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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.

Den här rapporten har sin bakgrund i ett pågående forskningsprojekt vid 
CKS ”Små kommuner och stora företag – betydelsen av kommunala strategier 
för regional ekonomisk hållbarhet”, med finansiellt stöd från Vetenskapsrådet. 
Genom detta projekt har ett antal empiriska fallstudier genomförts med syfte 
att beskriva och förstå e�ekterna av olika initiativ som sker lokalt. Studierna 
diskuterar kommunernas och näringslivets roller, engagemang och insatser 
för näringslivsutveckling och arbetslivsutveckling; var för sig och också avs-
eende olika samverkanskonstellationer och sektorsamverkan mellan o�entlig 
och privat sektor. Dessa studier är genomförda i Sverige, Norge och i England 
och några är publicerade i tidigare CKS-rapporter Dessa är fallstudier från 
Finspång och Mjölby. Denna rapport är en antologi med fyra kapitel och som 
presenterar forskningsbakgrund och studier från Sverige och Norge. Fallstud-
ier från Östhammars kommun och från Nordhordland ingår. 

Genom den här rapporten vill vi stimulera till diskussion om strategier för 
att stödja regional utveckling och arbetsfördelningen mellan den o�entliga 
sektorn och näringslivet och mellan olika politiska nivåer avseende insatser 
för utveckling och tillväxt. Hur kan man förhålla sig till förväntningar på kom-
munernas arbete för lokal tillväxt? 

Josefina Syssner
Föreståndare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Denna rapport handlar om regional utveckling och regional utvecklingspolitik 
med fokus på den lokala nivån, kommunernas roll och betydelsen av samver-
kan mellan kommunen och de lokala företagen. De empiriska studierna som 
presenteras handlar om lokala strategier och insatser med syfte att utveckla 
orter och lokala miljöer till att bli mer dynamiska, attraktiva och robusta av-
seende näringslivsutveckling, arbetsliv och välfärd. De geografiska samman-
hangen för studierna är industriregioner utanför de dominerande storstadsre-
gionerna i Sverige och Norge, som är lokaliseringar för stora industriföretag.
Upprinnelsen till denna rapport är ett forskningsprojekt med titeln ”Små 
kommuner och stora företag – betydelsen av kommunala strategier för re-
gional ekonomisk hållbarhet”, med finansiellt stöd från Vetenskapsrådet. 
Genom detta projekt har ett antal empiriska fallstudier genomförts med syfte 
att beskriva och förstå e�ekterna av olika initiativ som sker lokalt. Studierna 
diskuterar kommunernas och näringslivets roller, engagemang och insatser 
för näringslivsutveckling och arbetslivsutveckling; var för sig och också avse-
ende olika samverkanskonstellationer och sektorsamverkan mellan o�entlig 
och privat sektor. Dessa studier är genomförda i Sverige, Norge och i England 
och några är publicerade i tidigare CKS-rapporter och genom konferenser 
(Hermelin och Edwardsson 2014; Hermelin och Westermark 2015; Herme-
lin och Rusten 2015; Rusten och Hermelin 2014). Dessa är fallstudier från 
Finspång och Mjölby kommuner och jämförande studier mellan Norge och  
Sverige. Denna rapport består av fyra kapitel. Kapitel 1 diskuterar forsk-
ningsbakgrund och övergripande slutsatser från genomförda empiriska  
studier inom projektet. Kapitel två, tre och fyra presenterar empiriska studier 
från Sverige och Norge. 

Kapitel ett introducerar rapportens övergripande tema och som är regional 
utveckling och regional utvecklingspolitik med perspektiv från kommuner och 
industriorter utanför storstadsregionerna. Här diskuteras hur begreppet ”re-
gional resiliens” kan vara en modell för att förstå hur regional utveckling sker i 
ett stigberoende som formas av de lokala specifika strukturella förhållandena. 
Regional resiliens riktar uppmärksamheten mot regionala e�ekter av föränd- 
rade villkor för näringsverksamhet och arbetsmarknad och hur detta kan be-
mötas genom olika anpassnings- och omställningsstrategier och processer. I 
kapitel ett diskuteras på vilket sätt kommunerna är aktörer i den regionala 
utvecklingspolitiken och hur detta sker i samverkan med de lokala företagen. 
I mer konkreta ordalag diskuterar detta kapital också hur de genomförda em-
piriska studierna i Norge och Sverige fördjupar kunskapen om kommunernas 
inflytande på olika faktorer med betydelse för regional utveckling. Dessa fak-
torer är (1) det sociala kapitalet; (2) infrastruktur och annan fysisk struktur; 
(3) kompetens och kunskap samt forskning och utveckling; samt (4) diversifi-
erat näringsliv och arbetsmarknad.
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Kapitel två är en studie från Sverige om lokal tillväxtpolitik och lokal ut-
veckling i Östhammars kommun. Östhammar tillhör Upplands län. Fokus i 
detta kapitel är samverkan mellan kommunen och de stora företagen som är 
lokaliserade här och vilka nätverk och samarbeten som har etablerats mel-
lan dessa parter. Kapitlet diskuterar vilka sakområden som samverkan mel-
lan kommun och företag berör och där markplanering, infrastruktur och ut-
bildning framstår som mest angelägna. Samverkan mellan kommunen och 
de stora företagen för utbildning fokuserar teknikinriktade utbildningar på 
gymnasienivå och hur dessa sker inom organisationsformen Teknikcollege. 
Detta är ett nationellt program för samverkan mellan industri, kommuner och 
utbildningsanordnare för gymnasieskolan, inom teknikutbildningar och för 
eftergymnasial utbildning.

Kapitel tre är en studie från Norge och mer specifikt från Nordhordland 
vid Bergen. Detta är en industriregion som omfattar åtta kommuner och drygt 
30 000 invånare. I detta kapitel diskuteras hur samverkan mellan kommuner 
och företag har bidragit till utvecklingen av en fyraårig utbildning på gym-
nasienivå, med benämningen ”tekniske fag og allmennfag” (TAF). Denna ut-
bildning motsvarar vad man inom EU benämner dual modell, som kombin-
erar teoretisk utbildning med praktisk yrkesutbildning på företag inom ett 
program (VET). Knarvik gymnasieskola som ligger i Nordhordland var en pi-
onjärskola som startade TAF redan 1992. Efter detta har TAF etablerats på 18 
olika gymnasieskolor som alla finns på några av industriorterna i Norge. Kapi-
tel tre följer hur utvecklingen, organiseringen och praktiken sker inom denna 
utbildning där skola och näringsliv samarbetar. Dessutom har man analyserat 
karriärvägar för de som varit TAF elever vid Knarvik vgs. skola. Detta visar 
hur utbildningen har bidragit till anställningsbarhet och till individers kar-
riär. I kapitlet diskuteras hur utbildningen på detta sätt har betydelse för kom-
petensförsörjning till industrin i Nordhordland och i andra delar av landet. 

Kapitel fyra är en studie av ett statligt program för innovationsaktiviteter 
i Norge (SkatteFUNN) som syftar till att stödja företag att initiera och öka 
sina insatser för forskning och utveckling (FoU). Detta program riktar sig hu-
vudsakligen till små- och mellanstora företag. Programmet erbjuder skatte-
reduktioner om man genomför forsknings- och utvecklingsinsatser i egen regi 
eller i samverkan med definierade forskningsinstitutioner. Studien visar hur 
detta generella program för hela landet har varierande betydelser för företag 
i olika kategorier och för företag i olika regioner i Norge. Den regionala varia- 
tionen följer inte på ett systematiskt sätt företagsstruktur eller närvaro av 
forskningsinstitutioner. Förklaringen till denna ojämna fördelning är relat-
erat till kontextuella förhållanden som exempelvis industrins aktivitetsnivå 
och därigenom regionens möjligheter och behov för innovationer. Hög akti- 
vitetsgrad minskar utrymmet att driva innovationsprojekt. Några av region-
erna med mindre SkatteFUNNs-aktiviteter som Nordhordland är också re-
gioner med färre entreprenörskapsinitiativ. 
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Kapitel 1 
Regional utveckling och regional utvecklingspolitik 
– perspektiv och utgångspunkter
Brita Hermelin och Grete Rusten
Denna rapport handlar om regional utveckling och regional utvecklingspolitik 
med fokus på den lokala nivån, kommunernas roll och betydelsen av samver-
kan mellan kommunen och de lokala företagen. De empiriska studierna som 
presenteras handlar om lokala strategier och insatser med syfte att utveckla 
orter och lokala miljöer till att bli mer dynamiska, attraktiva och robusta av-
seende näringslivsutveckling, arbetsliv och välfärd. De geografiska samman-
hangen för studierna är industriregioner utanför de dominerande storstadsre-
gionerna i Sverige och Norge. 

Upprinnelsen till denna rapport är ett forskningsprojekt med titeln ”Små 
kommuner och stora företag – betydelsen av kommunala strategier för re-
gional ekonomisk hållbarhet”, med finansiellt stöd från Vetenskapsrådet. 
Genom detta projekt har ett antal empiriska fallstudier genomförts med syfte 
att beskriva och förstå e�ekterna av olika initiativ och samverkansprojekt som 
sker lokalt. Fallstudierna är kommuner och orter med stora industriföretag. 
Studierna diskuterar kommunernas och näringslivets roller, engagemang och 
insatser för näringslivsutveckling och arbetslivsutveckling; var för sig och 
också avseende olika samverkanskonstellationer och sektorsamverkan mellan 
o�entlig och privat sektor. Dessa studier är genomförda i Sverige, Norge och 
i England. Två studier från Sverige är publicerade i tidigare CKS-rapporter 
(Hermelin och Edwardsson 2014; Hermelin och Westermark 2015). Dessa är 
fallstudier från Finspång och Mjölby kommuner.1 

I föreliggande rapport presenteras empiriska studier från Östhammars 
kommun och från regionen Nordhordland i Norge. Sett till befolkningstalen 
har Östhammars kommun drygt 20 000 invånare och Nordhordlandregionen 
som omfattar 8 kommuner (Meland, Lindås, Radøy, Austrheim, Fedje, Mas-
«orden, Modalen og Gulen) har drygt 30 000 invånare. Rapporten innehåller 
också ett kapitel som beskriver och analyserar det ojämna lokala utfallet av 
ett nationellt program (SkatteFUNN) i Norge vars syfte är att stödja forsk-
nings- och utvecklingsaktiviteter (FoU) hos företag. Företagen får möjlighet 
till skattereduktion i relation till investeringar man gör för FoU. På så sätt ger 
de empiriska studierna insikt i regional utveckling och regional utvecklings-
politik både ”nerifrån-upp” – dvs. genom kommunernas initiativ – såväl som 
”uppifrån-ner” – dvs. genom statens initiativ. 

EUs regionalpolitik har under de senaste decenniernas inneburit en våg av 

1 Forskningsprojektet ”Små kommuner och stora företag – betydelsen av kommunala strategier för 
regional ekonomisk hållbarhet” har utvecklats i samarbete mellan Brita Hermelin (Linköpings 
universitet), Grete Rusten (Universitetet i Bergen), Laura James (Ålborgs Universitet) och Kristina 
Westermark (Stockholms Universitet). 
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mobilisering av den regionala politiska nivåns strategier och insatser för re-
gional utveckling. I samband med Sveriges medlemskap i EU (1995) skedde en 
omvandling av den regionala utvecklingspolitiken, både sett till organisation 
och innehåll. Regionala aktörer har tilldelats huvudansvar. Tidigare politiska 
strategier för regional omfördelning har i hög grad ersatts med regional ut-
vecklingspolitik som syftar till att skapa dynamiska processer i alla regioner 
och att generera tillväxt ”nerifrån-upp” (Stegmann McCallion 2014). I ett nor-
diskt perspektiv är det centralt att förstå hur EUs regionala utvecklingspolitik 
har införts i länder med historiskt framväxta politiska strukturer med starka 
mandat för den centrala staten och för de lokala kommunerna (Tillväxtanalys 
2011). Med denna rapport vill vi rikta uppmärksamhet mot den lokala/kom-
munala tillväxtpolitiken och med detta väcka en diskussion som under ”EUs 
regionaliseringsvåg” inte varit ett uppmärksammat fält för forskningen (Till-
växtanalys 2011). Kommunerna (inom de politiska system som Sverige och 
Norge representerar) är genom sina många ansvarsområden och betydande 
resurser viktiga aktörer i den regionala utvecklingspolitiken. Kommunerna 
har nära kontakt med lokala företag och organisationer. Genom de empiris-
ka studierna som presenteras i rapporten hoppas vi bidra till diskussionen 
om hur kommunerna deltar i den regionala utvecklingspolitiken och hur de 
påverkar den regionala utvecklingen. 

I samband med diskussioner om regional utveckling används orden ut-
veckling och tillväxt delvis som synonyma begrepp och delvis med mer speci-
fika betydelser. Vi kommer i denna rapport främst använda oss av utveckling 
(snarare än tillväxt) och intresset riktas mot lokala strategier och insatser för 
att utveckla orter och lokala miljöer till att bli mer dynamiska, attraktiva och 
robusta avseende näringsliv, arbetsliv och välfärd. Detta innebär att i första 
hand försöka förstå processer och det har inte varit vårt syfte att identifiera 
generella kvantitativa mått för tillväxt.

Denna rapport är skriven inom ett forskningsprojekt som har formule-
rats med utgångspunkt i den internationella forskningsdebatten. Ett begrepp 
från forskningen som vi inspirerats av är ”regional resiliens” (på engelska: 
regional resilience). Resiliens syftar i sammanhanget för denna rapport på 
kommunernas förmåga att bli mindre sårbara och på insatser för att hantera 
kriser för näringslivet och arbetsmarknaden (Boschma 2015). Studier av re-
gional resiliens har ett tidsperspektiv och uppmärksammar att näringslivet 
är under ständig omvandling och förändring. Detta innebär att regional resi-
liens förutsätter förmåga till omställning och lokal dynamisk utveckling för ett 
förändrat näringsliv. Detta är ett forskningsfält med intresse för processer som 
påverkar regional utveckling. I denna rapport är vi speciellt intresserade av 
hur nätverk och samverkan påverkar sådana processer och hur detta omfattar 
interaktioner genom tvärsektorsamverkan och inom det politiska flernivåsys-
temet. I studierna i denna rapport diskuteras hur kommunerna är aktörer 
och hur man i sin utvecklingspolitik samverkar med företag och näringslivet. 
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Relationer för samverkan omfattar även de regionala och nationella politiska 
nivåerna.

Rapporten omfattar fyra kapitel. Detta första kapitel introducerar rap-
portens övergripande tema som är regional utveckling och regional utveck-
lingspolitik med perspektiv från kommuner och orter utanför storstadsre-
gionerna med stora industriföretag. Inledningskapitlet är strukturerat i fyra 
avsnitt. Ovan har vi kortfattat introducerat rapportens bakgrund, teman och 
innehåll. I avsnitt två och tre specificeras perspektiven på respektive regional/
lokal utveckling och regional/lokal utvecklingspolitik. I avsnitt fyra presen-
teras några lärdomar från de empiriska studierna genomförda i Sverige och 
i Norge. Följande kapitel – två, tre och fyra – presenterar och diskuterar em-
piriska studier från Sverige och från Norge. 

Regional/lokal utveckling och resiliens
Regional utveckling är ett begrepp inom forskningen som väldigt enkelt ut-
tryckt handlar om geografiska studier om ekonomisk utveckling. Studier om 
ojämn geografisk utveckling är ett centralt ämne för denna forskning. Forsk-
ningen om hur den djupgående strukturomvandlingsvågen med de-industria-
lisering haft ojämna regionala e�ekter är ett uppmärksammat område för 
studier om regional utveckling och som är relevant för denna rapports fall-
studier om orter dominerade av industriföretag. För en del orter och regioner 
har de-industrialiseringen inneburit att man förlorat stora arbetsplatser och 
många arbetstillfällen. För andra orter, där industrier finns kvar har den 
skärpta globala konkurrensen inneburit högre krav på kompetent arbetskraft 
och ändamålsenlig infrastruktur. För de större städerna, där tillväxten av tjän-
stenäringarna är koncentrerad har de-industrialiseringen sammanfallit med 
stark ökning av nyföretagsamhet, nya näringar och arbetstillfällen.

”Regional” i ”regional utveckling” syftar inte per definition på en spe-
ciell geografisk skala. Regional utveckling kan studeras på olika geografiska 
skalnivåer. Den regionala skalan kan i dessa sammanhang syfta på delar av 
världen (exempelvis EU) eller delar av länder. Med andra ord är det helt lo-
giskt att diskutera hur regional utveckling sker lokalt, exempelvis inom en 
kommun som geografisk enhet. Regional i detta sammanhang är sålunda 
ett bredare begrepp än att beskriva utvecklingen inom ett politiskt-admi- 
nistrativt territorium som i Sverige ofta syftar på länen och i Norge på fylken. 
Fortsättningsvis använder vi begreppet lokal utveckling i första hand för att 
beskriva utvecklingsvägar för en specifik lokal miljö och som här primärt är 
avgränsat till en kommun (i Sverige) eller en grupp kommuner inom ett fylke 
(för Norge). I Norge finns det betydlig fler kommuner än i Sverige (290 mot 
428) och även om det är 8 kommuner som samarbetar inom Nordhordland 
(som är den norska fallstudien) motsvarar dess befolkning inte mer än drygt 
30 000 invånare.



11

Regional resiliens; struktur, process och stigberoende
Perspektivet för forskningsprojektet ”Små kommuner och stora företag - be-
tydelsen av kommunala strategier för regional ekonomisk hållbarhet” (och 
som är upprinnelsen till denna rapport) är som nämndes i inledningen ovan 
inspirerat av diskussionen om regional resiliens. Resiliens är ett begrepp 
som först utvecklades inom naturvetenskapen och som senare har upptagits 
i diskussioner inom samhällsvetenskaper. Studier om regional resiliens har 
genomförts inom ekonomisk geografi och regionala studier (Christopher-
son et al. 2010; MacKinnon och Driscoll Derickson 2012; Martin och Sunley 
2006; Pike, Daley och Tomaney 2010; Simmie och Martin, 2010). 

En direkt översättning av det engelska ordet ”resilience” är elasticitet och 
användningen av begreppet för att diskutera regional resilliens innebär att 
diskutera förmågan till återhämtning från en chock och andra kraftiga stör-
ningar (Foster 2007; Hill et al. 2008; Simmie och Martin 2010). En stor in-
dustrinedläggning är exempel på en chock eller störning för den lokala ut-
vecklingen. Störningar för den lokala utvecklingen uppstår även i relation till 
mindre plötsliga påfrestningar och frågan om regional resiliens handlar också 
om anpassning till mer långsiktig och omdanande strukturomvandling. På 
så sätt handlar regional resiliens om förmågan att föregripa, förbereda och 
respondera på strukturomvandling och begreppet regional resiliens utgår 
från att det förväntade tillståndet är obalans och omvandling (Simmie och 
Martin 2010). Resliens genom anpassning till förändrade strukturella villkor 
för ekonomiska verksamheter innebär att omställning snarare än ”ställa till-
baka” är det centrala (Martin 2012; Shaw 2012). Regional resiliens kan stud-
eras utifrån flera dimensioner. Dessa berör sårbarhet kontra resistens gente-
mot chocker; takt och grad av återhämtning; samt grad av omställning och 
förnyelse (Martin 2012). 

De empiriska studierna från Norge ger anledning att lyfta fram sårbarheter 
som uppstår genom starkt beroende av råvarutillgångar och dess prissättning 
på världsmarknaden. I Norges fall handlar detta om beroendet av petroleum- 
industrin. I regionen för Nordhordland är denna näring framträdande och här 
har frågan om resiliens blivit högst konkret under en senare tid med kraftigt sjun-
kande oljepriser och som medfört neddragningar och minskad sysselsättning 
i regionen. I detta sammanhang är frågorna som ställs inom forskningen om 
regional resiliens – om hur man kan föregripa, förbereda och respondera på en 
chock som i det här fallet är sjunkande oljepriser – högst relevanta. 

Mer konkret är det ett antal faktorer som forskningen ofta återkommer till 
och som man menar är avgörande resurser för lokal och regional utveckling. 
Dessa omfattar infrastruktur, arbetskraftens skicklighet, entreprenörskap, in-
novationssystem samt ett diversifierat näringsliv (Christopherson, Michie och 
Tyler 2010). I kontrast till mer klassiska lokaliseringsteorier som i första hand 
beaktade tillgången till fysiska resurser, infrastruktur och strukturella förhål-
landen i sina teorier (MacLeod 2001) har den senare forskningen utvecklat 
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en djupare förståelse för hur ”mjuka faktorer” som värderingar och konven-
tioner, ”institutionell täthet” samt lärande har e�ekter (Amin 2001; MacKin-
non et al. 2002; James 2012). Ett exempel på detta är studier som diskuterat 
hur företagsklimat och entreprenörskap har utvecklats ojämnt mellan olika 
platser beroende på hur lokala traditioner och nätverk utvecklas och som har 
samband med den lokala näringslivsstrukturen. 

Perspektiven som diskuterats ovan delar ett huvudintresse för process och 
omställning. De faktorer som kan ha påverkan på regional utveckling blir 
resurser först då de aktiveras – det är genom aktiviteter resurser kommer ”till 
nytta” och skapar regional utveckling. Resurser för dessa aktiviteter kan fin-
nas lokalt eller göras tillgängliga lokalt via externa och translokala nätverk 
och relationer. Betydelsen av externa relationer för regional utveckling har 
uppmärksammats i forskningen. Dessa studier uppmärksammar e�ekter av 
translokala nätverk för att förankra externa resurser i den lokala miljön (Dahl-
ström och James 2012; Halkier et al. 2012; MacKinnon et al. 2009; MacKin-
non och Driscoll-Derrick 2012). Det nationella programmet i Norge – Skat-
teFUNN – som diskuteras i kapitel fyra i denna rapport – är ett exempel på 
en statlig åtgärd för näringslivet i hela landet men som har ojämn geografisk 
respons. Detta kan tolkas som en e�ekt av ojämn utveckling av translokala 
nätverk och att denna nationella resurs ”aktiveras” i olika grad på olika platser 
i Norge. Nordhordland, som är studieregion för kapitel tre, har fram till nyli-
gen präglats av hög aktivitetsgrad och högt resursutnyttjande (av arbetskraft 
etc.). Därmed har de lokala företagen inte i stor utsträckning haft ledig kapa-
citet eller behov att bli delaktiga i programmet. Krav på omställning som en 
e�ekt av sjunkande oljepriser har emellertid inneburit att man under den allra 
senare tiden riktat större intresse för det nationella programmet. 

Frågan om regional resiliens beaktar såväl rum och geografi (dvs. plat-
ser, regioner och translokala relationer) som tid. Genom ett tidsperspektiv 
har forskare definierat olika faser av resiliensprocesser: omorganisation och 
omstrukturering; exploatering och tillväxt; konsolidering; samt tillbakagång 
och nedläggningar (Simmie och Martin 2010). Diskussioner om trajektorier 
(eng. trajectories) och stigberoende riktar uppmärksamhet till att vid varje 
tidpunkt är riktningen för utvecklingen och processerna framåt för en speci-
fik plats inramade och påverkade av de historiskt framväxta strukturerna av 
resurser, aktörer, organisationer och nätverk. På så sätt är process och struk-
tur sammankopplat. Att uppmärksamma stigberoende är att uppmärksamma 
betydelsen av lokal kontext och struktur. Detta är också ett förhållande som 
framhålls i det samtida paradigmet om regional tillväxtpolitik och som beto-
nar betydelsen av att utvecklingsinsatser utformas ”nerifrån-upp” med hänsyn 
till lokalt och regionalt specifika förutsättningar och tillgångar till resurser 
(Tillväxtanalys 2011). 

Inom stigberoendet finns emellertid en ”plasticitet” som kan bryta inlås-
ningar och öppna för olika utvecklingsvägar. Relationerna mellan, å ena sidan, 
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etablerade institutioner och strukturer, och å andra sidan, organisationer och 
aktiviteter påverkar denna ”plasticitet” och hur den regionala utvecklingen 
formas. Detta för resonemanget tillbaka till hur regionala utvecklingsvägar 
uppstår genom relationerna mellan struktur och process. Genom att tänka att 
utvecklingen vare sig är strikt inlåst i ett stigberoende eller högst flexibel och 
oberoende de etablerade strukturerna och institutionerna och istället anta att 
det råder en ”stig-plasticitet” riktas intresset mot hur utvecklingen avspeglar 
hur kontinuitet och förändring är sammanflätat (Strambach och Halkier 
2013). Ett konkret exempel på sådan ”stig-plasticitet” är utvecklingen av en att- 
raktiv och dynamisk gymnasieskola i Finspång. Detta har kunnat ske genom 
strukturer och institutioner som har etablerats genom långvarig dominans av 
verkstadsteknisk industri på orten i kombination med organisatorisk utveck-
ling av en kommun-industri samägd skola och processer som skapats genom 
strategiska insatser i samverkan. På så sätt har Finspång med svag utbildnings- 
tradition blivit en ort som associeras med en dynamisk gymnasieskola, som 
”importerar” gymnasieelever och där etablerade värderingar om utbildning 
har utmanats (Hermelin och Edwardsson 2014). 

I ett omvandlingsperspektiv som vi specificerar genom resiliensbegreppet 
är det naturligt att rikta stort intresse mot nyföretagsamhet och entreprenör-
skap och som också är viktiga inslag i den rådande utvecklingspolitiken på 
olika politiska nivåer (genom EU och nationellt). Förväntningarna på re-
gionala e�ekter av nyföretagsamhet och entreprenörskap behöver emellertid 
diskuteras ur ett regionalt utvecklingsperspektiv där ojämna förutsättningar 
uppmärksammas. Diskursen om entreprenörskap har även inneburit att de 
stora företagens roll och betydelse har blivit mindre synliga i debatten om vad 
som påverkar den regionala utvecklingen. Genom studierna i projektet ”Små 
kommuner och stora företag” vill vi återinföra frågan om de stora företagens roll 
för regional utveckling och för regional utvecklingspolitik. Detta ska emellertid 
absolut inte förväxlas med att entreprenörskap inte betraktas som viktigt. 

Insatser som stödjer förhållandena för det existerande näringslivet och 
den lokala befolkningen har även e�ekter på möjligheten att attrahera nya 
verksamheter och ny befolkning till regionen. Att stödja existerande företag 
och befolkning kan omfatta att förstärka generella samhällsfunktioner som 
transporter, utbildning och insatser inom det sociala området för att förhindra 
social marginalisering. Detta påverkar utvecklingen inom existerande verk-
samheter, diversifiering och breddning till nya näringar och utveckling av nya 
marknader. Att stödja goda levnadsvillkor för kompetent arbetskraft för att de 
ska stanna i regionen är viktigt. Lokalpolitik som är orienterad mot o�entliga 
tjänster och infrastruktur är på detta sätt också näringslivs- eller tillväxtpoli-
tik (Rusten och Eldegård, 2008). Genom studier genomförda inom projektet 
”Små kommuner och stora företag” har vi identifierat hur samverkan mellan 
kommuner och de lokala företagen påverkar hur sådana lokala resurser och 
villkor utvecklas. 
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Sammanfattningsvis har vi försökt beskriva att studier om regional resi-
liens leder intresset mot att studera hur lokal utveckling sker enligt en ”stig-
plasticitet”. Lokal utveckling är en samhällsprocess där företagsamhet och 
sysselsättning utvecklas beroende på strategier och kapacitet hos de lokala 
aktörerna inom näringsliv, politik, planering och civilsamhället och genom 
samverkan mellan organisationer och samhällssektorer. Samverkan kan vara 
lokal och translokal. Det betyder att följande ordpar är grundläggande för det 
perspektiv vi utvecklar för denna rapport: strukturer och resurser; aktiviteter 
och process; stigberoende och ”stig-plasticitet”. Detta innebär ett tidsperspek-
tiv och intresse för den regionala anpassnings- och omställningsförmågan. 

Regional utvecklingspolitik och lokal utvecklingspolitik
Denna rapport handlar om regional utveckling och regional utvecklingspoli-
tik med fokus på den lokala nivån och kommunernas roll. I stycket ovan 
definierades perspektivet på regional utveckling och i detta avsnitt är regional 
och lokal utvecklingspolitik i fokus. Dessa två ”sidor” påverkar också varandra 
och formerna för den rådande utvecklingspolitiken bör diskuteras utifrån de 
senaste decenniernas strukturomvandling som har inneburit en kraftig och 
ihållande de-industrialisering för mogna industriländer som Sverige. Detta 
har medfört djupgående behov av ekonomisk omställning. Förluster inom till-
bakagående branscher behöver ersättas med tillväxt inom andra näringar och 
den politiska tillväxtpolitiken efterfrågar entreprenörer och innovationer som 
kan utveckla nya produkter och nya marknader. 

Den ekonomiska strukturomvandlingen har inneburit avmattning av 
ekonomisk tillväxt i många länder i Europa och som i sin tur medfört att sta-
tens resurser för att bedriva omfördelningspolitik minskat. Uppmaningarna 
har därmed ökat för att mobilisera resurser ”nerifrån-upp” och detta har banat 
väg för att utvecklingsansvaret har decentraliserats från den statliga centrala 
nivån till regionala och lokala politiska nivåer. Det som brukar beskrivas som 
ett skifte från statens regionala omfördelningspolitik till den mer decentrali-
serade regionala tillväxtpolitiken har lett till förväntning på att den regionala 
och lokala politiken tar ansvar för att utforma insatser som ska skapa tillväxt 
(Tillväxtanalys 2011). Genom forskningsprojektet ”Små kommuner och stora 
företag” studerar vi hur kommuner hanterar denna förväntan på lokal utveck-
lings- och tillväxtpolitik. 

Diskurser om vad som skapar regional utveckling guidar insatserna som 
genomförs inom tillväxtpolitiken. I Sverige finns det flera exempel på pro-
gram och insatser från statens sida för att uppmana och stödja kommunerna 
att utveckla sin tillväxtpolitik. På så sätt försöker man också påverka inrikt- 
ningen på de lokala insatserna. Tillväxtverkets rapport (2011) om det som 
man benämner ”Genuint sårbara kommuner” uppmanar kommunerna att 
sträva efter att stärka det lokala företagsklimatet som en insats för att minska 
det man benämner sårbarheten. Detta kan enligt Tillväxtverket ske genom 
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olika insatser omfattande att ”förbättra kontaktytorna mellan företagare och 
kommunala tjänstemän”, genom att förenkla för företagen, genom strategier 
för o�entlig upphandling och genom att utveckla en fungerande infrastruktur. 
Samtidigt skriver man om stigberoende – även om man inte använder det 
begreppet – och med hänvisning till varierande lokala företagskulturer. Ett 
annat exempel på statens uppmaningar till kommunerna att verka för tillväxt 
är programmet ”Samhällsplanering för näringslivsutveckling” för åren 2013-
2015 utvecklat i samverkan mellan Boverket och Tillväxtverket. Detta pro-
gram syftar till att stödja kommunerna att strategiskt integrera mål om tillväxt 
i den fysiska planeringen. I informationsmaterial om programmet betonas  
markanvändningsplaneringens roll för tillväxt utifrån några olika aspekter; 
mark och lokaler, transporter, samt bostäder och arbetskraft. Programmet 
uppmanar också kommuner att ha en dialog med det lokala näringslivet och 
engagera företagen i planeringsprocessen (Tillväxtverket och Boverket 2014). 
Ett tredje exempel på centralt statligt program för att påverka lokala aktörer 
är SkatteFUNN i Norge som diskuteras i kapitel fyra i den här rapporten. 

Regional utvecklingspolitik är en angelägenhet för politikerstyrda organi-
sationer på olika geografiska skalnivåer. Den geografiska skalan för resiliens 
följer emellertid inte territoriella gränser för nationer, län eller kommuner 
och det finns en inbyggd miss-match mellan geografin för de olika politiska 
skalnivåerna och ekonomiska system och strukturer. Detta blir extra tydligt 
från kommunernas lokala perspektiv och detta påverkar hur man på denna 
politiska nivå kan motivera sina insatser för att skapa regional utveckling då 
dess e�ekter sannolikt spiller över utanför kommunens territoriella domän. 
Arbetsmarknaderna är större än kommuners territorier ( jfr. Tillväxtanalys 
2016) och företagen verkar genom nationella och internationella nätverk med 
kunder, underleverantörer och utvecklingspartners. Eftersom fallstudierna är 
exempel på kommuner med stora globala företag är de aktuella företagsnät-
verken globala. Denna geografiska miss-match mellan politiskt-administra-
tiva territorier och företagens nätverk ger en grund att problematisera den 
politiska diskursen av ”nerifrån-upp” perspektiv för tillväxtpolitik och att 
problematisera ett decentraliserat ansvar. I de empiriska studierna från Sver-
ige och Norge framkommer denna geografiska ”miss-match” tydligt och att 
e�ekterna av insatser för lokal utveckling sprids över kommungränserna.

I och med att statens resurser för att bedriva omfördelningspolitik mins-
kat har företagen och dess intresseorganisationer i ökande grad bjudits in 
och tagit plats i nätverk och organisationer för samverkan över samhällssek-
torer och inom den regionala utvecklingspolitiken. Under 1990-talet lanse-
rades modeller för ”public-private-partnership” (PPP), dvs. samverkan och 
partnerskap mellan o�entlig och privat sektor. Motiven för näringslivets or-
ganisationer att ingå i sektorsövergripande samverkan kan ramas in av CSR-
strategier (Matten och Moon 2008; O’Hagan och Harvey 2000), filantropiska 
insatser (Glückler och Ries 2012) eller socialt företagande (eg. Johannison, 
1990, Rusten och Bryson 2010). Genom studierna presenterade i denna rap-



16

port kan vi se att projekt som omfattar samverkan mellan kommuner och 
företag reflekterar ett delat intresse att uppnå goda förhållanden för rekryter-
ing av arbetskraft, utveckling av utbildningsprogram och infrastruktur, samt 
en attraktiv lokal miljö mer generellt.

Eftersom vi har kommunerna som fokus för att diskutera regional ut-
vecklingspolitik är det motiverat att påminna om kommunernas position i de 
politisk-administrativa systemen i Sverige och i Norge. Att verka för tillväxt och 
att driva lokal tillväxtpolitik är inte ett reglerat uppdrag för kommunerna (Fjer-
torp et al. 2012). Samtidigt har kommunerna i Sverige och Norge ansvar för 
många samhällsfunktioner som påverkar villkoren för de lokala företagen. Det-
ta handlar om myndighetsutövning omfattande frågor om exempelvis markpla-
nering och bygglov samt miljötillsyn. Kontakter mellan kommuner och företag 
kan också gälla strategiska diskussioner om samarbeten och partnerskap för 
fysisk infrastruktur och anläggningar. CSR-strategier hos företagen kan exem-
pelvis bidra till lokala möjligheter att utöva sport och fritidsaktiviteter. Det finns 
också viktiga faktorer med påverkan på företagsamhet som kommunerna eller 
den lokala samverkan har små möjligheter att påverka. En relevant lokal till-
växtpolitik utformas utifrån rimliga förväntningar på vilka e�ekter lokal sam-
verkan och lokala insatser kan ha på den regionala utvecklingen. 

Med denna bakgrund om den decentraliserade utvecklingspolitiken och 
kommunernas starka roll i Sverige och Norge för många samhällsfunktioner 
kan det förvåna att forskningen om kommunernas roll i regional utvecklings-
politik är ett fält med lite forskning (Tillväxtanalys 2011). Vi hoppas att denna 
rapport kan vara ett bidrag till att utveckla detta forskningsfält.

Lärdomar och nya frågor
I detta avsnitt som avslutar rapportens inledningskapitel presenteras några 
lärdomar från de empiriska studierna i Sverige och i Norge (kapitel 2, 3 och 4 
i denna rapport; Hermelin och Edwardsson 2014; Hermelin och Westerberg 
2015). Detta omfattar fallstudier i Nordhordland i Norge samt i de svenska 
kommunerna Finspång, Mjölby och Östhammar. Slutsatserna vi presenterar 
är i första hand relevanta för den typ av miljöer vi har studerat; dvs. industri-
dominerade platser och regioner utanför urbana centra. 

Frågan om regional resiliens är ett övergripande perspektiv för samtliga 
studier och hur detta relaterar till strukturer, processer och stigberoende. 
Strukturer vid en tidpunkt har påverkan på en stigberoende utveckling och 
sätter ramarna för vilka processer som sker och hur dessa får e�ekter för den 
fortsatta utvecklingen. Den följande diskussionen är strukturerad utifrån 
olika faktorer med betydelse för regional resiliens och som också tidigare for-
skning betonar. Dessa är; (1) det sociala kapitalet; (2) infrastruktur och annan 
fysisk struktur; (3) kompetens och kunskap samt forskning och utveckling; 
samt (4) diversifierat näringsliv och arbetsmarknad.
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Socialt kapital; lokala och translokala nätverk
Det sociala kapitalet består av nätverk mellan individer och organisationer. 
Om det sociala kapitalet aktiveras kan resurser genereras med nytta för de 
aktörer som är involverade och för deras omgivande miljöer (Malecki 2012). 
Även om lokal samverkan mellan lokala aktörer är i fokus för de genomförda 
studierna i Sverige och i Norge, beaktas det också hur dessa involverar trans-
lokala nätverk med organisationer och partners på andra platser i regionen, 
nationellt eller internationellt. Tidigare studier visar att mindre kommuner i 
lägre grad ( jämfört med större kommuner) tar del av nationella resurser som 
erbjuds genom nationella program (exempelvis Hermelin 2016). Detta refle-
kterar kommunernas translokala relationer med staten och hur nationella 
resurser fördelas regionalt ojämnt (kapitel 4 om SkatteFUNN). 

Fallstudierna i de svenska kommunerna (Hermelin och Edwardsson 2014; 
Hermelin och Westermark 2015, kapitel 2 i denna rapport) har syftat till att 
beskriva vilket nätverk och socialt kapital som utvecklas lokalt och med kom-
munerna och de stora företagen som de centrala aktörerna. Resultaten från 
de studierna indikerar att de lokala kommunerna är viktiga samtalspartners 
för de stora företagen i vissa frågor och att de även blir förbipasserade i an-
dra områden. De stora företagen utvecklar trans-lokal samverkan; med de 
nationella universiteten; för service och faciliteter i regionala centralorter 
till inresande besökare; samt för samverkan med den nationella politiken 
exempelvis via intresseorganisationer eller andra plattformar. På så sätt blir 
de lokala kommunerna delaktiga i endast en del av de resurser som skapas 
via dessa företagsnätverk och tvärsektorsamverkan. Det är också viktigt att 
understryka att nätverk inte beskriver jämlika strukturer; tvärtom omfattas 
ojämna maktrelationer. Också detta påverkar vem som tilldelas resurser som 
skapas genom samverkan. 

Förtroende är ett avgörande kapital för nätverk. Det är krävande att ut-
veckla förtroende mellan kommuner och stora företag eftersom man verkar 
inom olika sektorer och med olika villkor. Exempelvis är de stora företagen 
i de lokala studierna enheter i globala koncerner. Förutsättningarna för de-
ras framtida utveckling beror på konkurrensförmåga globalt och konkur-
rensförmåga inom den egna koncernen. I stark kontrast till detta har kom-
munen ett territoriellt ansvar och behöver ta breda hänsyn. Detta omfattar att 
ta socialt ansvar för den lokala befolkningen och stödja en ekologisk hållbar 
utveckling. I kontrast till företag som primärt är ekonomiska verksamheter 
med mål att generera ekonomiska intäkter är kommunen en organisation 
med olika roller som ska vägas samman. Kommuner och företag har också 
gemensamma intressen av ett fungerande lokalt samhälle – för den lokala 
befolkningen som omfattar företagens anställda och deras familjer. Man har 
gemensamma intressen i att utveckla fungerande utbildningsinstitutioner för 
sin kompetensförsörjning och för befolkningens försörjningsförmåga. Inom 
dessa generella ramar väljer olika företag och olika kommuner olika strategier 
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och prioriteringar för att uppnå sina mål. Genom en jämförande studie mel-
lan en av fallkommunerna i Sverige och Nordhordland i Norge framkommer 
det hur det lokala sociala kapitalet varit en grund som har skapat sociala in-
novationer och företag som är en social resurs (Hermelin och Rusten 2015). 
De lokala stora företagen bidrar på olika sätt till dessa verksamheter. 

I Nordhordland finns exempel på ett antal nätverksorganisationer som 
stödjer olika samhälls- och näringslivsaktiviteter. Detta omfattar bland annat 
Regionrådet som är ett samarbete mellan kommunerna, en företagsinkubator 
Nordhordland Handverk- og Industrilag (handelskammarförening) och en 
förening som heter Industriutveckling Väst. I de svenska fallstudierna tycks 
inte kommunerna vara involverade i denna typ av aktiviteter och i Sverige är 
sådana insatser en fråga främst för regionala insatser och insatser i anslutning 
till universiteten som finns utanför de här kommungränserna. Inom de svens-
ka fallkommunerna finns emellertid företagsföreningar som kommunerna är 
delaktiga i och stödjer på olika sätt.

Infrastruktur, fysiska planering och samhällsservice
En översikt genomförd genom Tillväxtanalys (2011) betonade att kommuner-
nas roll för tillväxtfrågor i hög grad handlar om att bidra till goda samhällsins-
titutioner och den fysiska lokala strukturen. Hit hör markplanering, in-
frastruktur för transporter och internetkommunikation. Planering och beslut 
inom dessa områden omfattar ofta kontakter och diskussioner med de lokala 
företagen. Ändamålsenliga rutiner för kommunens kontakter med företagen 
för olika ärenden inklusive tillståndsgivning är en viktig komponent i vad som 
avses med goda samhällsinstitutioner. Betydelsen av infrastruktur för trans-
porter är något som forskningen om regional utveckling betonar (Schwanen 
2016). Detta påverkar tillgänglighet, utrymme för fysisk expansion, attraktivi-
tet och hur regionala samband utvecklas. 

Det är framförallt fallstudierna från Sverige (Finspång, Mjölby och Öst-
hammar) som bidragit med viss insyn i hur fysisk planering och goda sam-
hällsinstitutioner är en faktor för kommunernas utvecklingspolitik och utveck-
lingsplanering. Vad gäller den regionala kollektivtrafiken och den nationella 
storskaliga infrastrukturen är det områden där kommuner och företag kan 
arbeta tillsammans för att försöka påverka regionens och statens prioriterin-
gar och investeringar.

Kompetens och kunskap och diversifiering
Samtidigt som de olika studierna har olika avgränsningar, delar det ett ge-
mensamt tema som handlar om kunskapsutveckling; antingen via utbild- 
ning av framtida arbetskraft eller genom företagens insatser för forskning och 
utveckling (FoU). Det tekniska området är i fokus. En bakgrund till att detta 
område har utvecklats till ett huvudtema för de lokala fallstudierna i Sverige 
och i Norge om samverkan mellan kommuner och stora företag är dels för att 
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kompetensförsörjning är av största vikt för de stora företagen och dels är detta 
ett område där den lokala samverkan har stor betydelse. Inom utbildningsom-
rådet har företagen blivit aktiva partners och viktiga resurser för den lokala 
tillväxtpolitiken (Rusten och Hermelin 2014).

Samtidigt som de lokala studierna presenterar utvecklingsarbetet inom 
gymnasieskolan som kan betraktas som goda exempel med goda resultat är 
det också viktigt att problematisera hur dessa satsningar i ett stigberoende-
perspektiv kan skapa inlåsningse�ekter. De resurser som mobiliseras genom 
samverkan för tekniska utbildningar på gymnasienivån förstärker den rådande 
dominerande näringen och de dominerande företagen. Genom denna samver-
kan påverkar företagen hur kommunerna kanaliserar sina resurser till gymna-
sial utbildning. I ett resiliensperspektiv finns det anledning att ställa frågan hur 
detta får e�ekter för omställningskapaciteten i ett framtidsperspektiv.

Diversifierat näringsliv och arbetsmarknad
Diskussionen ovan om hur sektorsamverkan mellan kommun och företag kan 
skapa resurser såväl som inlåsningar ger en övergång till det som nämndes 
som en «ärde faktor ovan, som kan stödja regional resiliens. Det handlar om 
ett diversifierat näringsliv och en diversifierad arbetsmarknad och som är en 
krävande utmaning för de orter vi studerat som är lokaliserade i relativt glest 
befolkade regioner och utanför de stora urbana regionerna. Generellt sett 
följer graden av näringslivsdiversifiering och storleken på den lokala arbets-
marknaden varandra; större städer har flera näringar. Även om det skapas 
stödstrukturer lokalt för nyföretagsamhet och entreprenörskap, kan andra 
hinder som är mer relaterat till generella förhållanden för näringslivet eller 
infrastruktur för invånarna utmana möjligheterna att uppnå diversifiering. 
Detta handlar om allt ifrån det lokala företagsklimatet till betydelsen av geo-
grafisk närhet till kunder och företagskluster; tillgång på arbetskraft och le-
diga attraktiva bostäder. 
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Kapitel 2 
Östhammar – kommun och företag i samarbete
Kristina Westermark och Brita Hermelin
Syftet med detta kapitel är att beskriva och diskutera insatser för lokal utveck-
ling och tillväxt i Östhammars kommun med speciellt fokus riktat mot hur det 
sker genom sektorsamverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet. 
Det är framförallt samverkan med de stora företagen som är lokaliserade i 
kommunen, dvs. Sandvik Coromant och Forsmarks kraftgrupp, som kom-
mer att diskuteras. Kommuners utvecklingspolitik är till stora delar i formell 
mening ett frivilligt politikområde. Utvecklingspolitik växer fram genom fler-
nivåstyrning (i relationer mellan EU, stat, region och kommun) och genom 
sektorsamverkan (mellan o�entlig, privat och tredje sektorn). Det är det se-
nare – dvs. sektorsamverkan mellan kommunen och det privata lokala närings- 
livet – som är den centrala frågan för detta kapitel.

Östhammars kommun tillhör Upplands län och angränsar till Tierp och 
Uppsala kommun inom länet och till Norrtälje kommun i Stockholms län. 
Det är en glest befolkad kommun (14 personer per kvm år 2014) med flera 
mindre orter och en stor andel landsbygdsboende. Samtidigt innebär den geo-
grafiska positionen en tillgänglighet till mellanstora och större urbana noder. 
Avståndet från centralorten Östhammar till Uppsala är 7 mil, till Gävle 9 mil 
och till centrala Stockholm 13 mil. De två stora företagen som är i fokus för 
den här studien är lokaliserade på två olika platser i Östhammars kommun. 
Det är Sandvik Coromant i Gimo och Forsmarks kraftgrupp lokaliserad vid 
Östersjökusten med närhet till Östhammar tätort. 

Källor till studien är olika statistiska källor, dagstidningar och annan me-
dia, hemsidor och dokument samt intervjuer. Intervjuerna är genomförda 
från april till november 2015. I texten har vi valt att referera till intervjuerna 
per kategori av respondenter. Kategorierna är kommun (politiker och tjän-
stemän), näringsliv (som omfattar företagen, näringsliv och arbetsliv, dvs. 
representanter för fack) och utbildning (de respondenterna har olika uppdrag 
som berör gymnasieskolan och kan vara kommunalt eller privat anställda). 

Även om rapporten riktar ett huvudintresse mot samverkan över sam-
hällssektorerna är en stor uppmärksamhet riktad mot kommunen som part 
för sådan samverkan. Här studeras hur kommunen utvecklar och genomför 
sin lokala utvecklingspolitik genom att integrera och samverka med företa-
gen, och i det här fallet framförallt med de större företagen. Därmed är kom-
munala styrdokument centrala empiriska källor. Det har sin bakgrund i att 
själva forskningsfrågan om hur man kan stödja lokal utveckling i hög grad 
innebär att studera ett område för kommunens politik. 

Geografi, befolkning och bebyggelse
Östhammars kommun har drygt 21 000 invånare år 2014, vilket betyder en 
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tredje placering i Upplands län efter Uppsala och Enköping. I relation till 
Uppsala kommuns befolkning på knappt 210 000 invånare är Östhammar en 
liten kommun. Sett till sin storlek bland alla Sveriges 290 kommuner är Öst-
hammar nummer 115 och med ett befolkningstal som är under medel (knappt 
34 000 år 2014) och över medianen (drygt 15 000 år 2014).

Figur 1 visar befolkningsförändring för Östhammars kommun per år för 
perioden 1970 till 2014. Över hela mätperioden 1970 till 2014 har befolk- 
ningen ökat med knappt 3 000 personer. Diagrammet illustrerar att sedan 
1970 har det funnits perioder av stark tillväxt (framförallt under 1970-talet) 
och tillbakagång (framförallt i slutet av 1990-talet).

Figur 1. Befolkningsförändring per år i Östhammars kommun, 1970-2014. 
Källa: SCB.

Kommunen upplevde en inflyttningsvåg under 1970 talets början då Fors-
marks kraftverk byggdes och detta skapade många arbetstillfällen. Befolk-
ningsexpansionen under 1970- och 1980-talen avtog under 1990 talet då det 
skedde stora förändringar i Östhammar med nedläggning av industrier både 
i Gimo och Österbybruk. Detta var i samband med en period som har beskri- 
vits som efterkrigstidens djupaste konjunkturnedgång och strukturkris. Under 
perioden 2000 till 2014 har befolkningen minskat med knappt 400 personer 
och endast under två år sedan år 2000 har kommunens nu uppsatta tillväxt-
mål på 100 personer om året (Östhammars kommun, 2014b) uppnåtts. Det 
var för åren 2001 och 2013. Befolkningsfrågan är en stor utmaning för kom-
munen och ett av målen i detta sammanhang är att ”få den unga befolkningen 
att stanna” (intervju, näringsliv). Målet om befolkningstillväxt avspeglar sig 
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i flera av de mål som kommunfullmäktige prioriterar och det första av dessa 
mål är specifikt inriktat på barn och ungdomar: ”Östhammars kommun ska 
vara en kommun som ger barn och unga goda förutsättningar att möta fram-
tidens utmaningar” (Östhammars kommun, 2014a, s. 8). I Årsredovisningen 
för år 2014 noterades låg måluppfyllelse för detta mål och utbildning av unga 
är en fråga som den här rapporten kommer att studera mer i detalj (Östham-
mars kommun, 2015b).

Befolkningssi�rorna i figur 1 som avser utvecklingen för hela kommunen 
visar emellertid inte kommunens flerkärniga struktur och den varierande 
utvecklingen för de olika tätorterna. Östhammar är en flerkärnig kommun 
med sex olika tätorter som har utvecklats från olika sammanhang (Östham-
mars kommun, 2013). Tabell 1 över tätorterna i Östhammars kommun visar 
hur befolkningen är fördelad mellan olika orter i kommunen och orternas 
befolkningsutveckling sedan år 1970. De boende i centralorten Östhammar 
som är kommunens administrativa centrum motsvarar endast 20 procent av 
kommunens invånare. Förutom att befolkningen är spridd mellan olika orter 
i kommunen bor dessutom en stor andel av invånarna på landsbygden. Att 
endast 64 procent av befolkningen bor i kommunens tätorter visar tydligt den 
decentraliserade bebyggelsestrukturen. En stor andel av befolkningen som 
bor utanför tätorterna har sina bostäder vid kusten och i områden där fritids-
bebyggelse dominerar. Samtidigt är det tätorterna som har ökat sin befolk- 
ning mest. Den starkaste tillväxten 1970 till 2010 har skett i Östhammar, 
Gimo, Alunda och Österbybruk. De olika tätorterna (se figur 1) vänder sig 
åt olika håll för arbete och service. Alunda och Österbybruk vänder sig i be-
tydande grad mot Uppsala. Alunda och Östhammar har kraftigaste tillväxt. 
Under perioden 1970 till 2010 har befolkningen i Alunda mer än fördubblats. 
Avståndet från Alunda till Uppsala är mindre än fyra mil (Östhammars kom-
mun, 2013). Figur 2 är en karta som visar lokaliseringen av kommunens tä-
torter.

Tabell 1. Tätorter i Östhammars kommun. Källa: SCB 
Tätort 2010 Andel av kommunens 

befolkning 2010
Befolkningsförändring 
(%) 1970-2010

Alunda 2317 11% 246%

Östhammar 4534 21% 170%

Öregrund 1555 7% 124%

Gimo 2688 13% 93%

Österbybruk 2272 11% 88%

Hargshamn 312 1% 79%

Summa tätorter 13678 64% 127%

Östhammars 
kommun

21373 100% 115%
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Figur 2. Karta över tätorterna i Östhammars kommun. Källa: Östhammars kommun.

Dagens gränser för Östhammars kommun fastställdes vid kommunsam-
manslagningen på 1970-talet. Även om alla orterna i tabell 1 varit i samma 
kommun i mer än 35 år finns enligt våra intervjuer fortfarande en stark känsla 
för det egna lokalsamhället och de ”gamla kommunerna” (intervju, utbild-
ning). Orterna inom kommunen är inte alltid så integrerade och vi har vi 
fått beskrivet att det generellt sett är en låg mobilitet mellan orterna. Vidare 
menar man från ett sammantaget kommunalt perspektiv att det inte är helt 
enkelt att hantera en bebyggelsestruktur i kommunen med fem ungefär lika 
stora tätorter som alla efterfrågar lokal kommunal service såsom badhus och 
annat (intervju, kommun, näringsliv). Även om det från kommunens sida kan 
uppfattas som önskvärt att centralorten Östhammar skulle växa mer befolk- 
ningsmässigt menar en respondent från kommunen att det inte är en så san-
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nolik utveckling. Det som man uppfattar i hög grad styra den fortsatta utveck-
lingen av tätorterna är tillgängligheten till större urbana centra (främst Upp-
sala nämns) och infrastruktur (E4 och järnväg). I det perspektivet har Gimo 
och Alunda de mest fördelaktiga lägena (intervju, kommun).

Sysselsättning och näringsliv
Den förvärvsarbetande dagbefolkningen i Östhammars kommun år 2013 
motsvarade knappt 10 000 personer. Förvärvsarbetande dagbefolkning syftar 
på de personer som har anställning på en arbetsplats som är lokaliserad i Öst-
hammars kommun. Detta är i kontrast till den förvärvsarbetande nattbefolk-
ningen som år 2013 var drygt 10 000 personer. Dessa utgörs av befolkningen 
i Östhammars kommun som förvärvsarbetar inom eller utanför kommunens 
gränser. Det betyder att Östhammar har en stor arbetsmarknad och något 
som är ”otypiskt” för en liten och storstadsnära kommun (som Östhammar 
representerar). Relationen mellan förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning 
avspeglar pendlingen över kommungränsen. Storleksskillnaden mellan dag- 
och nattbefolkningen i Östhammar sett till olika näringsgrenar är betydande 
för energisektorn och där nattbefolkningen (dvs. förvärvsarbetande som bor i 
kommunen) endast motsvarar 60 procent av dagbefolkningen i denna sektor. 
Detta omfattar en di�erens på 500 personer som till merparten utgörs av in-
pendlare till Forsmarks kärnkraftsanläggning. Det sker även en nettoinpend-
ling till kommunen för arbete inom tillverkningsindustrin. De stora netto- 
utpendlingsströmmarna –dvs. att många förvärvsarbetande pendlar ut från 
Östhammar – är inom vård och omsorg, byggsektorn, handel och o�entlig 
förvaltning.

De stora arbetsgivarna i kommunen är Östhammars kommun med knappt 
2 000 anställda, Sandvik Coromant med omkring 1 500 anställda och Fors-
marks kraftgrupp med knappt 1 200 anställda år 2014. Detta motsvarar för 
respektive omnämnd arbetsgivare 22 procent, 18 procent och 14 procent av 
samtliga sysselsatta i kommunen (Regionförbundet Uppsala län, hemsida). I 
Östhammars kommun har man en näringslivsstruktur med några stora företag 
och många små företag, däremot inte så många medelstora företag. Enligt 
kommunens beräkningar är cirka 40 procent av kommunens småföretag be-
roende av de stora företagens verksamhet i egenskap av att ingå i olika under-
leverantörssystem (Östhammars kommun, 2013). Denna näringslivsstruktur 
diskuteras också i intervjuerna (intervju, kommun). Viktiga yrkesgrupper för 
de två stora privata arbetsgivarna är ingenjörer och tekniker och dessa är van-
liga yrken i Östhammar (knappt 800 personer 2013) (Östhammars kommun, 
inget datum). De två stora privata arbetsgivarna – Sandvik Coromant och 
Forsmarks kraftgrupp – presenteras mer i detalj nedan. 

Diagrammet i figur 2 visar sysselsättningsutvecklingen gällande dagbe-
folkningen i Östhammar över perioden 1990 till 2013 samt andelen sysselsat-
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ta inom tillverkning och energi över samma period. Denna andel är i princip 
den samma år 2013 som den var år 1990 vilket motsvarar omkring 38 procent 
av samtliga sysselsatta. Figuren visar att den strukturella krisen i början av 
1990-talet drabbade tillverkningsindustrin hårt. Tillväxten inom energisek-
torn har varit mycket stark sedan omkring år 2000. Det är också intressant att 
notera att övriga näringar (dvs. allt utom tillverkning och energi) sysselsätter 
ungefär lika många vid periodens slut som vid periodens början. 

Figur 3. Förvärvsarbetande dagbefolkning i Östhammars kommun år 1990 
till 2013. Index för tillverkningsindustri, energisektorn och övriga näringar, 
1990=100. Andelen av förvärvsarbetande dagbefolkningen inom tillverkningsin-
dustrin och energisektorn. Källa: SCB.

I tabell 2 som jämför Östhammar med Uppsala län och riket för olika statis-
tiska värden framkommer det att förvärvsfrekvensen är god och att arbets-
lösheten är jämförelsevis låg. Detta noteras också av kommunen då man 
framförallt understryker den positiva utvecklingen inom energisektorn (Öst-
hammars kommun, 2015a, s 17). Den stora skillnaden i förvärvsinkomst mel-
lan kvinnor och män är sannolikt en avspegling av en starkt könsuppdelad 
arbetsmarknad med många män inom ingenjörsyrket och många kvinnor 
inom vård och omsorg. Andel företagare är i jämförelse mer tillfredsställande 
än andelen nyföretagare. Detta kan sannolikt avspegla att Östhammar är en 
landsbygdskommun med jämförelsevis stor jordbruksnäring (Östhammars 
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tillverkningsindustri, energisektorn och övriga näringar, 1990= 100. A ndelen av förvärvsarbetande 
dagbefolkningen inom tillverkningsindustrin och energisektorn. Källa: SCB. 
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tillfredsställande än andelen nyföretagare. Detta kan sannolikt avspegla att Östhammar är en 
landsbygdskommun med jämförelsevis stor jordbruksnäring (Östhammars kommun, inget datum). 
Det innebär i regel många jordbruksföretagare bland vilka nyföretagsamheten tenderar att vara 
relativt låg.  

Fördelat mellan samhällssektorerna och sett till situationen år 2014 finns så mycket som 75 procent 
av alla förvärvsarbetande i Östhammar i privat sektor och detta kan jämföras med 6 0 procent i 
Uppsala län och 6 8 procent i riket. Det är en tydlig könsfördelning mellan privat och offentlig sektor i 
Östhammar och så mycket som 92 procent av alla män som arbetar i Östhammar arbetar i privat 
sektor och som ska jämföras med 48 procent av alla kvinnor i den förvärvsarbetande 
dagbefolkningen (SCB).  

E n respondent beskriver ett ”80-20-förhållande” och att männen är i klar majoritet hos de stora 
privata företagen. Detta sätts i sammanhanget av att det är fler män än kvinnor som söker sig till de 
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kommun, inget datum). Det innebär i regel många jordbruksföretagare bland 
vilka nyföretagsamheten tenderar att vara relativt låg. 

Fördelat mellan samhällssektorerna och sett till situationen år 2014 finns 
så mycket som 75 procent av alla förvärvsarbetande i Östhammar i privat sek-
tor och detta kan jämföras med 60 procent i Uppsala län och 68 procent i 
riket. Det är en tydlig könsfördelning mellan privat och o�entlig sektor i Öst-
hammar och så mycket som 92 procent av alla män som arbetar i Östhammar 
arbetar i privat sektor och som ska jämföras med 48 procent av alla kvinnor i 
den förvärvsarbetande dagbefolkningen (SCB). 

En respondent beskriver ett ”80-20-förhållande” och att männen är i klar 
majoritet hos de stora privata företagen. Detta sätts i sammanhanget av att 
det är fler män än kvinnor som söker sig till de tekniska utbildningarna. Sam-
ma person berättar att han fick Östhammar beskrivet för sig som en manlig 
bastion och menar att det har visat sig ligga något i det. ”Vi har fler hock-
eyhallar än ridhus, mycket jakt och fiske och andra aktiviteter som brukar 
klassas som mer av en manlig norm. Detta påverkar i sin tur attraktivitet för 
kommunen i stort. Vi har i kommunen väldigt lite tjänsteproduktion och lite 
handel” (intervju, kommun). I tabell 2 framkommer det att männens mede-
linkomst i Östhammars kommun är en aning högre än genomsnittet i riket 
och att kvinnornas inkomst är lägre än riksgenomsnittet. Det innebär bety-
dande inkomstskillnader mellan kvinnor och män i Östhammars kommun.

Det värde i tabell 2 för vilket Östhammar avviker kraftigast från länet och 
riket är andelen av befolkningen med en eftergymnasial utbildning. Endast 
13 procent av befolkningen i Östhammars kommun har en eftergymnasial 
utbildning som är minst 3 år. I sammanhanget är det viktigt att notera att 
Östhammar inte alls är en extrem kommun i det här avseendet och det är när-
mare 80 kommuner i Sverige av totalt 290 där 13 procent av befolkningen el-
ler mindre har en högskoleutbildning. En jämförelsevis låg utbildning är inte 
ovanligt för mindre och glest befolkade kommuner. Det är stora skillnader i 
utbildningsnivå mellan kvinnor och män. Detta gäller för Östhammar, länet 
och riket. En betydande större andel av kvinnorna jämfört med männen har 
en högskoleutbildning. I Tillväxtstrategi Östhammars kommun noterar man 
en generellt sett låg utbildningstradition i Östhammar och relaterar detta till 
den lokala arbetsmarknaden med stor tillverkningsindustri. Samtidigt är det 
inte en önskvärd situation enligt det första av målen som kommunfullmäk-
tige i Östhammar prioriterat där ett av delmålen är att andelen av de ung-
domar som avslutat sina gymnasieprogram och påbörjat högskolestudier ska 
öka. Ökningstakten är emellertid inte på den nivå man önskar sig (Östham-
mars kommun, 2014b). I Östhammar fullföljde 76 procent av gymnasieung-
domarna sin utbildning inom fyra år efter man startade sin utbildning. Detta 
är något lägre än riksgenomsnittet (Public Partner, 2014). 

Tabell 2. Förvärvsarbetande, inkomst, utbildning och företagande i Östhammar, 
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Uppsala län och riket. Källor: Regionförbundet Uppsala län, hemsida; Ekonomi-
fakta, hemsida; SCB, hemsida. 

Östhammars 
kommun

Uppsala län Riket

Förvärvsfrekvens i befolkningen 
20-64, % (Regionförbundet, 
Uppsala län)

80,5 75,7 76,0

Öppet arbetslösa 
samt sysselsatta i 
arbetsmarknadsprogram 16-
64 år. Årsmedeltal 2014, % 
(Regionförbundet, Uppsala län)

3,5 4,2 6,3

Förvärvsinkomst 2013 för 
befolkningen 16 år och äldre, 
tusentals kronor, medeltal, 
kvinnor respektive män 
(Regionförbundet, Uppsala län)

210,0/ 296,0 225,2/ 293,2 222,3/ 294,0

Förvärvsinkomst 2013 för 
befolkningen 16 år och äldre, 
medeltal, kvinnors andel av 
männens, % (Regionförbundet, 
Uppsala län)

71 77 76

Andel högskoleutbildade i 
befolkningen med minst tre års 
eftergymnasial utbildning, 25-
64 år, % (Ekonomifakta)

13,0 30,7 25,1

Andel högskoleutbildade i 
befolkningen med minst tre års 
eftergymnasial utbildning, 16-74 
år 2014, %, SCB. Män/kvinnor/
totalt

7,9/14,6/11,1 22,6/29,4/25,9 17,6/24,5/21,0

Andel företagare av 
befolkningen 20-64, % 
(Ekonomifakta)

8,3 6,4 6,7

Antal nyföretagare per 1000 
invånare (Ekonomifakta)

8,3 11,5 11,5

Östhammars kommun avviker i relation till många andra mindre och glest 
befolkade kommuner avseende de stora pendlingsströmmarna in till kom-
munen. Pendlingen diskuterades redan ovan i termer av di�erensen mellan 
dag- och nattbefolkning. Inpendlarna till kommunen är ungefär 2 000 och 
utpendlarna är omkring 3 000 individer. Prognoser pekar på att nettopend-
lingen i framtiden kommer att vara positiv med större inpendling än utpend-
ling. Detta bland annat utifrån antaganden om att sysselsättningen inom 
kärnkraften, inklusive slutförvaret kommer att öka (Public Partner, 2014). 
Denna prognos grundade sig även i en fortsatt verksamhet vid Dannemora 
gruva som emellertid begärdes i konkurs i under våren 2015 (Östhammars 
kommun, 2015b). Ett stort beroende av exportindustrin (framförallt Sandvik) 
är ett inslag som gör att den fortsatta utvecklingen i Östhammar i hög grad är 
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exponerad för förändringar i den internationella ekonomin. Exportindustrins 
dominans i Östhammar visar sig också i höga tal för export per invånare jäm-
fört med riksgenomsnittet (Svenskt näringsliv - Företagens betydelse i Öst-
hammar, hemsida).

De stora företagen
I denna studie är Östhammars två största privata arbetsgivare i fokus: Sand-
vik Coromant i Gimo och Forsmark Kraftgrupp AB i Forsmark. Företagens 
lokala påverkan på kommunens utveckling är stor. Ovan har det beskrivits hur 
dessa är dominerande arbetsgivare och utgör kunder till många mindre lokala 
företag som är underleverantörer i lokala produktionsnätverk. I kommunens 
årsredovisning beskrivs hur de största företagen, Sandvik Coromant och Fors-
mark, har stor inverkan på den lokala utvecklingen, stabiliteten och även sår-
barheten. Dess verksamheter innebär att relationer mellan lokala och globala 
nätverk utvecklas: ”De stora företagen verkar utanför kommunen i globala 
värdekedjor, men blir i kommunen viktiga aktörer för bildandet av lokala 
värdekedjor. Därigenom sker en koppling mellan den globala och den lokala 
marknaden” (Östhammars kommun, 2015b, s. 8). Nedan följer en beskrivning 
och introduktion till de stora företagen.

Sandvik Coromant i Gimo
Sandvik grundades av Göran Fredrik Göransson i Sandviken år 1862 och har 
idag cirka 47 000 anställda i den globala koncernen. Koncernen finns repre-
senterad i närmare 150 länder (Sandvik Coromant - Vår historia, hemsida). 
År 2013 uppmätte Sandviks export en volym som placerade företaget på en 
sjätte plats bland svenska företag och dess antal sysselsatta innebar en sjunde 
placering. Merparten av medarbetarna är anställda i utlandet och denna 
si�ra motsvarar 37 000. Drygt 10 000 av Sandviks anställda arbetar i Sverige 
(Ekonomifakta - Sveriges största företag, hemsida). 

Ursprungligen arbetade Sandvik framförallt med stål men år 1942 utökades 
verksamheten med produktion av hårdmetallverktyg. Wilhelm Haglund blev 
ny chef för den nya inriktningen i Sandviken, en person som gett namn till 
den gymnasieskola Sandvik och Östhammars kommun driver i Gimo som vi 
återkommer till under rubriken utbildning. År 1951 började produktionen av 
hårdmetall i Gimo (Sandvikkoncernen – Historia, hemsida) och i dagligt tal 
kallas denna anläggning för Gimoverken och det är den verksamheten som 
är fokus för denna studie. Sandvik Coromant tillhör sålunda idag metallbear-
betningsindustrin och tillverkar verktygsmaskiner samt verktyg och redskap 
främst för metallindustrin. 

Sandvik Coromant ingår i ett av fem a�ärsområden för Sandvikkoncernen. 
Detta är Sandvik Machining Solutions (SMS) som har 8 000 anställda med 
verksamhet i 130 länder (Sandvik Coromant - Sandviks A�ärsområden, hem-
sida). År 2000 flyttades tillverkningen av hårdmetallpulver från Stockholm till 
Gimo. Detta innebar en utökning av verksamheten i Gimo med en ny fabrik 
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för volframkarbid och tillverkningen av verktygen expanderade. På senare tid 
har Gimoverken kunnat uppvisa ett positivt resultat tack vare att företaget har 
börjat tillverka metallskärverktyg till en stor mobiltelefontillverkare. Det är i 
Gimoverken koncernen lagt ansvaret att ta fram nya produkter och utveckla 
befintliga produkter vilket enligt kommunikatören på Sandvik Coromant i 
Gimo ger Gimoverken en unik kompetens i koncernen (Upsala Nya Tidning, 8 
januari 2015). Detta innebär att man vid Sandvik Coromant i Gimo utvecklar 
prototyper och arbetssätt som sedan sprids i den globala koncernen (intervju, 
näringsliv). I vårt intervjumaterial beskrivs Gimoverken som ”ett moderskepp 
inom vårt a�ärsområde (SMS)” (intervju, näringsliv) och det ställer höga krav 
på kompetens och får e�ekter på vilken typ av arbetskraft som efterfrågas.

När Gimoverken startade år 1951 hade man 18 anställda och sedan dess 
har verksamheten vuxit kraftigt och e�ektiviteten har ökat. Antalet anställ-
da har ökat till stora tal. Det finns rapporter om kraftig produktivitetsök- 
ning och att Gimoverken under de senaste tio åren fördubblat sin produktion 
utan att antalet anställda har ökat (Upsala Nya Tidning, 22 september 2013). 
De senaste si�rorna vi har haft tillgång till beskriver att Sandvik Coromant 
i Gimo har 1 600 anställda, vilket är anmärkningsvärt på en ort med 2 700 
invånare totalt. Enligt en informant för företaget är man den största privata 
arbetsgivaren i Uppsala län. Fabriksanläggningen för Sandvik Coromant ut-
gör ett dominerande inslag i Gimo. Detta avser såväl att de sysselsätter många 
som att stora markytor tas i anspråk för fabriksanläggningar, lagerutrymmen 
och parkering. Sandvik Coromant i Gimo påverkar den lokala identiteten då 
de allra flesta på orten har en relation till arbetsplatsen, antigen jobbar man 
där själv eller känner någon som gör det. Sandvik Coromants lokalisering i 
Gimo påverkar förutsättningarna till att behålla och utveckla lokal service. 
”Sandvik är hjärtat på den här orten. Försvinner Sandvik så försvinner all ser-
vice, alla skolor” säger en boende som intervjuas i lokal media (Upsala Nya 
Tidning, 13 november 2011).

Under de senaste åren har det skett stora förändringar för Sandvik på 
koncernnivå, vilket har fått vissa efterverkningar även för Gimoverken. När 
Olof Faxander tillträdde som ny VD för Sandvik beslutade han år 2012 att 
flytta koncernens huvudkontor från Sandviken till Stockholm, vilket var ett 
omdiskuterat beslut (Svenska Dagbladet, 2 sep 2011; Svenska Dagbladet, 5 
aug 2012). I samband med flytten av huvudkontoret kan vi i vårt intervju-
material utläsa att man upplevt att Sandvik har förändrats från ”ett företag 
från bruksorten Sandviken till ett globalt företag. Tidigare var man ett företag 
som verkade i Sverige med enheter utomlands, nu är man ett globalt företag 
med verksamhet i Sverige” (intervju, näringsliv). I intervjumaterialet uttrycks 
det som att tidigare ville ”koncernledningen se skorstenarna varje morgon” 
men att det upplevs som mindre viktigt idag. Flytten av huvudkontoret från 
Sandviken har lett till en känsla av distans mellan ledningen för företaget och 
arbetet på verkstadsgolvet (intervju, näringsliv).
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Forsmarks kraftgrupp AB i Forsmark
Forsmarks kärnkraftverk är lokaliserat ungefär två mil norr om Östhammars 
tätort strax utanför Forsmarks bruk. Detta är kommunens andra stora pri-
vata arbetsgivare. Forsmarks kärnkraftverk ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB 
(FKA) som i sin tur har tre ägare; Vattenfall AB (cirka 66 procent), Mellan-
svensk kraftgrupp (cirka 25 procent) och E-ON (cirka 10 procent). Forsmarks 
Kraftgrupp AB har 1 119 anställda och en omsättning på 5,5 miljarder SEK per 
år (Vattenfall - Om Vattenfall, hemsida). Huvudägaren Vattenfall är statligt ägt 
och en av Sveriges största företag om man beaktar dess omsättning. Företaget 
har en 19e placering vad gäller antalet anställda i landet med knappt 9 000 
personer i Sverige av totalt 31 000 anställda i hela koncernen (Largest compa-
nies – De största arbetsgivarna, hemsida).

Vid Forsmarks tre reaktorer, som togs i drift 1977, 1980 och 1985, produc-
eras en sjättedel av Sveriges totala elproduktion (Strålsäkerhetsmyndigheten 
– Kärnkraft, hemsida). Under år 2014 producerade Forsmarks kärnkraftverk 
25,3 miljarder kilowattimmar (kWh) vilket motsvarar elbehovet under ett helt 
år för mer än 2,5 miljoner hushåll (Vattenfall - om oss, hemsida).

Utöver kärnkraftverket äger Forsmarks kraftgrupp även Forsmarks Bruk 
med bruksortens byggnader och den intilliggande engelska parken som an-
vänds till rekreation. Det är ett populärt turistmål, framförallt under som-
maren (Vattenfall - om oss, hemsida). Det är även här som Forsmarks gym-
nasieskola, kärnkraftverkets informationscenter och experimentverkstad 
ligger. Vid experimentverkstaden i Forsmark kan man lära sig mer om energi 
genom att själv få testa olika experiment. Detta är en verksamhet där elever 
från gymnasieskolan hjälper till (intervju, näringsliv). På det här sättet ar-
betar Forsmarks kraftgrupp med en form av bred marknadsföring till lokal-
befolkningen och besökare både till bruksorten och till kärnkraftverket där 
man ordnar studiebesök. Denna verksamhet vänder sig i hög grad till en bred 
allmänhet (Forsmarks kraftgrupp - Studiebesök i Forsmark, hemsida; in-
tervju näringsliv). 

Från kommunens sida kommenterar man Forsmarks vidare e�ekter för 
lokal utveckling och näringslivsutveckling och menar att den dynamik som 
uppstår kring denna verksamhet är väldigt lokal utan tydliga kopplingar till 
tätorterna i kommunen. Det isolerade läget gör att ett stort antal besökare till 
Forsmarks kraftverk per dag inte får de e�ekter de skulle få om detta var till 
en tätort (intervju, kommun).

Tillväxtpolitik från kommunens perspektiv
Den här rapporten är skriven i ett projekt som syftar till att studera relationer 
och samverkan mellan små kommuner och stora företag (se kapitel 1). Ovan 
har vi beskrivit de stora privata företagen i Östhammars kommun, så det 
återstår att beskriva kommunen ur projektets synvinkel, dvs. hur utvecklings-
politik är synligt, skrivs fram och beskrivs via kommunens dokument och re-
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spondenter. I det följande beskrivs den lokala tillväxtpolitiken i Östhammar. 
Avsnittet är indelat i två avsnitt, det första återger utvecklingspolitiken utifrån 
kommunala källor och dokument. Det andra avsnittet beskriver hur tillväxt-
politiken i Östhammar formas av att detta är den kommun som föreslås som 
lokalisering för slutförvaret av kärnbränsle.

Tillväxtpolitik i Östhammars kommun
Det sammantagna intrycket från kommunala dokument och från intervjuer 
med olika respondenter som representerar kommunen är att det finns ett int-
resse och engagemang för tillväxt- och näringslivsfrågor. Huvudansvaret för 
dessa frågor ligger hos kommunens tillväxtkontor som tillhör kommunled-
ningsförvaltningen. En av kommunfullmäktiges nio prioriterade mål 2015-
2018 är att vara en kommun med ett gott företagsklimat men detta mål upp-
fattar man inte som uppnått (Östhammars kommun, 2014a; 2014b) samtidigt 
som kommunen blivit utsedd till ”årets klättrare” syftandes på just företagskli-
matet. 

Man mäter hur målet om företagsklimat uppnås genom tre olika krite-
rier. Det första handlar om ranking på Svenskt näringslivs årliga undersök-
ning som grundar sig på resultatet från en enkätstudie med företag och olika 
statistiska data (Svenskt näringsliv – företagsklimat, hemsida). Det andra 
kriteriet är Nöjd kund index (NKI) som utformats av Stockholm Business 
Alliance (Stockholm Business Region Development, 2015). Det är en enkät-
studie riktad till företagen som frågar om kommunernas service i samband 
med deras myndighetsutövning. Detta omfattar områdena brandtillsyn, bygg- 
lov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Man 
frågar om företagarnas uppfattningar om den kommunala servicen för des-
sa områden avseende tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och e�ektivitet. Det tredje kriteriet för kommunens mål om 
företagsklimat är antalet nya företag per år. Målet som kommunfullmäktige i 
Östhammar har formulerat är 80 nya företag per år. Man har stärkt sina resul-
tat för alla dessa tre kriterier mellan åren 2013 och 2014, men ändå inte riktigt 
uppnått målvärdena man har ställt upp för resultatet från Svenskt näringslivs 
ranking och för antalet nya företag (Östhammars kommun, 2015b).

Kommunen skriver att näringslivet är ”stabilt men sårbart” då kommunen 
har ”några få dominerande arbetsställen” (Östhammars kommun, 2013, s. 7) 
och man vill verka för att kunna attrahera nya företag och att arbeta aktivt 
med att ”erbjuda goda etableringsförutsättningar” där markfrågan och till-
gång till industrimark är högt prioriterade (Östhammars kommun, 2015a, s. 
67). I samrådshandlingen för en ny översiktsplan beskrivs även att man efter- 
strävar ett stärkt samarbete mellan företagen verksamma på olika orter i 
kommunen (Östhammars kommun, 2015a, s. 68). Östhammars relativa låga 
utbildningsnivå har pekats ut som en riskfaktor då det kan ”leda till sämre 
matchning mot den arbetsmarknad som finns i kommunen och regionen i 
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stort” (Public partner, 2014, s. 13). 
I dokumentet Tillväxtstrategi Östhammars kommun (Public Partner, 

2014) anges strategier för tillväxt. Inom ramen för detta är det ett antal strate- 
gier som vi speciellt vill lyfta fram och som sammanfattas i det följande. I 
tillväxtanalysen bedöms Östhammars kommun behöva ”utveckla utbild-
ningsmöjligheterna” i kommunen (Public Partner, 2014, s. 25). Kommunen 
anses även behöva stärka ”de små företagens möjligheter att växa och anställa 
fler” (Public Partner, 2014, s. 25) samt sträva mot en högre grad av ”öppen-
het och tydlighet i relationen mellan företag och kommunorganisationen” och 
dessutom stärka ”befintliga företagsnätverk och utveckla vid behov nya” med 
fokus på den regionala skalan (Public Partner, 2014, s. 26).

Östhammar har en näringslivsstruktur som domineras av ett fåtal bran-
scher med tydlig specialisering vilket enligt kommunen innebär en sårbarhet, 
inte minst vid förändringar på den globala marknaden (Östhammars kom-
mun, 2015b, s. 8). Därför efterfrågar Östhammars kommun en ökad diversi-
fiering av sitt näringsliv som i förlängningen skulle ”minska beroendet av de 
två största företagen” (Östhammars kommun, 2015b, s. 8). Man ser också från 
kommunens sida att de stora företagen kan komma att spela en stor roll vid 
en breddning av näringslivet. De stora företagens marknader och nätverk ses 
som en grund för diversifiering och tillväxt av företag (Östhammars kommun, 
2015b, s. 8). Kommunen uttrycker att de ”arbetar ödmjukt med att förtjäna 
dessa företag” och därför eftersträvar en ständig dialog för att undvika att ta 
deras närvaro för givet (intervju, kommun).

Mervärdesprogrammet
När man diskuterar lokal tillväxtpolitik i Östhammars kommun behöver 
man inkludera det så kallade mervärdesprogrammet. Detta är ett avtal som 
har slutits mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, 
E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag, 
Oskarshamns och Östhammars kommuner. Svensk kärnbränslehantering AB 
(SKB) har länge sökt lämpliga platser för det nationella slutförvaret av svenskt  
kärnavfall och för några år sedan valdes Östhammars och Oskarshamns kom-
muner ut för mer djupgående platsundersökningar. Detta förfarande innebär 
att SKB gör en bedömning av båda platserna och därefter ansöker de om att få 
tillstånd att slutförvara i en av dessa kommuner. Under våren 2009 i samband 
med beslutet att det var Östhammar eller Oskarshamn som skulle komma 
i fråga för slutförvaret skapades mervärdesprogrammet som ses av parterna 
som ett stöd för att uppnå ”väl fungerande lokalsamhällen” (Svensk Kärn-
bränslehantering m fl, 2009, s. 1). I bakgrundsbeskrivningen motiveras avta-
let dels genom att kommunerna Oskarshamn och Östhammar tagit nationellt 
ansvar för slutförvarsfrågan och dels utifrån att det är viktigt att platsen där 
slutförvaret sker har ett väl fungerade näringsliv. 

SKB ägs av kärnavfallsfonden som består av ägarna till kärnkraften i Sveri-
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ge, däribland E.ON och Vattenfall, och det är dessa som bekostar mervärdes-
programmet. Av mervärdesprogrammets totala 2 miljarder kronor ska den 
föreslagna slutförvarskommunen få 25 procent och den andra kommunen 
tilldelas 75 procent. Tanken bakom denna fördelning är att den kommun som 
föreslås få slutförvaret skulle ”få så pass mycket utvecklingsdynamik av själva 
slutförvaret att den fick en mindre del av den ekonomiska kakan” (intervju, 
näringsliv). Efter SKBs undersökningar i respektive kommun tillföll förslaget 
till slutförvar på Östhammar (SKB mervärden, hemsida).

Mervärdesprogrammet är uppdelat i två perioder: 20 procent av pengar-
na får användas tiden innan beslutet om tillståndet att slutförvara är fattat 
och resten får användas under perioden efter tillståndsbeslut. Tanken med 
mervärdesprogrammet är att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar 
lokal verksamhet som ger mervärden till kommunen och regionen (intervju, 
näringsliv). Områden som kan komma ifråga för mervärdesprogrammet hand- 
lar om kompetensförsörjning, infrastruktur, konsultinsatser och bostads-
försörjningsprogram (intervju, kommun). I nuläget är mervärdesprogram-
met ett finansiellt stöd för utbyggnaden av väg 288 (som är den huvudsakliga 
bilvägen mellan Uppsala och Östhammar), Teknikcollege (som berör två gym-
nasieskolor i kommunen), bredbandsutbyggnad samt organisationen ”företag 
i samverkan” (intervju, näringsliv). 

Under våren och sommaren 2015 granskades Östhammars kommun och 
mervärdesprogrammet av media då det förelåg misstankar om en alltför nära 
relation mellan kärnbränsleföretagen och kommunen. Det fastslogs dock att 
inget mutbrott förelåg, men frågan väckte en viktig debatt om balansen mel-
lan kommun som myndighet och kommunen som samarbetspartner för lokal 
utveckling. Avtalet bedömdes vara ett ”sponsringsavtal” (SR p4 Uppland, 
22 juni 2015). Efterforskningen i media påverkade aktörerna på så sätt att 
man beaktade att göra beslutsprocessen om hur mervärdesmedlen fördelas 
mer transparent. Alla förslag till mervärdesprogrammet behandlas nu genom 
kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU) innan det når mervärdesprogram-
mets styrgrupp (där representanter från Oskarshamns och Östhammars kom-
mun, Vattenfall, E.ON och SKB är representerade). På så sätt blir besluten 
från kommunens sida för projekt inom mervärdesprogrammet protokollfört 
och o�entlig handling (intervju, kommun).

Mervärdesprogrammet är en viktig resurs för Östhammars tillväxtpolitik. 
För programmet har man formulerat olika insatsområden som bland annat 
omfattar besöksanläggning, infrastruktur, näringslivsutveckling, spin o� (dvs. 
förutsättningar för att nya innovativa företag ska etableras), utbildning och 
kompetensutveckling samt breddning av arbetsmarknaden (Svensk Kärn-
bränslehantering m. fl., 2009). Flera respondenter har kommenterat möjliga 
e�ekter av mervärdesprogrammet och bedömer det som en viktig resurs för 
att arbeta med tillväxt- och utvecklingsfrågor. Inte minst i relation till att ska-
pa finansiellt självförtroende att våga satsa även på nya innovativa aktiviteter 
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såsom elbilar och solel (intervju, kommun). På Östhammars kommuns hem-
sida kan man läsa om olika projekt som sker inom mervärdesprogrammet. 
Dessa handlar om hotell i Östhammar, väg 288, Hargshamn och utvecklings-
potential för hamnen, företagsinkubator i Östhammar genom Uppsala Inno-
vation Centre (UIC), Teknikcollege, KVV-labb i Gimo för elever, SKB närings-
livsutveckling, boendestudier samt handelsutveckling i kommunens olika 
tätorter (Östhammars kommun – pågående projekt inom mervärdesavtalet, 
hemsida).

Denna lista visar att man genom mervärdesprogrammet får stöd för sam-
verkan och insatser för lokal utveckling och tillväxt. Samtidigt kan det noteras 
att respondenter menar att om detta avtal ställs i relation till betydelsen av 
de stora företagens fortsatta närvaro i Östhammar uttrycks det att en flytt 
av en stora arbetsgivare kan ”…inget mervärdesprogram täcka upp för” (in-
tervju, näringsliv). Vidare menar man att Sandviks verksamhet i Gimo är mer 
avgörande för arbetsmarknaden än frågan om slutförvaret av kärnbränsle (in-
tervju, kommun).

Samverkan i Östhammar mellan kommun och företag för lokal 
tillväxt
Ovan har vi beskrivit huvudaktörerna för denna studie – de stora företagen 
och Östhammars kommun. I det följande och framförallt med utgångspunkt 
i de genomförda intervjuerna diskuteras mer konkret hur samverkan och in-
teraktion mellan kommun och företag sker i Östhammar och hur det kan ha 
betydelse för lokal ekonomisk hållbarhet och tillväxt. För denna studie har 
vi intervjuat 14 personer som representerar Östhammars kommun (politik 
och förvaltning), företagen, arbetstagarorganisation och skolor (som är delvis 
kommunala och delvis privata).

Avsnittet är strukturerat efter tre teman; nätverk, ortsutveckling och ut-
bildning. Med nätverk åsyftas kontakter och relationer som formellt eller in-
formellt hanterar samverkan mellan kommun och företag. Vårt andra tema 
– ortsutveckling – innefattar mobilisering av resurser för fysisk infrastruktur, 
transport och kommunikation, bostäder, mark och lokaler för verksamheter, 
utveckling av service för fritid och nöjen. Hit hör även mer mjuka frågor om 
attraktivitet och platsidentitet. Slutligen har vi valt att fokusera på utbildning 
och hur utbildningssektorn skapar tillgång till kvalificerad arbetskraft som 
efterfrågas av företag och arbetsgivare som finns i kommunen. En av våra re-
spondenter fångade det vi vill belysa såsom att ”allt hänger ihop; infrastruktur, 
handelsutveckling, skolor och nyföretagande, så om alla kan dra åt samma 
håll och hjälpas åt är det bra” (intervju, näringsliv). Vilka möjligheter det finns 
att ”dra åt samma håll” kan man delvis utläsa utifrån vilka kontaktytor kom-
munen har med de stora företagen, vilket diskuteras nedan. 
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Nätverk; informella och formella
I det följande avsnittet beskrivs det som vi valt att kalla nätverk vilket omfat-
tar det lokala sociala kapitalet. Socialt kapital förenar aktörer samt förenklar 
kommunikation och samarbeten. Att skapa och upprätthålla ett ömsesidigt 
förtroende är en nyckelfaktor för socialt kapital. Genom ömsesidigt för- 
troende stärks förutsättningarna för att samverkan kan uppstå och hur sam-
verkan ser ut i Östhammar kommer diskuteras i det empiriska materialet 
nedan. I detta avsnitt diskuteras vilka möjligheter huvudaktörerna, dvs. kom-
munen och företagen, använder sig av för att trä�as och samverka och vilka at-
tityder till samverkan och samarbete som vi kan identifiera genom intervjuer 
och dokument vi har haft tillgång till. Avsnittet är strukturerat så att det inleds 
med en diskussion om hur man värderar samverkan för att sedan beskriva 
konkreta nätverk (först med de stora företagen och sedan mer generellt).

Att värdera nätverk
Möjligheterna till att skapa samarbete mellan olika aktörer är i hög grad 
beroende av hur aktörer väljer att agera och samverkan är beroende av för-
troende och det sociala kapitalet. I vår studie kopplas detta samman med 
en uppfattning om mentaliteten i kommun, att det kan finnas rester av en 
kvardröjande bruksmentalitet i Östhammar. I linje med traditionen för hur 
stora industrier bedrevs skulle alla funktioner finnas inom ”bruket”, men detta 
anses idag både otidsenligt och kostsamt. Med senare tidens samhällsföränd-
ringar har man i ökande grad fört fram värdet i att arbeta ”över organisa- 
toriska mellanrum” och att kommunen och företagen Sandvik och Forsmark 
har behov av samarbete (intervju, kommun), inte minst i ekonomiskt an-
strängda lägen. 

I samband med beskrivningen av tillväxtpolitik i Östhammar ovan noterades 
att det generellt sett finns ett engagemang från kommunens sida vad gäller 
näringslivsfrågor och det beskrivs finnas ett ”tydligt ömsesidigt beroende mel-
lan kommun och storföretagen” (intervju, kommun, även näringsliv, kommun, 
utbildning). En respondent för ett av de stora företagen upp-lever att kom-
munen lyssnar (intervju, näringsliv). Kommunen ser det som väsentligt att ta 
”hänsyn till näringslivets behov” (Östhammars kommun, 2015a, s 58; intervju, 
kommun) och i samrådshandling inför kommunens nya översiktsplan beskrivs 
hur företagens framgång och den lokala utvecklingen hänger samman.

”En positiv utveckling i företagen är positiv för Östhammars 
kommun eftersom det ger jobb i kommunen och ett bra utbud av 
kommersiell service och tjänster. Omvänt är en positiv utveckling 
i Östhammars kommun positivt för företagen. Kan kommunen 
erbjuda en god boendemiljö och locka till sig utveckling så ökar 
företagens kundunderlag och möjligheter att rekrytera arbets-
kraft med rätt kompetens. Det finns en vinst med detta och starka 
skäl för tät samverkan mellan kommun och näringsliv. Kommu-
nens ambition är att efterfråga och ta hänsyn till näringslivets be-
hov” (Östhammars kommun, 2015a, s. 67).
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Så givet denna generella bild att företagen och kommunen tydligt uttalar am-
bitioner att samverka är det samtidigt viktigt att understryka att kommun och 
företag är aktörer med olika mål och olika medel att nå dessa mål. Kommunen 
är en demokratiskt styrd organisation, man är en myndighet och man är en 
samverkanspartner. Olika mål mellan kommuner och företag är naturligtvis 
något som aktörerna är väl medvetna om och man försöker hitta strategier för 
samverkan med dessa förutsättningar. En respondent uttryckte utmaningen  
med att skapa samarbete för gemensamma frågor mellan de tre stora aktör-
erna (dvs. Sandvik Coromant, Forsmark och Östhammars kommun) med 
olika agendor. En del av utmaningen ligger i att skapa en gemensam plattform 
där kommunens samhällsansvar och företagens ekonomiska mål kan mötas 
(intervju, kommun). I vårt material beskriver respondenter detta som att även 
om kommunen och företagen har olika ramar kan de ändå ”dra åt samma 
håll” och finna gemensamma mål såsom att skapa förutsättningar för en god 
utbildning, en förbättrad infrastruktur och så vidare (intervju, kommun). 

Från kommunens sida menar man att kommunen är för liten ”för att klara sig 
själv” och att skapa förutsättningar tillsammans är den enda vägen framåt (in-
tervju, kommun). Begreppet ”Tillsammans” har nyligen lagts till i Östhammars 
kommuns värdegrund (intervju kommun). Att arbeta tillsammans mot liknande 
mål trots olika ansvarsområden underlättas om kommunen och företagen kan 
hitta frågor där de kan dra åt samma håll, sina olika målbilder till trots. 

Det finns en samstämmighet mellan kommunfullmäktiges prioriterade 
mål och hur kommunen betonar möjligheter som samverkan med företagen 
kan erbjuda. Detta blir extra tydligt i relation till att man i kommunens årsre-
dovisning för år 2014 bedömde sämst måluppfyllelse för två av de uppställ-
da politiska målen som på ett extra tydligt sätt direkt berör företagen. Det 
första av dessa mål handlar om utbildning och förutsättningarna för att möta 
framtidens kompetensutmaningar. Det andra målet med sämst måluppfyl-
lelse handlar om företagsklimat som kopplar till resultat i Svenskt Näring-
slivs rankning, Nöjd Kund Index och antalet nya företag (beskrivet ovan) 
(Östhammars kommun, 2015b). Ett område där utvecklingen uppfattades 
som mindre kritiskt, men ändå inte tillfredsställande är befolkningsökningen. 
Flera respondenter var överens om att det finns en ömsesidig positiv relation 
mellan arbetstillfällen som skapas via företagens verksamhet och upplevelsen 
av kommunen som en attraktiv plats att bo och verka på (intervju, kommun, 
näringsliv, utbildning). Kommunen skriver i sin samrådshandling till ny över-
siktsplan att de ser att företagen kan locka till sig boende till kommunen vilket 
ger ”starka skäl för tät samverkan mellan kommun och näringsliv” (Östham-
mars kommun, 2015a, s 58). Dessa uppställda politiska mål och beskrivna 
brister för måluppfyllelse är en viktig bakgrund för att tolka intervjuerna med 
kommunala företrädare. De kopplar möjlighet till måluppfyllelse inom flera 
områden till företagens och arbetsmarknadens utveckling. 

Kommunens mål om ett gott företagsklimat relateras både till kommu-
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nens myndighetsutövning, till kommunen som en samverkanspartner och till 
den lokala dynamiska företagsutvecklingen. Vad gäller hur företagen upplever 
kommunen som myndighet har man använt sig av mätningen Nöjd-kund-in-
dex (beskriven ovan) som handlar om hur företagen upplever kommunenens 
hantering av tillståndsfrågor och markanvisningar. Samtidigt som att kom-
munen inte upplever sitt mål om företagsklimat som uppnått noteras det att 
företagarnas upplevelse av det lokala företagsklimatet ”inte tidigare varit bät-
tre” (Östhammars kommun, 2015b, s. 9) och kommunen har blivit utsedd 
till ”årets klättrare” i Uppsala län syftandes på förbättringar i företagsklima-
tet. Att fortsätta det arbetet är ett fokus i kommunens ”Strategi för tillväxt”. 
Denna strategi som utarbetades under 2014 (Östhammars kommun, 2015b, 
s 9, Public Partner, 2014) har fokus på tillväxt av mindre företag och en ökad 
diversitet av Östhammars näringsliv (Public Partner, 2014). För företagskli-
mat och företagsutveckling bedöms kommunens samverkan för infrastruktur 
såväl som utbildningsfrågor ha stor betydelse (intervju, kommun, näringsliv, 
utbildning). Dessa frågor diskuteras mer i detalj längre fram i texten. 

Ett exempel på en fråga som var under diskussion under perioden som 
intervjuerna genomfördes handlade om bygglovsförhandlingar för hotell vid 
Forsmarks kärnkraftsanläggning. Forsmark önskade att hotellet skulle loka-
liseras i direkt anslutning till kraftverket medan kommunen önskade en loka-
lisering närmare Östhammars tätort. Den information vi har tillgång till är att 
beslutet sannolikt kommer bli att hotellet lokaliseras enligt Forsmarks önske-
mål. Detta illustrerar hur samverkan också innehåller moment av förhand-
lingar och att ”…man försöker påverka varandra i respektive intressents rikt-
ning, dvs företagen enligt sin agenda och kommunen enligt sin. Men, med det 
sagt är det viktigt att påpeka att det finns en stor grad av respekt för varandra 
och de beslut respektive aktör fattar” (intervju, kommun). Sektorsövergri-
pande samverkan är till sin karaktär krävande och en balansakt eftersom man 
samtidigt både har gemensamma intressen och åtskilda ”agendor”. Det är en 
levande fråga för respondenterna hur samverkan ser ut och hur kommunen 
väger olika mål i sitt arbete och balansen mellan att vara myndighet, sam-
hällsaktör och samverkanspartner. Kommunens samhällsansvar betonas: ”Vi 
har… ett starkt samhällsperspektiv och vi strävar alltid att se till samhällets 
utveckling” (intervju, kommun). 

Nätverk och samverkan
I vår studie har vi identifierat ett antal nätverk av mer formell karaktär där 
kommun och företag möts och diskuterar. Utöver dessa finns även nätverks-
konstellationer som är mer informella och bygger på personliga relationer 
och initiativ. Personer har nätverk och socialt kapital och det är intressant att 
notera att anställda vid företagen också är aktiva inom fackföreningar, inom 
den kommunala politiken och är ledamöter inom kommunala nämnder (in-
tervju, näringsliv).

Det finns ett organiserat ömsesidigt informationsutbyte mellan Östham-
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mars kommun och de stora företagen genom ledningsgruppsmöten varje 
halvår där de ger varandra planeringsförutsättningar. Dessa möten anses av 
våra respondenter vara ett bra tillfälle att få reda på vad som är på gång, både 
från kommunens och från företagens sida. Vid dessa möten deltar normalt 
sett ansvariga för politiken och olika delar av förvaltningen i kommunen samt 
personalansvariga och andra chefer från företagen (intervju, kommun). Var-
annan gång är kommunen värd och varannan gång företaget (intervju, kom-
mun). En aspekt av dessa möten är att samma personer är både medarbetare 
hos de stora företagen och kommunens befolkning och ”kunder”, vilket inne-
bär att Forsmarks och Sandviks anställda tar del av kommunens hela utbud 
från förskola till demensvård, vägar och bibliotek etc. Vilka som deltar från 
kommunen vid ledningsgruppsmötena anpassas efter den uppsatta dagord-
ningen för mötet. Kommunen ser till att de ”har en relevant laguppställning” 
anpassad efter ämnena för mötet. Dessa kan exempelvis beröra skola och 
näringslivssamverkan (intervju, kommun).

När det gäller kommunens kontakter med de stora företagen, Sandvik Co-
romant och Forsmark, påverkas formen för detta av de två företagens olika 
karaktär. Forsmark är en verksamhet med särskild säkerhetsklassificering. 
Detta påverkar kontaktytorna med kommunen (intervju, kommun). Med 
Forsmark finns det nätverk enligt lag gällande säkerheten. Den Lokala säker-
hetsnämnden som lyder under Miljödepartementet trä�as sex gånger per år 
där aktörerna vid Forsmark och kommunen diskuterar frågor som rör anlägg-
ningen och säkerhet (intervju kommun). 

Ett viktigt sammanhang där storföretagen och Östhammars kommun 
trä�as för gemensamt ansvar är gymnasieskolorna. I Östhammar finns det 
två gymnasieskolor som involverar kommunen och storföretagen; Wilhelm 
Haglunds gymnasium och Forsmarks skola. Wilhelm Haglunds gymnasium 
är en friskola som ägs av Sandvik och kommunen och båda aktörerna ingår 
således i styrelsen för skolan. Forsmarks skola är kommunalt ägt men drivs på 
entreprenad av Forsmarks Kraftgrupp AB och som i sin tur till 2/3 ägs av Vat-
tenfall AB. Mer om detta i avsnittet som följer längre fram och med rubriken 
utbildning och kompetensförsörjning.

Inom kommunen sker möten en gång varje månad inom vad som kallas 
näringslivsberedningen. Vid dessa deltar två kommunalråd (i majoriteten), 
näringslivschefen och kommunchefen. I samband med näringslivsberednings- 
trä�arna organiseras ibland företagsbesök. Sedan är näringslivschefen aktiv 
inom de mer informella företagarfrukostarna som anordnas första onsdagen 
i varje månad. Mötena är riktade till företagen i Östhammars kommun och 
syftar till att branschföreträdare kan trä�as samt ta del av föreläsningar på 
olika teman såsom exempelvis ”besöksnäringens möjligheter” (Östhammars 
kommun – frukostmöten, hemsida; intervju, kommun)

Som en strategi för att skapa bra förutsättningar för samarbete mellan 
kommunen och företagen initierade kommunen ett projekt för några år sedan 
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som syftade till att skapa ”partnerskap för bättre företagsklimat” (intervju, 
kommun). I detta initiativ engagerades 15-20 aktörer från näringslivet som 
alla arbetar med frågor som rör dialogen mellan näringsliv och kommun. 
Detta har involverat olika kommunala nämnder. Utifrån detta initiativ har 
projekt avknoppats såsom ”Företag i samverkan” (intervju kommun). Företag 
i samverkan bildades år 2013 och består av kommunens fem företagsförening-
ar (Alunda, Gimo, Öregrund/Gräsö, Österbybruk och Östhammar) samt Öst-
hammars kommun. Nätverket finansieras av mervärdesprogrammet. Företag 
i samverkans verksamhet syftar till att skapa förutsättningar för dialog mellan 
företagsföreningarna och kommunen och att verka som en informationspor-
tal för sina medlemmar. Av kommunens 2 500 företag är cirka 400 medlem-
mar och även om det mest är de mindre företagen som är aktiva i dagsläget 
pågår ett medvetet arbete att få in de stora (intervju, näringsliv).

Sedan kommunens projekt inleddes för ungefär fem år sedan med syfte att 
utveckla partnerskap för bättre företagsklimat har Östhammars kommun fått 
högre rankning i Svenskt näringslivs årliga undersökningar vad gäller politik-
ers, tjänstemäns, medias och skolans attityder till företagande (Företagsklimat 
ranking, hemsida). Svenskt näringsliv lyfter även fram de åtgärder enskilda 
kommuner genomför med syfte att skapa ett bättre företagsklimat. Östham-
mars kommun har enligt denna källa genomfört tre åtgärder; återkommande 
företagsbesök där politiker och tjänstemän trä�ar företagen i kommunen 
(vilket involverar Företag i samverkan); anställt en företagslots för att under-
lätta kontakten mellan företag och kommun; samt antagit en näringslivsplan 
vilket i Östhammar motsvaras av kommunens tillväxtstrategi (Företagsklimat 
Östhammar, hemsida; Public Partner, 2014). För att bli mer tillgänglig för små 
såväl som stora företag och invånare har Östhammars kommun deltagit i ett 
projekt drivet av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med syftet att bli 
mer kundmedvetna och fundera över ”vem vi är till för” (intervju, kommun). 
Resultatet blev en ny form av kundtjänst: ”Östhammar direkt” med målsätt-
ningen att erbjuda vänligt bemötande och snabba och korrekta besked. Detta 
riktar sig till invånarna i kommunen och de små och stora företagen (intervju, 
kommun).

Vi frågar en respondent från kommunen om samverkan med företagen 
också kan bli för mycket. Reflektionen är att närheten mellan företagen (både 
stora och små) och kommunen har förstärkts på ett positivt sett den senaste 
femårsperioden. Det noteras att mest tid från kommunens sida allokeras för 
samverkan med de små företagen och att kommunen borde beakta att man 
kan skulle ägna mer tid åt de stora (intervju, kommun).

Ortsutveckling
Med det här avsnittet blir diskussionen mer konkret vad gäller vilka frågor 
som samverkan berör. Under rubriken ortsutveckling har vi sorterat insat-
ser som berör fysisk infrastruktur för transport och kommunikation; fysisk 
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planering för mark och lokaler för verksamheter och bostäder; tillgång till 
service och anläggningar för fritid och nöjen; samt mer mjuka frågor om att-
raktivitet och platsidentitet. I Östhammars kommuns samrådshandling till 
ny översiktsplan berörs faktorer som har betydelse för ortsutveckling och hur 
detta påverkar företagen och förutsättningar för tillväxt: ”Det kan handla om 
bostadsförsörjning, bra tomter och lokaler för olika typer av verksamheter och 
goda kommunikationer” (Östhammars kommun, 2015a, s. 9). 

De regionala sambanden har en avgörande roll. I ett regionalt perspektiv 
har Östhammars kommun en strävan att bli mer integrerad: ”Östhammars 
kommun är en del av den expansiva region som består av Uppsala, Stockholm 
och Mälardalen”(Östhammars kommun, 2015a, s. 20). Detta handlar om re-
gionförstoring och att expandera det geografiska området för arbetsmarknad 
vilket förklarar varför kommunen betonar kommunikationernas betydelse: 
”Bra kommunikationer vidgar arbetsmarknaden, kommuninvånarna kan 
pendla till jobb utanför kommungränsen och företagen kan locka människor 
med rätt kompetens att pendla in” (Östhammars kommun, 2015a, s. 13). Det 
viktigaste konkreta projektet som lyfts fram i det här sammanhanget är väg 
288 och dess utbyggnad till mötesfri väg som ska säkerställa en säkrare och 
snabbare pendling och transportmöjlighet mellan Uppsala och Östhammar 
(Trafikverket, 2013). Även om riksvägarna är ett statligt ansvar är lokala ak-
törer involverade på olika sätt. Exempelvis har vi fått berättat att Trafikver-
kets planer att vägen skulle få en sträckning utanför Gimo inte var något som 
Sandvik Coromant var nöjda med och att företaget kunde ha inflytande på att 
Trafikverket ändrade planen så att vägen med stor sannolikhet kommer att gå 
igenom Gimo (intervju, kommun). Vidare finns väg 288 med som ett område 
för mervärdesprogrammet. 

Man betonar att utbyggnaden av väg 288 kommer att stödja regionförsto-
ringen och integrationen av Östhammar i detta. Breddningen av vägen in-
nebär att restiden till Uppsala kortas och därigenom hoppas Östhammars 
kommun bli ett attraktivt alternativ för boende, arbetskraft och företag. De 
som bor i Östhammar ska kunna pendla till exempelvis Uppsala och förbät-
trad infrastruktur ska även underlätta för företagen; både för deras godstran-
sporter och för besök till kommunens företag. Goda möjligheter till säker och 
snabb pendling anses även förändra uppfattningen om att Östhammar är ”ute 
i kanten i periferin” (intervju, kommun). 

Byggnationer av bostäder är en annan aktuell fråga i kommunen. Om fem 
år ska nya flerfamiljshus med vattennära läge vara byggda och förhoppningen 
är att det ska locka till sig barnfamiljer och att både tätorten Östhammar och 
kommunen i övrigt ska öka sin befolkning (intervju, kommun). Kommunens 
företrädare ser att den ökande befolkningen i den vidare regionen samt sti-
gande bostadspriser både i Uppsala och Stockholm kan få positiva e�ekter 
för regionens ”ytterkanter” dit det är underförstått att Östhammars kommun 
ingår (Östhammars kommun, 2015a, s. 20; intervju, kommun). Östhammar 
ser sig själva som en del i den utvidgade storstadsregionen som kan erbjuda 
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ett prisvärt boende. ”Vi kan inte konkurrera med det utbud som finns i re-
gionens storstadsområden, men kan erbjuda andra alternativ” syftande på en 
stor variation i natur och miljö (Östhammars kommun, 2015a, s. 14). Frågan 
om bostäder är diskussionspunkt vid de regelbundna ledningsgruppsmötena 
mellan kommunen och de stora företagen och ”hur det ser ut med bostäder för 
de som ska flytta hit” (intervju, näringsliv).

En viktig fråga för ortsutveckling är hantering av markfrågor och fysisk 
planering. Det kommenteras i flera kommunala dokument att det har funnits 
vissa problem med långsam detaljplanehantering (exempelvis Östhammars 
kommun, 2015a). Det framgår emellertid inte från våra källor i vilken grad 
detta i först hand berör bostäder eller verksamheter. Hur företagen uppfattar 
kommunens hantering av bygglov och markupplåtelse undersöks i den årliga 
enkätundersökningen Nöjd kund index (NKI). För det här fältet är kommu-
nens myndighetsutövning och dess demokratiska processer i centrum vilket 
innebär andra förhållanden för sektorsamverkan, jämfört med aktiviteter där 
kommunens roll är mer av utvecklingspartner. Vad gäller kommunens roll 
som utvecklingspartner framkommer i vårt intervjumaterial en medvetenhet 
om en risk att hamna i passivitet eftersom ”det går bra” för kommunen med 
låg arbetslöshet och två stora företag på orten (intervju, kommun, näringsliv). 

En aspekt av ortsutveckling är huruvida de stora företagen sponsrar verk-
samheter i kommunen, t.ex. idrottsaktiviteter. Forsmark sponsrar främst 
ideella aktiviteter riktade till barn och ungdomar under 18 år och Sandvik 
sponsrar vissa sportevenemang och lokalt föreningsliv (intervju, näringsliv 
(2)). Respondenterna beskriver att både Sandvik och Forsmark har bidragit 
med sponsorstöd till idrottsaktiviteter under en längre tid men att vidareut-
veckla den lokala sponsringen inte är fokus i nuläget (intervju, näringsliv). 
Forsmark bidrar till den lokala turismnäringen genom att bjuda in till sina 
besöksanläggningar i Forsmarks bruk och till studiebesök vid kraftstationen. 
Respondenter uttrycker att Sandvik Coromants lokala förankring har mins-
kat under en senare period och den bild som vuxit fram är att det primärt 
är ett globalt företag. Företaget har blivit mer restriktiv med villkoren för de 
anställda och man erfar att stoltheten och samhörigheten med företaget har 
minskat (intervju, näringsliv). 

Till området aktiviteter för ortsutveckling hör även frågan om lokal 
identitet och känslan av tillhörighet. I intervjumaterialet beskrivs Östham-
mar inte sällan som en före detta bruksort med viss kvardröjande bruksmen-
talitet. Frågan om platsmarknadsföring är inte framträdande i de kommunala 
dokumenten eller i de intervjuer vi genomfört. Den slogan som finns med i 
kommunens logga är: ”Östhammars kommun – en del av Roslagen”. Denna 
lågmälda framtoning kan möjligtvis förklaras utifrån den polycentriska struk-
turen av kommunen samt att här finns två stora företag med olika inrikt- 
ningar och att detta inte har bjudit in till ett strukturerat arbete med att sam-
las kring ett mer samlat visionsarbete och utmanande strategi.
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Sammantaget ger detta en bild av att ortsutvecklingen i Östhammar i hög 
grad handlar om att lyfta blicken till regionen och att kommunen försöker 
skapa en än mer attraktiv kommun för fler invånare. Företagen deltar i orts-
utveckling på olika sätt dels genom att direkt bidra till ett rikare fritidsliv 
genom sponsring och dels genom att kontinuerligt diskutera lokala frågor 
med kommunen genom vilket man beskriver sina behov. Till företagens ab-
solut grundläggande behov ingår tillgång till kompetent personal vilket är 
bakgrunden till konkreta och strukturerade bidrag och engagemang från 
företagens sida i gymnasieskolor och gymnasieutbildningar. Både Sandvik 
och Forsmark bedriver högst avancerad verksamhet som innebär att även 
kontakter med högskolan är en förutsättning. Detta omfattar både utbild- 
ning, forskning och utveckling. För kompetensutveckling nämner informan-
terna från företagen mer ofta Linköpings universitet än universiten i Uppsala 
och Stockholm. Det är ett exempel på att kontakter inte behöver följa ”när-
hetsprincipen”. Sektorsamverkan för utbildning avseende gymnasieskolan 
diskuteras i följande avsnitt.

Utbildning och kompetensförsörjning
Utbildning är en viktig resurs för lokal och regional utveckling. Det påverkar 
tillgången på relevant arbetskraft för företagen och andra arbetsgivare och det 
påverkar individers förutsättningar på arbetsmarknaden. Detta är ett område 
där kommunen har möjligheter att påverka genom sitt uppdrag att organi-
sera och erbjuda utbildning. I det följande är det främst gymnasieutbild- 
ningen som diskuteras eftersom det är där den tydligaste samverkan finns 
mellan kommunen och de stora företagen i Östhammar.

Östhammars kommun har tre gymnasieskolor; Bruksgymnasiet, Fors-
marks skola och Wilhelm Haglunds gymnasium (WHG). Under år 2014 var 
kommunens gymnasieungdomar fördelade mellan kommunens skolor (354 
elever), gymnasier i annan kommun (204 elever) samt friskolor (196 elever). 
Även om en del av eleverna vid kommunens skolor kommer från andra kom-
muner är man nettoexportör av gymnasieelever och efter årskurs 9 stannar 
uppskattningsvis omkring 45 procent av eleverna kvar i Östhammars kom-
muns gymnasieskolor (intervju, kommun). Forsmark och Sandvik Coromant 
har stora engagemang i Forsmarks skola respektive WHG.

Den samverkan som sker mellan Östhammars kommun och de stora 
företagen Sandvik Coromant och Forsmark för gymnasieutbildning är i stor 
uträckning inom Teknikcollege (TC). Industrirådet som är en nationell orga- 
nisation för företrädare för arbetsgivare och arbetstagare inom tillverk-
ningsindustrin har varit en viktig initiativtagare till att utveckla konceptet 
för TC. Parter inom Industrirådet omfattar exempelvis IF Metall, Industri-
arbetsgivarna, Livsmedelsarbetareförbunden, Livsmedelsföretagen, Sveriges 
Ingenjörer, Teknikföretagen och Unionen (Industrirådet, hemsida). TC har 
en flernivåorganisation med en nationell samordning, regioner och kom-
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muner. TC omfattar tekniskt och industriellt inriktade utbildningar för gym-
nasieskolan och för eftergymnasial nivå (Teknikcollege, hemsida). 

Konceptet Teknikcollege skapades år 2004 och har sedan dess etablerats i 
hela landet och år 2013 omfattade dess organisation 27 Teknikcollegeregioner 
med skolor i 180 kommuner som samarbetar med cirka 2 000 företag (In-
dustrirådet, 2013). Motiven till att utveckla TC från Industrirådets och dess 
intressenters perspektiv grundar sig i de erfarenheter som finns sedan en tid 
tillbaka av svårigheter att rekrytera teknikutbildade medarbetare till industri-
sektorn. I media beskrivs hur ”den framtida kompetensförsörjningen är en 
stor fråga för svensk tillverkningsindustri” och att ”ett nära samarbete mel-
lan industriföretag och utbildare är därför nödvändigt, bedömer både företag, 
fackföreningar och kommuner” (Upsala Nya Tidning, 22 september 2012). 

Att vara en certifierad utbildning inom Teknikcollege förutsätter att man 
uppnår kraven för de tio TC-kriterierna. Detta fordrar bland annat ett regio-
nalt perspektiv och att kommuner i närområdet samverkar, samverkan med 
arbetslivet, kreativ lärandemiljö, att maskiner och utrustning har en hög 
kvalitet, sammanhållen arbetsdag, integration mellan praktiska och teor-
etiska ämnen, samt att företagen erbjuder de studerande ett arbetsplatsför-
lagt lärande (Teknikcollege – certifiering, hemsida). Teknikcollege syftar till 
att utbilda elever så att de blir attraktiva att rekrytera för industriföretagen. 
Det betonas att ”industrins önskemål är viktigast för att Teknikcollege ska bli 
framgångsrikt” (Industrirådet, 2013, s. 15) och en viktig drivkraft är att bidra 
till ”kompetensförsörjningen för företag inom de branscher som omfattas av 
medlemsorganisationerna” (Industrirådet, 2013, s.2). 

I Östhammars kommun är Teknikcollege viktigt och under dynamisk ut-
veckling. Under hösten år 2015 bytte Teknikcollege Uppland ordförande från 
HR chefen på Sandvik Coromant till HR chefen på Atlas Copco (som ligger i 
grannkommunen Tierp) (intervju, näringsliv). Den regionala processledaren 
för Teknikcollege i Uppland är anställd vid Östhammars kommun. Uppdraget 
som processledare finansieras med mervärdesprogrammet fram till 2017 då 
de tre värdkommunerna för Teknikcollege i regionen kommer att ta över fi-
nansieringen. Dessa kommuner är Östhammar, Uppsala och Tierp. Ett viktigt 
nyckelord för Teknikcollege är samverkan och tanken är att det ska vara en 
plattform där kommun, företag och utbildare kan mötas i ett gemensamt in-
tresse att förstärka kompetensförsörjningen (intervju, utbildning). Represen-
tanter för Teknikcollege beskriver verksamheten som en ”win-win-win” där de 
tre aktörerna: utbildare, företagen och kommunerna vinner (intervju, utbild-
ning). Företagen får tillgång till relevant utbildad personal och eleverna får 
möjligheter till anställning och detta är något som i sin tur gynnar den lokala 
utvecklingen och tillväxten. Dock påpekas att även om Teknikcollege ser till 
nyttan för industrin och att industrins behov styr skolan är det meningen att 
”industrin styr vad utbildas men inte hur de utbildar” (intervju, näringsliv). 
Detta beskriver att TC innebär styrning både från företagens och näringslivets 
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sida samt från staten genom läroplaner och andra regleringar. 
Att kommunen arbetar med utbildningen tillsammans med företagen 

ligger i linje med kommunens betoning på ”tillsammans” i sin värdegrund. 
”Teknikcollege är ett exempel på ett samarbete där vi gör saker tillsammans 
inom områden där kommunen inte vet bäst själv” (intervju, kommun). Från 
kommunens sida är man positiv till att ”näringslivet ska vara med och ge input 
om det lokala kompetensbehovet” och man menar även att eftergymnasial ut-
bildning som kommunens YH program bör utbilda enligt företagens kompe-
tensbehov (intervju, kommun). Avseende eftergymnasial utbildning bedrivs 
för närvarande inom Östhammars kommun en ettårig produktion- och pro-
cessteknikerutbildning och som syftar till att tillgodose tillverknings- och 
processindustrin behov av arbetskraft. Även denna utbildning är Teknikcol-
legecertifierad och den erbjuder en kombination av praktik och teori. I denna 
YH utbildning ingår flera lokala företag där praktiken är förlagd, bland annat 
Forsmarks kraftgrupp och Sandvik Coromant (Östhammar kommun – vux-
enutbildningen, hemsida). Den absoluta merparten av kommunens YH inom 
teknik och process genomförs vid Teknikcentrum i Gimo (intervju, utbildning) 
och den utbildningen är en viktig resurs för Östhammars två stora företag.

De två stora företagen i Östhammar är verksamma inom två olika sektorer: 
energisektorn och verkstadsindustrin. Detta innebär höga krav på den lokala 
utbildningen med tanke på de olika behoven av kompetens (intervju, utbildn-
ing). Det innebär också olika behov och respektive företag har varit aktiva att 
utforma gymnasieutbildningar med olika inriktningar (intervju, kommun). I 
det följande beskrivs mer detaljerat de två gymnasieskolorna i Östhammar 
som är certifierade Teknikcollege: Wilhelm Haglunds gymnasium (WHG) och 
Forsmarks skola. 

Wilhelm Haglunds gymnasium (WHG) i Gimo etablerades 2007 och var 
från starten ett samarbete mellan kommunen och Sandvik. Sandvik har sedan 
tidigare en gymnasieskola i Sandviken, Göransonska skolan, och med den som 
förebild bildades Wilhelm Haglund gymnasiet. Innan år 2007 hade Sandvik 
Coromant i Gimo ett samarbete med den kommunala gymnasieskolan Bruks-
gymnasiet, men företaget var inte riktigt nöjd med utbildningssituationen och 
beslutade att arbeta mer aktivt för att stärka kvaliteten vilket skulle säkerställa 
utvecklingen och rekryteringen av kompetent personal på längre sikt (intervju, 
utbildning (2)). Efter diskussioner beslutade man att skapa en samägd skola 
med kommunen som kom att bli Wilhelm Haglunds gymnasium. Det är bola-
get Gimo Utbildning som driver Wilhelm Haglund gymnasiet. Sandvik äger 91 
procent av bolaget och Östhammars kommun äger 9 procent. Vid WHG finns 
ett industritekniskt program. Programmet är Teknikcollegecertifierat sedan år 
2012 vilket innebär att det är ett utökat program i betydelsen att det omfat-
tar fler poäng än vad som är standard för det industritekniska programmet. 
I utbildningen ingår omfattande inslag med praktik, dvs. arbetsplatsbaserat 
lärande (APL) där elevens handledare är anställd vid Sandvik i Gimo. Det är en 
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liten skola med 85 gymnasielever totalt (Gimo Utbildnings AB, 2015). Wilhelm 
Haglund gymnasiet och det kommunala Bruksgymnasiet är delvis samlokali-
serade men bedriver sina verksamheter separat (intervju, kommun).

Enligt formatet för Teknikcollege har eleverna en sammanhållen skoldag 
från 8 till 16 och på det sättet syftar man till att ”härma arbetslivet” (intervju, 
utbildning). Det avspeglar en grundläggande idé med Teknikcollege som är 
att vara integrerad med företaget på så sätt att eleverna känner att de redan 
under sin skoltid närmar sig arbetslivet. Detta ska vara ett arbetsliv som inte 
nödvändigtvis innebär att vara anställd vid Sandvikkoncernen, men ett ar-
betsliv inom industrin (intervju, utbildning). Eleverna vid Wilhelm Haglund 
gymnasiet erbjuds sommarjobb vid Gimoverken. Även de som väljer att stu-
dera vidare erbjuds så långt det är möjligt sommarjobb under sin utbildning-
stid vid universitet (intervju, utbildning).

Av våra respondenter beskrivs Wilhelm Haglund gymnasiet drivas i tätt 
samarbete mellan Sandvik och Östhammars kommun även om det är en 
friskola. Wilhelm Haglund gymnasiet erbjuder eleverna två inriktningar; en 
där man läser gymnasiet med siktet att studera vidare inom högskolan och en 
inriktning som förbereder för att bli anställningsbar i industrin direkt efter 
avslutad gymnasieutbildning (WHG utbildningen, hemsida; intervju, utbild-
ning). Information från intervju anger att alla elever vid Wilhelm Haglund 
gymnasiet avslutar sin utbildning med godkända betyg och efter examen bör-
jar drygt 60 procent att arbeta vid Sandvik och cirka 25 procent väljer att läsa 
vidare på högskolan (intervju, utbildning). 

De vi intervjuat från företagssidan inom Wilhelm Haglund gymnasiet ut-
trycker positiva e�ekter av att ha kommunen med som en delägare i skolan 
(intervju, utbildning). Även om Sandvik är majoritetsägare av skolan består 
styrelsen till hälften av representanter från kommunen vilket enligt respon-
denter inom skolsektorn visar på hur viktig kommunen tycker det är med 
”livsnerven i kommun”, åsyftandes Gimoverken, och denna typ av utbildning 
och kompetensförsörjning även om den inte drivs i kommunal regi (intervju, 
kommun, utbildning). Sandvik är nöjda med kompetensen på de elever som 
tar examen från Wilhelm Haglund gymnasiet och med att kompetensförsörj-
ningen lokalt tillgodoser företagets krav (intervju, näringsliv, utbildning). På 
så sätt ser man resultat av sitt inflytande på utbildningen och på vad eleverna 
lär sig som sker genom ägande och engagemang inom Wilhelm Haglund gym-
nasiet (intervju, utbildning). Det finns flera exempel från våra intervjuer på 
verkligt starka positiva omdömen om Wilhelm Haglund gymnasiet och hur 
skolan utvecklas: ”Relationen skola och företag är extremt bra nu och kompe-
tensförsörjning är bra för oss på Sandvik, men det finns säkert saker som kan 
bli bättre” (intervju, näringsliv). Det betyder att man också lyfter fram att det 
här är något som ständigt måste förbättras och förstärkas. 

Den andra skolan i Östhammars kommun som drivs i samverkan mellan 
kommunen och de stora företagen är Forsmarks skola. Den har funnits sedan 
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år 1987 och har sedan starten haft nära relationer med Forsmarks Kraftgrupp 
AB (FKA). Vid tiden för skolstarten var det inte möjligt att etablera privata 
friskolor i Sverige. Forsmarks skola är kommunal men drivs av FKA på en-
treprenad. Teknikcollegecertifieringen för utbildningsprogram på Forsmarks 
skola är sedan år 2014 (intervju, näringsliv). Man har en lokal skolstyrelse 
för Forsmarks skola där även representant från kommunen finns med; ”man 
kan nog säga att Forsmark har ett gott självstyre utan att vara en friskola” 
(intervju, kommun). Några av lärarna på skolan är anställda av Östhammars 
kommun och några är anställda av FKA. 

Skolan ligger som tidigare nämnts i Forsmarks bruk. Eleverna vid Fors-
marks skola läser utökade program och under de senaste åren har genomsnittet 
för elevernas kurser motsvarat 3 000 gymnasiepoäng. Detta är betydligt högre 
än kraven på 2 500 poäng. Samtidigt som detta är en del av konceptet för TC 
har det varit så på Forsmarks skola långt innan TC-certifieringen. Eleverna 
läser i hög utsträckning specialiserade kurser och där lärarna ofta är anställda 
vid FKA (intervju, utbildning, näringsliv). Informationsmaterial från skolan 
beskriver att ”i många av de ämnen som är specifika för skolan undervisar 
specialister från FKA” (Forsmarks skola, inget datum).

Som en följd av förändringar av den nationella regleringen av gym-
nasieskolan har utbildningen vid Forsmarks skola över åren genomgått vissa 
strukturella förändringar. I nuläget har Forsmarks skola de treåriga hög-
skoleförberedande gymnasieprogrammen i naturvetenskap och teknik. Båda 
dessa program har energiprofil. Teknikprogrammet är basen för skolans verk-
samhet och ungefär 2/3 av eleverna läser detta program (intervju, utbildning). 
Med start från hösten år 2016 ska skolan dessutom erbjuda ett «ärde påbygg- 
nadsår inom teknikprogrammet, ett så kallat T4. T4 innebär omfattande in-
slag med praktik, dvs. arbetsplatsbaserat lärande (APL) och som enligt infor-
mation från skolan ger goda möjligheter till att söka arbete direkt efter gym-
nasiet (Forsmarks skola, inget datum). Praktiken är 15 veckor. Handledare för 
det «ärde årets praktikperiod är anställda på Forsmark. De är också beställare 
av praktikuppdragen (intervju, näringsliv).

Rekrytering av eleverna till de tre första åren inom programmen natur och 
teknik har begränsat geografiskt upptagningsområde som regleras via sam-
verkansavtal mellan Östhammars kommun och den kommun eleven kommer 
ifrån (intervju, näringsliv). T4 är emellertid en riksrekryterande utbildning 
vilket innebär att elever kan söka från hela landet på samma villkor. Det finns 
elever vid Forsmarks skola som bor på längre avstånd och de erbjuds elev-
boende som ligger i Gimo. De eleverna som bor i Gimo blir bussade till skolan 
i Forsmark (intervju, näringsliv). 

Varje sommar erbjuds de cirka 90 eleverna vid Forsmarks skola som-
marjobb i Forsmark. Att man strävar efter att eleverna blir kvar på sommaren 
ingår i företagets filosofi att integrera eleverna i sin verksamhet (intervju, 
näringsliv, utbildning). En viktig grund till att FKA väljer att samverka och vara 
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delaktig i gymnasieutbildningen är att man ser att detta kan bidra till rekry-
teringsbasen för framtida medarbetare. Att skolans program är högskoleför-
beredande är emellertid en förklaring till att våra respondenter beskriver att 
eleverna i betydande grad väljer att läsa vidare och på det sättet är inte den 
omedelbara övergången från skolan till Forsmarks kraftverk så omfattande. 
Man menar att utbildningen på Forsmarks skola är en viktig resurs i ett vidare 
och längre perspektiv och för att rekrytera framtida medarbetare till Vatten-
fallskoncernens olika enheter (intervju, utbildning). 

Avslutande diskussion och slutsatser
Syftet med detta kapitel har varit att beskriva och diskutera insatser för lokal 
tillväxt och utveckling i Östhammars kommun med speciellt fokus riktat mot 
hur det sker genom samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet. 
Det är framförallt samverkan med de stora företagen som är lokaliserade i 
kommunen, dvs. Sandvik Coromant och Forsmarks kraftgrupp som har dis-
kuterats. Detta innebär att studera kommunens utvecklingspolitik och som 
till stora delar i formell mening är ett frivilligt politikområde. Utvecklingspoli-
tik växer fram genom flernivåstyrning (i relationer mellan EU, stat, region och 
kommun) och genom sektorsamverkan (mellan o�entlig, privat och tredje 
sektorn). Det är det senare – dvs. sektorsamverkan mellan kommunen och det 
lokala näringslivet – som varit den centrala frågan för denna rapport. 

Vår studie ger exempel på hur företagen och kommunen har gemensamma 
intressen. Detta är extra tydligt avseende utbildningen, där båda parter bidrar 
med betydande resurser för långsiktiga projekt i samverkan. Det framstår 
också som mindre komplicerat att vara överens lokalt över sektorsgränserna i 
frågor som är statens ansvar, som fysisk infrastruktur är ett exempel på. Un-
der den period vi genomfört studien har denna diskussion i hög grad berört 
investeringar för väg 288. Mervärdesprogrammet har varit ett stöd för vägens 
ombyggnad (SKB, mervärden). 

Att respondenter vittnar om hur Sandvik Coromant de senaste åren upp-
fattas minska sin lokala närvaro och engagemang är också en beskrivning av 
att lokal samverkan har försvårats. Det beskrivs att den allt starkare globala 
identiteten för företaget Sandvik har medfört minskad uppmärksamhet mot 
den lokala miljön i Gimo och Östhammar. I kontrast till Sandvik Coromant 
är Forsmark i högre grad bunden till sin befintliga lokalisering och beroende 
av ”godwill” både lokalt och i vidare sammanhang. Det är en bakgrund till att 
man är engagerad i besöksnäringen till Forsmarks bruk och att man organi-
serar studiebesök vid kärnkraftverket. Kärnkraftverkets lokalisering utanför 
någon tätort innebär emellertid att det inte uppstår så mycket lokala e�ekter 
av dess verksamhet. Forsmarksverken är ett riksintresse och det är statliga 
aktörer som anger reglerna. 

Avslutningsvis summeras resultatet i tre punkter med slutsatser. Dessa be-
lyser struktur, styrkor, problem och utmaningar avseende sektorsamverkan 
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för lokal utveckling och tillväxt. Dessa slutsatser berör generella villkor och 
belyser hur dessa formas mer specifikt utifrån förhållanden för Östhammars 
kommun. Den lokala samverkan har utvecklats över tid och genom de regio-
nala sambanden som föreligger. 

Slutsats ett: Sektorsamverkan mellan kommunen och näringslivet för lokal 
utveckling och tillväxt sker med utgångspunkt i uppsatta strategiska mål från 
båda parter. Kommunens insatser för sektorsövergripande samverkan sker 
inom prioriteringar framskrivna i politiska styrdokument. Samverkan innebär 
resursmobilisering för dynamisk utveckling. Eftersom fokus för rapporten har 
varit sektorsamverkan mellan kommunen och de stora företagen har mind- 
re utrymme lämnats för att beskriva hur de små företagen är viktiga samar-
betspartners. Detta avspeglar emellertid inte den sammantagna tillväxtpoli-
tiken i kommunen. Mest tid för näringslivssamverkan från kommunens sida 
riktas mot samverkan med de små företagen. Det finns en förhoppning att 
samverkan med de stora företagen ska bidra till att stärka de små företag och 
nyföretagsamhet samt ökad ekonomisk diversitet i kommunens näringsliv.

Slutsats två: Sektorsamverkan ger företagen samhällsinflytande. Detta il-
lustreras tydligast genom samverkan inom gymnasieskolan som inriktas mot 
företagens rådande behov av kompetens och kvalifikationer. Den påtagligt 
ojämna könsstrukturen i de stora företagen är en del av den påtagligt ojämna 
könsstrukturen i kommunen. Kan sektorsamverkan ha ett inflytande som 
förhindrar insatser för att förbättra könsbalansen? Detta handlar om risker 
att samverkan kan innebära ”inlåsningar” i strukturer som kan vara mindre 
dynamiska och framåtsyftande.

Slutsats tre: Den geografiska platsen och strukturen samt tillgängligheten 
via infrastruktur är viktiga ramar för samverkan och dess e�ekter. En låg till-
gänglighet på grund av dåligt utbyggd infrastruktur kan vara en bakgrund till 
att lokal resursmobilisering växer fram. Östhammars kommuns flerkärnighet 
och kulturella avstånd mellan kommunens orter samt två stora företag på 
två olika lokaliseringar, kan vara hinder för mer sammanhållet visionsarbete. 
Kommunikationer och tillgänglighet öppnar för flöden åt två håll; både från 
en plats och till en plats. Vid högre tillgänglighet spelar platsers attraktivitet 
stor roll för i vilken riktning flödena går och som i sin tur hänger samman med 
vilka resurser man kan mobilisera och konsolidera lokalt.
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Kapitel 3 
Erfaringer med organisering og praktisering av 
yrkesfaglig opplærning med allmennfag (TAF)  
i Nordhordland

Grete Rusten
Forskningen i denne rapporten inngår i et treårig internasjonalt prosjekt ledet 
av professor Brita Hermelin ved Linkøpings Universitet, med finansiering av 
Vitenskapsrådet i Sverige. I dette forskningssamarbeidet har vi spesielt sett 
på regionale utviklings- og omstillingsstrategier med vektlegging på samar-
beidsprosjekter mellom det o�entlige og større foretak.  Denne rapporten om-
fatter samarbeid mellom skole og næringsliv i forhold til yrkesfaglig opplæring 
nærmere bestemt tekniske fag og allmennfag (TAF) i Nordhordland. Knarvik 
videregåande skule (den gang Nordhordland videregåande skule) som i 1992, 
var en pionerskole for dette 4-årige utdanningsløpet, er utgangspunktet for 
analysen, som omhandler institusjonelle betingelser, organisering og faglig 
innhold, praksis og samfunnsmessige regionale e�ekter. 

TAF-studien baseres på datainnsamling i form av intervjuer med repre-
sentanter for skolen elever og foretak, feltstudier, media og dokumentstudier.  
I tillegg inngår dataregistreringer som omfatter karriereanalyser av alle TAF/
TIP kullene med fullført eksamen fra Knarvik videregående skule innenfor 
tekniske fag og byggfag.2 Studien inngår i forskning som har fulgt samfunns- 
og næringsutvikling i Nordhordland over en årrekke. 

Yrkesfagenes samfunnsmessige rolle
Yrkesfaglig utdanning utgjør en svært viktig brikke i det å dekke kompetanse-
behovene innen en rekke samfunns- og næringslivsfelt. Utdanning generelt er 
dessuten viktig for individuell utvikling og integrasjon i forhold til deltagelse i 
arbeidslivet, og det å forsørge seg selv. 

God og relevant fagutdanning er helt avgjørende for verdiskaping på en 
rekke felt. Næringsliv og o�entlig sektor utfordres imidlertid ved at kom-
petanseomfang og innhold i eksisterende virksomheter endrer seg raskt.  
Næringslivet og samfunnet ellers preges av teknologiske, markedsmessige og 
samfunnsmessige endringer innen eksisterende og til og med helt nye kom-
petansefelt. Skiftende konjunkturer i eksisterende næringer, og omfattende 
arbeidsoppgaver innen samfunnet i årene som kommer, påvirker etterspørse-
len av arbeidskraft og kompetanse.  Evnen til å skape god og etterspurt kom-
petanse utfordrer arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene til å gjøre sin del 

2 Takk til Knarvik vgs ved TAF-ansvarlig Bjørn Brekkan, TAF-koordinator Olav Kristo�er Sylta og ellers 
TAF-elever, Nordhordland Handverk og Industrilag (NHIL) og opplæringsavdelinga ved Hordaland 
fylkeskommune for informasjon.  Takk også til Sondre Sognes Haugen som har utført dataanalysen i 
karrierestudien.
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for å utvikle og tilby utdanningsløp som er i tråd med samfunnsmessige be-
hov. I forhold til myndigheter handler det om å prioritere og å tilby forutsig-
bare økonomiske rammebetingelser for utdanningsinstitusjonene, elevene og 
arbeidsmarkedet. Dermed handler det også om å tilby utdanninger som er 
fleksible nok både hva angår dimensjonering og innhold, til å tilpasse seg de 
behovene som melder seg.

For den enkelte og samfunnet som helhet handler det dessuten om å ha 
en robust kompetanse. Robusthet omhandler både evnen til å utvikle utdan-
ninger som kan dekke en etterspørsel av kompetanse innen flere virksomheter 
og yrkesfelt. Det vedrører også muligheten til å kombinere eller bygge på ulike 
utdanninger (NOU 2011-03 Meld St. 20. 2012-2013, Hordaland fylkeskom-
mune 2015). I en slik målsetting inngår muligheten til å gå fra yrkesfaglig ut-
danning til høyere utdanning.  Mulighet til påbygging var nedfelt i EUs forord-
ning om framtidige målsettinger for utdanning fra Lisboa konferansen i 2000 
(EUR-Lex- c11049). Målsettingen ble etter hvert implementert i Norge gjen-
nom Kunnskapsløftet i 2006 hvor faglærte gis muligheten til å ta allmenn- 
faglig påbygging.  For å skape bedre betingelser for slike overganger, skulle nå 
utdanningen rent innholdsmessig ha en mer generell yrkesteori uavhengig av 
fagretning (Kommunal Rapport 8. Nov. 2012). 

I forhold til et foretaksperspektiv handler lærlingeløpet om balansegan-
gen mellom det å kunne tilby en utdanning som er dekker et bedriftsspesifikt  
kompetansebehov, og opplæring i teoretiske og praktiske ferdigheter som er 
anvendbar også på andre arbeidsplasser (Euler, 2013).  Det å styrke samarbei-
det mellom høyere utdanning og industrien er viktig for å fremme innovasjo- 
ner og øke konkurranseevnen i næringslivet (EU SEC 2005, 1415). Fleksibi-
litet til omstilling vedrører dessuten individets mulighet til å endre karrie-
reveg. F.eks. kan justeringer hva angår opplæring være ønskelig om det yrkes-
valget en opprinnelig tok ikke viste seg å svare til forventningene.  Det kan 
også dreie seg om et behov for å prøve noe nytt.  Ønske om justering av kursen 
hva angår utdanningsprofil kan også sees i sammenheng med de jobbtil-
budene som finnes i markedet. Regionale tilpasninger og forankringer som vi 
opplever med TAF-utdanningens utvikling i Nordhordland, er også preget av 
noe fleksibilitet i forhold til behovene ikke minst hos de foretakene som aktivt 
har tatt del i utdanningen gjennom det å tilby læreplasser.  Betingelsene for 
en god fagutdanning fordrer dermed at flere parter drar i lag, noe jeg vil belyse 
mer i detalj gjennom analysen. Hva er så de overordnede institusjonelle betin-
gelsene for slike kollektive løft?

Institusjonelle rammebetingelser og samarbeidsløsninger for  
kompetanseutvikling
Tradisjonelt var håndverksbedrifter og laug de sentrale i fagopplæringen i 
mange land inkludert Norge, men i nyere tid er dette i større grad blitt et felles 
ansvar mellom det o�entlige representert gjennom politiske og bevilgende myn-
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digheter, utdanningsinstitusjoner og næringslivet (Busemeyer og Trampuch, 
2012).  I Norge er dette institusjonelt befestet gjennom Trepartssamarbeidet. 

Ordningen er en overordnet intensjonsavtale mellom sentrale politiske 
myndigheter, og organisasjoner fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og om-
fatter spesielt temaene fagopplæring, inntektspolitikk og arbeidsmiljø. Par-
tene som møtes gjennom Regjeringens kontaktutvalg og ledet av Statsmin-
isteren ble etablert allerede på 1960-tallet (www.regjeringa.no). I forhold til 
organiseringen av nåværende fagopplæring har samfunnskontrakten disse 
partene skrev under på i 2012 stått sentralt.  Kontrakten inneholder blant an-
net forpliktende og konkretiserte mål for samarbeidet mellom myndigheter 
og arbeidslivets parter.  Målsettingen er å øke antallet godkjente læreplasser 
med 20 prosent innen 2015 sammenlignet med nivået som gjaldt for 2011. I 
følge Meld. St. 20. (2012-2013) innebærer samarbeidet tett oppfølging med 
årlige gjennomganger for å sikre at måltallene oppnås, og drøfting av even-
tuelle tiltak som skal til for å oppfylle antallet.

Nivået på innsatsen er ambisiøs. Det var 18 300 lærekontrakter som startet 
mellom 1. oktober 2010 og 30. september 2011.  Antallet 18 300 er nullpunk-
tet for samfunnskontraktens målsetning om 20 prosents økning som tilsvarer 
21940 lærekontrakter innen 1. oktober 2015. Tilveksten har for perioden kun 
vært på vel 1000 læreplasser fram til 2014, noe som tilsier at ytterligere 2500 
lærlingeplasser må komme til innen utgangen av 2015 for at måltallet skal 
oppnås (Utdanningsdirektoratet, 2015).  Foreløpige meldinger tilsier at en 
ennå ikke helt har klart å oppnå en slik målsetting. Selv det omfanget en har 
satt seg er kanskje heller ikke nok.  Kunnskapsdepartementet melder nemlig 
om en årlig mangel på rundt 6000 læreplasser i forhold til antallet elever som 
tar sikte på en slik utdanningsvei (Utdanningsdirektoratet, 2015). Regjerin-
gen har derfor valgt å øke lærlingtilskuddet fra 2016. 

Lærlingeplassene har spesielt vært knyttet til næringslivet, men det har i 
den senere tid også vært økt fokus på at det o�entlige selv også må ta på seg 
slike praktiske opplæringsoppgaver ved å tilby læreplasser.  Blant tiltakene 
er også det å ha større oppmerksomhet på de foretakene som har lærlinge-
plasser, blant annet gjennom opprettelsen av en o�entlig merkeordning. Det 
er ment at en slik ordning skal kunne brukes i foretakenes profilering. En kan 
knytte krediteringen til synlige merker og holdningskampanjer som kan inngå 
som innkjøpskriterier hos private, næringslivet og o�entlige kunder. I forhold 
til det sistnevnte er det blant annet nylig sendt ut et høringsforslag om at krav 
til lærlingeplasser må være til stede ved større o�entlige anbud.  

Drøftingen har så langt omfattet rammebetingelsene. Hvordan organis-
eres så den yrkesfaglige opplæringen i praksis?

Finansiering av lærlingeordningen
Det at næringslivet samarbeider om fagutdanningen, har en finansiell side 
som innebærer at de avløser det o�entlige for en del utgifter.  Med et faglig 
oppdatert opplegg som resulterer i høy grad av gjennomstrømming og ar-
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beidskraft med ettertraktet kompetanse, blir den samfunnsmessige gevinsten 
betydelig.  Fylkeskommunen har finansieringsansvaret for alle lære- og opp-
læringskontrakter, med unntak av ekstraordinære tilskudd til lærlinger med 
særskilte behov som dekkes av Kunnskapsdepartementet.  Fylkeskommunen 
er også de som godkjenner veileder og følger opp lærebedrifter. Disse rappor-
terer informasjon som bekrefter oppfyllelse av kontrakt, og som også danner 
grunnlag for utbetaling av tilskudd etter gjeldende satser, og som ligger nokså 
nært opp til det beløpet som lærlingene får utbetalt i lønn.  Det innebærer at 
bedriftene bærer merkostnadene i form av arbeidsgiver- og sosiale utgifter. 
Det vil de kunne ha igjen for gjennom lærlingenes bidrag til verdiskaping. 
Satsing på lærlinger kan også sees på som et ledd i foretakets investeringer hva 
angår rekruttering, kompetanseutvikling og profilering. Noe av pengene gitt 
som lærlingetilskudd får myndighetene igjen ved at lærlingene betaler skatt.

Litt mer detaljer om yrkesfagopplæringen i den videregående skolen
I Norge har statlige myndigheter generelt det nasjonale ansvaret for fag- og 
yrkesopplæringen. Fylkeskommunen er skoleeier, godkjenner lærebedrift-
ene og har det overordnede ansvaret for at undervisning og opplæring skjer i 
henhold til læreplan og regelverk.  Det er også fylkeskommunen som har det 
juridiske ansvaret for at ungdom skal få oppfylt sin rett til videregående op-
plæring. 
Denne studien tar spesielt for seg yrkesfaglig opplæring, i et format som inklu-
derer lærlingeplasser. Lærlingeplasser er knyttet til noen av utdanningsveiene 
i den videregående opplæringen. Hovedmodellene for videregående skole 
i Norge er kort fortalt 3-årig allmennfaglig studieretning som er studiefor-
beredende, eller 4-årig yrkesfaglig opplæring. Med Reform94 og videreføring 
i Kunnskapsløftet (innført i 2006) fikk videregående opplæring en struktur 
som for de yrkesfaglige tilbudene følger en såkalt 2+2 modell, dvs. 2 år i skole 
og 2 år i bedrift (NOU 2008:18 og udir.no). Omtrent halvparten av elevene i 
Norge som tar videregående skole velger et yrkesfaglig utdanningsprogram 
(SSB Utdanning, 2014-tall www.ssb.no). Etter Reform94 omleggingen kan 
elever i alle de yrkesfaglige utdanningene etter to år enten velge Vg3 (beteg-
nelsen på det tredje året) med påbygging til generell studiekompetanse, og 
som dermed er et utdanningsløp hvor det meste skjer ved skolen.  Alternativt 
kan eleven velge en yrkeskompetanse gjennom en lærlingeordning. Det sist-
nevnte er det som er den mest vanlige utdanningsveien for yrkesfag, hvor de 
to siste årene av studieløpet omfatter læretid i bedrift.  TAF er et alternativt 
utdanningsløp som vi finner i noen regioner av landet, og er en 4-årig utdan-
ning som kombinerer yrkes- og allmennfaglig opplæring på skole og i bedrift 
gjennom hele studieløpet.  I tabell 1 gis en oversikt over fordelingen av elever i 
den videregående skolen, fordelt på de ulike utdanningsløpene.
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Tabell 1. Fordelingen av elever i den videregående skole 2014. Kilde: Statistisk  
sentralbyrå, utdanningsstatistikk.

VIDEREGÅENDE SKOLE (etter 10-årig grunnskole) Antall (2014)
Elever i yrkesfag (utenom lærlinger) 78430
Lærlinger, læreplasser (utenom TAF) 38977
 TAF  1894
Elever i yrkesfag 119301
Elever i allmennfag 119788
Sum 239089

Av oversikten ser vi at yrkesfagene og allmennfagene er jevnstore.  Ellers kan 
vi også legge merke til at yrkesfag med en eller annen form for lærlingeløp 
utgjør 34 % av de som tar en fagopplæring.  Ser vi på den totale andelen som 
inngår i en eller annen form for lærlingeløp, finner vi dermed at TAF utgjør 
knappe 5 %. TAF-utdanningsløpet har heller ikke status som et landsdek-
kende studietilbud. I NOU 2008:1 påpekes det at TAF ikke er et landsdek-
kende studietilbud, og inngår dermed ikke i sentrale styringsdokumenter for 
videregående opplæring. Utdanningsløpet har fått større oppmerksomhet 
hos sentrale myndigheter i de senere år. Det Regjeringsoppnevnte utvalget 
som fikk i oppdrag å se på betydningen av kompetansearbeidsplasser i Norge 
(NOU 2011:3) påpeker blant annet at TAF-utdanningen har vært et viktig ini-
tiativ i det å utvikle relevante utdanninger tilpasset næringslivet i regionene, 
og anbefaler at ordningen blir etablert flere steder i landet. I Regjeringens 
nylige liste (høsten 2015) av tiltak for å oppfylle målene i Samfunnskontrak-
ten om lærlingeplasser inngår dessuten forslag om å gjøre TAF til et utdan-
ningsløp som skal tilbys i alle fylker (regjeringen.no: yrkesfagsløftet, artikkel 
28.12.2015).  TAF framstår imidlertid som en meget krevende utdanning i 
forhold til omfang og kvalitetskrav. Det er et kostbart utdanningsløp for myn-
dighetene å holde, sammenlignet med de enklere utdanningsløpene. Imidler-
tid har TAF-utdanningsløpet hatt resultater som viser at nær alle fullfører, og 
hvor flertallet av kandidatene går over i høyere utdanning eller i jobb. Kar-
rierestudien viser også at utdanningen er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Det 
er imidlertid viktig å understreke at utdanningen bare passer et mindretall av 
elevene, de som har meget gode evner og arbeidskapasitet, teoretisk og prak-
tisk.  Fagopplæringene bør med andre ord fortsatt ha begge lærlingemodeller.  

Mer detaljer om TAF-utdanningens innholdsmessige kjennetegn
TAF er en 4-årig utdanning som kombinerer yrkes- og allmennfaglig op-
plæring gjennom hele studieløpet. TAF-modellen tilsvarer det som EU 
omtaler som dual modellen, en kombinasjon av teoretisk utdanning og prak-
tisk opplæring (VET). Et dualt utdanningsløp innebærer dessuten en veksling 
mellom læringsarenaer i henholdsvis skole og arbeidsplass.  Skolen i et dual 
opplegg konsentrerer seg mest om den generelle strukturerte kunnskapen, 
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mens eleven ute i bedriften får innsikt og ferdigheter som er direkte anvendt 
gjennom innretning mot produksjonen (Euler, 2013). TAF er samtidig et 
dualt-utdanningsløp hvor ”dobbelt vitnemål” representerer et fleksibelt ut-
danningsvalg med muligheter for senere å velge høyere utdanning (Meld.St. 
20.(2012-2013). 

TAF-utdanningen gir både fagbrev og studiekompetanse.  I utdanningslø-
pet inngår  en realfagsutdanning med fordypning innen matematikk og fysikk 
(helsefagelevene tar kjemi).  Fagbrev i tillegg til realfagsfordypning, kvalifiser-
er elevene godt til å gjennomføre blant annet ingeniør- og sivilingeniørstudier. 
Utdanningen har høye inntakskrav, og er i forhold til studieomfang og faglig 
nivå krevende. Utdanningen går over 4 år og kombinerer yrkes- og allmenn-
fag gjennom hele løpet. Undervisningen organiseres på den måten at elevene 
er 3 dager på skolen og 2 dager i bedrift i de tre første årene, mens i det 4de 
året er de 2 dager på skolen og 3 dager ute i bedrift. I de to første årene har de 
under opplæring status som elev, mens i de to siste har de status som lærling 
med lærlingekontrakt. Under TAF-ordningen blir elevene ansatt i lønnet still-
ing i bedrift fra første dag. I de to første årene får de lønn for den perioden de 
er ute i bedriftene, mens i de to siste årene har de lønn hele tiden (da har de 
lærlingekontrakt). Flere får dermed muligheter til legge seg opp penger som 
de senere bruker når de skal ta høyere utdanning og flytte hjemmefra (yrkes-
faghordaland.no –TAF for de tø�e, 17.12. 2013). Elevene følger bedriftenes 
arbeidsår, noe som innebærer at de må jobbe i deler av skoleferien. Skolen og 
lærebedriftene gir til sammen en opplæring som innebærer at elevene får fag- 
eller svennebrev kombinert med en studieforberedende utdanning. 

TAF-utdanningens geografi
Yrkesfagene i Norge generelt omfatter 9 utdanningsprogram, hvorav bygg- og 
anlegg, elektrofag, teknikk og industriell produksjon og helsefag også omfattes 
av TAF. Knarvik videregående skule (den gang Nordhordland videregåande 
skule) var i 1992 en pionerskole i Norge med etableringen av TAF-ordningen. 
Hordaland har også to andre videregående skoler med TAF, Austrheim også i 
Nordhordland, og ved Fusa vgs. At sistnevnte skole fikk tilbudet har sammen-
heng med at Frank Mohn konsernet som hadde en sentral rolle i etableringen 
av ordningen i Knarvik, også har en større virksomhet i Fusa.  Austrheim vgs. 
som er lokalisert i nærheten av Mongstad- ra¾neriet, fikk TAF basert på et 
vedtak i Hordaland fylkesting i 2007, innen Teknikk og industriell produksjon 
(TIP), og senere mekaniske fag (Rusten og Eldegard, 2006).

TAF tilbys ellers for tiden ved 18 ulike videregående skoler fra Oppland 
og Østfold i øst, deretter på steder rundt kysten opp til Nord-Trøndelag med 
Verdal som den nordligste etableringen.  Spesielt er utbredelsen av dette ut-
danningstilbudet knyttet til typiske industristeder. I følge skoleoversikten har 
ikke Hedmark, Aust-Agder, Rogaland og de tre nordligste fylkene TAF. 

I 2006 som er det første året med TAF-data fra Statistisk sentralbyrå har 
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vi 592 registrerte elever. Året etter var det noen færre (457), men senere har 
antallet elever økt.  Antallet elever nådde et antall på 613 for året 2010, og 
har senere økt årlig med 300.  I 2014 var de nasjonale tallene kommet opp i 
1894, noe som er mer enn tredobling siden utgangsåret for målingen. De tre 
største TAF-fylkene i 2014 er Telemark (346 og 18 %), Akershus (345 og 18 
%) og Hordaland (303, 16 %).3  Lærestedene har seg i mellom etablert et eget 
nettverk, hjemmesider og facebook-profil for informasjonsutveksling og profi-
lering. Nettverket har også ved et par anledninger (i 2008 og 2012) arrangert 
seminarer. Blant annet har en på Østlandet hatt enkelte slike arrangement i 
forbindelse med etablering av TAF ved nye skoler.

Figur 1. Videregående skoler i Norge med TAF-utdanning status 2015/16.  Data fra 
www.taf.no

3 SSB fant i jan. 2016 feilregistreringer i noen fylkestall, og fullstendige regionale oversikter over elevan-
tall er derfor ikke tilgjengelig.
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Knarvik videregående skole og opprettelsen av tekniske og  
allmenne fag (TAF)
Knarvik vgs. var den skolen som først startet med TAF-utdanningen som en 
nyskapende løsning for å øke statusen og kompetansenivået innen yrkesfa-
glig opplæring. En fikk synliggjort moderne og oppdatert teknologi, produk-
sjonssystemer og interessante arbeidsoppgaver. Marvid Dale, den tidligere 
verksdirektøren ved Frank Mohn Flatøy og rektoren ved gang Nordhordland 
Yrkesskule, Martin Reigstad fikk ideen og tok initiativet til å etablere TAF. 
TAF representerte en innovasjon i den yrkesfaglige opplæringen som kom-
binerte allmennfag og yrkesfag basert på et aktivt samarbeid med bedrift-
ene.  Oppslutningen regionalt inkluderer også interesseorganisasjoner som 
Norhordland Handverk og Industrilag (NHIL) og NHO Hordaland (regional 
enhet av Næringslivets Hovedorganisasjon). TAF ble snart et fagutdanning-
sløp med god oppslutning, som kunne konkurrere med allmennfagene hva 
angår rekruttering av de beste kandidatene. 

TAF var imidlertid en mer kostbar modell for fylkeskommunen, sammen-
lignet med den ordinære fagopplæringen som ble tilbudt i den videregående 
skolen. Ordningen møtte derfor noen år etter oppstarten motstand fra region-
ale myndigheter, og i 2001 var det fra utdanningsnemden i Hordaland ikke 
budsjettmidler satt av til TAF-ordningen.   De berørte partene i Nordhord-
land var sjokkert over vedtaket, og truet med umiddelbar oppsigelse av alle 
lærlingekontrakter hvis TAF-ordningen ble kuttet. Partene kom imidlertid til 
forlik, og det ble bevilget penger til å fortsette utdanningstilbudet (Rusten 
og Eldegard, 2006).  Etter hvert har omfanget av TAF vokst i omfang og fa-
gretninger. Nedenfor gis en mer detaljert oversikt over utdanningstilbud og 
læreplasser ved Knarvik vgs.

Knarvik videregående skole
Knarvik videregående skole er en kombinert videregående skole med 70 klas-
ser, omtrent 1040 elever og 185 ansatte (135 lærere), og er dermed en av de 
største videregående skolene i Hordaland. De er også voksenopplæringssenter 
for Nordhordland. Skolen har 7 ulike utdanningsprogram, og er et tett sam-
arbeid med næringslivet i Nordhordland/Bergen. Utdanningsprogrammene 
omfatter:

• Bygg- og anleggsteknikk (BA)
• Elektrofag (EL)
• Helse- og oppvekstfag (HS)
• Teknikk og industriell produksjon (TIP)
• Service og samferdsel
• Studiespesialisering (og med formgivingsfag)

De fire førstnevnte utdanningene tilbys som ordinært utdanningsløp, i tillegg 
som TAF. Oversikten over antall elever innen TAF er gjengitt i tabellen ned-
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enfor. Tallene på elever har i følge informasjon fra skolen de siste årene hatt en 
jevn utvikling. En oversikt over utviklingen av faget med antallet uteksamin-
erte kandidater er gjengitt i tabell 2.

Tabell 2.  Antall elever innen TAF ved Knarvik vgs. 21014/15 (Kilde: Knarvik vgs.)

14/15 TIP EL BA HS Sum

Vg1 16 14 13 15 58
Vg2 21 8 12 13 54
Vg3 19 9 10 15 53

Vg4 13 7 13 14 47

 69 38 48 57 212

Tabell.  3. Utviklingen innen TAF-utdanninger ved Knarvik vgs. basert på utek-
saminerte kandidater per år.

 TIP EL BA HS  

05/06 16 9 8  33

06/07 10 5 11  26

07/08 13 7 13  33

08/09 13 8 9  30

09/10 15 10 10  35

10/11 16 9 12 13 50

11/12 14 12 12 8 46

12/13 18 7 10 9 44

13/14 10 9 6 15 40

14/15 13 7 13 14 47

384

TAF en fagutdanning med realfaglig innretning hvor fordypning innen 
matematikk/fysikk på Vg2-/Vg3-nivå (kjemi for HS-elevene). Rekruttering 
av elever er svært god, og skolen rekrutterer også en god del elever utenfor 
Nordhordland, men i de aller fleste tilfeller fra eget fylke. De har hatt noen få 
tilfeller hvor de har fått inn elever fra Sogn og Fjordane fylke, noe som ikke 
er så unaturlig da Gulen kommune ligger i en reisetid på rundt en time fra 
Knarvik. Formaliseringen omkring betalingen knyttet til elever som krysser 
fylkesgrensene, er imidlertid en viktig forklaring på at få rekrutteres derfra 
eller fra andre kommuner utenfor Hordaland. Den samlede oversikten over 
uteksaminerte elever som har fullført utdanning innen TAF ved Knarvik vgs. 
som omfatter perioden fra 1996-2013 (utenom helsefag) viser at hele 21 % er 
jenter. For de tre siste årene har denne andelen økt til mellom 37-34%, noe 
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som viser at utdanningen har bidratt til mindre skjev fordeling i forhold til 
hva som tradisjonelt preger yrkesvalg. TAF har vært med på å få flere jenter 
til å velge tekniske fag og en høyere andel gutter til å velge helsefag. I intervju 
med en av de store læreplassene ble vi informert at de hadde en policy om å 
ta inn like mange jenter som gutter, fordi dette var god likestillingspolitikk og 
dessuten positivt for arbeidsmiljøet. 

Rekruttering av TAF-elever og opptaksintervjuene
En svært viktig oppgave i motivasjonsarbeidet er veilederne i ungdomskolen. 
Viktige inspirasjonskilder er tidligere elever, bransjeorganisasjoner, bedrift-
er som alle deltar på «holdningsmøtet» andre dagen på videregående skole.  
Elevene får også første kjennskap i det å være ute i en (TAF) bedrift ved at de 
får være på en arbeidsplass i praksisuken på ungdomskolen. Ledelsen knyttet 
til TAF-satsingen på Knarvik vgs har også jobbet svært aktivt med å profilere 
faget gjennom mediaoppslag og foredrag. Formidlingen har vært viktig for 
rekruttering av elever til studien. Og flere oppslag som inkluderer intervjuer 
med elever som forteller om sine erfaringer med dette utdanningsløpet.

Organiseringen av opptaket har flere trinn og involverer ulike parter. Det 
er styret i TAF-rådet som velger ut elever og hvilke bedrifter de skal på in-
tervju til.  Søkerne blir først rangert etter karakterer av Knarvik vgs. En legger 
spesielt vekt på karakterene i matematikk og naturfag og nivået på søkerne 
som går videre er gjennomgående på et høyt nivå. Det er så styret i TAF-rådet 
som velger ut elever og hvilke bedrifter som skal møte elevene. En prøver å 
finne bedrifter i nærheten av hjemplassen slik at ikke reisen mellom arbeid 
og hjemsted blir for lang.  Vanligvis innkalles eleven til to bedriftsintervjuer.  
Noen få elever kommer ikke videre i etterkant av intervjuene. Eleven sender 
så inn sin ønskeliste over hvilken bedrift de kunne tenke seg å ha læreplass 
i etter intervjuet, og det samme gjør bedriftene.  På bakgrunn av disse inn-
spillene lager styret en innstilling til opptak som de så sender til Hordaland 
fylkeskommune.  Det er fylket som formelt gjør vedtakene til opptak (Horda-
land fylkeskommune, TAF, inntaksprosessen, hfk.no).

Bedriftene i TAF-ordningen
De fleste av foretakene rekrutteres gjennom skolens nettverk. Også koordina-
torene er viktige i rekrutteringsarbeidet, og får årlig i oppgave av ledelsen på 
skolen å finne fram til nye foretak. I tillegg får TAF-lederen tips om mulige 
kandidater fra andre foretak som allerede deltar.  Skolen kontakter bedrift-
sledere direkte og drar også rundt og snakker om TAF. Også jevnlig oppslag 
i media om TAF-elever eller andre nyheter om TAF-utdanningen utgjør et 
viktig verktøy i profileringen av utdanningen overfor foretak og elever. For-
midlingen er også viktig som ledd i kunnskapsdelingen omkring ordningen, 
men også i forhold til det å få oppslutning om utdanningsløpet hos bevilgende 
myndigheter, og bygge merkevaren «TAF». Medlemmer av TAF-rådet er også 
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en nyttig kontakt med næringslivet. Noen foretak melder seg også selv som 
kandidater. 

Tabell 4 viser antall foretak fordelt på yrkesfag, mens tabell 5 viser den 
regionale fordelingen av læreplasser4. Og kartet i figur 2 omfatter antal-
let læreplasser fordelt på kommuner.  Skolen har 50 foretak som i skoleåret 
2015/2016 har i alt 161 TAF/TIP-læreplasser innenfor tekniske fag.

Tabell 4. antall foretak og lokalisering med TAF/TIP-læreplasser knyttet til tekni-
ske og byggrelaterte yrkesfag ved Knarvik vgs. 2016.

Yrkesfag I ALT Nord-
hordland

Bergen Askøy/ 
Fjell

Osterøy Andre 
kommuner i 
Hordaland

Mekaniske fag 13 4 3 3 3 0
Elektrofag 16 2 11 0 1 2
Byggfag 21 2 15 1 2 1
I alt 50 8 29 4 6 3

Tabell 5. Antall læreplasser innen TAF/TIP fordelt på  teknisk og byggrelaterte 
yrkesfag ved Knarvik vgs. 2016.

Yrkesfag I ALT Nord-
hordland

Bergen Askøy/
Fjell

Osterøy Andre 
kommuner i 
Hordaland

Mekaniske fag 67 30 19 11 7 0
Elektrofag 43 7 30 0 1 5
Byggfag 51 2 43 2 2 2
I alt 161 39 92 13 10 7

4 Samlebetegnelse for praksisplass/og elever som i de to siste årene har status som lærling.
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Figur 2. Kart over læreplassene knyttet til TAF/TIP for Knarvik vgs basert på 
opplysninger om antall læreplasser 2015/16.

De 8 foretakene i Nordhordland har til sammen rundt en ¼ av TAF-lære-
plassene knyttet til Knarvik vgs.  Likevel er det Bergen med 29 foretak som er 
sterkest representert også målt i antall læreplasser. I Bergen finner vi nemlig 
hele 57 % av læreplassene. Forklaringen på at Bergen er så godt representert 
har nok både sammenheng med at det er her vi finner flest og størst mangfold 
av typer foretak. Dessuten finnes det ingen egne TAF-linjer ved de videregå-
ende skolene i Bergen så Knarvik tar denne oppgaven for et større omland enn 
Nordhordland. Det er derfor slik at en god del elever fra Bergen og en del av de 
andre omegnskommunene har søkt seg til disse populære linjene ved Knarvik 
vgs. En spredt lokalisering av læreplasser er viktig, da en i størst mulig grad 
forsøker å finne en læreplass i rimelig reiseavstand fra hjemstedet. På den 
måten har eleven muligheter til å bo hjemme i læretiden. Nitten prosent av 
læreplassene fordelt på 13 foretak befinner seg i andre omegnskommuner enn 
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en reiseavstand på rundt 1 ½ time eller mindre. I alt ¾ av foretakene er små 
og mellomstore foretak (mindre enn 250 ansatte). Tabell 5 viser at byggfag in-
kluderer flest bedrifter, mens mekaniske fag er størst mål i antall læreplasser. 
Når det gjelder antall læreplasser viser detaljene i dataene at variasjonsbred-
den er betydelig fra 1 til opp til 19 læreplasser på en arbeidsplass, men hvor 
minst 62 % av virksomhetene har minst 2 læreplasser. (Utenom dette er det 
dessuten slik at mange av virksomhetene også har ordinære læreplasser, men 
disse inngår ikke i våre tall).  

Mer detaljer enn det som framkommer av tabellene 4 og 5, viser også at 
hele 23 % av læreplassene i 2015/16 finnes innenfor Frank Mohn konsernet, 
hvor læreplassene er fordelt på ulike lokaliteter i regionen (Frank Mohn er et 
verdensledende selskap innen produksjon av pumpesystemer for industri og 
maritim virksomhet ble kjøpt opp og en del av det svenske Alfa Laval i 2014).  

I et par tilfeller hvor en har opplevd at foretak har gått konkurs eller flyt-
tet, har en erfart at andre virksomheter i nettverket har trådt støttende til og 
overtatt opplæringen av de elevene disse hadde.  Med en viss portefølje av 
foretak innen samme næring blir opplegget rundt det tilbudene elevene gis 
mer robust,  i og med at en har alternative løsninger om virksomhet må gi seg.   

De involverte foretakene i TAF kan samtidig utveksle erfaringer og støtte 
hverandre hva angår praksis knyttet til opplæringen.   Med et visst volum av 
foretak som har god erfaring og fordeler av å være involvert, vil en lettere også 
oppleve at flere foretak ønsker å  henge seg på.  Med svært få foretak blir opp- 
legget mer sårbart. Samtidig kan noen foretak oppleve at for mye av opplæring-
sansvaret i regionen faller på dem.   Det som ellers vedlikeholder relasjonene 
mellom skolen og næringslivet er gode erfaringer hva angår kvaliteten på den 
kompetansen elevene får. Det at  noen av de ansatte selv har TAF-utdanning, 
og ellers vet hva slags kompetanse disse elevene har fått i sin opplæring, er yt-
terligere momenter til at flere foretak  fortsetter å ta inn TAF-elever.

Det synes også å være uttalt praksis at lærlingeplassene så langt det lar 
seg gjøre, er fredet når det oppstår behov for bemanningsreduksjoner.  Dette 
gjøres både av hensyn til at elevene er ekstra sårbare i sin utdanningssituas-
jon, men også ut fra erkjennelsen om at lærlingeplassene må betraktes som en 
langtidsinvestering. Knyttet til at det er lagt ned en god del ressurser til opp-
læring, innebærer vanligvis visse «uformelle” kjøreregler og sosial kontroll» 
som tilsier at foretakene ikke bør stjele kandidater fra andre.

TAF har som allerede nevnt, vært med på å få flere jenter til å velge tekni-
ske fag og en høyere andel gutter til å velge helsefag. I intervju med en av 
de store læreplassene ble vi informert at de hadde en policy om å ta inn like 
mange jenter som gutter, fordi dette var god likestillingspolitikk og dessuten 
positivt for arbeidsmiljøet. 

Gjennom lærlingetiden på arbeidsplassen får TAF-elevene anvende utstyr 
og teknologi på et meget avansert nivå. Det er ikke praktisk eller økonomisk 
mulig for noen skoler selv å holde tritt med en slik avansert teknologisk ut-
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vikling. Samarbeid må derfor til om en skal fullt ut kunne møte teknologi og 
kompetansebehovene til næringslivet. 

I samarbeidet om TAF i Nordhordland inngår skolen, lærlingebedriftene 
og den lokale næringsorganisasjonen Nordhordland Handverk- og Industri- 
lag (NHIL). Disse tre partene sammen med NHO Hordaland har nylig jobbet 
sammen for å få på plass en TAF-automasjonslinje ved Knarvik vgs. høsten 
2014. Fylkeskommunen sa i i første omgang nei til opprettelsen, men tilbu-
det ble etablert høsten etter.  Det har imidlertid i oppstarten vært relativt få 
søkere, noe som sannsynligvis har sammenheng med at tilbudet ennå ikke 
er godt nok kjent.  I tillegg kan et lavere søkertall skyldes at flere opplever at 
framtida innen industrien nå er mer usikker. 

Om organiseringen og erfaringene med undervisningsopplegget på ar-
beidsplassen
Ute på arbeidsplassen sørger en for rotasjon slik at elevene blir kjent med 
virksomheten. Det å ta runden rundt er viktig for å få kunne se helheten i 
produksjonen i form av prosess og produktkunnskap. På den måten blir det 
også lettere å forstå hvorfor det er utrolig viktig at alle holder god kvalitet i de 
oppgavene de er satt til. Elevene blir nokså tidlig satt til å gjøre produksjon-
soppgaver. Litt ut i utdanningsløpet får elevene også være med i teknisk avde-
ling (ingeniøravdelingen) og følge med noen dager der og til og med prøve seg 
litt med mer kompliserte oppgaver som for eksempel beregninger.  Elevene i 
bedriftene utgjør en del av produksjonsteamet. På den måten får de ta del i 
det daglige med virkelige oppgaver og bidrar til verdiskapingen. Deltagelsen 
gir anerkjennelse, ansvar, tilhørighet og lojalitet. Blanding mellom teori og 
praksis gjør dessuten skolegangen langt mer spennende enn bare vektlegging 
på teori.

De som går i lære spiser på samme sted som de andre ansatte, og invit-
eres på sosiale arrangement som for eksempel julebord. På de arbeidsplassene 
hvor en har flere TAFere på ulike trinn i opplæringen, praktiseres gjerne en 
slags fadderordning hvor førsteårs-TAFere kobles opp mot «erdeårs-TAFere 
det første året. Erfaringen fra de to større arbeidsplassene vi besøkte, var også 
at TAF-elevene og de vanlige læringene går godt sammen.  De ”vanlige” lær-
lingene er på arbeidsplassen alle dager i uken, og er dermed godt oppdatert 
på det driftsoperative. For TAF-elevene blir det derimot litt mer av og på hva 
gjelder kontinuitet. Det vi fikk høre gjennom intervjuene var at det var be-
tydelige samdriftsgevinster å ha begge elevgrupper representert i bedriften. 
I forhold til det å utvikle tilhørighet, inngår også aktiviteter i form av kurs 
som også rent sosialt er givende.  For TAF-elevene er det samtidig viktig å 
ha fellesskapet de dagene klassen som ellers er utplassert på ulike bedrifter, 
møtes på skolen. Elevene verdsettes også av de faste ansatte, og tonen dem i 
mellom er uformell, og de lærer av hverandre. Det at de unge er til stede gjør 
noe positivt rent sosialt med avdelingen, uttaler en vi intervjuet fra bedriftene. 



69

Det er viktig at utdanningsløpet samtidig er basert på et velorganisert  
samarbeid og strukturerte avtaler mellom partene. Gjennom lang tids erfaring  
og samarbeid med Knarvik vgs. har en i følge de ulike partene som ble in-
tervjuet, fått dette godt til. Noen ganger er det behov for å supplere den teo-
retiske opplæringen elevene får gjennom skolen. For eksempel har ett av de 
større foretakene hatt en egen opplæring på fagteknisk engelsk. I dette tilfel-
let ble det organisert som en tjeneste som ble kjøpt inn hos eksterne tilby-
dere som så organiserte opplæringen på bedriften. I andre tilfeller har kursen 
TAF-elevene hatt tilbud om å gå på spesialkurs utenfor virksomheten. En av  
TAF-elevene innen mekaniske fag fortalte at hun hadde fått permisjon fra  
skolen til å delta sammen med flere av de andre ansatte på et 9 ukers kurs  
innen materialteknologi testing i Kristiansand, og dermed også et eget fag-
brev på dette. 

Omfattende praksis gir elevene et annet forhold til yrkeslivet hvor person-
lig utvikling i en faglig utdanning står helt sentralt.  Det handler om å oppar-
beide sosiale ferdigheter i form av ansvar og fellesskap. I det hele tatt gir dette 
ungdommen et helt annet forhold til yrkeslivet. En av elevene sa det slik: 

Jeg tror kanskje vi blir voksne tidligere enn mange andre. For vi 
blir ikke bare sammen med ungdom på vår egen alder, men jobber 
like mye med kolleger som er mye eldre enn oss.

Det er dermed også spesielt prisverdig at de også blir invitert på julebordet, i 
følge han. I ett av foretakene vi besøkte var det også et arrangement oppunder 
jul hvor en inviterte tidligere TAF-elever som hadde gått i lære hos de. 

Opplæringskontorer og TAF-koordinatorer
I utdanningen er kontinuerlig oppfølging av utdanningen helt sentralt. Knarvik  
vgs. har egne personer som følger opp opplæringen på arbeidsplassen som in-
nebærer at de besøker elevene hver 2-3 uke. Knarvik vgs. har 4 koordinatorer 
i sin stab. Intern rasjonalisering i forhold til hvordan de er organisert som 
følge av TAF-elevene er mye ute i bedriftene, frigjør undervisningsressurser 
som dermed brukes i oppfølgingsarbeidet.  I samtale med representanter fra 
skoleledelse, bedriftene og lærlingene har vi blitt fortalt at denne funksjonen 
utgjør et svært viktig bindeledd mellom bedrift og skole. Elevene får veiledn-
ing, og de bistår kontinuerlig mentorene som har et opplærings- og lærlinge-
ansvar fra bedriften sin side.  

Opplæringskontoret i Nordhordland som eies av rundt 90 medlems-
bedrifter står for organiseringen av opplæringen for de rundt 200 ordinære 
lærlingene i den regionen. De drar rundt til skolene og informerer om ordningen, 
samarbeider om introduksjonssamlinger, utdanningsmesser og tilstelninger 
for utdeling av fagbrev.  I Nordhordland er det dermed en arbeidsdeling hva 
angår organiseringen av de to lærlingetypene. Koordinatorer fra skolen som 
har god innsikt i læreplaner og det pedagogiske, og samtidig er ofte ute på ar-
beidsplassen får god kjennskap til opplegget og behovene til alle parter. En slik 
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oppfølging er også viktig for å gjøre sitt til at læringsmiljøet for elevene holder 
mål i forhold til kriteriene i læreplanene satt av myndighetene.  Samtidig har 
koordinatorene en viktig rolle i forhold til det å videreformidle bedriftenes er-
faringer og eventuelle forslag til forbedringer. Koordinatorene vil også kunne 
være behjelpelig med informasjon og opplæring på virksomheter som ønsker 
å få en godkjennelse slik at de kan ta inn lærlinger.

Evaluering, talentutvikling og rekruttering til arbeidslivet
Skole og bedrift drøfter eleven i møte 2 ganger i året, men det er skolen som 
tar den endelige evalueringen. I forbindelse med fagprøver anvendes ekstern 
sensor. Bedriftene har imidlertid direkte tilgang på karakterene fra skolen. 

Innen de ulike yrkesretningene er det muligheter til å spesialisere seg 
gjennom å ta egne fagbrev. Som et eksempel kan det nevnes at innen Teknikk 
og industriell produksjon kan en oppnå fagbrev som kvalifiserer til industri- 
mekaniker, industrirørlegger, NTD-kontrollør (material, komponent og sys-
tem inspeksjon uten destruksjon), platearbeider, sveiser eller CNC-operatør. 
Det kan også nevnes at TAF-elever fra Knarvik har deltatt og hevdet seg i 
konkurranser innen yrkesfag.  Blant annet gikk en av lærlingene innen bygg-
fag til topps i Norgesmesterskapet i 2012, en anerkjennelse som teller positivt 
på CVen (Bergens Tidende 02.2012).

Opplæringen ute i bedriften kan være inngangsporten til framtidig rekrut-
tering. Lærlingetiden utgjør en viktig arena for talentspeiding og grundig op-
plæring. Selv om det ofte skjer har ikke bedriftene noen forpliktelse til å ta inn 
eleven etter endt læretid, og elevene har heller ikke noen forpliktelse til å takke 
ja om de skulle få et jobbtilbud etter fullført læretid.  Men mange foretak ser 
på engasjementet som lærebedrift som en framtidig investering i forhold til 
det å få tilgang på godt kvalifisert og stabil arbeidskraft.   TAF-utdanningen 
gir samtidig viktige praktiske kvalifikasjoner som gir fordel hvis en velger å 
ta en ingeniørutdanning på en høyskole eller universitet, sammenlignet med 
de som kommer rett fra teoretisk opplæring med allmennfagutdanning. TAF-
elevene har kjennskap til produksjon, og gjerne også logistikk og innkjøp og 
datategning.  Lojaliteten mellom elev og lærebedrift blir noen ganger styrket 
gjennom stipendier gitt av bedriften etter endt læretid.

Stipendieordningen
Frank Mohn ASA og likeledes noen av de andre foretakene i regionen, tilbyr 
stipendier til de som tar høyere ingeniørfaglig utdanning både i Norge og ut-
landet (blant annet er det opprettet et par norske ingeniørklasser og samar-
beid ved INSA-Institut National Des Sciences Appliqées de Toulouse).  

Noen får stipend til videre utdannelse fra det foretaket hvor de gikk i lære. 
I følge informasjon fra ett av foretaksintervjuene, er stipend noe som tilbys 
noen, men slett ikke alle lærlingene. Stipendieordningen er en del av foreta-
kets strategiske talentutvikling. Elevene som har en slik ordning har gjerne en  
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dialog og rapportering med bedriften en gang i året for å gjennomgå fram-
gang og karakterer.  Fortsettelse av kontrakten fordrer at karakterene er gode. 
Er ikke resultatene gode nok, blir vedkommende gjerne oppfordret til å jobbe 
hardere med studiene eller å ha et opphold i stipendiet.  De er også gjennom 
stipendiekontrakten sikret jobb i ferien, og også det er med på befeste rela-
sjonene og sannsynligheten for å komme tilbake til bedriften etter endt ut-
danning.  I kontrakten knyttet til Frank Mohn er det plikt om å jobbe hos dem 
2-3 år, en tidsramme som er litt avhengig av utdanningsnivå.  Kontrakten er 
nå justert til å gjelde konsernnivå slik at dette blir litt mer fleksibelt i forhold 
til de ulike avdelingene dette foretaket har i Hordaland.  Hos andre som f.eks 
NCC (innen byggfag) blir stipendieordninger nedskrevet med ca. 2000 kro-
ner måneden om vedkommende velger å jobbe i foretak etter studiene.  Om en 
derimot vil jobbe hos andre før stipendiet er ”tilbakebetalt” kan en kjøpe seg 
ut ved å betale restbeløpet tilbake. Stipendiebeløpet dekker studieutgifter som 
bøker og materiell (Bergens Tidende 24.1. 2011).

Karrierestudien
Analysen er basert på tilgang til elevlister blant de som har fullført TAF in-
nen tekniske fag og byggfag innhentet fra Hordaland fylkeskommune. Lis-
ten har vært utgangspunkt for datafangst  av jobbprofiler i åpne kilder som 
Linkedin, Facebook, Opplysningen 1881 og internettsider ellers.  Alle dataene 
er anonymisert og konfidensielt behandlet, i henhold til konsesjonen gitt fra 
Datatilsynet.  

Informasjonen om elevenes karrierestatus omfatter en kartlegging utført 
høsten 2014 og våren 2015 og dermed jobbstatus i den perioden. Foretakenes 
næringsmessige inndeling baseres på viktigste næring i forhold til omsetning 
registrert i Bedrifts- og foretaksregisteret (Brønnøysundregisteret/Pro�-por-
talen).  Totalpopulasjonen av kandidater er 499, men som i analysen varierer 
mellom 223-395 avhengig av tilgangen på data. Frafall tilskrives manglende 
informasjon i åpne kilder (helsefag omfattes ikke av analysen). Registrerin-
gene i Linkedin tilsier at det kan være litt høyere andel frafall i materialet 
blant de som ikke har tatt høyere utdanning, enn hva som gjelder for utvalget 
ellers. Personer uten registreringer utgjør 39 % samlet for menn og 41 % blant 
kvinner, så det er ingen betydelige forskjeller mellom de to gruppene. Noen og 
sannsynligvis en høyere andel i den sistnevnte gruppen kan tilskrives forel-
drepermisjon. 

I tallene som gjelder for kullene fra 2007-2011, og spesielt 2012-13 vil an-
delen kandidater som ennå er under utdanning på høyskoler og universitet 
være betydelig.  Det vil også være noe «forsinkelser» hva angår tidsperiode for 
fullføring av høyere utdanning, blant annet på grunn av militærtjeneste eller 
foreldrepermisjoner.  Samtidig vil porteføljen være påvirket av at sammenset-
ningen av studieretninger har variert over tid. De første innen mekaniske fag 
og teknikk og industriell produksjon og ble uteksaminert i 1996. Innen elek-
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trofag fullførte de første i år 2000, mens bygg og anleggsfag kom til i 2005. 
For en del blir årene som TAF-elev starten på en yrkeskarriere innen faget. 
Noen går rett ut i jobb etter læretiden, men de fleste velger å ta høyere utdan-
ning, og da gjerne innen ingeniørfag.  Dataene gjengitt i figur 3 viser at så mye 
som 90 % har valgt å ta høyere utdanning, med henholdsvis 60 % på lavere 
nivå (BA-nivå), og 30 % på høyere nivå (MA eller doktorgrad).  Den samlede 
prosentvise fordelingen etter arbeidsplassens næring gjengitt i figur 4 viser at 
industrien rekrutterer noe mer enn teknisk og forretningsmessig tjenesteyt-
ing, mens bygg og anlegg som er kommet til noe senere, har en godt lavere 
andel en disse to. For øvrig framgår det av figur 4 at rundt ¼ av TAFerne har 
status som studenter. De foretakene som har hatt lærlinger fra videregående 
skole kan med andre ord måtte vente mellom 4-10 år før personene er ferdig 
med jobb og eventuell militærtjeneste og kommer i en jobbsøkersituasjon. I 
figur 5 er kullene inndelt i tidsbolker, og da ser vi at industrien framfor alt er 
viktig for de to første årskullene, med teknisk og forretningsmessig tjeneste-
yting som en god næring nummer to. Studentandelen blir imidlertid særlig 
framtredende for de siste årskullene. En mer detaljert gjennomgang av ar-
beidsplassdataene enn hva som framgår av figurene, viser at blant de seks 
største arbeidsplassene definert etter antallet med TAF-bakgrunn fra Knarvik  
vgs., så er fire innen næringskategorien industri, og to innen teknisk og for-
retningsmessig tjenesteyting. 

Figur 3. Antall TAF-kandidater etter utdanningsnivå. Uteksaminerte kull 1996-
2013. Prosent. N= 254
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Figur 4. TAF-kandidater etter arbeidsplassens næring. Uteksaminerte kull 1996-
2013. Prosentvis fordeling N=285.

Figur 5. TAF- kandidater etter arbeidsplassens næring. Prosentvis fordeling 
i grupperte perioder. Uteksaminerte kull 1996-2013. N= 285.  Søylene følger 
rekkefølgen i figurforkl.

Dataene figur 6 viser også individene fordelt på yrkeskategorier med inn- 
deling etter grupperte årskull. Da ser vi klart en betydelig andel innen tekni-
ske lederyrker og sivilingeniøryrker. Samlet sett utgjør faktisk disse to grup-
pene rundt halvparten av personene i de to første årskullene. Naturlig nok blir 
andelen mye lavere (16 %) i 2007-2011 kullet, og senere ikke eksisterende. Det 
har sammenheng med at flere ennå er i en tidlig fase av sin yrkeskarriere og 
dermed ennå ikke har oppnådd en lederposisjon.  Dessuten gjør igjen innsla-
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get av de som er studenter seg igjen gjeldende i de siste årskullene.  De som 
har «mellomnivå» yrker utgjør mellom 32-36% i de to første årskullene, og 
19% i 2007-2011 kullet, mens håndverkere som ofte vil være de som ikke har 
tatt høyere utdanning er mer jevnt fordelt for alle tidsperiodene med andeler 
som varierer mellom 2-8%. I kategorien andre finner vi de med andre yrkes-
kategorier, en mindre gruppe men representert gjennom hele tidsperioden.

Figur 6. TAF- kandidater etter stillingstype. Prosentvis fordeling i grupperte 
perioder. Uteksaminerte kull 1996-2013. N= 25.  Søylene følger rekkefølgen i 
figurforkl.

Vi har også sett på det geografiske nedslagsfeltet til de som har tatt TAF gjen-
gitt i figur 7, og finner da klart hvordan utdanningen betjener det region-
ale arbeidsmarkedet.  Her jobber så mange som ¾ av TAFerne fra Knarvik. 
Noen bor og jobber i Nordhordland, andre bor der men pendler til Bergen 
eller andre deler av fylket, og atter andre både bor og jobber i andre deler av 
Hordaland. Bare rundt en ¼ av kandidatene i karrieredataene har flyttet til 
andre deler av landet eller utlandet. Tallene viser med andre ord helt klart 
skolens betydelige regionale rolle som ikke minst skyldes relevansen i et ar-
beidsmarked hvor godt utdannet teknisk personell har vært betydelig etter-
spurt ikke minst knyttet til petroleumssektoren og leverandørindustrien til 
disse. Et generelt høyt aktivitetsnivå på Vestlandet har gitt gode tider i andre 
næringer, innen en rekke tekniske og forretningsmessige tjenester og bygg og 
anleggstjenester. I gruppen utenfor Hordaland er nærmere av de i alt 60 per-
sonene vi har registrert, studenter. De som har jobb og som befinner seg ellers 
i Norge er nokså spredt, med Rogaland, Osloområdet og Trondheimsområdet 
(som har viktigste høyere utdanning for siviling.). 
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Figur 7. Antall TAF-kandidatar etter arbeidskommune. Uteksaminerte kull 1996-
2013. Absolutte tall. N= 285

Figur 8. TAF-kandidatar etter arbeidskommune. Uteksaminerte kull 1996-2013. 
Prosentvis fordeling. N= 285

Figur 9. TAF- Kandidatar i Hordaland og ellers fordelt på stillingstype. 
Uteksaminerte kull 1996-2013. Prosentvis fordeling. N=256
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Figur 9. TA F- Kandidatar i H ordaland og ellers fordelt på stillingstype. Uteksaminerte kull 1996 -2013. 
P rosentvis fordeling. N = 256  

A v analysepopulasjonen på 285 kandidater er hele 84 %  menn, noe som skyldes at kullene fram til 
2011 hadde bare 17 %  jenter. Senere er kvinneandelen blitt langt bedre, men samlet sett er 
jenteandelen bare på 15 % . E t lavt antall kvinner gir noen forbehold i fortolkningen av dataene. Ser vi 
på næ ringsfordelingen fordelt på kjø nn i figur 10, finner vi at menn har en betydelig stø rre andel 
innen bygg og anlegg og industri, mens for de andre næ ringene er fordelingen mer jevn. Derimot 
finner vi at en hø yere andel av kvinnene er studenter. N oe av forklaringen på nettopp det er at 
andelen kvinner har ø kt for de senere årskullene som ennå ikke har kommet seg i jobb. N år det 
gjelder geografisk plassering av arbeidsplassene gjengitt i figur 11, er derimot de to gruppene å væ re 
nokså like. 

 

Figur 10. A ntall TA F- Kandidatar etter kjø nn og næ ring. Uteksaminerte kull 1996 -2013. P rosentvis 
fordeling. Kvinner =  43. Menn=  242 

0 10 20 30 40 50 6 0

10. Studenter

A ndre

7. H åndverkere ol.

3. Y rker med kortere hø yskole og…

2.1 R ealister, sivilingeniø rer m.fl

1.  Teknisk og- administrative ledere

Prosent

H ordaland E llers

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Studenter

A ndre

Industri

Bygg og anlegg

Teknisk og forretningsmessig tenesteyting

Prosent 

Menn Kvinner

 



76

Av analysepopulasjonen på 285 kandidater er hele 84 % menn, noe som skyl- 
des at kullene fram til 2011 hadde bare 17 % jenter. Senere er kvinneandelen 
blitt langt bedre, men samlet sett er jenteandelen bare på 15 %. Et lavt antall 
kvinner gir noen forbehold i fortolkningen av dataene. Ser vi på næringsforde-
lingen fordelt på kjønn i figur 10, finner vi at menn har en betydelig større 
andel innen bygg og anlegg og industri, mens for de andre næringene er 
fordelingen mer jevn. Derimot finner vi at en høyere andel av kvinnene er 
studenter. Noe av forklaringen på nettopp det er at andelen kvinner har økt 
for de senere årskullene som ennå ikke har kommet seg i jobb. Når det gjelder 
geografisk plassering av arbeidsplassene gjengitt i figur 11, er derimot de to 
gruppene nokså like.

Figur 10. Antall TAF- Kandidatar etter kjønn og næring. Uteksaminerte kull 1996-
2013. Prosentvis fordeling. Kvinner = 43. Menn= 242

Figur 11. TAF- Kandidater etter kjønn og geografisk plassering. Uteksaminerte 
kull 1996-2013. Prosentvis fordeling. Kvinner = 43. Menn = 242. Søylene følger 
rekkefølgen i figurforkl.
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Figur 11. TA F- Kandidater etter kjø nn og geografisk plassering. Uteksaminerte kull 1996 -2013. 
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Erfaringene i regionen med TAF-ordningen 
Tilgang på svæ rt dyktige medarbeidere med basis i denne type utdanning synes å ha væ rt helt 
avgjø rende for å gjø re regionens industri konkurransedyktig på et hø yt internasjonalt nivå.  P å den 
kan oppslutningen omkring TA F i betydelig grad sees på som en langsiktig rekrutteringsstrategi i et 
arbeidsmarked som til tider har væ rt nokså stramt. Gjennom praksisperioden opprettes en tidlig 
kontakt mellom elevene og industrien, og ikke sjelden får de også senere sin fø rste jobb her. P raksis 
gjennom utdanning har væ rt med på å hø yne statusen for det å jobbe i industrien, noe som var den 
opprinnelige målsettingen bak dette utdanningsinitiativet.   Tilgang på svæ rt dyktige medarbeidere 
med basis i denne type utdanning har i det hele tatt væ rt helt avgjø rende for å gjø re regionens 
industri internasjonalt konkurransedyktig på et avansert nivå.  

TA F-elever er svæ rt etterspurt arbeidskraft. Disse studentene har tilegnet seg en egen kombinasjon 
av teori og praksis som gir dem fordeler i forhold til andre nyutdannede ingeniø rer som bare har 
teorikunnskap.  P raksisen ute i bedriftene består av mye erfaringskunnskap og ferdighetsbasert 
læ ring. E n annen erfaring er at mange blir motivert til å ta hø yere utdanning. TA F har også klart gitt 
ø kt status for yrkesfag, og snittet for å bli tatt opp er meget hø yt.  Knarvik videregående skole har 
gjennom sin satsing på yrkesfag en hø y status i N ordhordland. V erdien av den videregående skolen 
er klart viktig for stedsutvikling, rekruttering og utvikling av regionen som bosted og arbeidsplass. 
Skolen utgjø r dessuten et viktig springbrett i forhold til det å få ungdommen til å ta hø yere utdanning 
innen fagfelt som er godt tilpasset arbeidsmarkedet i N ordhordlandsregionen og ellers områdene 
omkring Bergen. I tillegg gir utdanningen et grunnlag jobbmuligheter andre steder i N orge eller 
utlandet.  

Ø kt bredde i utdanningstilbudet er ellers tiltak som kan redusere risikoeksponeringen for regionen. 
For den enkelte blir det også av og til en avveining mellom hva som gir jobb lokalt og hvilke 
utdanninger som medfø rer at en må flytte. I områder som N ordhordland, hvor pendling er et levelig 
alternativ for mange, skal en imidlertid væ re oppmerksom på at nettopp pendlerne kan væ re en 
viktig ressurs for etablering av lokal virksomhet på nye fagområder. 
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Erfaringene i regionen med TAF-ordningen
Tilgang på svært dyktige medarbeidere med basis i denne type utdanning synes 
å ha vært helt avgjørende for å gjøre regionens industri konkurransedyktig på 
et høyt internasjonalt nivå. På den måten kan oppslutningen omkring TAF i be-
tydelig grad sees på som en langsiktig rekrutteringsstrategi i et arbeidsmarked 
som til tider har vært nokså stramt. Gjennom praksisperioden opprettes en 
tidlig kontakt mellom elevene og industrien, og ikke sjelden får de også senere 
sin første jobb her. Praksis gjennom utdanning har vært med på å høyne sta-
tusen for det å jobbe i industrien, noe som var den opprinnelige målsettingen 
bak dette utdanningsinitiativet. Tilgang på svært dyktige medarbeidere med 
basis i denne type utdanning har i det hele tatt vært helt avgjørende for å gjøre 
regionens industri internasjonalt konkurransedyktig på et avansert nivå. 

TAF-elever er svært etterspurt arbeidskraft. Disse studentene har tilegnet 
seg en egen kombinasjon av teori og praksis som gir dem fordeler i forhold til 
andre nyutdannede ingeniører som bare har teorikunnskap.  Praksisen ute i 
bedriftene består av mye erfaringskunnskap og ferdighetsbasert læring. En 
annen e�ekt er at mange blir motivert til å ta høyere utdanning. TAF har også 
klart gitt økt status for yrkesfag, og snittet for å bli tatt opp er meget høyt.  
Knarvik videregående skole har gjennom sin satsing på yrkesfag en høy status 
i Nordhordland. Verdien av den videregående skolen er klart viktig for steds-
utvikling, rekruttering og utvikling av regionen som bosted og arbeidsplass. 
Skolen utgjør dessuten et viktig springbrett i forhold til det å få ungdommen 
til å ta høyere utdanning innen fagfelt som er godt tilpasset arbeidsmarkedet 
i Nordhordlandsregionen og ellers områdene omkring Bergen. I tillegg gir ut-
danningen et grunnlag jobbmuligheter andre steder i Norge eller utlandet. 

Økt bredde i utdanningstilbudet er ellers tiltak som kan redusere risiko-
eksponeringen for regionen. For den enkelte blir det også av og til en avvein-
ing mellom hva som gir jobb lokalt og hvilke utdanninger som medfører at en 
må flytte. I områder som Nordhordland, hvor pendling er et levelig alternativ 
for mange, skal en imidlertid være oppmerksom på at nettopp pendlerne kan 
være en viktig ressurs for etablering av lokal virksomhet på nye fagområder.

Dagens arbeidsmarked har svært mye teknisk, mekanisk og bygg- og 
anleggs orienterte fag, i tillegg til pleie- omsorg og o�entlig forvaltning. Ikke 
minst må bredden i jobbtilbudet bli bedre om regionen skal klare å matche 
karrierebehovet til toinntektsfamilier hvor begge parter i husholdet har spesi-
aliserte utdanninger.  

TAF-opplegget var en nyskapende løsning som helt klart tøyde grensene 
for den videregående opplæringen, slik disse var definert i rammeplanen. 
TAF-ordningen har etter hvert fått mye oppmerksomhet og har opparbeidet 
seg betydelig prestisje både på elevsiden og i skolesystemet, til og med utover 
landets grenser. 

Tallene fra karrierestudien viser at de fleste TAF-kandidatene fortsetter 
i høyskolesystemet, mange med finansiering fra vertsbedriften. Det er her 
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vanlig med utdanningsstipend som kombineres med plikttjeneste etter endt 
utdanning. De nære relasjonene til verts bedriften blir også i mange tilfeller 
vedlikeholdt gjennom studietiden, dels via feriejobb og dels ved at studentene 
velger studentoppgaver på områder hvor bedriftene har definerte behov. 

Det er for tiden 50 bedrifter knyttet opp mot TAF-ordningen ved Knarvik 
videregående skole, og med praksis gjennom læretiden får TAF-studentene en 
meget etterspurt teoretisk og praktisk kompetanse gjennom sin opplæring og 
grundige arbeidspraksis i internasjonalt konkurransedyktige foretak på sine 
felt.  På disse arbeidsplassene lærer studentene å anvende utstyr og teknologi 
på et meget avansert nivå. Denne teknologien og maskinparken blir stadig opp- 
datert og er meget kostbar. Det vil ikke være praktisk eller økonomisk mulig 
for noen skoler selv å holde tritt med en slik avansert og kostbar teknologisk 
utvikling. Spesielt vil det å bygge opp en egen maskinpark av særlig omfang 
ved skolene være lite hensiktsmessig i et land som Norge med mange mindre 
samfunn, og dermed mindre skoler. I noen tilfeller har foretak donert noe 
utstyr som kan anvendes til opplæring i skolen. Samarbeid på ulike måter må 
i det hele tatt til om fagutdanningen skal fullt ut kunne møte de kompetanse-
behovene denne delen av næringslivet har. 

Mange av studentene har dessuten valgt å utdanne seg videre til ingeniør-
er, og har senere endt opp i ledende posisjoner i Nordhordland og Bergen-
sområdet, men også i andre deler av landet og internasjonalt. Nettopp det å 
ha omfattende praksiserfaring gjør studentene enda mer attraktive enn om de 
som kommer rett fra skolebenken. 

Det er imidlertid klart noen skyer i horisonten. Særlig bør vi trekke fram 
de utfordringer med nedbemanninger som skjer i petroleumssektoren som 
følge av drastiske fall i oljeprisene og dermed lavere aktivitet innen denne sek-
toren og relaterte virksomheter, noe som representerer en helt ny situasjon 
for landet generelt, og Vestlandet spesielt.  Det er derfor også nærliggende 
å trekke fram de utfordringer med nedbemanninger og arbeidsledighet som 
raskt brer om seg og som spesielt er knyttet til lave oljepriser og derigjennom 
et lavere aktivitetsnivå på norsk sokkel. Situasjonen har ført til en betydelig 
økning i ledighetsnivået i det siste året, hvor en på landsbasis ved årsskiftet 
2015/16 er oppe på 4,6 prosent.  Ledigheten er dermed den høyeste vi har sett 
i etterkrigsperioden, og særlig regionene på Vestlandet med mange aktiviteter 
innen petroleumsnæringen og leverandørindustrien til dette, er spesielt hardt 
rammet. På landsbasis ligger nivået på registrerte helt ledige på 4.6 prosent 
ved årsskiftet 2015/16 (SSB-tall).  Målt i absolutte tall har Hordaland 9640 
ledige, noe som er 40 prosent mer enn hva som gjaldt for utgangen av 2013.  
Med dårligere tider i petroleumssektoren gir seg også utslag i dårligere tider 
innen en rekke andre sektorer som blant annet maritim virksomhet, bygg og 
anlegg, handel og tjenesteyting.  Situasjonen er imidlertid ikke helsvart. For 
Nordhordland sin del kan det f.eks. nevnes at Mongstad-ra¾neriet med sine 
1000 ansatte går med høyere overskudd enn noensinne. Driftsoverskuddet for 
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2015 lå på 3 mrd. NOK, noe som i betydelig grad skyldes at di�eransen mel-
lom råolje og ferdige produkter som bensin og diesel for tiden er svært høye 
(Bergens Tidende 5.2 2016). Mongstad nyter også godt av at kronekursen er 
lav, og at olje omsettes i dollar.  Av antallet registrerte ledige i Hordaland er  
8 % i Nordhordland, en region som for øvrig har en andel på 6 % av innbygg-
erne i fylket. Det er særlig leverandørindustrien til petroleumsnæringen som 
rammes, og flere ansatte er permittert i påvente av at markedsutsiktene skal 
snu. Norge har flere oljefeltutbygginger med tilhørende anbudsrunder plan-
lagt, som i noen tilfeller er på vent til prisene i markedet blir høyere. 

Det kan vise seg å bli vanskeligere å rekruttere nye foretak som vil ta inn 
TAF-elever i tider hvor markedsituasjonen er mer krevende. Det gjelder den 
markedssituasjonen som petroleumssektoren på Vestlandet opplever nå. 
Sterk internasjonal konkurranse fra lavkostland innen bygg- og anleggssek-
toren har gitt mindre oppslutning om å ta inn lærlinger fra den sektoren. 

Nordhordland og Hordaland vil med sin avhengighet innen petrole-
umssektoren og tilgrensede næringer ha et behov for å diversifisere sitt 
næringsliv til nye sektorer og markeder, og omstillingsarbeidet må begynne 
nå. Satsing på eksisterende og nye typer teknologiske utdanninger vil bidra 
til å gjøre framtidas næringsliv og arbeidsliv mer robust og gi grunnlag for 
levedyktige arbeidsplasser også innenfor nye felt. Med god tilgang på kom-
petanse blir det dessuten mulig å bygge opp egen produksjonskapasitet fram-
for å legge virksomheter til lavkostland.  

Oppbyggingen av TAF ved Knarvik har vært en langvarig prosess tuftet på 
betydelig organisatorisk kapasitet, profesjonalitet, fleksibilitet og et betydelig 
volum og engasjement av aktører som bidrar.  Blir ressursene satt av til op-
pbygging av en slik type fagutdanning for knappe og basert på en ildsjels-
strategi med svakt ressursmessig fundament hos alle parter, blir det lett til at 
en etter noen år må gi opp.  

Et bevis på at TAF har vært vellykket er svært lite frafall blant elevene, og at 
de lett får jobb. Likevel er det grunn til å minne om at utdanningsløpet favner 
først og fremst om de elevene som både har svært gode teoretiske og praktiske 
anlegg, og vil naturlig nok derfor bare passe for et mindretall. Opplæringen 
er meget god, men er og bør dermed være et komplementert tilbud i tillegg 
til den ordinære lærlingeordningen. Det blir dermed viktig at ressursene som 
settes av til disse to utdanningsløpene ikke må konkurrere med hverandre.

At oppslutningen om TAF er tuftet på regional forankring langsiktige rela-
sjoner og tradisjoner for samfunnsengasjement for lokalsamfunnet, synes det å 
være liten tvil om. Drøftingen viser samtidig hvordan TAF- tilbudet, er et resul-
tat av et regionalt kollektivt løft som er vel så mye mulighetsdrevet og knyttet 
til næringslivets behov, enn et rendyrket samfunnsmessig pliktløp. Vi ser klart 
hvordan utbyggingen av studien er en langsiktig og kontinuerlig prosess, hvor 
betydelig ledelses- og utdanningsressurser på skolesiden knyttes sammen med 
et betydelig og mangfoldig nettverk av foretak som satser på samarbeidet.
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Kapitel 4 
SkatteFUNN - ei offentleg insentivordning for 
innovasjonar i næringslivet

Sondre Sognnes Haugen
Den globale økonomien har gjennomgått store forandringar dei siste tretti 
til førti åra. Friare verdshandel, kombinert med lågare transportkostnadar og 
tilgang på billig arbeidskraft i delar av verda som tidlegare var nærast eksklud-
ert frå verdsøkonomien, har endra det globale kartet over kva som blir pro-
dusert kor. I dei vestlege økonomiane har den standardiserte masseproduk-
sjonen, som ei gong var bærebjelken i deira økonomiske hegemoni, stadig 
mindre betyding for sysselsetjing og inntekter. I staden har den eksportretta 
delen av næringslivet søkt mot marknadar der kvalitet, FoU-investeringar, de-
sign, og merkevare meir enn pris avgjer bedriftenes konkurranseevne (Rusten 
og Bryson 2010). For nokon produktkategoriar er individuelle kundetilpass-
ingar, oppfølging og service også svært viktig. I denne typen marknadar er 
bedriftenes evne til å skape og ta i bruk ny kunnskap og teknologi avgjerande 
for om dei vil lukkast, og vil dermed også vere av stor betyding for nærings-
livets evne til omstilling og vekst. Å auke næringslivets investeringar i forsking 
og utvikling (FoU) er difor ei generell målsetjing i vår del av verda, og dei fleste 
OECD land har sett i verk incentivordningar for å leggje til rette for det. 

I Noreg har næringslivets FoU-investeringar lenge vore mindre enn i andre 
samanliknbare OECD land. I 2013 utgjorde næringslivets investeringar i FoU 
0,7 % av BNP i Noreg, medan gjennomsnittet i OECD som heilskap var 1,4 %. 
Samanlikna med våre næraste naboland blir det norske næringslivets FoU-
innsats spesielt svak. I Danmark utgjorde næringslivets FoU-investering- 
ar 1,8 % av BNP (i 2013), medan det i både Sverige og Finland utgjorde over 
2 % av BNP (Regjeringen). 

Den låge FoU-intensiteten i norsk næringsliv har fleire moglege årsakar. 
Ein av dei er sannsynlegvis knytt til Noregs næringsstruktur, der råvareut-
vinning, som generelt kjenneteiknast av å vere lite FoU-intensivt, utgjer ein 
større del av næringslivet enn i dei fleste andre vestlege land. Vidare kjen-
neteiknast Noreg av å ha ein relativt stor instituttsektor. Noko av det FoU-
arbeidet som i andre land skjer innanfor føretaka skjer i Noreg innanfor 
desse institutta (Finne 2011). Noreg har til dømes vore sterke på utvikling av 
teknologi innanfor vasskraft, der FoU-arbeidet i stor grad er lagt til forskings-
miljø som NTNU/SINTEF og er blitt finansiert av fleire kraftprodusentar og 
leverandørar i fellesskap. Denne satsinga kom istadenfor at dei einskilde føre-
taka etablerte eigne forskingsavdelingar (Sunnevåg et al. 2002).  Noko av det 
same er tilfelle innanfor oppdrettsnæringa  (Rusten og Stensheim, 2007). 

Ifølgje ein studie utført av SINTEF (Finne 2011) er det i tillegg ein betyde-
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leg underrapportering av FoU-investeringane i norsk næringsliv, særleg blant 
bedrifter innanfor leverandørindustrien til petroleumssektoren. Dette har sa-
manheng med at leverandørbedriftenes forretningsrelasjon til sine kundar i  
petroleumsselskapa i mange tilfelle tek form av langvarige og tette samarbeid. 
Produkta eller tenestene som blir omsett innanfor desse relasjonane er derfor 
ikkje utvikla med målsetjing om standardisert masseproduksjon, men er sna-
rare «skreddarsydde»  for den einskilde kunden og det einskilde prosjektets 
behov. Det neste prosjektet er i så måte forskjellig frå det førre og inneber i så 
måte utvikling (om ikkje nødvendigvis forsking). Likevel vil mykje av invest-
eringane som blir gjort i forbindelse med slike utviklingsprosessar ikkje bli 
rapportert som FoU-aktivitet i o�entleg statistikk, anten fordi det er praktisk 
vanskeleg å skilje ut kor mykje av aktiviteten innanfor eit føretak som  kan 
reknast som FoU-arbeid, eller rett og slett fordi leiinga i den einskilde bedrift 
ikkje er medvitne om at utviklingsprosessane dei gjer kan reknast som FoU. 
Det er blant anna ei oppfatning at FoU berre skjer i bedrifter med ein eigen 
avdeling for dette føremålet. Derfor vil slik underrapportering spesielt føre-
komme i forbindelse med utviklingsprosjekt som ikkje involverer (interne  
eller eksterne) FoU-institusjonar, eller der innovasjonane ikkje blir formalisert 
gjennom patenter.   

Uavhengig av dette er ambisjonen til den norske regjeringa at dei sam-
la investeringane til forsking skal utgjere 3 % av BNP innan 2030. Av dette 
er målsetjinga at investeringane frå ikkje-o�entlege kjelder, der nærings-
livets bidrag er det viktigaste, skal utgjere to tredjedelar (altså 2 % av BNP)  
(Stortingsmelding 7. 2014-15, s. 46). Blir denne målsetjinga nådd vil det nor-
ske næringslivets FoU-investeringar ligge om lag på nivå med nivået i våre 
naboland i dag. Det kan ved fyrste augekast virke som ei beskjeden målsetjing, 
men det inneber altså at investeringanes del av BNP blir nesten tredobla i 
forhold til dagens nivå. Det viktigaste verkemiddelet for å nå denne målsetjin-
ga er skattefrådragsordninga SkatteFUNN som blei innført i 2002 med mål-
setjing om å auke norske bedrifters FoU-investeringar. I dei følgjande avsnitta 
vil eg presentere denne ordninga nærare. 

I del 1 skisserar eg korleis SkatteFUNN ordninga blir praktisert med om-
syn til kva bedrifter og prosjekt som kan få støtte og kor mykje støtte som blir 
gitt. I del 2 presenterer eg kort nokre av diskusjonane kring skatteinsentiv-
ordningar som SkatteFUNN, både når det gjeld kva som bør vere målsetjinga 
med dei, og når det gjeld evalueringar av i kva grad dei verkar i samsvar med 
desse målsetjingane. Del 3 består av statistiske framstillingar av korleis bruken 
av SkatteFUNN- ordninga5 varierer mellom grupper av bedrifter avhengig av 
kvar i landet dei er plassert, kva næringar dei verkar innanfor, kor store dei er 
og kor gamle dei er.

5 Takk før tillgang på rådata fra SkatteFUNN, Norges forskningsråd. 
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SkatteFUNN-ordningas praksis
SkatteFUNN er ein skattefrådragsordning for norske bedrifter med utgifter 
til forsking og utvikling (FoU). Ordninga har vore i drift sidan 2002 med 
målsetjing om å auke FoU-aktiviteten i norsk næringsliv, for slik å bidra til å 
fremje nyskaping, innovasjon og økonomisk vekst.

SkatteFUNN-ordninga administreras av Forskningsrådet i samarbeid 
med Innovasjon Noreg og Skatteetaten. Ordninga er for alle bedrifter som har 
kostnadar til FoU-arbeid, og det er Forskningsrådet som avgjer om søknad-
ane oppfyller kriteria for å få innvilga skattefrådrag. For at eit FoU-prosjekt 
skal kunne dekkast av SkatteFUNN-ordninga må det:

• Vere målretta og avgrensa, slik at det er mogleg å skilje prosjektet frå 
bedriftas normale verksemd

• Ha som mål å bringe fram ny kunnskap eller nye ferdigheiter, eller nytte 
eksisterande kunnskap eller ferdigheiter på nye måtar eller områder

• Dreie seg om utvikling av nye eller betre varer, tenester eller produks-
jonsprosessar

• Vere til nytte for bedrifta.

Ein skil mellom forskingsprosjekt på den eine sida, og utviklingsprosjekt på 
den andre. Med forskingsprosjekt meiner ein verksemd som blir utført med 
målsetjing om å få ny kunnskap som ein kan nytte til bestemte praktiske 
formål. Det er med andre ord såkalla anvendt forsking som er omfatta av  
SkatteFUNN-ordninga. Ordninga støttar ikkje rein grunnforsking der mål-
setjinga primært er å bringe fram ny kunnskap, utan omsyn til at denne skal 
kunne utnyttast kommersielt. Utviklingsprosjekt skil seg frå forskingspro-
sjekt ved at det byggjer på eksisterande forskingsbasert eller erfaringsbasert 
kunnskap i arbeidet med å utvikle nye produkt eller produksjonsprosessar. 
Uansett om metoden er det eine eller det andre er det sentrale kriteriet at 
arbeidet skal leie fram til eit produkt eller ein produksjonsprosess som ikkje 
var kjend før prosjektet blei sett i verk. Det vil seie at det skal vere knytt ei viss 
grad av usikkerheit  og risiko til utfallet av prosjektet (SkatteFUNN  s. 7-9) 

Både FoU-arbeid som blir utført internt i bedrifter, og prosjekt der bedrift-
ene kjøper slike tenester frå eksterne institusjonar er omfatta av SkatteFUNN-
ordninga, men dei eksterne institusjonane må godkjennast av Forskingsrådet. 
Ordninga gjeld for alle bedrifter uansett storleik, næring  og selskapsform, så 
lenge bedrifta er registrert i Brønnøysundregisteret og er skattepliktig i Noreg. 

For små og mellomstore bedrifter (SMB) med FoU-prosjekt med årlege 
prosjektrammer på inntil 15 millionar kroner (dette er foreslått auka til 20 
millionar i statsbudsjettet for 2016)  kan ein få inntil 20 % av desse kostnad-
ane (altså 3 millionar kroner) i skattefrådrag gjennom SkatteFUNN- ordnin-
ga. Dette gjeld både for prosjekt som bedriftene utfører sjølve, og for prosjekt 
som skjer i samarbeid med eksterne FoU-institusjonar. 

For FoU-prosjekt med årlege prosjektrammer over 15 millionar kroner, og 
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maksimalt 33 millionar kroner, (foreslått endra til 40 mill. i statsbudsjettet 
for 2016) må alle kostnadane over 15 millionar kroner vere knytt til innkjøp av 
FoU-tenester frå eksterne institusjonar. Også for desse prosjekta er frådrags-
satsen inntil 20 % av dei samla kostnadane, altså maksimalt 6,6 millionar kro-
ner (Forskningsrådet). Med små og mellomstore bedrifter meinas her bedrifter 
med inntil 250 tilsette og som «har en årlig salgsinntekt som ikke overstiger 
50 millioner euro, eller en årlig balansesum som ikke overstiger 43 millioner 
euro» (Lovdata). For større bedrifter er maksimal frådragssats 18 % av total 
kostnadsramme, i staden for 20 % som for SMB. Elles er ordninga den same.

For bedrifter som ikkje er «i skatteposisjon», altså bedrifter som ikkje har 
overskot og derfor ikkje betalar selskapsskatt, praktiserast SkatteFUNN-ord-
ninga som såkalla «negativ skattlegging». Det betyr at ordninga virkar som 
ei rein støtteordning, og ikkje ei skattefrådragsordning. Bedrifter som ikkje 
betalar skatt kan få inntil 18 % (store bedrifter) og 20 % (SMB) av sine FoU-
kostnadar utbetalt gjennom skatteoppgjeret på same måte som bedriftene 
som har betalt skatt, men altså utan at dei har betalt skatt i utgangspunktet.

Evalueringar av SkatteFUNN-ordningas formål og verknad
Den overordna målsetjinga med skatteinsentivordningar som SkatteFUNN 
er å stimulere til auka FoU-investeringar i næringslivet, og betring av økono-
miens innovasjonsgrad og vekstevne som ein konsekvens av dette. Det er lik-
evel knytt ei rekkje problemstillingar til slike skatteinsentivordningar, både 
når det gjeld korleis dei skal praktiserast for å nå dette målet, og i kva grad dei 
verkar i høve til målsetjinga. I dei følgjande avsnitta diskuterer eg nokre av 
desse problemstillingane. 

Styrke dei sterke eller dei svake? Kva er, og bør vere, SkatteFUNN-ordnin-
gas formål? 
Omfanget og intensiteten av bedriftenes FoU-investeringar er svært ulik i dei 
forskjellige delane av næringslivet. For det fyrste er det store skilnadar næring- 
ane imellom. I nokre næringar er innovasjonstakten for produkta som blir 
produsert så høg at bedriftene er avhengige av kontinuerlege FoU-invester-
ingar for å oppretthalde eigen konkurranseevne. Eit typisk døme på ei slik 
næring er IKT-næringa. Andre næringar er avhengige av høge FoU-invester-
ingar for stadig å vidareutvikle produksjonsprosessen, sjølv om produktet dei 
produserer i seg sjølv ikkje endrar seg særlig. Petroleumsnæringa er eit godt 
døme på dette. I ei tredje gruppe næringar er både produkta og produksjons-
prosessane relativt standardiserte og derfor er bedriftenes konkurranseevna i 
mindre grad knytt til deira innovasjonsevne.  Som ein konsekvens blir FoU-
intensiteten i desse næringane lågare. Delar av handelsnæringa kan tene som 
døme på dette. Vidare vil det også vere skilnadar mellom bedrifter innanfor 
den same næringa. Blant anna er FoU-investeringane generelt høgare i store 
bedrifter enn i små og mellomstore bedrifter, og høgare i bedrifter i sentrale 
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strøk enn i bedrifter lokalisert i distrikta, sjølv når ein ser på bedrifter innan-
for same næring. 

Eit grunnleggjande spørsmål i utforminga av skatteinsentivordningar 
som SkatteFUNN er kva bedrifter ordninga skal rettast mot. Me kan tenkje 
oss at ordninga kan følgje tre moglege hovudstrategiar med omsyn til dette 
spørsmålet. For det fyrste kan ein ha som målsetjing å auke FoU-investerin-
gane i dei sektorane av næringslivet der dei i utgangspunktet er låge. Med eit 
slikt utgangspunkt kan ein reservere ordninga for bedrifter som i utgangs-
punktet kjenneteiknast av å ha låge FoU-investeringar. Ei slik målretting kan 
ein praktisere på grunnlag av variablar som bedriftenes næring, storleik el-
ler geografisk plassering, men det kan også tenkjast andre variablar som kan 
ligge til grunn. Til dømes kan ei målsetjing vere å støtte oppunder utviklinga 
av ein spesiell teknologi som i utgangspunktet er svakt utvikla. Ein annan var-
iant av denne strategien kan vere å rette ordninga spesielt mot unge bedrifter. 
Blant desse vil dei finansielle ressursane ofte vere for knappe til å gjere dei 
naudsynte FoU- investeringane. Argumentet for ein slik praksis kan vere at 
ein ønskjer å betre landets konkurranseevne innanfor eit breiare spekter av 
næringar enn det som i utgangspunktet er tilfelle

Den andre hovudstrategien er at ein prøver å auke FoU-investeringane i 
dei sektorane av næringslivet der desse alt er høge. Ein slik strategi kan basere 
seg på dei same variablane som nemnd over, men i staden for at støtta re-
serverast for bedriftene som i utgangspunktet er svake, reserverast den for 
bedrifter som i utgangspunktet er sterke. Argumentet for å praktisere ordnin-
ga på denne måten kan vere ein tanke om at bedriftene som i utgangspunktet 
gjer store FoU-investeringar verkar innanfor krevjande marknadar med tø� 
konkurranse, og derfor har støre behov for denne støtta enn andre bedrifter. 
Det er og lett å førestille seg at bedrifter som allereie driv FoU-arbeid vil vere 
betre i stand til å dra nytte av den støtta dei får enn bedrifter som ikkje har 
denne erfaringa, og at dei auka investeringane derfor vil kaste mest av seg i 
allereie FoU-intensive bedrifter. 

Den tredje hovudstrategien er at ordninga praktiserast nøytralt med om-
syn til alle kriteria nemnd over. I ei ordning praktisert på denne måten vil 
kvaliteten på prosjekta som bedriftene søker støtte til vere det einaste kriteriet 
som avgjer om støtta blir gitt. Eigenskapar ved bedriftene med omsyn til dei 
kriterium som er nemnd over (næring, storleik geografi osv.) vil då ikkje spele 
nokon rolle. Utgangspunktet for ein slik strategi kan vere ein tanke om at 
avgjerdsla om kva prosjekt som skal få støtte bør avgjerast innanfor rammene 
av ein fri og open marknad, og ikkje av politikarar eller byråkratars forsøk på 
å «plukke vinnarar». Til  slutt må det nemnast at desse tre hovudstrategiane 
må forståast som idealtypar. I praksis vil dei forskjellige ordningane som fins 
verda rundt praktisere ein blanding av desse strategiane. Ei ordning kan til 
dømes vere nøytral med omsyn til næring, men vere målretta (på den eine  
eller andre måten) når det gjeld bedriftenes storleik eller geografi. 
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I den norske debatten om dette spørsmålet, i den grad det er nokon de-
batt, har Fulvio Castellacci og Nicolai Hennum Wendt (2015, s. 20-21) ved 
Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) argumentert for at Skattein-
sentivordningar generelt og den norske SkatteFUNN-ordninga spesielt bør 
dreiast i retning av å styrke dei allereie mest FoU-intensive delane av næring-
slivet, meir spesifikt store bedrifter I følgje dei er denne praksisen å føretrekke 
sidan den:

«ikke bare [vil] bidra til inkrementell di�usjon og innhent-
ing av teknologifronten (altså slik ein vil oppnå ved å styrke dei 
FoU-svake delane av næringslivet. Min merknad), men vil også 
presse landets teknologiske frontlinje fremover, ved at de store og 
teknologisk avanserte bedriftene øker sine FoU- investeringer» 
(Castellacci og Hennum Wendt 2015, s. 20-21).

Vidare skriv dei at ein slik praksis også vil vere meir i tråd med dei rådande 
politiske måla innanfor EU sin plan for økonomisk utvikling, kjent som Lis-
boa-agendaen. Målet der er ikkje fyrst og fremst at talet på bedrifter som driv 
med FoU skal aukast, men at medlemslandas økonomiar skal auke sin FoU-
intensitet totalt. 

Utan å relatere det til SkatteFUNN-ordninga spesielt har også Karen 
Helene Ulltveit Moe, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, 
argumentert for at det norske tiltaksapparatet for næringsutvikling i for stor 
grad er orientert mot å styrke bedrifter i dei minst produktive næringane. Iføl-
gje Ulltveit Moe (E24 2014a) har dette ført til at desse næringane har fått auka 
sin sysselsetjing på kostnad av dei meir produktive næringane, og resultatet er 
at ein altfor stor del av den norske arbeidsstokken i dag er låst til lågproduk-
tive næringar. Til dette argumentet kan ein innvende at einskildbedrifter kan 
skilje seg positivt ut frå det som er tilfelle innanfor ei næring generelt. På leng-
er sikt kan slike bedrifter vere med på å ta næringa i meir konkurransedyktig 
retning.  

I EU-kommisjonens rapport «A study of R&D tax incentives» (2014) der 
SkatteFUNN-ordninga blir evaluert saman med liknande skatteinsentivord-
ningar frå 31 forskjellige land (26 EU land pluss USA, Canada, Japan, Israel 
og Norge), tek forskarane til orde for at ordningar som dette bør praktiserast 
mest mogleg nøytralt med omsyn til eigenskapar ved bedriftene. Det eine 
unntaket dei gjer, er for unge bedrifter som dei meiner ordningane bør til-
godesjå spesielt. I tillegg meiner forskarane at ordningar med negativ skatt-
legging (som blir praktisert i SkatteFUNN-ordninga. Sjå del 1) også bør vere 
eksklusivt for unge bedrifter. 

SkatteFUNN-ordninga kjem svært godt ut av evalueringa i EU-rapporten. 
Av alle 84 ordningane som blir vurdert i rapporten blir den rangert som num-
mer to når alle evalueringskriterium blir sett under eitt. Ordninga får likevel 
nokon trekk, som følgje av brot med den nøytralitetspraksisen som forskarane 
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bak rapporten betraktar som den ønskjelege. Dette skuldast forskjells- 
behandlinga av bedrifter av ulik storleik, der små og mellomstore bedrifter får 
20 % av utgiftene til FoU dekka, medan bedrifter med over tilsette berre får 
dekka 18 % av sine kostnadar (Sjå del 1). Det blir også vurdert som negativt 
for SkatteFUNN-ordninga at den har ein maksimalsum for FoU-investering-
ar (33 millionar), sidan dette indirekte rettar ordninga mot mindre bedrifter 
(European commision 2014, s. 78). I tillegg får SkatteFUNN altså trekk for å 
ikkje vere meir spesifikt retta mot unge bedrifter, samt for at praksisen med 
negativ skattlegging, som rapporten i utgangspunktet er positive til, omfattar 
alle bedrifter og ikkje berre dei unge. 

Når det gjeld eigenskapar ved prosjekta som bedriftene søker støtte til 
er føresetnaden i EU-rapporten at det er ønskjeleg å setje strenge krav til  
«innovasjonsgrad» eller nyheitsverdi. Helst bør prosjekta ha som målsetjing 
å utvikle produkt eller produksjonsprosessar som er nye for den globale 
marknaden. Den mest vanlege praksisen blant dei evaluerte ordningane er 
likevel å krevje at prosjekta har som målsetjing å utvikle produkt eller produk-
sjonsprosessar som er nye for bedrifta sjølv (European commision 2014, s.59). 
Altså eit langt lågare krav til innovasjonens «nyheitsgrad» enn det som det ein 
i EU-rapporten tilrår. SkatteFUNN-ordninga følgjer ein tilsvarande praksis. 

SkatteFUNN-ordningas verknad 
Når det gjeld spørsmålet om SkatteFUNN-ordningas verknad kan ein vur-
dere dette ut frå forskjellige perspektiv. På grunnlag av litteratur om temaet 
har eg valt å drøfte følgjande tre spørsmål: 

• Blir SkatteFUNN-midlane investert i FoU?
• Finansierer SkatteFUNN- ordninga FoU-investeringar som ikkje ville 

blitt gjort utan ordninga?
• Bidreg FoU-investeringane som SkatteFUNN-ordninga finansierer til 

innovasjon, og kva betyding har denne innovasjonen i så fall for norsk 
verdiskaping? 

Blir SkatteFUNN-midlane investert i FoU?
Den grunnleggjande føresetnaden for at SkatteFUNN-ordninga skal ha den 
ønska e�ekten, altså at den bidreg til innovasjon og verdiskaping for Noreg, 
er at midlane som blir disponert gjennom ordninga faktisk blir nytta til FoU-
arbeid i bedriftene. 

I følgje evalueringsrapporten av SkatteFUNN-ordninga som SSB utførte i 
2008 (Cappelen et al. 2008, s. 11) er det vanskeleg å seie noko sikkert om i kva 
grad midlane bedriftene tek imot igjennom SkatteFUNN-ordninga blir inves-
tert i FoU. Bedriftene sender sine prosjektrekneskap til skattemyndigheitene, 
som i liten grad har moglegheit til å kontrollere at pengane er nytta slik bedrif-
tene påstår. 

For å estimere i kva grad SkatteFUNN-midlane faktisk blir nytta til FoU 
har SSB forskarane samanlikna FoU-investeringane i eit utval SkatteFUNN-
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bedrifter med investeringane som dei same bedriftene har rapportert til SSB 
sin FoU-undersøking. I SSB si FoU-undersøking skal bedriftene rapportere 
alle sine FoU-kostnadar. Sidan dette talet skal omfatte alt FoU-arbeid, anten 
det er SkattFUNN finansiert eller ikkje, er føresetnaden til forskarane at kost-
nadane bedriftene rapporterer i denne undersøkinga må vere høgare enn dei 
som blir rapportert inn til SkatteFUNN. Dersom bedriftene derimot rappor-
terer om høgare FoU-kostnadar i sine SkatteFUNN rekneskap enn dei rap-
porterer til SSB si FoU-undersøking, er det ein klar indikator på at dei over-
driv sine FoU-kostnadar i rekneskapa dei legg fram for SkatteFUNN. 

Og det er nettopp det som ser ut til å skje. I gjennomsnitt viste forskaranes 
data at bedriftenes FoU-kostnadar per tilsett var om lag tre gonger så høge i 
SkatteFUNN rekneskapa som i FoU-undersøkinga (Cappelen et al. 2008, s. 
48-49).  Vidare finn forskarane nokre eksempel på bedrifter som rapporter 
om budsjetterte lønskostnadar til FoU som er større enn bedriftas samla løn-
skostnadar. Det er naturlegvis ein klar indikasjon på at kostnadane til FoU er 
overdrivne. 

Når det gjeld kor stort det totale omfanget av skattetilpassing er, og kor 
mykje det utgjer av dei utbetalte SkatteFUNN-midlane er dette svært van-
skeleg å estimere, mellom anna fordi diverse metodiske problem gjer det 
nærast umogleg å estimere kor stort omfanget av dette er blant større bedrift-
er. SSB forskarane konkluderer likevel med at det ikkje er grunn til å tru at 
den skattetilpassinga som SkatteFUNN-ordninga utløyser, er av eit omfang 
som gir grunn til å setje spørsmålsteikn ved om ordninga verkar (Cappelen et 
al. 2008, s. 52).

Ei anna årsak til at noko av SkatteFUNN midlane ikkje nyttast til FoU-
investeringar,  som i motsetnad til skattetilpassing er heilt legitim, er at 
søkarbedriftene nyttar delar av støttesummen til å betale for konsulenthjelp 
til å skrive sjølve SkatteFUNN søknaden.  I ein serie artiklar har nettstaden 
«E24» sett lys på bedrifta NOFAS i Drammen, som er ei av konsulentbedrift-
ene som utfører slike tenester for søknadsbedriftene. NOFAS opererer etter 
det dei kallar eit «no-cure, no pay» prinsipp. Det vil seie at dei berre tek seg 
betalt for sine tenester dersom søkarbedrifta dei hjelper får søknaden sin 
godkjend. All den tid 80 % av alle SkatteFUNN-søknadar faktisk blir god-
kjende har konsulentbedrifter som dette likevel ein relativt stor sjanse for å få 
betalt for tenestene dei utfører, og i dei tilfella tek NOFAS normalt om lag 20 
% av den budsjetterte støttesummen for arbeidet. I følgje estimata E24 har 
gjort har kvar femte krone som er gitt i støtte gjennom SkatteFUNN-ordn-
inga hamna hjå bedrifter der NOFAS har vore involvert i søknadsprosessen, 
og om lag 4 % av midlane som er blitt utbetalt gjennom SkatteFUNN-ord-
ninga har hamna hjå denne bedrifta som honorar (E24 2014a). Konsulent-
bedrifta omsette for om lag 60 millionar kroner i 2011 og 2012, og om lag 70  
millionar kroner i 2013 (Pro�). I følgje tidligare tilsette som E24 har intervjua 
kjem 90-95 % av omsetjinga frå konsulenthjelp til bedrifter som skal søke om  
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SkatteFUNN. Sidan bedrifta blei etablert i 2005 har veksten i omsetjing og 
sysselsette sikra den ein plass på Dagens næringslivs liste over Gassellebedrift-
er tre gonger (E24 2014a-b).

Det er ikkje nødvendigvis noko problematisk verken i å søke om kon-
sulentstøtte til å skrive søknadar til o�entlege støtteordningar, eller å tilby 
konsulenttenester retta mot denne marknaden. Det er naturlegvis mogleg å 
tenkje seg at konsulenttenestene hjelper søkarbedriftene å synleggjere poten-
sialet i prosjekta sine. Noko som i fyrste rekke kan føre til at fleire prosjekt blir 
vurdert som gode nok til å få støtte, og i neste rekke at meir verdiskapande 
innovasjon blir realisert. Motivet for å kjøpe inn slike konsulenttenester kan 
også vere at bedriftas eigen administrasjon ikkje har moglegheit til å frigjere 
kapasitet til å skrive slike søknadar, og derfor vel å «outsource» dette til  
eksterne konsulentar. I begge tilfelle 

På den andre sida er støttemidlane som disponerast gjennom Skatte-
FUNN-ordninga o�entleg finansiert. Dermed er det grunnlag for å spørje om 
det er ønskjeleg at betydelege delar av midlane nyttast på ein måte som ikkje 
er i tråd med den målsetjinga myndigheitene har sett for ordninga. Det er også 
ein uttalt målsetjing frå SkatteFUNN-administrasjonen at søknadsprosessen 
skal vere så enkel at slike konsulenttenester ikkje skal vere naudsynt. Derfor 
er det noko oppsiktsvekkande at ein tredjedel av bedriftene rapporterte om 
at dei hadde nytta slike eksterne konsulentar, då SSB vurderte SkatteFUNN 
ordninga i 2008. Årsaka var at bedriftene var usikre på kva det var gunstig å 
leggje vekt på i søknadsteksten for å få den godkjend. Mange meinte også at 
søknadens utfall i stor grad var avhengig av om den inneheldt dei rette for-
muleringane. I så måte er det interessant at saksbehandlarane som vurderer 
SkatteFUNN søknadane ikkje betraktar dei søknadane som er utforma av ek-
sterne konsulentbedrifter som betre enn søknadane som bedriftene utformar 
sjølv (Cappelen et al. 2008, s. 56- 60). Dette kan ein tolke som at bedriftene 
har ei oppfatning av at søknadsprosessen er meir krevjande enn den faktisk er. 
Det kan også tyde på at dei bedriftene som vel å skrive søknadane sine sjølve er 
dei som har dei beste føresetnadane for å gjere dette på ein god måte. Medan 
bedriftene som vel å bruke eksterne konsulentar til utforming av søknadar 
kanskje har mindre administrativ kapasitet eller erfaring med slike proses-
sar og derfor dårlegare føresetnadar for å skrive gode søknadar. I så tilfelle er 
konsulentbedriftene med på å gjere ordninga tilgjengeleg for fleire bedrifter. 

Finansierer SkatteFUNN-ordninga FoU-investeringar som ikkje ville 
blitt gjort utan ordninga? 
Frå eit samfunnsøkonomisk perspektiv er det ikkje tilfredsstillande at Skat-
teFUNN midlane blir nytta til å finansiere FoU-arbeid i næringslivet. For at 
ordninga skal ha den ønska e�ekten må den utløyse investeringar som ikkje 
ville ha blitt gjort viss ordninga ikkje eksisterte. Me seier at ordninga må auke 
bedriftenes FoU-input-addisjonalitet. Viss ordninga hovudsakleg gir skatte-
frådrag til bedrifter som ville gjort dei same investeringane uansett, medfører 
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det tapte skatteintekter for staten utan at det har særlig positive ringverkna-
dar i samfunnet. 

I EU kommisjonens evalueringsrapport «A study of R&D tax incentives», 
innheld ein gjennomgang av forskingslitteraturen som søkjer å talfeste e�ek-
ten av skatteinsentivordningar som SkatteFUNN. Hovudtrekket i denne lit-
teraturen er at slike skatteinsentivordningar utløyser nye FoU-investeringar, 
men at resultata er svært sprikande når det gjeld kor stor denne e�ekten er. 
Studien som finn den sterkaste e�ekten viser at kvar hundrelapp gitt i skatte-
frådrag utløyser 350 kroner i auka FoU-investeringar (Input-addisjonalitet 
på 3.5), medan studien som finn den svakaste e�ekten viser at ein hundrelapp 
utløyser berre 15 kroner i auka investeringar (Input-addisjonalitet på 0.15) 
(European commision 2014, s. 27-33). Når det gjeld SkatteFUNN-ordninga 
spesielt estimerer SSB forskarane i evalueringsrapporten av dei fyrste åra ord-
ninga eksisterte (Cappelen et al. 2008, s. 9) ein input-addisjonalitet på om lag 
2. For kvar hundrelapp som blir gitt i skattefrådrag gjennom SkatteFUNN-
ordninga aukar altså FoU-investeringane i norsk næringsliv med 200 kroner. 
Samanlikna med andre tilsvarande ordningar er dette ganske sterkt. 

Når det gjeld kva bedrifter som står bak dei auka investeringane er den gener- 
elle tendensen for slike ordningar at bedriftene som står bak størsteparten av 
investeringsveksten gjorde få eller ingen FoU-investeringar før den aktuelle 
ordninga blei innført. På den andre sida påverkast FoU-investeringane i dei 
bedriftene som i utgangspunktet var mest FoU-intensive i mindre grad av in-
nføringa av slike ordningar (Castellacci og Mee Lie 2015, s. 829-830). 

SkatteFUNN-ordninga ser ut til å bekrefte denne generelle tendensen. I 
SSB evalueringa av ordninga finn forskarane ein auka sannsynlighet for å gjere 
FoU-investeringar blant bedrifter som ikkje gjorde nokon slike investeringar 
før ordninga blei innført. Vidare hadde bedrifter som tidlegare investerte min-
dre enn 4 millionar kroner årlig sterkare vekst i sine FoU-investeringar etter 
SkatteFUNN-ordninga blei innført enn bedrifter som tidlegare gjorde større 
årlege investeringar enn dette. I tillegg ser e�ektane av SkatteFUNN ut til å 
vere sterkast blant bedrifter i distrikta, der FoU-intensiteten i utgangspunktet 
er relativt lågare enn i sentrale strøk, og sterkare blant bedrifter i næringar 
med låg FoU-intensitet enn i næringar med høg FoU-intensitet (Cappelen et 
al. 2008, s. 9). 

Bidreg SkatteFUNN-ordninga til innovasjon og verdiskaping? 
Ein høyrer ofte politikarar argumentere for at det er viktig at norsk næringsliv 
aukar sine investeringar i FoU. Det er nesten som om ein kan gløyme at dette 
ikkje er eit mål i seg sjølv, men eit middel for å nå målet som er auka inno-
vasjon og verdiskaping. Pengar som nyttast på FoU i næringslivet, men som 
ikkje fører til verdiskaping må reknast som reine utgifter både frå eit bedrift-
søkonomisk og eit samfunnsøkonomisk perspektiv.

Me har sett at FoU-skatteinsentivordningar generelt har ein positiv input- 
addisjonalitet i næringslivet. Dei fører altså til investeringar i FoU som  
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ikkje ville blitt gjort dersom ordningane ikkje eksisterte, og den norske  
SkatteFUNN-ordninga ser ut til å vere blant dei mest e�ektive i så måte. I 
kva grad desse auka investeringane også betrar den såkalla output eller re-
sultataddisjonaliteten, altså i kva grad investeringane fører til innovasjon, 
produktivitetsvekst og verdiskaping som ikkje ville skjedd utan ordninga, er 
eit anna spørsmål. For at ordningar som dette skal kunne forsvarast bør ein 
kunne påvise at dei ikkje berre bidreg til å fremje dette, men også at den verdi-
skapinga dei medfører står nokolunde i forhold til dei tapte skatteinntektene 
ordninga i seg sjølv medfører. 

Å vurdere slik resultataddisjonalitet er ei metodisk krevjande øving.  For 
det fyrste er det vanskar knytt til å definere omgrepet «innovasjon» slik at ein 
oppnår å inkludere det ein ønsker å måle, medan ein ekskluderer det ein ikkje 
ønsker å måle. Den klassiske forståinga av innovasjonsomgrepet finn me hjå 
økonomen Joseph Schumpeter som i boka «The theory of economic develop-
ment» frå 1911 omtalte innovasjon som «nyskapande idear som blir kommer-
sielt utnytta». I dette ligg det på den eine sida ei avgrensing mot omgrepet 
«oppfinning», som i likskap med innovasjon er nyskapande, men i motsetnad 
til innovasjon ikkje treng å ha nokon kommersiell verdi. På den andre sida står 
innovasjonsomgrepet i motsetnad til omgrepet «imitasjon» som også kan ha 
kommersiell verdi, men som i motsetnad til innovasjon ikkje er nyskapande 
(Fagerberg 2003, s. 128-129).  

Når det gjeld innovasjonanes kommersielle verdi vil ein kanskje kunne 
påvise at ei bedrift har gjennomført ein innovasjon som gir lønsemd, men ak-
kurat kor mykje av denne lønsemda som skuldast den gitte innovasjonen, vil 
det ikkje alltid vere like enkelt å måle. Endå vanskelegare er det å identifisere 
eventuelle eksternalitetar eller indirekte e�ektar av bedrifters FoU-invester-
ingar. Det vil seie e�ektar av FoU-investeringar som ikkje kjem til utrykk i 
lønsemd eller innovasjonstakt hjå bedrifta som utførte investeringane, men 
i andre bedrifter som på ein eller annan måte gjer seg nytte av denne forsk-
inga. Slike e�ektar kan ein endåtil få sjølv når forskinga mislukkast. Konkur-
rerande bedrifter kan då nyte godt av kunnskapen om kva idear som ikkje var 
gode, utan at dei sjølv treng å betale noko for å finne det ut. Forskingas verdi 
ligg ikkje berre i å finne ut kva som er mogleg, det kan også vere verdifult å 
finne ut kva som ikkje er mogleg. 

Vidare er det utfordringar knytt til å avgjere kor forskjellige gitte produkt 
eller produksjonsprosessar må vere (samanlikna med dei som allereie eksist-
erer) for at ein skal kunne rekne dei som innovative og ikkje imiterande. Ein 
utbredt metode er til dømes å nytte mengda patentar til å måle omfanget av 
innovasjon. Problemet er at ein då går glipp av mykje verdiskapande inno-
vasjon, kanskje spesielt innanfor tenestesektoren, som ikkje blir patentert. 
Samstundes inkluderer ein ei rekkje patenterte produkt som i liten grad har 
betyding for verdiskaping. 

Den andre problemstillinga ein støyter på i denne forskinga er knytt til 
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å påvise eventuelle årsakssamanhengar mellom FoU-investeringane på den 
eine sida og innovasjonar og produktivitetsvekst på den andre. I samanfatn-
inga av forskingslitteraturen på dette temaet  (European commision 2014, s. 
37- 38) er det ein klar tendens til at studiane finn ein positiv korrelasjon mel-
lom FoU-investeringar og innovasjon, både på bedriftsnivå og makronivå. Det 
er altså slik at nasjonar som har FoU-skatteinsentivordningar generelt er meir 
innovative enn dei som ikkje har det, og bedrifter som gjer seg nytte av desse 
ordningane generelt er meir innovative enn dei som ikkje gjer det. Det er lik-
evel ikkje grunnlag for å påstå at det er sjølve skatteinsentivordninga som er 
årsaken til innovasjonane. Ein kan godt førestille seg at bedrifter vil realisere 
dei mest lovande FoU-prosjekta sine uavhengig av kva skatteinsentivordnin-
gar som måtte finnast. Dermed vil dei ekstra investeringane ei slik ordning 
utløyser, ifølgje denne tankegangen, hovudsakleg gå til prosjekt der poten-
sialet for realisering av lønsame innovasjonar er relativt svakare  (European 
commision 2014, s. 38). Auken i FoU-investeringar medfører såleis ein avta-
kande avkastning med omsyn til omfanget og kvaliteten på innovasjonane dei 
fører fram til. Ein interessant observasjon forfattarane av EU-rapporten (s. 
97) gjer i si vurdering av desse ordningane er at det er to land i EU som ikkje 
har denne typen skatteincentivordning i sitt virkemiddelapparat. Det eine er 
Estland, som er det EU landet som har hatt sterkast framgang på EU sin «In-
novation union scoreboard» i perioden 2006-2013. Det andre er Tyskland, 
Europas økonomiske stormakt (European commision 2014, s. 97). Det seier 
ikkje noko om den generelle e�ekten av slike ordningar, men antyder i alle fall 
at det er mogleg å lukkast med innovasjon også utan denne typen virkemiddel. 

Vender me merksemda mot SkatteFUNN-ordninga spesielt ser det også 
her ut som at den kjem betre ut enn mange tilsvarande ordningar. I evalu-
eringsrapporten frå 2008 (Cappelen et al. 2008 s.34) finn SSB forskarane at 
ordningas resultataddisjonalitet er positiv. Bedriftene som nyttar seg av ord-
ninga har auka sin innovasjonstakt. Særleg har ordninga bidrege til prosess-
innovasjonar og utvikling av produkt som er nye for bedrifta som utvikla dei. 
Derimot er e�ekten på det ein kan kalle meir «radikale» innovasjonar, altså 
produksjonsprosessar eller produkt som er nye for den nasjonale eller den 
globale marknaden, ganske beskjeden. Ordninga har heller ikkje hatt nokon 
særlig e�ekt på omfanget av patenterte produkt eller produksjonsprosessar. 
Som ein konsekvens av dette antar forskarane også at SkatteFUNN finansiert 
forsking i liten grad har eksterne eller indirekte verknadar i økonomien, sidan 
slike e�ektar truleg vil vere størst ved utvikling av produkt og prosessar som 
i utgangspunktet er lite kjend blant aktørane i marknaden (Cappelen et al. 
2008 s. 34)

Når det gjeld den bedriftsøkonomiske lønsemda har denne i gjennom-
snitt auka svakt blant bedriftene med SkatteFUNN-prosjekt. Denne gjen-
nomsnittlege e�ekten skjuler likevel store skilnader bedrifter i mellom. Det 
mest vanlege utfallet blant SkatteFUNN bedriftene er faktisk å ende opp heilt 
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utan avkastning på sine FoU-investeringar. Dette er tilfellet for heile 28 % 
av prosjekta, noko som understrekar risikoen slike FoU-investeringar faktisk 
inneber. Elles varierer avkastningane mykje mellom næringar, og størst er ef-
fekten innanfor deler av industrien som i utgangspunktet er FoU-intensive 
(Cappelen et al. 2008 s.32).

Ei statistisk kartlegging av SkatteFUNN-bedriftenes næringar, storleik og  
geografi
I dei følgjande avsnitta vil eg gi ei statistisk framstilling av bruken av Skatte-
FUNN-ordninga i norsk næringsliv i perioden 2011 til 2013. Den fyrste delen, 
3.1, tek føre seg fordelinga av SkatteFUNN prosjekt på norske landsdelar og 
fylke, samt mellom næringar, bedrifter av ulik storleik og bedriftseigaranes 
kjønn. I del 3.2 ser eg på samanhengen mellom bedrifters geografiske plasse-
ring med omsyn til sentralitet, og deira tilbøyelegheit til å setje i verk Skatte- 
FUNN-prosjekt. Spesielt undersøkjer eg om e�ekten av sentralitet er like 
sterk innanfor alle næringar. Deretter, i del 3.3, rettar eg merksemda mot dei 
seks norske storbyområda; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand 
og Tromsø. Eg samanliknar desse med omsyn til omfanget og tettleiken av 
SkatteFUNN-prosjekt, samt prosjektas fordeling mellom næringar. Til slutt, 
i del 3.4, tek eg utgangspunkt i eit utval norske næringsregionar og samanlik-
nar bruken av SkatteFUNN-ordninga i desse regionane. Også her er eg opp-
tatt av tettleiken av prosjekt blant bedriftene og prosjektas fordeling mellom 
næringar, men i tillegg ser eg også på alderen til bedriftene som set i gang 
SkatteFUNN prosjekt i desse regionane.

SkatteFUNN- Ei nasjonal oversikt
Tabell 1 gir eit oversiktsbilete av korleis omfanget av SkatteFUNN-prosjekt 
fordeler seg på Noregs landsdelar.

Tabell 1: SkatteFUNN-prosjekt. Fordelt på landsdelar. 2011-2013. N= 5222. Kjelde: 
Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN og SSB tabell 07091. 

SkatteFUNN-prosjekt totalt SkatteFUNN-prosjekt per 1000 
bedrifter i landsdelane

Oslo/ Akershus 1495 4,1
Vestlandet 1490 4,1 
Austlandet elles 977 2,4
Trøndelag 642 5,0
Nord-Norge 386 2,9
Agder 232 2,7
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Viss me fyrst konsentrerer oss om det totale eller absolutte omfanget på pros-
jekt i landsdelane er dette meir eller mindre som venta gitt landets befolkn-
ingsmønster. Oslo/Akershus og Vestlandet står bak om lag like mange Skat-
teFUNN prosjekt, følgd av «Østlandet elles», «Trøndelag», «Nord Norge» og 
«Agder». 

Det er i seg sjølv interessant med ei oversikt over absolutte tal, men i den 
følgjande framstillinga vil eg leggje vekt på å relatere desse absolutte tala til 
omfanget av bedrifter som potensielt kan søke om SkatteFUNN-støtte. Dette 
for å vise kor stor tettleik av SkatteFUNN-prosjekt der er innanfor forskjellige 
populasjonar av bedrifter. Målet eg har vald å bruke er SkatteFUNN-pros-
jekt per 1000 bedrift i populasjonen. Dette fortel oss noko om kor tilbøyel-
ege bedrifter i ein gitt populasjon er til å setje i verk SkatteFUNN-prosjekt, 
anten denne populasjonen er definert av geografi (som i tabell 1) eller næring 
og bedriftsstorleik  som i avsnitta under. Formålet er å måle SkatteFUNN- 
intensiteten i populasjonar av bedrifter fordelt etter geografiske område, 
næringar og bedriftsstorleikar,  utan at talet på potensielle søkarbedrifter i 
kvar einskild kategori skal spele nokon rolle. 

Vender me tilbake til tabell 1 ser me at dette relative målet gir eit noko 
anna bilete av SkatteFUNN-omfanget i landsdelane.  Den høgste tettleiken 
at SkatteFUNN-prosjekt finn me i Trøndelag (med Trondheim der me finn 
NTNU- Norges teknisk- naturvitskaplige universitet), medan dei to mest tal-
rike landsdelane i absolutt forstand, Oslo/Akershus og Vestlandet, begge er 
rangert som nummer to. «Austlandet elles» som i absolutt forstand står bak 
mange SkatteFUNN-prosjekt har den lågaste tettleiken av alle landsdelane. 

Kva fylker har flest SkatteFUNN-prosjekt?
Figur 1 viser korleis skattefunnprosjekta i perioden 2011-2013 er fordelt på 
Noregs fylker. Målt i absolutte tal er det Oslo som står bak klart flest Skatte-
FUNN-prosjekt. Elles er det mange prosjekt i Hordaland, Akershus, Roga-
land og Møre og Romsdal. Derimot er det få SkatteFUNN-prosjekt i Finn-
mark, Aust-Agder, Sogn og Fjordane og i dei indre austlandsområda.

Ser ein på tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt i desse fylka (figur 2) er det 
Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal (eit fylke kjent for å ha mange framgang-
srike bedrifter) som er dei sterkaste SkatteFUNN-fylka med mellom fem og 
seks prosjekt per 1000 bedrift. Oslo rangert er rangert som nummer 3 med 
om lag fire prosjekt per 1000 bedrift. 
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Figur 1. SkatteFUNN-prosjekt fordelt på fylker. Absolutte tal. 2011-2013. N= 5222. 
Kjelde: Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN.

Figur 2. SkatteFUNN-prosjekt per 1000 bedrifter fordelt på fylker. 2011-2013. N= 
5222. Kjelde: Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN og SSB tabell 07091

I figur 1 og 2 går det òg tydeleg fram at det er store skilnadar mellom fylka  
internt i nokre landsdelar. I tabell 1 såg me at Vestlandet var ein av dei sterkaste 
landsdelane med omsyn til SkatteFUNN-prosjekt,  og i figur 3 går det fram at 
både Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal har høg SkatteFUNN tet-
tleik, men Sogn og Fjordane har svært få. Likeins ser ein at den høge tettleiken 
av SkatteFUNN-prosjekt me kunne finne  i Trøndelag hovudsakleg skuldast 
mange registreringar i Sør-Trøndelag Fylke. 
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I kva næringar er det flest SkatteFUNN-prosjekt?
I figur 3 er det framstilt kva næringar som, i absolutte tal, står bak flest Skatte-
FUNN-prosjekt i Noreg i perioden 2011-2013. I stor grad er dette som venta 
gitt omfanget bedrifter i næringane og næringanes generelle FoU-intensitet: 
«Teknisk og forretningsmessig tenesteyting» og «Industri» står bak klart flest 
SkatteFUNN-prosjekt,  medan «Landbruk, havbruk og fiskeri», «Petroleum-
snæring og bergverkdrift», «Handel» og «Annan tenesteyting  i absolutt for-
stand står bak relativt få. 

Figur 3. Skattefunnprosjekt fordelt på næringar. 2008-2013. N= 5222. Kjelde: 
Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN.  For detaljar om næringskoder sjå 
vedlegg.

Som nemnde i avsnitt 1 gir SkatteFUNN-ordninga rett til støtte både for FoU-
prosjekt som skjer internt i bedriftene, og prosjekt der bedriftene inngår sa-
marbeid med eksterne FoU-institusjonar. Tabell 2 viser korleis omfanget av 
prosjekt med og utan slike eksterne samarbeid varierer mellom næringane. 
Dette kjem me tilbake til. Inntil vidare skal me konsentrere oss om den totale 
tettleiken av prosjekt i næringane som vises i kolona til høgre i tabellen. 

Det mest iaugefallande når det gjeld tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt 
i næringane er den høge tettleiken ein finn innanfor «Petroleumsnæring og 
bergverksdrift». Dette skuldast ikkje berre at dette er ei FoU-intensiv næring, 
men også at denne næringa, trass i betydinga den har for landets økonomi, 
består av relativt få bedrifter. Der er derfor relativt få  potensielle bedrifter til 
å søke om SkatteFUNN-støtte og det skal relativt få prosjekt til for å utløyse 
ein høg tettleik. I perioden 2011-13 blei det sett i verk om lag 60 prosjekt i 
denne næringa. 

Elles er tettleiken av prosjekt som venta høg både i næringsgruppa «Industri» 
og «Teknisk og forretningsmessig tenesteyting». I desse næringsgruppene er 
det både mange potensielle søkarbedrifter og stor tettleik av SkatteFUNN-
prosjekt blant desse bedriftene. Den lågaste tettleiken av SkatteFUNN- 
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prosjekt finne me derimot blant bedriftene innanfor «Landbruk, havbruk og 
fiskeri», «Handel» og «Annan tenesteyting». 

Tabell 2. SkatteFUNN-prosjekt per 1000 bedrift fordelt på næringer. N= 5222.  
Kjelde: Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN og SSB tabell 09029.

SkatteFUNN-
prosjekt i samarbeid 
med eksterne FoU-
institusjonar

SkatteFUNN-prosjekt 
utan samarbeid 
med eksterne FoU- 
institusjonar

SkatteFUNN- 
prosjekt totalt

Landbruk, havbruk 
og fiskeri

0,8 0,4 1,2

Petroleumsnæring 
og bergverksdrift

5,3 10,3 15,6

Industri 2,5 4,2 6,7
Handel 0,4 1,2 1,6
Teknisk og 
Forretningsmessig 
tenesteyting

1,5 4,9 6,4

Annan tenesteyting 0,1 0,2 0,3

Når det gjeld fordelinga mellom prosjekt med og utan samarbeid med  
eksterne FoU-institusjonar ser det ut til at terskelen for å setje i verk Skatte-
FUNN-prosjekt på eiga hand er noko lågare enn for å setje i verk prosjekt i sa-
marbeid med eksterne FoU-institusjonar. Innanfor alle næringar bortsett frå  
«Landbruk, havbruk og fiskeri» er tettleiken av prosjekt utan samarbeid med 
eksterne FoU-institusjonar, altså prosjekt der bedriftene sjølv utfører FoU- 
arbeidet, større enn tettleiken av prosjekt som involverer slike samarbeid. 
Dette kan ein sjå i samanheng med funna i SSB sin evalueringsrapport av 
SkatteFUNN-ordninga frå 2008 (Cappelen et al. 2008, s. 34 ), der forskarane 
viser at ordninga fyrst og fremst har bidrege til utvikling av produksjonspros-
essar og produkt som er nye for bedrifta som utviklar dei, men i liten grad 
er «innovative» i den forstand at dei er nye for den nasjonale eller globale 
marknaden. Det er naturleg å tru at sistnemnde typar innovasjonar i større 
grad vil krevje ein forskingsinnsats som går utover det dei fleste bedrifter kla-
rar sjølvstendig. Dei fleste SkatteFUNN-prosjekt skildrast derfor gjerne betre 
som «utviklingsprosjekt» enn som «forskingsprosjekt». 

Kor store er SkatteFUNN-bedriftene?
Dei aller fleste SkatteFUNN-prosjekt blir sett i verk av små bedrifter. I åra 
2011-2013 som denne rapporten dekkar stod bedrifter med 19 eller færre 
tilsette bak 65 % av alle SkatteFUNN-prosjekta, medan bedrifter med mellom 
20 og 99 tilsette stod bak 24 %. Bedrifter med 100 eller fleire tilsette stod bak 
berre 11 % av prosjekta. 

Igjen er det viktig å understreke skilnaden på absolutte tal og tettleik av 
prosjekt innanfor storleikskategoriane av bedrifter. Det store omfanget av 
SkatteFUNN-prosjekt blant små bedrifter skuldast ikkje at små bedrifter  
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generelt set i verk mange SkatteFUNN-prosjekt, men derimot at dei små 
bedriftene utgjer ein svært stor del av den totale bedriftspopulasjonen i Noreg. 
I perioden 2011-2013 hadde omlag 95  av alle bedrifter i Noreg 19 eller færre 
tilsette. Tvert imot er tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt høgare blant større 
bedrifter, både for prosjekt som skjer i samarbeid med eksterne FoU-institu-
sjonar og prosjekt utan slike eksterne samarbeid. Det er med andre ord slik at 
jo fleire tilsette ei bedrift har, desto større er sannsynet for at den vil setje i verk 
eit SkatteFUNN-prosjekt (tabell 3). 

Tabell 3. SkatteFUNN-prosjekt per 1000 bedrift. Fordelt på bedriftsstørrelse. 2011-
2013. N= 5222. Kjelde: Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN. SSB tabell 
07091.

Skattefunnprosjekt 
i samarbeid med 
eksterne FoU- 
institusjonar

Skattefunnprosjekt 
utan samarbeid 
med eksterne FoU- 
institusjonar

Skattefunnprosjekt 
totalt

Over 100 tilsette 27,4 41,5 68,9
20-99 tilsette 5,3 13,4 18,7
 1-19 tilsette 1,8 4,4 6,2
Utan tilsette 0,1 0,1 0.2

SkatteFUNN-tettleikens variasjon mellom grupper av bedrifter av ulik stor-
leik  er det naturleg å sjå i samanheng med variasjonen mellom næringar som 
eg viste i førre avsnitt. Bedrifter innanfor næringsgruppene med låg Skatte-
FUNN-tettleik, som «Landbruk, havbruk og Fiskeri», «Handel» og «Annan 
tenesteyting» er ofte ganske små, medan bedrifter innanfor næringsgrup-
pene med høg tettleik av SkatteFUNN-prosjekt, som «Industri», «Petroleum-
snæring og bergverksdrift» og (i litt mindre grad) «Teknisk og forretnings- 
messig tenesteyting» vanlegvis er større. Storleiksgruppenes næringssaman-
setjing vil derfor vere noko forskjellig. 

Skilnaden i næringar kan òg vere med på å forklare at det er ein tydeleg 
tendens til at tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt som blir sett i verk utan at 
bedriftene inngår samarbeid med eksterne FoU institusjonar er betydeleg  
høgare enn tettleiken av prosjekt der slike samarbeid er inngått. For dei små 
bedriftene kan dette vere ein konsekvens av at dei driv innanfor næringar der 
FoU-intensiteten er låg, og det er lite naturlig å inngå slike samarbeid. For dei 
større bedriftene kan det derimot vere ein konsekvens av at FoU-arbeidet som 
krevs innanfor den aktuelle næringa er så omfattande at bedriftene sjølv har 
eigne forskingsavdelingar, slik at behovet for å kjøpe inn slike tenester utanfrå 
er mindre. 

Forskjellar med omsyn til næringssamansetjing er likevel ikkje heile 
forklaringa på kvifor større bedrifter er meir tilbøyelege til å setje i verk 
SkatteFUNN-prosjekt. I Tabell 4 går det fram at tettleiken av SkatteFUNN-
prosjekt er høgare blant større bedrifter, innanfor samtlige næringsgrupper. 
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Det vil seie at storleik i seg sjølv er ein faktor som aukar tilbøyelegheita til å 
setje i verk SkatteFUNN-prosjekt, uavhengig av kva næring ei bedrift verkar 
innanfor. Dette er antakeleg ein følgje av at store bedrifter både  har større 
handlingsrom til å utforme søknadar og til å disponere finansielle ressursar og 
arbeidskraft til FoU-prosjekt. 

Tabell 4. Skattefunnprosjekt per 1000 bedrift. Fordelt på næringar 2011-2013. N= 
5222. Kjelde: Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN. SSB tabell 09029.

Ingen tilsette 1-19 
tilsette

20-99 tilsette Over 100 
tilsette

Landbruk, havbruk og fiskeri 0 6 142 1222

Petroleumsnæring og 
bergverksdrift

2 11 53 93

Industri 0 5 30 199
Handel 0 1 5 37
Teknisk og forretningsmessig 
tenesteyting

0 11 33 87

Annan tenesteyting 0 0 0 3

I tabell 4 kan me også gjere ein annan interessant observasjon. Nemlig at dei 
næringane som totalt har høg tettleik av SkatteFUNN-prosjekt, som «Petro- 
leumsnæring og bergverksdrift», «Industri» og «Teknisk og forretnings- 
messig tenesteyting», jamt over har høgare tettleik enn dei andre næringane  
innanfor dei fleste storleiksgrupper av bedrifter. Det fortel oss at tettleiken av 
SkatteFUNN-prosjekt i desse næringane ikkje åleine er ein konsekvens av at 
bedrifter innanfor næringane er store, men også er knytt til eigenskapar ved 
næringane sjølve. 

Eit unntak er det likevel frå dette generelle biletet, nemlig den ekstreme tet-
tleiken av SkatteFUNN-prosjekt blant bedrifter med over 100 tilsette innan-
for næringsgruppa «Landbruk, havbruk og fiskeri». Ser ein på alle bedriftene 
innanfor denne næringa er tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt svært låg, men 
viss ein konsentrerer seg om dei største bedriftene er det altså ein svært høg 
tettleik av prosjekt. Denne høge tettleiken skuldast at det er svært få store 
bedrifter innanfor denne næringa i Noreg, og dei få som fins er svært FoU 
intensive og set i verk mange SkatteFUNN-prosjekt (SkatteFUNN-prosjek-
teksempel). Resultatet er at det i gjennomsnitt blir sett i verk i overkant av eit 
prosjekt per bedrift i denne perioden, og dermed over 1000 prosjekt per 1000 
(tenkte) potensielle søknadsbedrifter. Det er naturlegvis all grunn til å tru at 
denne tettleiken ville ha endra seg ein god del dersom talgrunnlaget var noko 
større, men det endrar ikkje på at dei bedriftene som fins innanfor denne kat-
egorien er svært ivrige brukarar av SkatteFUNN-ordninga. 

At einskilde bedrifter står bak fleire prosjekt, slik tilfellet er innanfor 
næringa «Landbruk havbruk og fiskeri» er forøvrig ganske utbredt i dette 
materialet. Svært mange bedrifter er «gjengangarar»  i materialet i den for-
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stand at dei set i verk fleire enn eit SkatteFUNN-prosjekt i denne perioden. 

Kor mange  SkatteFUNN-prosjekt blir leia av kvinner? 
Dei to følgjande figurane tek føre seg SkatteFUNN-ordninga i eit kjønnsper-
spektiv. Figur 4 viser kor stor kvinneandelen er blant prosjektansvarlige 
innanfor forskjellige næringar, medan Figur 5 viser kvinneandelen blant  
prosjektleiarar fylkesvis.

Figur 4. Kvinneandelen prosjektleiarar i SkatteFUNN-prosjekt fordelt på næringar. 
2011-2013. N= 51441  Kjelde: Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN. 

1. N- verdien i tabellene og figurene varierer noe. Dette skyldes at det er noen prosjekt 
der vi ikke har informasjon om alle variabler og disse prosjektene er ekskludert frå 
framstillinga.

I framstillinga av kvinneandelen prosjektleiarar går det tydeleg fram at kvin-
nene er i klart fåtal når det gjeld å leie SkatteFUNN-prosjekt. Ikkje i nokon 
næring er andelen kvinnelege prosjektleiarar over 50 %. Samanliknar ein 
næringane mot kvarandre ser det ut til at tradisjonelle kjønnsrollemønster 
spelar ei viktig rolle. Næringsgruppa med den høgste prosentdelen kvinnel-
ege prosjektleiarar er «Annan tenesteyting» der 28 % av prosjekta blir leia av 
kvinner. Denne gruppa omfattar hovudsakleg prosjekt innanfor helse og om-
sorgsrelaterte tenester. I dei andre næringsgruppene er det mellom 5 og 8 %  
av prosjekta som er leia av kvinner. 
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Figur 5. Kvinneandelen prosjektleiarar SkatteFUNN-prosjekt fordelt på fylker. 
2011-201.  N= 5144. Kjelde: Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN.

Når det gjeld kvinneandelen i dei forskjellige fylka er denne størst i Telemark, 
Finnmark, Sogn og Fjordane og Vest Agder, medan den er minst i Vestfold, 
Møre og Romsdal, Akershus og Rogaland. Det er ikkje noko openbart mønst-
er i denne framstillinga, men det er naturleg å sjå kvinneandelen i samanheng 
med fylkas næringsstruktur. Fylka med dei høgste prosentdelane kvinnelege 
prosjektleiarar er rurale fylke der «Annan tenesteyting» (med pleie og omsorg-
stenester) utgjer ein relativt stor del av del av sysselsetjinga. Som vist i figur 
4 er kvinneandelen generelt stor i næringsgruppa «Annan tenesteyting» som 
inkluderer alle o�entlege tenester. Den totale kvinneandelen prosjektleiarar 
i desse fylka vil truleg påverkast av dette. På den andre sida er nokre av fylka 
med dei lågaste prosentdelane kvinnelege prosjektleiarar, som Rogaland og 
Møre og Romsdal, tyngdepunkt for næringar som «Industri» og «Petroleums-
næring og bergverksdrift» som er og tradisjonelt har vore mannsdominert. 

I tillegg til at dei fleste SkatteFUNN-prosjekta blir leia av menn kan det 
også nemnast at bedriftene som set i verk SkatteFUNN-prosjekt er manns-
dominert med omsyn til samansetjing av tilsette. I heile 87 % av SkatteFUNN-
bedriftene er det fleirtal av mannlege tilsette. I den gjennomsnittlege Skatte-
FUNN-bedrifta er 22 % av dei tilsette kvinner. Kvinneandelen for i privat 
sektor er elles oppgitt å vere 36,5 % (SSB 2013).
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SkatteFUNN og sentralitetsnivå
Framstillinga av SkatteFUNN-prosjektas fordeling på fylke ( jamfør avsnitt 3.1)  
tyder på at det er ein samanheng mellom tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt 
og geografisk sentralitetsnivå. Fylka med størst tettleik av SkatteFUNN-pros-
jekt er, med unntak av Møre og Romsdal, «storbyfylker» som Sør-Trøndelag, 
Oslo, Hordaland og Rogaland (i neste avsnitt kjem eg tilbake til ein analyse 
av SkatteFUNN-ordningas omfang i Noregs storbyområde). Dette inntrykket 
blir bekrefta når ein ser på korleis tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt varierer 
mellom kommunar av ulikt sentralitetsnivå. Over 60 % av skattefunnprosjek-
ta blir sett i verk av bedrifter i storbyområda1, medan bedrifter i andre urbane 
område står bak 21 % av prosjekta. Berre 15 % av alle skattefunnprosjekt blir 
sett i verk av bedrifter i distriktskommunar. Også når ein tek omsyn til at ta-
let på bedrifter som potensielt kan setje i verk SkatteFUNN-prosjekt varierer 
mellom område av ulikt sentralitetsnivå ser ein at bedrifter i storbyområde 
er meir tilbøyelege til å faktisk realisere slike prosjekt. I Storbyområda er det 
om lag 4 SkatteFUNN-prosjekt per 1000 bedrift, ein tettleik som er nesten  
dobbelt så stor som i distriktskommunane (Tabell 5).

Tabell 5. SkatteFUNN-prosjekt per 1000 bedrifter. Fordelt på kommunar etter 
sentralitetsnivå. 2011-2013. N= 5126. Kjelde: Dataanalyse basert på rådata frå 
SkatteFUNN og SSB tabell 07091.

Sentralitet SkatteFUNN-
prosjekt i samarbeid 
med eksterne FoU- 
institusjonar 

SkatteFUNN-prosjekt 
utan samarbeid 
med eksterne FoU- 
institusjonar

SkatteFUNN-
prosjekt totalt

Storbyområde (3a)1 1,1 3,0 4,1
Andre urbane 
område (2 a-b)

1,1 2,3 3,4

Distriktskommunar 
(1 og 0)

1,0 1,3 2,3

I utgangspunktet er det naturleg å tenkje seg at konsentrasjonen av Skatte-
FUNN-prosjekt i sentrale strøk er ein konsekvens av at den geografiske av-
standen til FoU-institusjonar er kortare for bedrifter i desse områda, sidan dei 
aller fleste slike institusjonar er plassert i sentrale områder av landet. Derfor 
er det verdt å merke seg at bedriftenes tilbøyelegheit til å setje i verk prosjekt 
som inneber formelle samarbeid med eksterne FoU-institusjonar i liten grad 
ser ut til å vere påverka av sentralitetsnivå. Det er altså i liten grad slik at 
bedrifter i storbyområde inngår fleire formelle FoU-samarbeid med eksterne 
institusjonar enn bedrifter i distrikta (Tabell 5). Derimot er det SkatteFUNN-
prosjekta som skjer utan slike formelle samarbeid, altså der bedriftene sjølv 
står bak FoU-arbeidet, som sørger for den høge tettleiken av SkatteFUNN-
prosjekt i sentrale strøk. Dette kan tyde på at bedrifter i sentrale strøk nyt godt 
av dei uformelle «spillover» e�ektane frå FoU-aktiviteten som skjer i deira 
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omgjevnader, og at dei på ein eller annan måte blir «trigga» av desse til å setje 
i verk eigne FoU-prosjekt.

Det er naturleg å sjå storbyområdas høge tettleik av SkatteFUNN-prosjekt 
i samanheng med næringsstrukturen i desse områda. Samanlikna med meir 
grisgrendte strøk kan ein generelt seie at ein større del av bedriftene i sentrale 
strok er innanfor næringar som i utgangspunktet er meir FoU-intensive, og 
derfor meir tilbøyelege til å inngå SkatteFUNN-prosjekt. Til dømes såg me i 
avsnitt 3.1 at næringsgruppa «Teknisk og forretningsmessig tenesteyting» står 
bak veldig mange SkatteFUNN-prosjekt. Dette er ei næring som i stor grad 
er konsentrert i sentrale delar av landet. I perioden som blir dekka her (2011-
2013) låg 64 % av bedriftene i denne næringa i sentrale område av landet, og 
desse bedriftene utgjorde 33 % av bedriftspopulasjonen i desse områda. Til 
samanlikning utgjorde den same næringa berre 18 % av bedriftspopulasjonen 
i distriktskommunane. På den andre sida er bedriftene innanfor næringa  
«Landbruk, havbruk og fiskeri», som har svært låg tettleik av SkatteFUNN-
prosjekt, konsentrert i grisgrendte strok. Heile 50 % bedriftene innanfor 
denne næringsgruppa ligg i «Distriktskommunar» og desse bedriftene utgjer 
i gjennomsnitt 28 % av bedriftspopulasjonen i desse områda, mot berre 7 % i 
storbyområda. 

For å undersøkje om den høge tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt i 
sentrale strok skuldast næringssamansetjing åleine har eg i tabell 6 laga ei 
framstilling av korleis tettleiken av prosjekt varierer mellom dei tre sentral-
itetsnivåa innanfor kvar einskild næring. Ein får dermed eit inntrykk av om 
den høge tettleiken i desse områda skuldast ein «heldig» næringsstruktur,  
eller om sentralitetsnivået påverkar bedriftenes tilbøyelegheit til å setje i verk 
SkatteFUNN-prosjekt gjennomgåande i alle næringar.

Tabell 6.  Skattefunnprosjekt per 1000 bedrifter. Fordelt på kommunar etter sentra-
litetsnivå og næringsgrupper. 2011-2013. N= 5126. Kjelde:  Dataanalyse basert på 
rådata frå SkatteFUNN og SSB tabell 07091.

Storbyområde 
(3A)

Andre urbane område 
(2A-B)

Distriktskommunar 
(1-0)

Landbruk, 
havbruk og fiskeri

1,1 0,8 1,3

Petroleumsnæring 
og bergverksdrift

16,0 23,1 9,1

Industri 6,3 7,7 5,7
Handel 1,8 1,8 1,1
Teknisk og 
forretningsmessig 
tenesteyting

7,5 4,9 3,2

Annen 
tenesteyting 

0,4 0,4 0,3
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Det ser ut til at sentralitetsnivåets påverknad på bedriftenes tilbøyelegheit 
til å setje i verk SkatteFUNN-prosjekt varierer mykje mellom dei forskjel-
lige næringsgruppene. Innanfor næringsgruppene «Landbruk, havbruk og 
fiskeri» og «Annan tenesteyting», der tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt ge-
nerelt er låg ser sentralitetsnivået ut til å ha liten påverknad på bedriftenes 
tilbøyelegheit til å setje i verk SkatteFUNN-prosjekt. Om noko er det ein svak 
tendens til at tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt blant bedrifter innanfor 
«Landbruk havbruk og fiskeri» er høgare i «Distriktiskommunar» enn i meir 
sentrale strok. 

For næringsgruppa «Petroleumsnæring og bergverksdrift» er det ein ganske  
sterk tendens til at tettleiken av prosjekt er høgare i «Andre urbane område» 
enn den er både i «Distriktskommunar» og i «Storbyområde». Den same ten-
densen, men i mindre grad, gjeld også for «Industri». Når det gjeld den fyrste 
av desse næringsgruppene har eg alt nemnd det problematiske ved å rekne 
ut slike relative verdiar når talgrunnlaget, både av SkatteFUNN-prosjekt og 
potensielle bedrifter til å søke om slike prosjekt, er svært lite. Dette påverkar 
også verdiane i denne tabellen.  At tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt  
innanfor næringsgruppa «Industri» er lågare i norske «Storbyområde» enn i 
«Andre urbane område», og heller ikkje særlig høgare enn «Distriktskommu-
nar», kan lesast som at dei mest sentrale område av Noreg i dag hovudsakleg 
er postindustrielle serviceområde. Tyngdepunkta for den tradisjonelle indus-
trien ligg i andre område av landet. 

Næringsgruppa som i størst grad påverkast av sentralitetsnivå er den same 
som i absolutt forstand (figur 3) set i verk flest SkatteFUNN-prosjekt, nemlig 
«Teknisk og forretningsmessig tenesteyting». Innanfor denne næringsgruppa 
er tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt meir enn dobbelt så høg i «Storby-
område» som i «Distriktskommunar», og betydeleg høgare enn i «Andre 
urbane område». Ein kan derfor konkludere med at den høge tettleiken av 
SkatteFUNN-prosjekt i storbyområda både skuldast at desse områda husar 
størsteparten av bedriftene i dei mest FoU-(og SkatteFUNN) intensive  
næringane, men også at desse næringane i større grad enn andre næringar ser 
ut til å la seg påverke av å vere sentralt plassert. 

SkatteFUNN-prosjekt i seks norske storbyområde
Me har sett at bedrifter i sentrale strøk er langt meir tilbøyelege til å setje i 
verk SkatteFUNN-prosjekt enn bedrifter i distrikta, men i kva norske storby-
område er denne e�ekten sterkast? I dei følgjande tabellane samanliknar eg 
SkatteFUNN-omfanget i dei norske storbyane Oslo, Trondheim, Bergen, Sta-
vanger, Kristiansand og Tromsø  og deira omlandskommunar. Kommunane 
som er medrekna som omlandskommunar er for kvar einskild by dei som er 
klassifisert som «Storbyområde» (sentralitetskode 3A) i SSB sin statistikk. 

Ser me på det absolutte talet på prosjekt i storbyområda er dette meir  
eller mindre som venta gitt byanes relative storleikar med omsyn til folketal. 
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Oslo er størst, Bergen og Trondheim er om lag like store, og deretter følgjer 
Stavanger, Kristiansand og Tromsø (Tabell 7). Når ein relaterer talet på Skatte- 
FUNN-prosjekt til talet på potensielle bedrifter til å nytte ordninga i kvart 
einskild byområde blir rangeringa noko annleis. Trondheim har då den høgste 
tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt, følgd av Tromsø som nummer to. Målt på 
denne måten blir Oslo rangert som nummer 4, berre Stavanger og Kristiansand 
kjem dårlegare ut. 

Det  må nemnast i forbindelse med denne framstillinga at kriteriet for 
at ein kommune skal kunne reknast som ein omlandskommune med høgste 
sentralitetsklassifisering (3A) er noko annleis for Oslo enn for dei andre stor-
byane. For dei andre storbyområda reknast kommunar som ligg innanfor to 
og ein halv time frå bysentrum som mest sentrale omlandskommunar (klasse 
3A), medan i Oslo reknast det tre timar. I praksis vil det seie at nesten heile 
austlandsområdet reknast inn under Oslo områder i den følgjande framstill-
inga. I tabell 1 i fyrste avsnitt såg me at tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt 
i Oslo/Akershus var like høge som på Vestlandet, medan den var vesentlig 
lågare i «Austlandsområdet elles. I denne framstillinga vil altså ein del av 
kommunane som i tabell 1 hamna i kategorien «Austlandsområdet elles» bli 
plassert i kategorien «Oslo», og dette vil trekke ned gjennomsnittet i denne 
kategorien. For Tromsø på den andre sida er det berre ein omlandskommune, 
Karlsøy, som har den høgste sentralitetskoden. Dette er sannsynlegvis med på 
å påverke denne byens «score» i denne tabellen i positiv retning.

Tabell 7. SkatteFUNN-prosjekt i norske storbyområde. Rangert etter talet på pros-
jekt. 2011-2013. Kjelde: Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN.  SSB tabell 
07091. 

Storbyområde Skattefunnprosjekt 
2011-2013

Skattefunnprosjekt per 1000 
bedrifter

Oslo 1825 3,8

Trondheim 458 6,5

Bergen 449 4,7

Stavanger 342 4,1
Kristiansand 127 2,3

Tromsø 109 5,5

SkatteFUNN-prosjekt fordelt på næringar i norske storbyområde
Dei to følgjande to tabellane viser korleis SkatteFUNN-prosjekta i dei seks 
storbyområda fordeler seg på dei forskjellige næringsgruppene. I tabell 8 er 
dei absolutta tala, medan tettleiken av prosjekt innanfor næringsgruppene 
vises i tabell 9. 
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Tabell 8. Talet på SkatteFUNN-prosjekt  fordelt på næringsgrupper i norske storby-
område. 2011-2013. Kjelde: Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN.

Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Tromsø
Landbruk, 
havbruk og fiskeri

11 27 13 7 2 3

Petroleumsnæring 
og bergverksdrift

6 11 9 13 8 5

Industri 383 104 86 101 45 31
Handel 225 43 31 32 3 6
Teknisk og 
forretningsmessig 
tenesteyting

1154 246 306 182 66 57

Annan 
tenesteyting 

36 10 7 6 1 4

Uoppgitt 10 8 6 1 2 3
Til saman 1825 449 458 342 127 109

Som i analysen av variasjonen mellom område av ulikt sentralitetsnivå over er 
det også her interessant å danne seg eit bilete av om byane som totalt har høg 
SkatteFUNN-tettleik har dette som følgje av sin næringsstruktur, eller om tett- 
leiken generelt er høg i næringslivet. 

Samanliknar ein byane mot kvarandre kan ein generelt seier at byar som 
totalt har høge SkatteFUNN-tettleik i sin bedriftspopulasjon, gjer det relativt 
godt innanfor dei aller fleste næringar (tabell 9). Trondheim, der den totale 
tettleiken er høgst, er rangert blant dei tre beste byane innafor alle nærings-
grupper. For Kristiansand, som har dei lågaste totale ratene, er det motsatte 
tilfelle. Der er tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt lågare enn i alle dei andre 
byane i alle næringsgrupper bortsett frå «Petroleumsnæring og bergverks-
drift». 

Elles kan ein sjå at mønsteret innanfor kvar einskild by fargast av kva 
næringar som er, og tradisjonelt har vore, sterke i den aktuelle byen. Stavanger 
har ikkje berre mange bedrifter tilknytt næringsgruppa «Petroleumsnæring 
og bergverksdrift», men bedriftene innanfor desse næringane i Stavanger er 
også langt meir tilbøyelege til å inngå SkatteFUNN-prosjekt enn tilsvarande 
bedrifter i andre byar. I Bergen, og til ein viss grad Tromsø, er tettleiken av 
SkatteFUNN-prosjekt høg innanfor næringsgruppa «Landbruk, havbruk og 
fiskeri», noko som hovudsakleg skuldast oppdrettsnæringa langs kysten. 
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Tabell 9. Talet på SkatteFUNN-prosjekt  per 1000 bedrifter. Fordelt på nærings-
grupper i norske storbyområde. 2011-2013. Kjelde: Dataanalyse basert på rådata 
frå SkatteFUNN og SSB tabell 07091.

Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Tromsø
Landbruk, 
havbruk og fiskeri

0,4 6,3 1,3 0,7 0,4 1,9

Petroleumsnæring 
og bergverksdrift

9,2 30,6 35,7 51,7 30,4 18,3

Industri 5,5 6,8 8,0 8,1 4,6 11,4
Handel 2,0 1,9 8,2 1,8 0,3 1,4
Teknisk og 
forretningsmessig 
tenesteyting

6,9 8,1 14,3 7,2 4,3 10,8

Annan 
tenesteyting 

0,3 0,5 0,4 0,4 0,1 0,8

Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Tromsø
Landbruk, 
havbruk og fiskeri

0,4 6,3 1,3 0,7 0,4 1,9

Petroleumsnæring 
og bergverksdrift

9,2 30,6 35,7 51,7 30,4 18,3

Industri 5,5 6,8 8,0 8,1 4,6 11,4
Handel 2,0 1,9 8,2 1,8 0,3 1,4
Teknisk og 
forretningsmessig 
tenesteyting

6,9 8,1 14,3 7,2 4,3 10,8

Annan 
tenesteyting 

0,3 0,5 0,4 0,4 0,1 0,8

Vidare er det vel ikkje nokon stor overrasking at Trondheim har høg tettleik  
av SkatteFUNN-prosjekt  innanfor «Teknisk og forretningsmessig teneste- 
yting», gitt byens historie som eit sentrum for forsking og utdanning innanfor 
tekniske og naturvitskaplege fag. Meir oppsiktsvekkande er gjerne den byens 
tettleik av SkatteFUNN-prosjekt innanfor næringsgruppa «Handel», som er 
betydeleg høgare enn i samtlige av dei andre byområda. Til dømes er tettleik-
en om lag fire gonger høgare enn i den gamle «kremmarbyen» Bergen. 

Når det gjeld Tromsø har eg alt nemnd metodiske problemstillingar som 
forstyrrar verdiane for denne byen. Det er likevel verdt å merke seg byens tet-
tleik av SkatteFUNN-prosjekt innanfor næringsgruppa «Industri», som er 
merknadsverdig betre enn i dei andre byområda. 

SkatteFUNN-samarbeid mellom bedrifter og FoU-institusjonar
Alle desse storbyane er universitetsbyar, og husar i tillegg størsteparten av 
Noregs forskingsinstitusjonar elles. Det er derfor av interesse å sjå på korleis 
storbyområda varierer med omsyn til omfanget av SkatteFUNN-prosjekt som 
inneber samarbeid med eksterne FoU-institusjonar. Dette er framstilt i  tabell 
10. 

Byane som peikar seg ut er Tromsø, der heile 50 % av SkatteFUNN- 
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prosjekta skjer i samarbeid med eksterne FoU-institusjonar, og Oslo der berre 
22 % involverer slike samarbeid. Men også her bør ein ha i mente skilnadane i 
kriteria for omlandskommunane som eg nemnde over, og som truleg påverkar 
Oslo og Tromsø spesielt. Ser ein vekk frå desse to «ekstreme» observasjonane 
er det vel som venta at andelen prosjekt med eksterne samarbeid er relativt 
stor i Trondheim. Noko overraskande er det gjerne at andelen prosjekt med 
eksterne samarbeid er lågare i Bergen enn i Stavanger og Kristiansand, der 
forskingsmiljøa er yngre og mindre utvikla. I neste avsnitt vil eg presentere 
data som tyder på at dette hovudsakleg er eit resultat av at næringslivet i desse 
byane inngår relativt mange prosjekt med FoU-institusjonar i andre delar av 
landet, og ikkje at SkatteFUNN-samarbeidet er spesielt sterkt internt i desse 
storbyområda. 

Tabell 10. SkatteFUNN-prosjekt i storbyområder i samarbeid med eksterne FoU-
institusjonar. Kjelde: Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN.

Storbyområde SkatteFUNN-prosjekt i samarbeid med 
eksterne FoU-institusjonar

Tromsø (N= 101) 50 %

Trondheim (N=476) 37 %

Stavanger (N= 340) 31 %

Kristiansand (N= 118) 31 %

Bergen (N= 444) 27 %

Oslo (N= 1825) 22 %

Storbyområdas «import», «eksport» og «sjølvforsyningsgrad» av Skat-
teFUNN-prosjekt
Det lar seg ikkje gjere å lese ut frå tabell 10 i avsnittet over kor i Noreg (eller 
utlandet) FoU-institusjonane som bedriftene i dei einskilde byane samarbeid-
er med er plassert. Det er ikkje slik at alle SkatteFUNN-bedriftene i Tromsø, 
Bergen eller Trondheim samarbeidar med FoU-institusjonar i eigen by. 

For å gjere ein analyse av kor næringslivsretta forskingsmiljøa i dei for-
skjellige storbyområda er, og kor godt dei korresponderer med byanes 
næringsstruktur har eg fått tilgang på eit datasett med informasjon om kva 
FoU- institusjonar kvar einskild av SkatteFUNN-prosjekta skjer i samarbeid 
med.  Framstillinga er også basert på ein fylkesfordeling, sidan datasettet 
berre er koda for fylke, og ikkje kommunar. Eg konsentrerer meg likevel om 
storbyfylka Oslo/Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag, Rogaland, Vest- Agder 
og Troms. Resten av landet samlar eg i kategorien «Norge elles». 

Resultatet av denne analysen er framstilt i tabell 11. Tabellen svarar på  
følgjande spørsmål:

• Korleis er storbyfylkas «sjølvforsyningsgrad» med omsyn til å produsere 
FoU-tenester for eigne bedrifters SkatteFUNN-prosjekt?
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• I kva grad er norske storbyfylke avhengige av å kjøpe inn FoU-tenest-
er frå andre delar av landet i forbindelse med eigne bedrifters Skatte-
FUNN-prosjekt? 

• I kva grad produserer FoU-institusjonane i norske storbyfylke tenestar 
for SkatteFUNN-prosjekt i andre delar av landet? 

• 
Tabell 11. SkatteFUNN-prosjekt fordelt på bedriftenes og FoU-institusjonanes geo-
grafi. 2011-2013. Kjelde: Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN.

SkatteFUNN- 
prosjekt internt 
i fylka

(% av 
SkatteFUNN- 
prosjekta i 
regionen) 

SkatteFUNN- 
prosjekt kjøpt 
inn frå andre 
fylke (import)

(% av 
SkatteFUNN- 
prosjekta i 
regionen)

SkatteFUNN- 
prosjekt utført 
for bedrifter 
i andre fylke 
(eksport)

Fylkas 
handelsbalanse 
av 
SkatteFUNN- 
prosjekt 

Oslo/ Akershus 214 (53%) 191 (47 %) 336 145
Hordaland 63 (36 %) 113 (64 %) 83 -30
Sør-Trøndelag 138 (71 %) 56 (29 %) 415 359
Rogaland 76 (40 %) 116 (60 %) 28 -88
Vest Agder 7 (17 %) 34 (83 %) 12 -22
Troms 39 (51 %) 38 (49 %) 59 21
Noreg elles 211 (30 %) 499 (70 %) 105 -394
Til saman 748 1047 1038 -91

 1 Den totale handelsbalansen i landet er negativ fordi det er nokon bedrifter som 
samarbeidar med FoU-institusjonar i utlandet.

Betydinga av Sør-Trøndelag som eit sentrum for FoU i Noreg går ganske 
tydeleg fram av denne framstillinga, Med omsyn til storbyfylkas «sjølv- 
bergingsgrad» av FoU-tenester i forbindelse med SkatteFUNN-prosjekt er det 
ingen som er i nærleiken av Sør-Trøndelag, der heile 71 % av bedriftene bedrif-
tene samarbeidar med FoU-institusjonar i eige fylke. I tillegg har det i denne 
perioden blitt inngått 415 SkatteFUNN-prosjekt i samarbeid mellom FoU-
institusjonar i Sør-Trøndelag og bedrifter andre plassar i landet, medan 56 
prosjekt er blitt inngått i samarbeid mellom bedrifter plassert i Sør-Trøndelag 
og FoU-institusjonar i andre delar av Noreg. Det vil seie at Sør-Trøndelag kan 
vise til ein positiv «handelsbalanse» på 359 SkatteFUNN-prosjekt, noko som 
er langt meir enn alle andre storbyfylka. Også i fylka Oslo/Akershus og Troms 
er sjølvbergingsgraden relativt sterk. I begge områda blir om lag halvparten 
av bedriftenes FoU-samarbeid inngått med FoU-institusjonar internt i eigne 
fylke. Desse områda har også positiv handelsbalanse med FoU tenester, om 
enn i mykje mindre grad enn Sør Trøndelag. 

I fylka Hordaland, Rogaland og Vest Agder er næringslivet i noko større 
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grad avhengig av å inngå samarbeid med FoU-institusjonar utanfrå eige fylke. 
Desse fylka har høvesvis 36, 40 og 17 % sjølvforsyningsgrad av SkatteFUNN-
prosjekt. Talet på SkatteFUNN-samarbeid som skjer mellom bedriftene i 
desse fylka og FoU-institusjonar i andre fylke er også høgare enn talet på sa-
marbeid FoU-institusjonane i fylka har med bedrifter utanfrå. Fylka har såleis 
negativ handelsbalanse av SkatteFUNN-prosjekt. 

Det same gjeld for «Noreg elles», som omfattar alle dei andre fylka. Av Skatte- 
FUNN-prosjekta som omfattar samarbeid med eksterne FoU-institusjonar skjer 
70 % av prosjekta inngått av bedrifter i desse områda i samarbeid med FoU-
institusjonar i eit av storbyfylka. Omvendt er det få prosjekt som blir inngått i 
samarbeid mellom FoU-institusjonar i «Noreg elles» og bedrifter i storbyfylka.

SkatteFUNN i eit regionalt perspektiv
Den følgjande framstillinga syner ei samanlikning av SkatteFUNN-ordningas 
omfang i eit utval næringsregionar i Noreg. Regioninndelinga er henta frå mi 
masteroppgåve med tittelen «Entreprenørskap og regional utvikling i Nord-
hordland» (Haugen 2014), der eg nytta desse regionane som samanliknings-
grunnlag for regionen Nordhordland. 

Regionane kan delast inn i tre hovudkategoriar:
• Kystnære næringsregionar i Hordaland: Nordhordland, Sunnhordland, 

Hordaland Vest.
• Storbynære næringsregionar i Noreg: Orkdal, Jæren, Fosen
• Sterke næring og industriregionar i Noreg: Kongsberg, Grenland og 

Ålesund. 

Også den følgjande framstillinga er konsentrert om ei samanlikning av Nor-
dhordland med dei andre regionane. Spesielt gjeld dette i analysen av Skatte-
FUNN-prosjektas fordeling på næringsgrupper (tabell 13 og 14). Dette blir 
veldig detaljert og uoversiktleg med alle ni regionane inkludert. Av omsyn til 
lesbarheita har eg derfor vald å konsentrere denne framstillinga om regionane 
Nordhordland, Sunnhordland og Hordaland Vest samt landet som heilskap. 

Omfanget av SkatteFUNN-prosjekt- Regionale variasjonar
Tabell 12 viser korleis dei utvalde næringsregionane varierer med omsyn til 
SkatteFUNN-prosjekt, både i absolutt og relativ forstand. Dei tre regionane 
med flest SkatteFUNN-registreringar er Ålesund, Grenland og Sunnhord-
land, medan Fosen, Orkdal og Nordhordland er dei tre regionane med færrast 
registreringar i absolutt forstand. 

Ålesund og Sunnhordland er også dei to regionane som har høgst tettleik 
av SkatteFUNN-prosjekt blant sine bedrifter, medan Kongsberg kjem ut som 
nummer tre. I botn av rangeringa av tettleik finn me dei same regionane som 
i absolutt forstand har færrast SkatteFUNN-prosjekt, nemlig Fosen, Orkdal 
og Nordhordland.  
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Tabell 12. Talet på skattefunnprosjekt fordelt på utvalde næringsregionar. 2011-
2013. Kjelde: Dataanalyse basert på rådata frå SkatteFUNN og SSB tabell 07091.

Regioner SkatteFUNN-prosjekts 
2011-2013

SkatteFUNN-prosjekt per 1000 
bedrifter (Rangering)

Ålesund 154 7,8 (1)

Grenland 108 3,4 (5)

Sunnhordland 70 4,0 (2)

Jæren 57 3,0 (6)
Hordaland Vest 46 3,7 (4)

Kongsberg 41 3,8 (3)

Fosen 23 2,5 (7)

Orkdal 19 2,2 (8)

Nordhordland 15 1,6 (9)

Som i landet som heilskap, (avsnitt 3.1) er også tendensen i desse regionane 
at dei små bedriftene utgjer størsteparten av skatteFUNN-prosjekta i absolutt 
forstand, medan tettleiken av prosjekt er høgare blant dei større bedriftene. 
Det er likevel ikkje slik at skilnadane regionane imellom kan forklarast med 
at bedriftspopulasjonane har ulik samansetjing med omsyn til storleik. I re-
gionar der den totale SkatteFUNN-tettleiken er høg, som i Sunnhordland og 
Ålesund, er den det innanfor alle storleiksgruppene av bedrifter. Medan tett- 
leiken er låg innanfor alle storleiksgrupper av bedrifter i regionar der den  
totale tettleiken er låg, som i Nordhordland, Orkdal og Fosen.  

Som me har sett over (avsnitt 3.1) omfattar SkatteFUNN-ordninga både 
prosjekt der bedriftene sjølve står bak FoU-arbeidet, og prosjekt der desse 
tenestene er kjøpt inn frå eksterne FoU-institusjonar. No er det ikkje nødven-
digvis eit mål at denne andelen skal vere så høg som mogleg, men det er rime-
leg å vente at prosjektas «innovasjonsgrad» til ein viss grad vil vere påverka av 
om dei involverer eksterne forskarar eller ikkje. Blant mange av desse region-
ane er det totale omfanget av SkatteFUNN-prosjekt for lite til at det gir særlig 
meining å gjere ein prosentvis samanlikning regionane imellom. Det er likevel 
verdt å nemne at over halvparten av Sunnhordlands 70 SkatteFUNN-prosjekt 
i perioden 2011-2013 involverte samarbeid med eksterne FoU-institusjonar. 
Til samanlikning var det berre to av i alt 15 prosjekt i Nordhordland som in-
volverte FoU-samarbeid mellom bedrifta og ein ekstern FoU-institusjon. 

SkatteFUNN-prosjekt fordelt på næringsgrupper i Hordalands kystregionar
Når det gjeld regionale variasjonar av SkatteFUNN-prosjektas fordeling in-
nanfor næringsgruppene har eg som nemnd vald å konsentrere denne fram-
stillinga om dei tre kystnære næringsregionane i Hordaland. Sett under eit 
utmerka Sunnhordaland seg som den sterkaste SkatteFUNN- regionen blant 
desse med fire prosjekt per 1000 bedrift, medan Hordaland Vest låg nesten 
like høgt med sine 3,7. I Nordhordland var tettleiken noko lågare med 1,6 
SkatteFUNN-prosjekt per 1000 bedrift. 
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Vender me merksemda mot variasjonane innanfor kvar einskild næring 
(tabell 13) ser me at det hovudsakleg er innanfor næringsgruppene  «Land-
bruk, havbruk og fiskeri» og  «Industri» at Sunnhordland og Hordaland Vest 
har betydeleg høgare tettleik av prosjekt enn Nordhordland. Hordaland Vest 
har også ein svært høg tettleik av prosjekt innanfor petroleumsnæringa, men 
dette er igjen sterkt påverka av at talet på bedrifter innanfor denne nærings-
gruppa er svært lågt, slik at nokre få prosjekt utløyser ein svært høg tettleik. 
I tillegg har Hordaland Vest ein noko høgare tettleik av prosjekt innanfor 
«Handel» enn dei to andre regionane. Innanfor næringsgruppa «Teknisk og 
forretningsmessig tenesteyting» har Nordhordland høgare tettleik av prosjekt 
enn Sunnhordland, og ligg om lag på nivå med Hordaland Vest. 

Tabell 13. SkatteFUNN-prosjekt per 1000 bedrift fordelt på næringsgrupper. 
Kystnære næringsregionar i Hordland. 2011-2013. Kjelde: Dataanalyse basert på 
rådata frå SkatteFUNN og SSB tabell 07091.

Nordhordland Sunnhordland Hordaland Vest

Landbruk, havbruk og fiskeri 0,4 6,2 8,4
Petroleumsnæring og 
bergverksdrift

0,0 0,0 16,7

Industri 2,2 7,0 4,3
Handel 0,6 0,6 2,4

Teknisk og forretningsmessig 
tenesteyting

5,1 4,4 5,3

Annan tenesteyting 0,0 0,4 0,4
Til saman 1,6 4,0 3,6

Kor gamle er SkatteFUNN-bedriftene? 
Med  unntak av at prosentsatsen for støtte er noko ulik for bedrifter av ulik 
storleik (Små og mellomstore bedrifter kan få inntil 20 % av budsjetterte 
FoU-kostnadar dekka, medan større bedrifter kan få inntil 18 %) er Skatte-
FUNN-ordninga nøytral med omsyn til eigenskapar ved bedriftene. Det er 
kor vidt prosjekta møtet kriteria for ordninga som avgjer om støtta blir gitt, og 
ikkje bedriftenes geografiske plassering, næring eller alder.

Indirekte ligg det likevel ei viss målretting mot unge bedrifter i praksisen 
med såkalla «negativ skattlegging». Dette medfører at bedrifter som ikkje har 
overskot (og derfor ikkje betalar skatt) får utbetalt ein støttesum som tilsva-
rar 18 eller 20 % (avhengig av størrelsen på bedrifta) av budsjetterte FoU-
kostnadar, i staden for å få dei same summane i skattefrådrag, slik praksisen 
er for bedrifter som går med overskot. At bedrifter ikkje går i overskot skjer 
naturlegvis også blant godt etablerte bedrifter, men det er ein kjennsgjern-
ing at det for unge bedrifter er krevjande å komme seg heilberga igjennom 
«dødens dal», som denne fasen i bedrifters utviklingsløp ofte blir kalla.  



113

Spesielt gjeld dette unge bedrifter innanfor FoU-intensive næringar sidan 
desse gjerne må gjennomføre betydelege investeringar før ein i det heile tatt 
kan begynne å omsetje varene eller tenestene ein produserer. Derfor er det 
av interesse å sjå på alderen til bedriftene som set i verk SkatteFUNN-pros-
jekt, for å få eit inntrykk av kor vidt ordninga støttar vel etablerte eller unge 
bedrifter. Dette er framstilt i figur 6.

I alle regionane er det ein klar tendens til at det er bedrifter som var el-
dre enn fem år då dei sette i verk SkatteFUNN-prosjektet som stod bak 
størsteparten av SkatteFUNN-prosjekta i regionane i perioden 2011-2012. 
Her ville det naturlegvis vore interessant å sjå på kor vidt dei unge bedriftene 
er underrepresentert i forhold til kor mykje dei utgjer av den totale bedrift-
spopulasjonen. Dette er dessverre ikkje mogleg på grunn av at det ikkje fins of-
fentleg tilgjengeleg statistikk som syner kor stor del dei unge bedriftene utgjer 
av bedriftspopulasjonane i norske kommunar. 

Figur 6. Alderen på bedriftene med SkatteFUNN-prosjekt. Kjelde: Dataanalyse 
basert på rådata frå SkatteFUNN.

I mi masteroppgåve (Haugen 2014) gjorde eg likevel ein analyse av unge føre-
tak i desse regionane. I statistikken skil føretak seg frå bedrifter ved at føre-
taket omfattar juridiske einingar, medan bedrifter omfattar fysiske einingar. 
Føretak som er oppdelt i fleire avdelingar som er geografisk spreidd vil derfor 
omfatte fleire bedrifter i statistikken. Den totale populasjonen av bedrifter 
på nasjonalt nivå, og i dei fleste kommunar, er derfor også noko større enn 
den totale populasjonen av føretak. Analysen i masteroppgåva omfatta også 
eit anna tidsrom enn her. Trass i at dei to datasetta ikkje korresponderer er 
det likevel verdt å nemne at føretakspopulasjonane i desse regionane viste seg 
å vere dominert av føretak etablert i den føregåande femårsperioden. Sidan 
alle føretak omfattar (minst ei) bedrift er det grunn til å tru at dette også er 
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bedriftene. Det er kor vidt prosjekta mø tet kriteria for ordninga som avgjer om stø tta blir gitt, og 
ikkje bedriftenes geografiske plassering, næ ring eller alder. 

Indirekte ligg det likevel ei viss målretting mot unge bedrifter i praksisen med såkalla «negativ 
skattlegging».  Dette medfø rer at bedrifter som ikkje har overskot (og derfor ikkje betalar skatt) får 
utbetalt ein stø ttesum som tilsvarar 18 eller 20 %  (avhengig av stø rrelsen på bedrifta) av budsjetterte 
FoU-kostnadar, i staden for å få dei same summane i skattefrådrag, slik praksisen er for bedrifter som 
går med overskot. A t bedrifter ikkje går i overskot skjer naturlegvis også blant godt etablerte 
bedrifter, men det er ein kjennsgjerning at det for unge bedrifter er krevjande å komme seg 
heilberga igjennom «dø dens dal», som denne fasen i bedrifters utviklingslø p ofte blir kalla. Spesielt 
gjeld dette unge bedrifter innanfor FoU-intensive næ ringar sidan desse gjerne må gjennomfø re 
betydelege investeringar fø r ein i det heile tatt kan begynne å omsetje varene eller tenestene ein 
produserer. Derfor er det av interesse å sjå på alderen til bedriftene som set i verk SkatteFUN N - 
prosjekt, for å få eit inntrykk av kor vidt ordninga stø ttar vel etablerte eller unge bedrifter. Dette er 
framstilt i figur 6 . 

I alle regionane er det ein klar tendens til at det er bedrifter som var eldre enn fem år då dei sette i 
verk SkatteFUN N -prosjektet som stod bak stø rsteparten av SkatteFUN N - prosjekta i regionane i 
perioden 2011-2012. H er ville det naturlegvis vore interessant å sjå på kor vidt dei unge bedriftene er 
underrepresentert i forhold til kor mykje dei utgjer av den totale bedriftspopulasjonen. Dette er 
dessverre ikkje mogleg på grunn av at det ikkje fins offentleg tilgjengeleg statistikk som syner kor stor 
del dei unge bedriftene utgjer av bedriftspopulasjonane i norske kommunar.  
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tilfellet for bedriftspopulasjonen. I så fall tyder framstillinga i figur 6 på at 
dei unge bedriftene er kraftig underrepresentert når det gjeld å setje i verk 
SkatteFUNN-prosjekt. 

Det kan vere fleire årsakar til denne (eventuelle) underrepresentasjonen 
blant unge bedrifter. Ein kan til dømes tenkje seg at meir etablerte aktørar i 
næringslivet har større administrativ kapasitet enn ferske entreprenørar til å få 
oversikt over dei støtteordningane som står til deira rådvelde. Meir truleg trur 
eg likevel det er at bedriftenes næringar igjen spelar ei viktig rolle. Nokre av 
næringane der tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt er høg, som «Petroleums- 
næring og bergverkdrift» og «Industri» er modne næringar der utskiftinga av 
bedriftene innanfor næringa er liten. På den eine sida blir det etablert få nye 
bedrifter innanfor næringa sidan barrierane mot etablering av nye føretak, i 
form av krav til kapital og kunnskap, oftast er ganske høge. På den andre sida 
blir få av dei eksisterande bedriftene lagt ned, nettopp på grunn av at desse 
har akkumulert den kapitalen og kunnskapen som krevs for å overleve. Det 
er derfor grunn til å tru at det er relativt få av dei unge bedriftene som driv  
innanfor desse næringsgruppene. Derimot er utskiftinga av bedriftene innan-
for næringsgruppene «Handel» og «Annan tenesteyting», der tettleiken av  
SkatteFUNN-prosjekt generelt er låg, truleg langt større. Dermed er det rime-
leg å venta at bedrifter innanfor desse næringsgruppene utgjer ein stor del 
av dei unge bedriftene i regionane. Tettleiken av SkatteFUNN-prosjekt blant 
unge bedrifter blir som ein konsekvens låg

Oppsummering
Noreg har ein klar ambisjon og utfordring om å auke omfanget av innovasjon- 
ar og gjennom dette betre økonomien.  Skattefunnsordninga som blei etablert 
i 2002 er eit døme på finansielt virkemiddel som nettopp skal stimulere til 
dette. Fleire evalueringar har seinare vist at ordninga har positiv e�ekt, men 
først og fremst i høve til inkrementelle prosessar og produktløysingar enn 
meir radikale innovasjonar. 

I denne studien har me spesielt analysert geografien i det som gjeld bruken 
av ordninga gjennom absolutte tal, og ikkje minst relatert til storleiken på 
regionen målt i talet på verksemder. Tala viser korleis Skattefunn har størst 
oppslutning i Trøndelag med Trondheim, kor ein finn Noregs største tekno-
logiske universitetsmiljø, NTNU. Lågast oppslutning finn ein i næringslivet 
på Austlandet utanom hovudstadsområdet Oslo/Akershus. FoU-intensiteten 
er høgast blant føretak innan teknisk og forretningsmessig tenesteyting og 
industri. Ser ein nærare på industrien, er delen som nyttar ordninga særlig 
høg blant verksemdene i petroleums- og bergverkssektoren. Generelt er det 
og meir vanleg at innovasjonane skjer internt i verksemda utan å involvere  
eksterne FoU-miljø enn det motsette. Dei minste verksemdene målt etter  
talet på tilsette har færre brukarar av ordninga. Storleik i seg sjølv er, uavheng-
ig av næring, ein faktor som aukar interessa for å ha eit Skattefunnprosjekt, 
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noko som har samanheng med at større verksemder har betre handlingsrom 
både til å utforme søknader og til å drifte slike prosjekt. 

Tala viser og at dei fleste Skattefunnprosjekt blir leia av menn. Relativt sett 
er bedrifter i storbyområde langt flinkare til å nytte seg av denne ordninga 
enn det ein finn i mindre byar og i distrikta. Verksemdene i sentrale strok 
er samtidig i større grad sjølvhjelpne i sine innovasjonsprosjekt samanlikna 
med dei i andre lokalitetar. Dei sistnemnte engasjerer oftare eksterne forsk-
ingsmiljø i sine prosjekt. Den høge tettleiken av Skattefunnprosjekt i storby-
område skuldast både at desse områda husar størsteparten av verksemdene i 
dei mest FoU-intensive næringane, men også at desse næringane i større grad 
enn andre næringar ser ut til å la seg påverke av å vere sentralt plassert.  Blant 
storbyane finn ein at i Tromsø har heile 50 % av Skattefunnprosjekta eksterne 
FoU-institusjonar involvert, mens den tilsvarande delen for Oslo er berre på 
22 %. Det er dessutan lågare delar med eksternt samarbeid i Bergen trass i 
sitt universitetsmiljø, enn kva som gjeld for Stavanger og Kristiansand der 
forskingsmiljøa er yngre.  Innan Hordaland utmerka Sunnhordland seg som 
den sterkaste Skattefunn-regionen, som er godt høgare enn nivået i Nord-
hordland. Entreprenørskapskartet (Haugen 2014) og tilsvarande fordeling 
av Skattefunn er dermed nokså samanfallande. Generelt er det og slik at dei 
yngre bedriftene har ein noko lågare tettleik av Skattefunn enn eldre føretak. 
Tala viser alt i alt vesentlege skilnader mellom regionar når det gjeld oppslut-
ning om ordninga.  

Med den tida me no er inne i med store utfordringar, spesielt innan pe-
troleumsrelaterte næringar ikkje minst på Vestlandet, vil det kunne bli meir 
fokus på innovasjonar og finansielle kjelder som stør slike prosjekt. 

Vedlegg

Næringsinndelinga i dokumentet
Nemningar i figur Nemningane omfattar (NACE kode)
Landbruk, havbruk 
og fiske

01-03: Jordbruk, skogbruk og fiske

Petroleumsnæring og 
bergverksdrift

05-09: Bergverksdrift og utvinning

Industri 10-33: «Industri», 35-43: «Elektrisitet, gass, damp og 
varmtvannsforsyning,» «Elektrisitet og vannforsyning, 
avløps og renovasjonsvirksomhet», «Bygge og 
anleggsvirksomhet»

Handel 45-47: «Varehandel, reparasjon av motorvogner», 49-
53: «Transport og lagring», 55-56: «Overnatting og 
servicevirksomhet». 

Teknisk og 
forretningsmessig 
tenesteyting

58-75: «Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting», 77-
82: «Forretningsmessig tjenesteyting»

Annan tenesteyting 84-88: «Undervisning», «Helse og sosialtjenester», 
«Uoppgitt»
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Regionanes samansetjing
Nordhordland: Lindås, Meland, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Radøy og 
Gulen

Sunnhordland: Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Tysnes, Etne, Austevoll, 
Kvinnherad

Hordaland Vest: Fjell, Øygarden, Sund og Askøy

Kongsberg: Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal

Ålesund: Ålesund, Skodje, Haram, Ørskog, Stordal, Sykkylven, Sula, Giske 

Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal og Nome

Fosen: Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik

Orkdal: Orkdal, Rennebu, Meldal, Snillfjord, Agdenes og Skaun. 

Jæren: Hå, Klepp, Time, Gjesdal og Bjerkreim
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Att kommunernas roll i den regionala utvecklingen är viktig och samtidigt inte 
tydligt definierad, skapar olika förväntningar och olika vägval i kommunernas 
prioriteringar och strategier för sin utvecklingspolitik. Denna rapport syftar till 
att bidra med ett forskningsperspektiv på denna fråga om regional utveckling 
och regional utvecklingspolitik med fokus på den lokala nivån och betydelsen  
av samverkan mellan kommunen och de lokala företagen. 

De empiriska studierna som presenteras handlar om lokala strategier och  
insatser med syfte att utveckla orter och lokala miljöer till att bli mer dynamiska, 
attraktiva och robusta avseende näringslivsutveckling, arbetsliv och välfärd.  
De geografiska sammanhangen för studierna är industriregioner utanför de 
dominerande storstadsregionerna i Sverige och Norge och orter som är  
lokaliseringar för stora industriföretag.
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