början av 2000-talet bestämdes att en ägarspridning av skolan skulle ge-
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nomföras. CNG ombildades till aktiebolag och flera industriföretag blev delä-
gare. I samband med detta kom även kommunen in som ägare av 49 procent 
och företagen äger 51 procent via IUC Öst. Denna ägarspridning var också 
förknippad med att gymnasieskolan ändrade utbudet av sina utbildningspro-
gram och mot en mer industriinriktad profil samt genomförde en pedagogisk 
utveckling och modernisering av verksamheten. Det rådde en samstämmighet 
mellan industrin och kommunen om att det var angeläget att utveckla mer 
industrinära utbildningar. En viktig målsättning med att driva och utveckla 
CNG är att stödja förutsättningarna för företagen i Finspång och deras in-
tresse för att vara kvar och utvecklas lokalt. För detta är tillgång till kompetens 
en nyckelfråga (intervju Tjänstemän; Utbildning; Företag). 

Ett viktigt arbete för CNG är att skapa ett intresse för teknik bland ung-
domar. Det är en utmaning att rekrytera elever till gymnasieutbildningar med 
inriktning mot industri och teknik. CNG har jobbat strategiskt med mark-
nadsföring och lärare på skolan gör delar av teknikundervisningen på högsta-
dieskolorna i Finspång. CNG har lyckats rekrytera elever till sina teknikinrik-
tade program och även att göra dessa utbildningar attraktiva för flickor. De 
arbetar strategisk med anställning av lärare. Industriprogrammets framgångs-
rika rekrytering vid CNG beskrivs som unik och som inte finns på andra stäl-
len i Östergötland (intervju Politik; Utbildning; Företag).

Läsåret 2013/14 erbjöd CNG fyra program varav tre är inom teknik. 
Dessa är Teknikprogrammet, Industritekniska programmet och El- och ener-
giprogrammet. Samtliga dessa tre program har godkänts som Teknikcollege. 
Detta är ett koncept utformat av medlemmar i Industrirådet och som är ett 
samarbete mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom teknikfäl-
tet (Teknikcollege, hemsida; Industrirådet, hemsida). Kravet för ett godkän-
nande för teknikcollege är dels att man ska stå för en industri- och teknik-
utbildning och dels att man ska ha nära samarbete med företagen. Det ska 
finnas en satsning från industrin i form av resurser till skolan. CNG erbjuder 
även ett fjärde år på teknikprogrammet och som leder fram till Gymnasie-
ingenjörsexamen inom produktionsteknik. Totalt i landet (och vid tiden för 
intervjuerna) finns det 20 gymnasieskolor som erbjuder en sådan möjlighet 
(intervju Utbildning).

Med början från hösten 2013 tillkom ett Vård- och omsorgsprogram vid 
CNG. Detta betyder att skolan nu erbjuder en annan inriktning vid sidan 
av industri- och teknikspecialisering. En av kommunens största arbetsgivare 
och som är Mo Gård (med verksamhet inom omsorgsektorn), är en viktig 
bakgrund till varför skolan har startat Vård- och omsorgsprogrammet. Vid 
planeringen för att inrätta detta program diskuterades frågan om skolans nu-
varande och framtida identitet. Vad händer när skolan, som har ett särskilt 
fokus på industrin, öppnar för andra områden? En skolrepresentant beskri-
ver dessa frågor som ständigt återkommande; ”vilken profil ska vi ha?”. Det 
finns synpunkter – från industrin – att Vård- och omsorgsprogrammet är en 
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tillgång då det gynnar en bättre mix på skolan mellan pojkar och flickor och 
ger en större bredd i utbildningsmöjligheter. Skolan har samma idé med detta 
program som med programmen inom teknikområdet. Detta handlar om att 
profilera sig mot framtidens arbetsmarknad. Det finns flera lokala och regio-
nala arbetsgivare inom vård och omsorg, i såväl privat som offentlig sektor 
(intervju Utbildning; Företag). 

I Finspång finns det två gymnasieskolor; Bergska skolan och CNG. Inom 
föreliggande studie har vi inte haft direkta kontakter med representanter för 
Bergska gymnasiet. Det är i sammanhanget dock viktigt att betona att denna 
skola har upparbetat sedan en lång tid tillbaka en modell för lärlingsutbild-
ningar och som sker i tätt samarbete med företag (intervju Politik). Att fort-
sätta utveckla lärlingsplatser för ungdomar är också framskrivet i Finspångs 
kommuns Översiktsplan (2011). 

I samband med ansökan om de nationella programmens placering vid 
CNG har denna samägda skola (och där företagen är majoritetsägare) tagit 
sig an ett samhällskontrakt och att bli det huvudsakliga gymnasiet i Finspångs 
kommun. Den vision som leder arbetet med CNG har två mål; (1) Gymna-
sieutbildning i värdsklass, samt (2) Att göra utbildning till en näringsgren i 
Finspång. Man vill att skolan och Finspång ska vara en magnet för ungdomar. 
De som utvecklar CNG deltar i nationella och internationella konferenser 
och möten och berättar om sitt pedagogiska arbetssätt – ”det vi gör på CNG 
är unikt”. Genom CNG bedöms Finspång fått ett ”bra anseende som utbild-
ningsort” och genom detta stärks en lokal framtidstro (intervju Tjänstemän; 
Utbildning).

Utifrån målsättningen med att utveckla CNG och gymnasieutbildning i 
Finspång för en lokal tillgång till kompetent arbetskraft är det intressant att 
ställa frågan om hur många av eleverna som efter skolången får anställningar 
lokalt. Detta kan ske direkt från utbildningen eller efter en tid av högre ut-
bildning eller arbete på annan ort. Även om vi inte har kommit i kontakt 
med någon mer systematiska undersökning av var tidigare elever från CNG 
arbetar, berättar intervjuerna om erfarenheter av att det sker en sådan rekry-
tering och att eleverna från skolan är del av ett lokalt nätverkskapital som en 
utbildning utvecklar (intervju Utbildning).

Under arbetet med fallstudien i Finspång pågår – och som redan nämnts – 
byggande av ett nytt hus och nya lokaler för Finspångs gymnasieskolor. Detta 
bygge sker på stationsområdet och blir färdigt under 2014. I de nya lokalerna 
ska CNG och Bergska skolan samt biblioteket finnas. Det är kommunen som 
är huvudman för bygget och denna satsning indikerar tydligt kommunens 
stöd för att utbildning ska bli ett nav och ankare i ett modernt och dynamiskt 
Finspång. Hela arbetet med stationsområdet beskrivs av en respondent som 
en ”kunskapsresa” för kommunen (intervju Tjänsteman).
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Samverkan via CNG mer i detalj
Utifrån att CNG presenteras som flaggskeppsprojektet för samarbete i Fin-
spång mellan stora företag och kommunen är det motiverat att beskriva mer i 
detalj vilka åtaganden företagen och kommunen tar sig an genom samverkan 
kring skolan. På CNGs hemsida finns närmare 20 företag och organisationer 
angivna som stödjer CNGs verksamhet. Dessa finns främst i Finspång men 
även i andra kommuner i Östergötland. De företag som ingår i samarbetet 
genom ägandet (som sker via IUC) är för närvarande elva till antalet, tidigare 
var det 14. Avtalen för respektive företag skrivs för en treårsperiod och på så 
sätt kan skolans löfte för treåriga utbildningar hållas. CNG tar inte ut eko-
nomisk vinst: ”När man pratar om vinst är det samhällsvinst man pratar om” 
(intervju Utbildning). 

Den kommunala skolpengen utgör ungefär 2/3 av skolans inkomster, res-
terande kommer från företagen. De bidrar med en överenskommen summa 
per 500 anställda på respektive företag. Detta kan vara i finansiellt bidrag eller 
i tid. Företagen bidrar genom att ”ställa maskiner här”. Det är värdefulla ma-
skiner och som gör att man har en hög kvalitet på verkstaden. Mo Gård – som 
är ett viktigt företag för Vård- och omsorgsprogrammet (men inte delägare i 
CNG) har vid tiden för intervjun en koordinator som arbetar deltid vid sko-
lan. Koordinatorn deltar i undervisning och programutveckling. Kommunen 
gör också en ekonomisk satsning och det innebär att de kompenserar CNG 
om nivån på skolpengen för respektive elevs hemkommun ligger under riks-
prislistan. Detta innebär att CNG har en garanterad och förutsägbar inkomst 
(intervju Utbildning; Företag). I CNGs årsredovisning för 2012 kommen-
teras den jämförelsevis låga ersättningsnivån som betalas ut av Norrköpings 
kommun och som är hemkommun för ett relativt stort antal av eleverna på 
skolan (Årsredovisning för 2012 Curt Nicolin Gymnasiet). 

Styrelsen för CNG leds av personalchefen vid Siemens. Det har bildats en 
referensgrupp där företagen (ägare och andra) utsett personer som har direkt 
och nära kontakt med lärare på skolan. Referensgruppen får utbildning, pla-
nerar studiebesök och diskuterar hur man kan bidra med utrustning så att trä-
ning på skolan blir relevant för arbetslivet. I samarbetet mellan skolan och fö-
retagen ingår organisation av praktikplatser och sommarjobb. Från industrins 
perspektiv är arbetsinsatserna och som omfattar deltagande i referensgruppen, 
i den operativa gruppen och handledning av praktikeleverna en del i rekryte-
ringsarbete och rekryteringskontot (intervju Företag; Utbildning).

En stor del av elevernas tredje utbildningsår är praktik och CNG har gene-
rellt sett ständigt 60 elever på praktik hos sina ägar- och samarbetsföretag. För 
att praktikperioderna ska fungera bra krävs  återkommande och kontinuerlig 
uppföljning och kontakt med handledarna på företaget. Målsättningen är att 
det ska ske ett lärande på plats och handledarna måste prioritera eleverna och 
betrakta praktikanteleverna som en tillgång för framtidens rekrytering för före-
tagen. En av lärarna vid CNG jobbar på halvtid med arbetsplatsförlagt lärande 
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(APL): ”Företagen äger oss och då kan man ställa krav på dem att de ska stödja 
så att det fungerar med skolan och praktikplatserna” (intervju Utbildning).

Företagen visar stort intresse för skola. Det som varit mest framträdande 
i samtalen omkring CNG har varit en vilja att stärka och säkra kompetensen 
för företagen som finns i Finspång så de kan rekrytera personal. Från Sie-
mens håll säger de att företaget finns i Finspång för att det finns kompetens 
här: ”För oss är det intressant att anställa unga från teknikprogrammet och 
industriprogrammet. De har vi radar på”. Samarbetet mellan Finspångs kom-
mun och näringslivet visar på gemensam nytta där de båda aktörerna ser klara 
fördelar i samarbetet kring CNG. En skolrepresentant beskriver att ”skolan 
får tillgång till samhället och att samhället får tillgång till skolan – det är vär-
defullt” (intervju Politik; Utbildning; Företag). 
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Sammanfattande diskussion: tradition och förnyelse
Denna rapport har syftat till att beskriva samverkan mellan kommun och fö-
retag i Finspång och att diskutera hur detta kan stödja ekonomisk hållbarhet. 
Mer precist var frågan som formulerades inledningsvis: Hur sker interaktioner 
och samarbeten mellan kommunen och företag för resursutveckling som bidrar 
till lokal ekonomisk resiliens? Ekonomisk resiliens handlar inte om att bevara, 
intresset är istället att analysera förmåga att skapa förnyelse och omvandling. 
Studier av ekonomisk resiliens innebär ett resursperspektiv. Frågor om ekono-
misk resiliens, hållbarhet, tillväxt och regional utveckling överlappar och eko-
nomisk tillväxt är ett genomgripande mål för snart sagt alla politikområden. 

Generella strukturomvandlingsprocesser, som avindustrialisering, har vitt 
skilda lokala och regionala effekter och ligger bortom kommunernas påver-
kansmöjligheter. Exempelvis är det så att Sverige har svårt att konkurrera om 
arbetstillfällen inom lågkvalificerad industritillverkning. Det betyder att de 
platser där sådan typ av verksamhet är omfattande blir extra sårbara i den på-
gående strukturomvandlingen. Mycket av den ojämna regionala utvecklingen 
de senaste decennierna har sin förklaring utifrån sådana strukturfaktorer (jfr 
Syssner 2014). Detta är en viktig bild att föra fram då kommuner som Fin-
spång tar på sig stort ansvar och känner att de egna insatserna inte är tillräck-
liga för att skapa ekonomisk tillväxt. Det är en komplicerat att bedöma hur 
kommunala insatser och samarbeten kan påverka lokal utveckling i sitt sam-
manhang av storskaliga strukturomvandlingar.

Finspång är en mindre kommun och en miljö med ett begränsat antal ak-
törer och en viktig fråga för analysen i den här rapporten handlar om balansen 
mellan hur socialt kapital/förtroende är en viktig resurs och även kan vara en 
grund till inlåsningar/homogenisering. Det senare kan innebära utträngnings-
effekter. På vilket sätt har då studien illustrerat tendenser av homogenisering 
och som kan skapa inlåsnings- och utträningseffekter? Några sådana aspekter 
kan nämnas. Exempelvis har frågor om entreprenörskap och småföretagande 
inte kommit upp som centralt tema i intervjuerna. Detta följer en generell 
bild av att orter dominerade av stora arbetsgivare, och ofta inom industrin, 
inte utvecklar en lokal tradition att starta och driva småföretag. Även om 
utbildningar på gynmasieskolorna innehåller inslag av entreprenörskap och 
företagande är huvudintrycket från våra källor att detta inte är en fråga som 
betonas och framhålls som starkt prioriterade. Statistiska sammanställningar 
visar att Finspång har en jämförande låg grad av nyföretagare (Grufman och 
Reje 2013, opublicerad). 

Vidare kan man identifiera den historiska traditionen av bruksmiljö och 
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som har i intervjuerna uttryckts levt vidare och där verkstadsindustrin är ett 
viktigt nav. Detta skapar känslor av tillhörighet och också utanförskap. Det 
som av några kan betraktas som ensidighet och inlåsning kan av andra uppfat-
tas som sammanhållning och förmåga att samverka. Boende på en ort hand-
lar i hög grad om hela hushåll (och inte enskilda individer). Möjligheter att 
attrahera boende till orten – något som betonades som viktigt av flera av de 
intervjuade – förstärks om den lokala miljön uppfattas som välkomnande och 
attraherande för hela hushållen och därmed för kvinnor och för män med 
olika utbildningsbakgrund och yrkesinriktningar och för olika åldersgrupper. 
Om man ser till anställda i privata företag i Finspång år 2012 är 28 procent av 
dessa kvinnor. Denna siffra kan jämföras med andelen kvinnor i privata före-
tag i hela Östergötland och som är 34 procent eller rikets som är 36 procent 
(SCB Arbetsmarknad – Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Vidare visar 
statistik över sysselsättningen i Finspång att det framförallt är tillverknings-
industrin som återhämtat sig efter den djupa recessionen från 1990. Andra 
näringar har fortsatt låga och små sysselsättningstal (Grufman och Reje 2013, 
opublicerad). 

Resiliensperspektivet innebär ett intresse för historisk omvandling och 
beskrivningen av Finspång som ett ”seglivat svenskt industrisamhälle i en 
senmodern global värld” (Lagergren och Thörnquist 2006, s. 14) en intres-
sant bild. Det betyder att samtidens strukturer och processer bör diskuteras 
i sitt geografiska och historiska sammanhang och att förändring och konti-
nuitet finns parallellt. Strukturer från tidigare epoker fortlever och stöps om 
i rådande förhållanden. Flera av diskussionerna vi fått ta del av handlar om 
skärningspunkten mellan att värna de lokalt framväxta resurserna och de eta-
blerade institutionerna i relation till att försöka leda väg för omvandling och 
förnyelse. 

Exempel på att samarbeten mellan kommun och företag inneburit att man 
leder mot omvandling och förnyelse är utveckling av Curt Nicolin gymnasiet 
(CNG). Denna skola kan betraktas delvis som en fortsättning av en lokal tra-
dition av yrkesskolor genom den lokala industrin och delvis som en nyorien-
tering i och med målsättning att etablera utbildningar med modern pedagogik 
och attraktionskraft. Denna skola har även breddat sin utbildning och startat 
program utanför dess huvudsakliga inriktning mot teknik. Breddningen är 
Vård- och omsorgsprogrammet och detta kan bidra till att bana väg för mer 
diversifierade utvecklingsvägar. Vid sidan om detta mer omfattande samarbete 
mellan kommun och företag genom CNG, kan också andra insatser nämnas 
och som har inriktning mot omvandling. Dessa sker genom det lokala Nä-
ringslivsrådet och enskilda företags engagement och omfattar visionsbyggan-
de, utåtriktade aktiviteter för marknadsföring samt olika lokala evenemang.

I denna rapport har vi försökt beskriva hur kommun och företag utvecklar 
lokala samarbeten som kan stödja möjligheterna till lokal dynamisk utveck-
ling. Texten ger exempel på olika samarbetsprojekt och exempel på att kom-
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munens respektive företagens insatser sammantaget samverkar för att stärka 
Finspångs attraktivitet. Från politiken väljs orden jobb och utvecklingsmöjlig-
heter för att beskriva det huvudsakliga målet för samarbete mellan kommun 
och företag. Företagens huvudsakliga mål handlar om ekonomiska intäkter 
och vinst och något som är en förutsättning för överlevnad. Uthålligt och sub-
stantiellt samarbete mellan kommun och företag är möjligt då det stödjer att 
dessa samarbetspartners olika målsättningar uppfylls – att det uppstår proces-
ser av ”vinna-vinna”. Detta är en viktig grund för det målinriktade samarbetet 
som sker genom CNG. Utbildningen är en i många sammanhang framförd 
grundfaktor till ekonomisk hållbarhet och samarbetet mellan kommun och 
företag i Finspång för att stärka utbildning är en viktig insats för ekonomisk 
resiliens och för att stärka förmåga till fortsatt utveckling och omvandling. 
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Kommun och företag i samarbete för 
lokal utveckling – exemplet Finspång
Denna rapport handlar om strategier och insatser för lokal ekonomisk utveck-
ling och har fokus på hur det sker i samarbete mellan kommuner och stora 
företag. Utgångspunkten är Finspång, en kommun i norra utkanten av Öster- 
götland med 21 000 invånare. Studiens viktigaste källor är intervjuer med 
representanter för kommunal politik och förvaltning, företag och arbetsta-
gare samt för utbildning. Intervjuerna visar att kommunens kontakter med 
näringslivet har blivit allt mer omfattande och att företagen under senare tid 
tagit ett ökat ansvar och visat ett större intresse för att bidra till lokal utveck-
ling. Konkreta exempel på detta är gemensamma marknadsföringsinsatser av  
Finspång, arbete för att få till stånd en utbyggnad av väg 51 och nya byggnader 
för gymnasieskolorna. Utvecklingen av den samägda lokala gymnasiefriskolan 
– Curt Nicolin Gymnasiet – exemplifierar ett mer omfattande och långsiktigt 
samarbete mellan kommun och stora företag. Skolan har utvecklat en konkurrens-
mässig utbildning som attraherar ungdomar både i Finspång men även från 
andra kommuner.
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