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Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling
– exemplet Mjölby

Denna rapport beskriver hur samverkan mellan stora företag och kommunen sker. Exemplet är 
från Mjölby kommun. I fokus för diskussionen är ekonomisk hållbarhet. Rapporten illustrerar 
hur samverkan mellan samhällssektorer sker och hur detta bidrar till lokal resursmobilisering. 
Rapportens perspektiv innebär också att det uppmärksammas hur samverkan växer fram ur 
specifika lokala förutsättningar. Det som är utmärkande för Mjölby är att – trots att detta 
är en liten kommun – man har en flerkärnig ortsstruktur och ett diversifierat näringsliv. 
Detta påverkar hur samverkan utvecklas och att betyder att kommunen behöver fördela sin 
uppmärksamhet mellan flera aktörer, sektorer och orter. Diversifiering är en faktor som ställer 
specifika krav på samverkan från kommunens sida samtidigt som detta också minskar den 
lokala sårbarheten för ekonomisk strukturomvandling.
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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva forskning av hög kommunstrategisk relevans. Vi arbetar med att åter-
föra nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa möten mellan 
kommunföreträdare och forskare. Vår målsättning är att utgöra ett nationellt 
kraftcentrum för strategisk kommunforskning, och att samtidigt fungera som 
en vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete.

I den här rapporten har Brita Hermelin och Kristina Westermark under-
sökt strategier och insatser för lokal ekonomisk utveckling som utvecklas i 
samarbete mellan kommuner och stora företag. Den studie som rapporten ut-
går ifrån är genomförd i Mjölby kommun. Samtidigt ingår studien i ett större 
sammanhang; i ett projekt - Små kommuner och stora företag – finansierat av 
Vetenskapsrådet. Inom det projektet och i samarbete med forskarkollegor vid 
Universitetet i Bergen och Stockholms Universitet studeras insatser för lokal 
ekonomisk utveckling i flera kommuner i Sverige, Norge och Storbritannien.
Studien i Mjölby visar att lokala specifika förhållandens spelar stor roll för 
hur samverkan uppstår. Dessa handlar om Mjölby kommuns flerkärnighet 
med flera tätorter och kommunens diversifierade näringsliv och sammansätt-
ning med stora och små företag. Vidare spelar den goda tillgången till trans-
portinfrastruktur en stor roll. Genom den här rapporten vill vi stimulera ett 
offentligt samtal om vad en kommun kan och bör göra för att främja lokal 
ekonomisk utveckling. I en tid när kapital och företag är ytterst lättrörliga, är 
en sådan diskussion av största vikt.

Josefina Syssner
Föreståndare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Denna skrift är en delrapport inom ett forskningsprojekt som har titeln ”Små 
kommuner och stora företag – betydelsen av kommunala strategier för regio-
nal ekonomisk hållbarhet”. Inom projektet genomförs fallstudier i Sverige, 
Norge och England. Här presenteras ett av dessa fall, nämligen Mjölby kom-
mun i Östergötlands län. Det empiriska underlaget för rapporten består av 
olika dokument framställda genom kommunen, artiklar från media, statis-
tiska källor samt 18 intervjuer med politiker, tjänstemän och representanter 
för företagen i Mjölby. Följande forskningsfråga har formulerats: Hur sker 
interaktion och samarbeten mellan kommunen och företag för resursutveck-
ling som bidrar till lokal ekonomisk hållbarhet? 

Mjölby kommun tillhör Östergötlands län och har knappt 26 500 invå-
nare år 2014. Sett till den storleksmässiga positionen bland alla Sveriges 290 
kommuner är Mjölby nummer 94 med ett befolkningsantal under medel 
(som är drygt 33 000 år 2013) och över medianen (som är drygt 15 000 år 
2013). Från 1970 till 2014 har befolkningen i Mjölby ökat med 1 855 per-
soner. Befolkningsutvecklingen har varit ojämn över perioden och framförallt 
1990-talets senare hälft innebar påtaglig befolkningsminskning. De negativa 
befolkningstalen innebar en period med sämre framtidstro. Sedan 2006 har 
tillväxten varit sammanhängande och stabil och det är något som bidragit till 
stärkt självbild.

Antalet sysselsatta i Mjölby (förvärvsarbetande dagbefolkning) var år 2013 
knappt 12 000 personer. Nettoförändringen under mätperioden 1990 till 
2013 vad gäller förvärvsarbetande dagbefolkning i kommunen motsvarar en 
ökning med 271 sysselsatta (2 procent). I Mjölby finns det tre stora privata ar-
betsgivare och samtliga dessa är familjeägda företag. Toyota är den största med 
omkring 1 850 anställda. Här sker produktion av lagertruckar. Väderstad-
Verken är Mjölbys andra största privata arbetsgivare med säte i Väderstad. 
Här sker tillverkning av jordbruksmaskiner. Den tredje största privata arbets-
givaren i Mjölby efter Toyota och Väderstad-Verken är Runsvengruppen. Fa-
miljeföretaget Runsvengruppen har idag omkring 1 800 anställda. De som är 
anställda i bolagets detaljhandelsverksamhet – Runsvengruppen Aktiebolag 
– finns vid varuhusen ÖoB och är därmed utspridda över hela landet. Par-
tihandelsverksamheten inom koncernen har ökat till 230 sysselsatta år 2013 
och enligt de uppgifter vi har haft tillgång till, är denna sysselsättning koncen-
trerad till kontoret i Skänninge som är en tätort i Mjölby kommun.

Diskussionen i denna rapport om samverkan och interaktion mellan kom-
mun och stora företag är strukturerad efter tre teman; nätverk, ortsutveckling 
och utbildning. Med nätverk åsyftas kontakter och relationer som formellt 
eller informellt hanterar samarbeten mellan kommun och företag. Vårt andra 
tema; ortsutveckling innefattar mobilisering av resurser för fysisk infrastruk-
tur, transport och kommunikation, bostäder, mark och lokaler, samt för ut-
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veckling av anläggningar och service för fritid och nöjen. Hit hör även mer 
mjuka frågor om attraktivitet. Slutligen har vi valt att fokusera på utbildning. 
Inom utbildningstemat ingår kompetensutveckling som är en nyckelfaktor 
för utvecklingsmöjligheter; detta gäller både för företag och för individer. 

I rapportens slutsatser lyfter vi fram följande fyra faktorer som vi bedömer 
har stor inverkan på hur samverkan mellan företag och kommun sker i Mjölby 
kommun. 

1. Storföretagen i Mjölby har inte funnits här så länge och de är lokalise-
rade på olika orter.

2. Näringslivet i Mjölby har en stor mångfald.
3. Mjölby kommun ”går bra” med befolkningstillväxt och sysselsättnings-

tillväxt. 
4. Mjölby är tätt integrerat med det växande Linköping.

Mjölby kommun och de stora företagen har olika kontakter och som har in-
verkan på lokal utveckling. Samverkan sker dels för långsiktiga processer och 
inom utbildning och dels för tidsspecifika projekt som kan beröra lokala an-
läggningar och infrastruktur. Företagen stödjer den lokala tillgången till ser-
vice och fritidsaktiviteter för sina anställda genom sponsoraktiviteter. 
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Inledning
Denna skrift är en delrapport inom ett forskningsprojekt som har titeln ”Små 
kommuner och stora företag – betydelsen av kommunala strategier för regio-
nal ekonomisk hållbarhet”. Inom projektet genomförs fallstudier i Sverige, 
Norge och England. I denna rapport presenteras ett av dessa fall, nämligen 
Mjölby kommun i Östergötlands län. I en tidigare CKS-rapport (Hermelin 
och Edwardsson, 2014) har fallstudien i Finspångs kommun presenterats. I 
rapporten om Finspång finns även en bredare bakgrund om projektet. Delar 
av den bakgrundsbeskrivningen sammanfattas i denna rapport.

Ekonomisk hållbarhet och ekonomisk resiliens

Syftet med forskningsprojektet ”Små kommuner och stora företag” är att stu-
dera hur kommuner genomför aktiviteter och prioriteringar med betydelse för 
ekonomisk hållbarhet med fokus på hur detta sker i samarbete och interak-
tion med stora företag. Ekonomisk hållbarhet är ett begrepp som vuxit fram i 
samband med debatten om ett hållbart samhälle och är en dimension av håll-
barhetstriangelns tre hörn och som omfattar ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Den engelska titeln för forskningsprojektet som denna rapport är 
skriven inom innehåller formuleringen: regional economic resilience. Engel-
skans resilience har lite olika betydelser på svenska beroende på sitt samman-
hang och dessa omfattar motståndskraft, robusthet och elasticitet. Ekonomisk 
resiliens handlar inte om att bevara. Intresset är istället att förstå och analysera 
förmåga till omvandling, omorganisation och omstrukturering så att ekono-
misk dynamisk utveckling kan ske. Diskussioner om ekonomisk resiliens har 
ett tidsperspektiv (Simmie och Martin, 2010) och därför har vi i denna studie 
försökt att återge och diskutera utvecklingen över en tidsperiod. 

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

En av informanterna till denna studie uttrycker just detta förhållande ge-
nom att konstatera att det inte går att ”klistra fast” de stora företagen: ”Det 
som kommunen kan göra är att få de ”site-ansvariga” att känna att man inte 
kan få bättre förutsättningar någon annanstans” (intervju tjänsteman). Sett 
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tillbaka över de senaste decennierna har flera företag förvunnit från Mjölby 
samtidigt som nya företag har etablerats och företag har vuxit. Strukturom-
vandling och nedläggningar kan innebära att kompetent arbetskraft friställs 
och detta ger en möjlighet för nya och expanderande företag att rekrytera. 
Flera respondenter ger exempel på att detta sker kontinuerligt. Exempelvis 
beskrivs det att personer som Väderstad-Verken har varslat under en senare tid 
har kunnat få anställning på Toyota (Östgöta Correspondenten, 24 februari 
2015). Också friställda lokaler kan utgöra en resurs för nya och växande verk-
samheter och ett sådant exempel finns i Mjölby där kommunen köpte upp en 
fastighet vid en mer omfattande industrinedläggning och där man har utveck-
lat ett utbildningscentrum (intervju tjänsteman).

Modellen i figur 1 försöker illustrera forskningsprojektets övergripande 
perspektiv som handlar om hur plats, resurser och tid är sammanflätade. Över 
tid genereras och integreras olika resurser på en plats. Det är viktigt att betona 
att lokala resurser och processer på en plats också ingår i externa relationer 
och den relativa positionen av en plats i ett geografiskt sammanhang har av-
görande betydelse. För en mindre kommun har exempelvis närhet och kom-
munikationsmöjligheter till större städer och urbana centra stort inflytande på 
hur resurser kan mobiliseras och förstärkas lokalt. 

Stora företag i samhällsperspektiv

Forskningsprojektet ”Små kommuner och stora företag” riktar ett huvudin-
tresse mot de stora företagens roll. I Sverige år 2013 arbetade drygt 2,6 miljo-
ner personer på arbetsställen med 100 anställda eller fler. Detta motsvarar 62 
procent av alla sysselsatta i den offentliga och privata sektorn sammantaget. 
Branscher som domineras av offentlig sektor och som har stora andelar och 
antal sysselsatta på stora arbetsställen är främst vård och utbildning. I den pri-
vata sektorn är stora företag dominerande inom tillverkning och handel, och 

Figur 1. Perspektiv
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i något mindre grad inom transport och fastighetsbranschen.1 För det projekt 
som redovisas här riktas intresset mot privata arbetsgivare och samverkan mel-
lan privata företag och kommunen. 

I en kommun bidrar stora företag till ekonomisk hållbarhet på olika sätt; 
de är arbetsgivare, kunder till lokala och mindre företag och dess anställda är 
konsumenter av lokal service. Stora företag har många kontakter med kun-
der, underleverantörer och samarbetspartners. Det innebär många personliga 
besök till orterna där de är lokaliserade och det sker ett flöde av transporter 
av varor till och från dessa arbetsplatser. Detta skapar en lokal marknad för 
serviceföretag. Det kan vara för transporter och personresor samt för hotell 
och restaurang. Stora företag kan skapa avknoppningar som innebär att nya 
företag etableras. Från ett kunskapsperspektiv driver ofta större företag forsk-
ning och utveckling, vilket påverkar kunskapsprofilen lokalt. Stora företag är 
välkända och bidrar till att orten de är lokaliserade på blir uppmärksammad 
och känd för många, vilket kan spela stor roll för en mindre tätort. Med det 
stora företagets skalfördelar uppstår resurser för att verka som samhällsaktör i 
olika samarbeten och utrymme att agera i kommunen i sammanhang utanför 
de ”rent företagsmässiga”.

Även om företag i första hand är ekonomiska aktörer betyder det inte att 
de är oberoende av eller isolerade från vidare samhällsfrågor och samhällsan-
gelägenheter. Det råder komplexa samband och ömsesidiga beroenden mellan 
företag och samhället. I den här studien är intresset riktat mot hur företag 
är samhällsaktörer och interagerar med den offentliga sektorn och ”samhäl-
let”. Denna aspekt av företagen diskuteras inom en rad olika tematiker i lit-
teraturen och till dessa hör offentligt-privata nätverk och partnerskap, lokal 
filantropi (Glückler och Ries, 2012) och Corporate Social Responsibility (CSR) 
(Brown och Knudsen, 2015; Matten och Moon, 2008). CSR kan översättas 
till svenska som företags samhällsansvar och handlar om företagens etik, ex-
empelvis för sociala och ekologiska frågor. Det är viktigt att beakta hur företag 
och ”samhället” också har olika agendor och som är något som innebär att 
privat-offentliga interaktioner är komplexa och krävande (Davies, 2004; Sy-
rett och Bertotti, 2012). Detta relaterar bland annat till hur man ska hantera 
balansen mellan hållbarhetstriangelns hörn; ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. På kort eller lång sikt kan dessa olika mål av hållbarhet vara ut-
manande att förena. Mjölby kommun formulerar sin vision om ekonomisk 
hållbarhet på sin hemsida enligt följande,

”Mjölby kommun vill att kommunen ska växa och att fler företag ska eta-
blera sig. Det kräver att vi ger nya invånare och företagare goda förutsättning-
ar, till exempel genom att det finns kvalificerad arbetskraft, god infrastruktur, 
bra skolor och ett stabilt politiskt system. Utvecklingen får dock inte ske på 
bekostnad av någon av de två andra dimensionerna — social hållbarhet och 

1  Om inte annat anges är Statistiska Centralbyråns (SCB) databaser källa till statistiska 
uppgifter i denna rapport. Denna statistik är tillgänglig via www.scb.se
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ekologisk hållbarhet” (Mjölby kommun, hemsida: Ekonomisk hållbarhet, 8 
Juni 2015).

Flera av de förutsättningar som kommunen lyfter fram för att uppnå eko-
nomisk hållbarhet – kvalificerad arbetskraft, god infrastruktur och bra skolor 
– kommer att diskuteras mer i detalj i denna rapport.

Kommuners tillväxtpolitik

Även om det i Sverige sedan mitten av 1990-talet skett en kontinuerlig decen-
tralisering av tillväxtpolitiken till regioner och kommuner har den nationella 
nivån (och i stor utsträckning nära integrerat med EU) alltjämt en huvud-
roll och det är staten som definierar mycket av ramarna för detta område 
(Tillväxtanalys, 2011). I utvecklingspolitiken betonas betydelsen av att beakta 
specifika lokala och regionala förhållanden och förutsättningar och därmed 
betraktas den lokala aktören med lokal kännedom som bäst lämpad att iden-
tifiera och utveckla relevanta insatser. Det som kan benämnas kommuners 
tillväxtpolitik är sålunda för kommunerna ett jämförelsevis sent utvecklat 
område och som i hög grad utvecklats inom kommunernas strategiska pla-
neringsinsatser. Strategisk planering kan ställas i kontrast till fysisk planering. 
Om fysisk planering associeras till reglering och formella ramar kan strategisk 
planering karakteriseras som process och ”rörlighet” (Albrecht, 2010). 

Boverket och Tillväxtverket gemensamma uppdrag att utveckla program-
met ”Samhällsplanering för näringslivsutveckling” för åren 2013-2015 är ett 
exempel på statens uppmaningar till kommunerna att verka för tillväxt. Mer 
specifikt har detta program fokus på att stödja en utveckling som innebär att 
strategiskt integrera mål om tillväxt också i den fysiska planeringen. I infor-
mationsmaterial 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 planeringsproces-
sen (Tillväxtverket och Boverket, 2014). Flera av dessa aspekter är centrala 
teman längre fram i denna rapport då den empiriska studien från Mjölby 
presenteras. 

Från det kommunala perspektivet är hög sysselsättning hos den lokala 
befolkningen ett centralt mål, men anställningar behöver inte nödvändigtvis 
vara inom kommunens gränser. Kommunerna kan ha varierande motivation 
att verka för den lokala näringslivsutvecklingen (Persson, 2010). Att ha stora 
företag lokalt kräver olika former av kommunal service och kommunala insat-
ser och innebär ofta arbetspendling in till kommunen. På det sättet stödjer en 
kommun sysselsättningsmöjligheterna också utanför sin kommungräns. 

Det varierar mellan platser och kommuner hur man utformar och genom-
för sin strategiska planering riktad mot näringsliv, sysselsättning och tillväxt. 
Detta avspeglar variationer vad gäller kapacitet och resurser (jfr. Fenton, 
2014) samt den lokala politiken. Flera forskare pekar på att det finns behov av 
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mer studier inom fältet strategisk lokal planering (ex. Hassink, 2010; MacK-
innon et al, 2009) och det har uppmärksammats att kommunala insatser för 
ekonomisk tillväxt är studerat i begränsad omfattning (Tillväxtanalys, 2011). 
Genom fallstudier i olika kommuner försöker vi genom forskningsprojektet 
”Små kommuner och stora företag” att förstå sammanhanget bakom hur lokal 
strategisk planering varierar. Mjölby är en av dessa fallstudier genom vilken 
vi hoppas stärka kunskapen om kommunal tillväxtpolitik och dess roll för 
ekonomisk resiliens och hållbarhet.

Forskningsfråga och undersökningsdesign
Modellen i figur 2 utvecklades för att ansöka stöd för forskningsprojektet 
”Små kommuner och stora företag”. I boxarna finns två huvudaktörer som 
anges i titeln till projektet. Dessa är emellertid inte isolerade från sina vidare 
politiska och näringslivsmässiga sammanhang och andra aktörer finns med i 
figuren. Dessa andra aktörer är olika politiska nivåer, små och medelstora före-
tag samt entreprenörer. Det som projektet syftar till att förstå är hur processer 
uppstår i interaktion mellan näringsliv och politik och förvaltning och hur 
detta kan stärka ekonomisk hållbarhet och regional resiliens. De yttre pilarna 
markerar aktiviteter och den inre pilen exempel på hur detta kan bidra till att 
resurser skapas.

Utifrån modellen har följande forskningsfråga formulerats: Hur sker interak-
tion och samverkan mellan kommunen och företag för resursutveckling som bidrar 

Figur 2. Forskningsmodell för att studera relationer mellan kommuner och företag 
med avseende på dess roll för hållbar utveckling. Delvis omarbetad figur från Her-
melin, B., James, L., Rusten, G. och Westermark, K. (2012) Forskningsansökan till 
Vetenskapsrådet.
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till lokal ekonomisk resiliens? De aktörer vi har satt i centrum är stora företag 
och små kommuner.

Metod och källor 

Studien i Mjölby genomfördes under en period från våren 2014 till våren 
2015. Empiriskt underlag omfattar både sekundär- och primärdata. Sekun-
därdata syftar på olika former av dokument. Dessa är bland annat dokument 
från Mjölby kommun som planer, budget och årsredovisning. Här ingår också 
andra källor som de flesta har varit tillgängliga via kommunens hemsida som 
nyhetsbrev och annan information. Dessutom har vi använt oss av medierap-
portering och statistik tillgänglig via Svenskt Näringsliv och via Statistiska 
Centralbyrån. 

Primärdata är 18 intervjuer med personer som representanter olika erfa-
renheter och perspektiv på lokal utveckling av näringsliv och sysselsättning i 
Mjölby. Flertalet, men inte riktigt alla vi har kontaktat, har bedömt att de haft 
möjlighet att delta i intervjustudien. I samband med genomförandet av denna 
studie har vi också kunnat organisera ett seminarium på plats i Mjölby. Detta 
var i mars 2015 och då deltog några av de vi intervjuat och andra från Mjölby 
kommun och även andra kommuner i Östergötland (Finspång, Norrköping, 
Linköping, Motala, Vadstena, Kinda) var representerade. Politiker, tjänste-
män och representanter för företag och arbetsliv fanns med vid seminariet. 
Vid detta tillfälle lämnades utrymme för diskussion och det utvecklades till 
ett värdefullt tillfälle att ta del av reflektioner på studiens preliminära resultat. 
Omkring 25 personer inklusive projektets forskargrupp deltog. Anteckningar 
från seminariet är en källa som vi använt för rapporten.

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

Valet att inte anonymisera respondenterna har högst sannolikt påverkat 
den information som intervjuerna har gett. Det är rimligt att anta att våra 
respondenter därmed i högre utsträckning undviker att framföra synpunk-
ter och erfarenheter som av dem bedöms som kontroversiella och känsliga. 
Forskningen är beroende av tillgång till primärkällor och att den som blir 
intervjuad i ett forskningsprojekt kan vara trygg med att intervjudata behand-
las med stor aktsamhet. Två strategier för att uppnå detta har dels varit att 
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vi i många fall har skickat tillbaka intervjuutskrifterna till de intervjuade för 
att de ska få en möjlighet att korrigera. Dels har vi varit varsamma med att 
lyfta fram information från enstaka intervjuer som inte varit möjligt att stödja 
utifrån ytterligare källor vi haft tillgång till, exempelvis andra intervjuer eller 
dokumentation. 

Den information vi fått genom intervjuer försöker vi i första hand tolka 
utifrån de erfarenheter och positioner som respondenterna representerar. Där-
för hänvisas information från intervjuerna till kategorier och inte till individer. 
Vi har kategoriserat intervjupersonerna i följande tre grupper; (1) politik; (2) 
tjänstemän; (3) företag, näringsliv och fack. Hänvisningar i texten till inter-
vjustudien sker genom att ange ”intervju” och kategori av respondenter. Vilka 
respondenter som ingår i respektive kategori framgår av källförteckningen. 

Disposition

Med detta inledande avsnitt om forskningsområde, perspektiv, forsknings-
fråga, forskningmodell och data övergår resonemanget i följande delar av rap-
porten till att presentera Mjölby och den genomförda fallstudien. Detta är 
indelat i två olika avsnitt där det första presenterar Mjölbys utveckling och 
struktur främst från olika sekundärkällor. Här rör sig resonemanget mycket 
inom forskningmodellens boxar som centreras kring respektive stora företag 
och kommun (se figur 2). Det därpå följande avsnittet om kommun och fö-
retag i samverkan syftar till att identifiera aktiviteter och processer (dvs. mo-
ment i modellens pilar, figur 2) och de viktigaste källorna till detta är inter-
vjuer. Rapporten avslutas med slutsatser om hur det i Mjölby sker samverkan 
och interaktion mellan kommunen och företag för resursutveckling och hur 
detta kan bidra till lokal ekonomisk resiliens. 

Mjölby – befolkning, näringsliv och kommun
Mjölby kommun tillhör Östergötlands län och angränsar till de fem kom-
munerna Linköping, Boxholm, Ödeshög, Vadstena och Motala. Bland dessa 
kommuner utmärker sig Linköping genom att vara en jämförelsevis stor och 
växande kommun. Mjölby kommun har knappt 26 500 invånare år 2014 och 
det betyder en fjärde placering i Östergötland efter Linköping, Norrköping 
och Motala. Sett till sin storlek bland alla Sveriges 290 kommuner är Mjölby 
nummer 94 och med ett befolkningsantal under medel (som var drygt 33 000 
år 2013) och över medianen (som var drygt 15 000 år 2013).

För kommuner står frågor om befolkningen i centrum och målet för Mjöl-
by kommun är att växa till 30 000 invånare till år 2025 (Mjölby kommun, 
15 juni 2010). I kommunens vision uttalas att en sådan befolkningstillväxt 
stödjer möjligheten för kommunen att erbjuda olika typer av attraktiva bo-
städer för människor i olika livssituationer. I kommunens mål och budget 
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2015-2017 beskrivs projekt för byggande av flerfamiljshus vid Svartån i an-
slutning till centrala Mjölby och till resecentrum. I fördjupad översiktsplan 
över detta område planeras för 700 nya lägenheter (Mjölby kommun, 13 no-
vember 2012).

Under perioden 1970 till 2014 har befolkningen i Mjölby ökat med  
1 855 personer. Figur 3 visar att befolkningsutvecklingen varit ojämn mellan 
åren och att det har skett en tillväxt under 28 av periodens 45 år. Framförallt 
1990-talets senare hälft innebar påtaglig befolkningsminskning. De negativa 
befolkningstalen innebar en period med sämre framtidstro i Mjölby kom-
mun. Sedan 2006 har befolkningstillväxten varit sammanhängande och stabil. 
Infrastrukturinvesteringar uppfattas som avgörande för den senare periodens 
tillväxt och som i sin tur bidragit till en förstärkt självbild (intervju tjänste-
man). Mjölby kommun har under en senare tid attraherat särskilt barnfamil-
jer och har ett positivt flyttningsnetto (Mjölby kommun, mars 2015). 

Mjölby kommun omfattar ett antal tätorter, varav Mjölby tätort är störst med 
47 procent av kommunens befolkning. I storleksordning följer sedan Man-
torp med drygt 3 500 invånare och Skänninge med drygt 3 000 invånare. Den 
sammantagna befolkningen i dessa två tätorter motsvarar 25 procent av den 
totala kommunbefolkningen. Av de mindre tätorterna är Väderstad med dryg 
500 invånare av speciellt intresse för detta projekt eftersom det är platsen där 
det stora företaget Väderstad-Verken är lokaliserat. Vad gäller bostadskatego-
rier bor något mer än hälften av befolkningen i Mjölby tätort och knappt 40 
procent av befolkningen i Skänninge i flerbostadshus. I övrigt är småhus helt 
dominerande och det gäller även för tätorten Mantorp. 
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Figur 3. Befolkningsförändring per år i Mjölby kommun, 1970-2014. Källa: SCB.
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Sysselsättning och företagande

Antalet sysselsatta i Mjölby, det vill säga förvärvsarbetande dagbefolkning, var 
år 2013 knappt 12 000 personer. Nettoförändringen för den lokala syssel-
sättningen mellan 1990 och 2013 motsvarar en ökning med 271 sysselsatta 
eller 2 procent. Utvecklingen har varit stark under de senaste åren och detta 
kommenteras från Mjölby kommun i ett nyhetsbrev med följande formule-
ring: ”Den starkaste tillväxten av nya arbetstillfällen i Östergötland under de 
senaste två åren har skett i Mjölby kommun!” (Mjölby kommun, mars 2015). 
Ökningen av arbetstillfällen 2011 till 2013 i Mjölby kommun var omkring 6 
procent, där handeln stod för den största ökningen med knappt 300 nya jobb. 
En bidragande faktor till denna ökning är de senaste årens nyetableringar av 
volymhandel såsom Coop, XL-bygg och Willys. Lokal etablering av sådana 
företag samt av McDonalds, Max och Burger King i Mjölby har tillfört ”för-
stagångsjobb” eller ”lågtröskeljobb” som underlättat för ungdomar att etablera 
sig på arbetsmarknaden (intervju tjänsteman). Även tillverkningsindustrin 
ökade med drygt 140 nya arbetstillfällen (Mjölby kommun, mars 2015). 

Mellan 1990 och 2013 minskade tillverkningsindustrin i Mjölby avseende 
antalet sysselsatta med 6 procent. Detta är en sektor som fluktuerar och figur 4 
illustrerar den periodvisa dramatiska förändringen omfattande år av tillbaka-
gång såväl som av tillväxt. Från 2009 och framåt uppvisas en ökning i antalet 
sysselsatta inom tillverkningsindustrin i Mjölby vilket är anmärkningsvärt om 
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man jämför med utvecklingen i hela landet. Under hela mätperioden 1990 till 
2013 minskade industrisysselsatta i Sverige med omkring 350 000 personer 
eller med 38 procent. Sysselsättningsminskningarna i Mjölby vid djupa kriser 
som under 1990-talet och efter 2008 har inte helt återhämtats men jämfört 
med riket är sysselsättningsutvecklingen inom tillverkningsindustrin i Mjölby 
mycket stark.

År 2013 var knappt 30 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen 
i Mjölby sysselsatt inom tillverkningsindustrin. Detta motsvarar omkring 
3 300 personer. Om man jämför detta med övriga kommuner i Sverige finner 
man att 46 kommuner (av totalt 290) hade en högre andel sysselsatta inom 
tillverkning än i Mjölby. Om man bortser från de större kommunerna (dvs. 
de med fler än 40 000 förvärvsarbetande dagbefolkning) med stor industrisys-
selsättning återstår det 23 mindre kommuner som har fler sysselsatta inom 
tillverkning än Mjölby. Det betyder att Mjölbys arbetsmarknad visserligen har 
en stark profil mot tillverkning men att man inte tillhör den grupp av kom-
muner med allra starkast inriktning mot denna sektor. 

År 2013 genomförde konsultbolaget Grufman Reje en näringslivsanalys 
för Mjölby kommun avseende åren 2006 till 2011. Analysen beskriver att 
Mjölby domineras av stora företag med fler än 500 anställda och att dessa 
har haft god tillväxt under perioden och uppvisar en god konkurrenskraft. 
De stora företagen tycks gynna företagsklimatet generellt i kommunen enligt 
rapporten. Analysen visar emellertid en sämre utveckling för de riktigt små 
företagen (0-10 anställda) och för de mellanstora (51-100 anställda) (Östgöta 
Correspondenten, 20 september 2013; Grufman Reje 2013). Detta är kom-
munen medveten om och våra intervjuer visar på en mobilisering gentemot 
dessa mindre företag snarare än i relation till de större företagen (intervju 
tjänsteman). Om man ser till andelen nyföretagande i Mjölby kommun, 8 
procent, är detta påtagligt lägre än vad andelen är för hela landet (Svenskt 
näringsliv/Ekonomifakta, hemsida) och detta kommenteras av kommunen: 
”[Den] mycket låga nyföretagsamheten ger oss en 218:e placering” (Mjölby 
kommun, maj 2013). Nyföretagandet är samtidigt substantiellt och under 
2014 skapades 127 nya företag (Mjölby kommun, mars 2015). Dessa mo-
desta siffror för nyföretagande har sannolikt en relation till att en stor andel 
av företagandet i Mjölby är inom jord- och skogsbruk som är en näring med 
lång tradition där många företag har funnits sedan länge tillbaka. Av Mjölbys 
2 300 företag är cirka 600 eller 26 procent inom skogs- och lantbruk (Mjölby 
kommun, 16 maj 2014a). Parallellt med jordbruksprofilen och många små 
företag inom denna sektor verkar de stora företagen främst inom industri och 
handel. 

Under många år har begreppet ”Gnosjöandan” som beskriver en lokal kul-
tur av företagande uppfattats som något positivt då det signalerar hög syssel-
sättningsnivå, framförallt bland små och medelstora företag (SME). Forskare 
har identifierat vissa karaktärsdrag som präglar Gnosjö och funnit att även an-
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dra kommuner i Sverige uppvisar liknande egenskaper. Enligt en rapport från 
Fores är Mjölby en av Sveriges 37 kommuner som liknar Gnosjö och därmed 
kan antas ha Gnosjöandan. Rapporten identifierar fem indikatorer som denna 
typ av kommuner har gemensamt (Klaesson och Andersson, 2009, s. 27). 

1. En låg sjukfrånvaro
2. En hög sysselsättningsnivå
3. En hög arbetsmarknadsintegration
4. En låg utbildningsnivå
5. En hög andel SME

Utifrån de källor vi haft tillgång till för denna rapport kan det bekräftas att 
några av ”Gnosjöegenskaperna” enligt listan går att bekräfta för Mjölby. Här 
finns en – i jämförelse med riket – något högre sysselsättningsnivå (80 pro-
cent), lägre arbetslöshet (7,7), lägre utbildningsnivå (16 procent med hög-
skoleutbildning) samt företagande i nivå med landet (6.6 procent) (Svenskt 
näringsliv/Ekonomifakta, hemsida). I perspektivet av denna studie är det 
intressant att Mjölby samtidigt är en småföretagarkommun och en storfö-
retagarkommun och det har varit det senare som var kriteriet för att ingå i 
föreliggande studie. 

I ovan nämnda rapport av Fores (Klaesson och Andersson, 2009) finner 
man att företag i Gnosjöliknande kommuner inte lyfter fram att kommunen 
har varit viktig för utvecklingen av deras verksamhet. Däremot betonar före-
tagen i denna typ av kommun betydelsen av det största företaget i något högre 
utsträckning än i referensregionerna. I Mjölby och från ett kommunperspektiv 
presenteras de stora företagen som ”viktiga lok för hela kommunen, speciellt 
utifrån ett underleverantörsperspektiv” (intervju tjänsteman). Sammanfatt-
ningsvis skriver författarna till Fores-rapporten att företag i Gnosjöliknande 
kommuner visar tendensen till att vara ”mer lokalt förankrade än företag i 
referensregioner” (Klaesson och Andersson, 2009, s. 44-45) vilket anses un-
derlätta spridning av kunskap och lokala värderingar. Vidare är företag i Gno-
sjöliknande kommuner mer involverade i lokal sponsring av föreningslivet på 
orten, vilket går att knyta an till en högre grad av förankring lokalt. 

Det är viktigt att beakta att arbetskraften i Mjölby och sysselsättningsmöj-
ligheterna för Mjölbys befolkning är långt ifrån endast en kommunal angelä-
genhet. Ut- och inpendlingen till kommunen har under den senaste tioårspe-
rioden ökat substantiellt. Det har skett en ökning av inpendling från knappt 
3  000 personer år 2003 till drygt 4  000 personer år 2012. Under samma 
period har också utpendlingen ökat, men i lite lägre takt och nettopendlingen 
är knappt 1 000 personer (Mjölby kommun, 11 juni 2014). Detta visar på en 
ökad pendling generellt sett och att arbetsmarknaden är stark i Mjölby i rela-
tion till andra kommuner i regionen.
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De stora privata arbetsgivarna i Mjölby
Den största enskilda arbetsgivaren i Mjölby är kommunen med knappt 25 
procent av samtliga sysselsatta. Detta följs av Toyota med drygt 15 procent, 
Väderstad-Verken med drygt 7 procent, Runsvengruppen med knappt 3 pro-
cent och Kriminalvården med knappt 3 procent av den sysselsatta dagbefolk-
ningen (Svenskt näringsliv/Företagsklimat, hemsida). Det som gör Mjölby 
speciellt är att de stora privata företagen är familjeägda. Detta gäller för Toyota 
(produktion av truckar) Väderstad-Verken (produktion av jordbruksmaski-
ner) och Runsvengruppen (handelsföretag som äger varuhusen ÖoB). Toyota 
avviker från Väderstad-Verken och Runsvengruppen eftersom det är ett ut-
landsägt företag framvuxet i Japan, men det är ändock ett familjeföretag. Det 
är en bedömning av en av våra informanter att ägandeformen kan ha betydelse 
för resiliensfrågan. Framförallt med tanke på att familjeägandet möjliggör ett 
mer långsiktigt och strategiskt arbete, att jämföra med att arbeta med vinst-
krav för korta tidsperioder (intervju tjänsteman). De stora företagen i Mjölby 
efterfrågar såväl högutbildad och kvalificerad arbetskraft som medarbetare för 
mer rutinmässiga arbetsuppgifter. 

Toyota är Mjölbys största privata arbetsgivare med omkring 1 850 an-
ställda. Ursprungsföretaget BT Trucks grundades under 1940-talet i Bromma 
utanför Stockholm men flyttade sin verksamhet till Mjölby år 1952. Här till-
verkas det som benämns materialhanteringsutrustning som man i mer var-
dagligt tal kallar lagertruckar. Under slutet av 1990-talet expanderade BT sin 
verksamhet genom att köpa upp amerikanska truckföretaget Raymond. BT 
blev genom detta världsledande på lagertruckar. Några år senare, år 2000, 
köptes BT upp av japanska Toyota och verksamheten fortsatte att utvecklas 
mot att tillverka ännu fler olika typer av truckar (Östgöta Correspondenten, 
30 april 2011).

Fabriksanläggningen i Mjölby består av olika företag inom koncernen 
Toyota. Dessa företag är BT Products AB och Toyota Material Handling Eu-
rope (TMHE). TMHE har sitt huvudkontor i Mjölby. 2012 slutade VD för 
Toyota Material Handling Europe efter mer än två decennier i företaget. Av-
gående VD fanns i Sverige och tillträdande VD med bakgrund från Tyskland 
uttryckte vid sitt tillträde att VD-bytet inte skulle komma att påverka verk-
samheten i Mjölby och att huvudkontoret även fortsättningsvis ska ligga på 
orten (Östgöta Correspondenten, 17 februari 2012). Även om VD-bytet inte 
ännu har påverkat lokaliseringen av huvudkontoret finns det indikationer i 
intervjumaterialet på att det påverkar kontaktytorna då ledningen inte längre 
vistas dagligen i kommunen eller i Sverige. Styrelseordförande för TMHE är 
från Japan. Delar av huvudkontoret finns i Mjölby och andra lokaliseringar 
är Bryssel och några andra orter i Europa (intervju företag). TMHE har tre 
fabriker; i Mjölby i Sverige samt i Frankrike och i Italien (Toyota, hemsida). 
Anläggningen i Mjölby (som är BT) är störst med omkring 1 500 anställda 
(intervju företag). I den här rapporten benämns verksamheten inom Toyota-
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koncernen (dvs. BT och TMHE) som finns i Mjölby som Toyota. 
Ökande produktionsvolymer har inneburit att produktionsanläggningen 

i Mjölby har vuxit (intervju företag; Winroth 2012). Under 2014 gick det 
bra för Toyota i Mjölby. Företaget hade en ökad orderingång, tillverkade fler 
truckar och nyanställde (Östgöta Correspondenten, 19 september 2014). 
Under 2015 expanderade Toyota genom att bygga ett nytt testlab vid sin 
anläggning. Detta för att utveckla nya modeller för högre truckar. Den nya 
anläggningen är ett komplement till den befintliga utvecklingsavdelningen 
med omkring 100 ingenjörer (intervju företag). VD för BT Products AB är 
nöjd med att anläggningen hamnade i Mjölby: ”Vi valde inte det billigaste 
anbudet, utan ville ha en lokal lösning. Det är viktigt att även ta ett socialt 
ansvar” (Östgöta Correspondenten, 7 februari 2015). Tillverkningen i Mjölby 
karakteriseras av stark produkt-, kvalitets- och produktivitetsutveckling. För 
utveckling av material, produktionssystem, produktionsteknik och annat är 
närhet och samarbeten med Linköpings universitet viktigt (intervju företag). 

Det är cirka 1 100 personer som jobbar inom produktionen vid Toyota i 
Mjölby (intervju företag) och IF Metall har 1 050 medlemmar (intervju före-
tag). På anläggningen i Mjölby har man implementerat Toyotas produktions-
system som i korthet är baserat på löpande-band produktion (Kurdve et al., 
2014). Arbetsmiljön på Toyota är krävande vad gäller psykosociala aspekter. 
Den fysiska arbetsmiljön är överlag bättre (intervju företag).

”Det är tuff arbetsmiljö vid Toyotafabriken i Mjölby. Det 
är tempoarbete och man har styckat ner arbetet till korta 
moment. Det är styrt och bundet och man har tre liner och 
som rör sig” (intervju företag). 

Krav på yrkesskicklighet varierar mellan mindre kvalificerade montörsarbeten 
till högt kvalificerade svetsare (intervju företag). Tillgång till yrkesskickliga 
svetsare är en ofta återkommande diskussionsfråga i de intervjuer vi genom-
fört. Detta är även en fråga som media uppmärksammar (Östgöta Correspon-
denten, 19 februari 2014). Toyota erbjuder praktikplatser, handledning och 
sommarjobb för svetsarstuderande och det gör även Väderstad-Verken (Öst-
göta Correspondenten, 18 februari 2014). I avsnitt längre ner återkommer vi 
till diskussionen om hur företagen utgör resurser för att stärka utbildnings-
möjligheter och på detta bidrar till den lokala tillgången till kvalificerad ar-
betskraft. 

Väderstad-Verken är Mjölbys andra största privata arbetsgivare. Företa-
get tillverkar jordbruksmaskiner. Bolaget grundades av familjen Stark under 
1960-talet och ägs fortfarande av samma familj. Under perioden 2009 till 
2013 ökade antalet anställda från omkring 700 till drygt 1000 (Retriever 1 
mars 2015), omkring 200 arbetar utanför Sverige (Dagens Industri, 19 sep-
tember 2014). Under åren har den svenska marknaden vuxit, men merparten 
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av expansionen har varit på internationella marknader med 90 procent av för-
säljningen utomlands. Viktiga marknader enligt företagets hemsida är Ryss-
land, Ukraina, Nya Zeeland, Tyskland, England och Saudiarabien. År 2013 
var Ryssland Väderstad-Verkens största marknad och Ryssland och Ukraina 
stod tillsammans för en femtedel av Väderstad-Verken totala försäljning. Un-
der mitten av 2000-talet öppnade Väderstad-Verken egna dotterbolag i de 
expansiva marknaderna Ukraina och Ryssland. Den senaste tidens politiska 
instabilitet i Ryssland och Ukraina har emellertid påverkat Väderstad-Verken 
negativt. Handelshinder mot Ryssland har fått stora konsekvenser för före-
taget. Till exempel varslades 100 personer under 2014 (Land, 26 september 
2014). Parallellt med varslen expanderade företaget västerut genom ett förvärv 
av ett kanadensiskt bolag som ger företaget en viktig plattform på marknaden 
i Nordamerika (Väderstad-Verken, hemsida).

Väderstad-Verken har avsatt mark på det område där man är lokaliserad i 
Mjölby kommun. Avsikten är att ge möjlighet för underleverantörer att eta-
blera sig (intervju företag). Även om Väderstad-Verken agerar på en global 
marknad och i en global ekonomi får vi intrycket genom intervjuerna att före-
taget gör betydande inköp via lokala underleverantörer och att ”Vädersta har 
en känsla för orten” (Intervju företag). Enligt ledningen ska Väderstad-Verken 
förbli familjeägt trots återkommande erbjudande om uppköp (Östgöta Cor-
respondenten, 4 maj 2012).

Den tredje största privata arbetsgivaren i Mjölby efter Toyota och Väder-
stad-Verken är Runsvengruppen. Företaget grundades 1948 då Rune Svens-
son köpte en lanthandel i Norra Östergötland och nio år senare, 1957, hade 
verksamheten vuxit och flyttade till Skänninge. År 1992 expanderade Run-
svengruppen genom att köpa Överskottsbolaget med dess nio varuhus. Under 
Runsvengruppens ledning kom Överskottsbolagets varuhus att växa i antal 
till över 100 i Sverige. Man expanderade kraftigt under 2009 genom byggna-
tion av ett stort lager i Skänninge, vilket skedde samtidigt som många andra 
större företag upplevde nedskärningar. Det uppfattades som en stor fördel för 
Mjölby att man hade ett företag i kommunen som vågade satsa trots den då 
rådande lågkonjunkturen (Östgöta Correspondenten, 16 januari 2009).

Familjeföretaget Runsvengruppen har idag omkring 1 800 anställda. De 
som är anställda i bolagets detaljhandelsverksamhet – Runsvengruppen Aktie-
bolag – finns vid företagets varuhus ÖoB och är därmed utspridda över hela 
landet. Partihandelsverksamheten inom koncernen har ökat från 117 syssel-
satta år 2007 till 230 år 2013 och enligt de uppgifter vi har haft tillgång till är 
denna sysselsättning koncentrerad till kontoret i Skänninge (Retriever, 1 mars 
2015). I nuläget fokuserar Runsvengruppen på att arbeta med att vidareut-
veckla varuhusen för den svenska marknaden. VD Johan Sjöhagra säger att de 
har en stark koppling till Skänninge: ”Vi är stolta att kunna vara i Skänninge 
där ursprunget av Runsven finns, och här kommer företaget fortsätta” (Öst-
göta Correspondenten, 7 februari 2014).
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Kommunal organisation för strategisk tillväxt

Projektet som redovisas i denna rapport handlar om samverkan och interak-
tion mellan små kommuner och stora företag och hur detta kan stödja lokal 
ekonomisk hållbarhet. Det betyder att två aktörer är i centrum; företag och 
kommunen. Ovan presenterades de stora privata företagen med verksamhet i 
Mjölby kommun. Då återstår att beskriva den andra parten i denna samver-
kan, och som är kommunen. Nedan följer en presentation av Mjölby kom-
muns visioner och handlingsplan för samverkan med företagen och för att 
stärka förutsättningarna för tillväxt. Centrala källor till detta är olika kommu-
nala dokument som Vision Mjölby kommun 2025 (Mjölby kommun 15 juni 
2010). Årsredovisning 2013 (Mjölby kommun 2014a) och Mål och Budget 
2015-2107 (Mjölby kommun 2014b) samt genomförda intervjuer.

I Vision Mjölby kommun 2025 betonas företagsamhet och god entrepre-
nörsanda; differentierat näringsliv; blandning av små, medelstora och stora fö-
retag; ett näringsliv med en lokal förankring i samhället med bra kontaktnät; 
samt en samverkan mellan utbildning och näringsliv för att säkerställa fram-
tida kompetensförsörjning. I vision 2025 under det strategiska utvecklings-
området: ”En hållbar tillväxt med näringsliv i världsklass” finns följande tre 
element: Näringsliv i världsklass; Dynamisk arbetsmarknad; Arbete för alla. 
Ett annat formulerat strategiskt område i visionsdokumentet är ”Invånarna är 
initiativrika och välutbildade” och här finns aspekter om utbildning, kunskap, 
innovationer och teknikanvändning (Mjölby kommun, 15 juni 2010).

Det går att se en logik mellan hur tillväxtkontoret i Mjölby kommun 
skapades 2012 och strukturen för Vision Mjölby kommun 2025. Organise-
ringen av tillväxtkontoret innebar att näringslivskontoret, arbetsmarknad och 
vägledning fördes samman. Dessa är fält som avspeglar huvudområden i vi-
sionsdokumentet. Tillväxtkontoret tillhör kommunstyrelsens förvaltning och 
det indikerar dess strategiska roll och kontoret har två verksamhetsområden; 
Näringsliv, marknadsföring, turism och landsbygd; samt Arbetsmarknadsen-
heten. 

I Mål och Budget 2015-2017 (Mjölby kommun 2014b) beskriver man 
Tillväxtkontoret och hur man organisatoriskt har samordnat näringslivs- till-
växt- och arbetsmarknadsfrågor för att på det sättet stärka möjligheter för att 
synergieffekter uppstår som främjar ”ökad sysselsättning och hållbar tillväxt” 
(s. 5). Kommunledningens argument bakom denna samordning relaterar tyd-
ligt till målet om att sänka ungdomsarbetslösheten och detta motiverade en 
nära koppling mellan näringslivsfrågor, utbildningsförvaltningen och studie- 
och yrkesvägledningsfunktioner. ”Det är viktigt att vägarna mellan utbildning 
och näringsliv fungerar så att näringslivets behov av kompetens kan tillgo-
doses” (Mjölby kommun, februari 2013). Våra intervjuer visar emellertid att 
man nyligen delvis valt att frångå denna organisation och att vägledningen 
har omorganiserats och flyttats tillbaka till skolorna. Vid seminariet i Mjölby 
(31 mars 2015) lämnades synpunkten att skolfrågorna riskerade att glömmas 



22

bort när allt var samlat under ett kontor, men att det nu är en fördel att skolan 
har en tydligare självständig roll. En av våra informanter beskriver hur dagens 
placering av vägledningen hos skolorna kan minska risken för att elever väljer 
”fel” utbildning, dvs. en utbildning med sämre framtidsutsikter för individer. 

”Studie- och yrkesvägledning har integrerats med rektorerna 
– låg tidigare på arbetsmarknadsavdelningen. Det är för att 
minimera ”felval”. Exempelvis väljer många ungdomar breda 
program och högskoleförberande. Sedan kan det visa sig att 
de inte är så bra som yrkesförberedande och det är svårt att få 
jobb ”(intervju tjänsteman).

Ett speciellt avsnitt i Mål och Budget 2015-2017 (Mjölby kommun 2014b) 
ägnas åt det som är huvudtemat för vårt projekt; nämligen näringslivet och 
tillväxt. Här skriver man att ”[e]tt gott näringslivsklimat är grundläggande 
för kommunens utveckling”(s. 5). Mer konkreta åtaganden som beskrivs i 
budgeten handlar om mark- och planberedskap för att tillgodose efterfrågan 
på mark från företag. Här beskrivs att ”[s]ysselsättningen ökar, arbetstillfällena 
har blivit fler och arbetslösheten har minskat. De senaste två åren har visat en 
positiv trend” (s. 5). Även om man skriver i Årsredovisningen för 2013 att 
”Mjölby kommun hamnade på fjärde plats i Östergötland av kommuner som 
har det bästa företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatran-
king och uppfyllde också målet att tillhöra de 25 procent högst rankade kom-
munerna i riket” (Mjölby kommun 2014a) är det så att Mjölby kommun har 
fått försämrade resultat i Svenskt Näringslivs mätningar de senaste åren. Det 
har uppstått en lokal diskussion om detta vilket var huvudtemat för företags-
lunch i Mjölby (Rejmes, 7 oktober 2014). I Mål och Budget 2015-2017 anges 
tre åtagande för att stärka näringslivsklimatet i Mjölby.

• Samordna och utveckla myndighetsutövningen gentemot företag (KS)
• Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för byggnadskon-

toret (BRN)
• Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt genom att bedriva tillsyn 

och rådgivning enligt miljöbalken (MN) (Mjölby kommun, 2014b, s. 6)

Ansvar för dessa mål ligger hos kommunstyrelsens förvaltning (KS), Bygg-
nads- och räddningsnämnd (BRN) samt Miljönämnd (MN). Detta innebär 
att byggnadskontoret, miljökontoret och tillväxtkontoret blir involverade. 
Man skriver att; ”Arbetet fortsätter med att förbättra kommunens tjänster till 
näringsliv och enskilda företag. …. Det är framförallt tillväxtkontoret som 
inom förvaltningen involveras i detta arbete” (Mjölby kommun, 2014b, s. 
30).

Tillväxtkontoret i Mjölby är sålunda en viktig nod vad gäller kommunens 
arbete för näringslivsutveckling. Man har en bred arbetsbeskrivning och sam-
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manlagt är det 25 medarbetare som arbetar med frågor inom tillväxtkontorets 
områden (intervju tjänsteman). Den bredd som finns inom tillväxtkontoret 
gör arbetet för denna enhet utmanande och respondenter beskriver att detta 
ställer krav på att man kan kombinera en mer långsiktig planering med flexi-
bilitet och förmåga att anpassa sig efter behov som dyker upp under dagen 
(intervju tjänsteman). Under tiden för vår studie har Tillväxtkontoret rört sig 
mot en viss omorganisering där arbetsmarknad blir en del och tillväxt- nä-
ringslivsfrågor en annan, dock med nära samarbete mellan enheterna (semi-
nariet 31 mars 2015).

Samverkan i Mjölby mellan kommun och företag för lokal 
tillväxt 
Beskrivningarna ovan av huvudaktörerna för denna studie – de stora företa-
gen i Mjölby och Mjölby kommun – utgör bakgrund till detta avsnitt som 
med stöd i framförallt intervjuer diskuterar mer konkret hur samverkan och 
interaktion mellan kommun och företag sker i Mjölby och hur det kan ha 
betydelse för lokal ekonomisk hållbarhet och tillväxt. Avsnittet är strukturerat 
efter tre teman; nätverk, ortsutveckling och utbildning. Med nätverk åsyf-
tas kontakter och relationer som formellt eller informellt hanterar samverkan 
mellan kommun och företag. Vårt andra tema; ortsutveckling innefattar mo-
bilisering av resurser för fysisk infrastruktur, transport och kommunikation, 
bostäder och lokaler samt utveckling av service för fritid och nöjen. Hit hör 
även mer mjuka frågor om attraktivitet. Slutligen har vi valt att fokusera på 
utbildning som kan bidra till lokal tillgång till kvalificerad arbetskraft som 
efterfrågas av lokala arbetsgivare.

Nätverk för lokal mobilisering

I det följande avsnittet beskrivs det som vi valt att kalla nätverk och det-
ta omfattar det lokala sociala kapitalet. Socialt kapital förenar aktörer samt 
förenklar kommunikation och samarbeten (Lorenzen, 2007; Woolcock och 
Narayan, 2000). Förtroende är en nyckelfaktor för socialt kapital. Genom 
ömsesidigt förtroende stärks förutsättningarna för att samverkan kan uppstå 
(Amin 2001).

I Mjölby fann vi att det fanns många kontaktytor mellan kommun och 
företag och flera nätverkskonstellationer. Det varierar om det är kommunen 
eller företagen som är initiativtagare till kontakterna. En respondent som 
representerar den kommunala sidan betonade betydelsen av återkommande 
personliga kontakter; ”utan spring – inga relationer” och att dessa kontakter 
ska vara med personer på olika nivåer och funktioner på företagen omfat-
tande VD och styrelseledamöter, fastighetsansvarig, produktionsansvarig, etc. 
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”Vi [dvs. företag och kommun] bygger förutsättningar tillsammans” (inter-
vju tjänsteman). En viktig kontaktyta mellan kommun och företag är utbild-
ningsförvaltningen som vi återkommer till mer i detalj nedan och i avsnittet 
om utbildning och arbetskraft. 

På Mjölby kommuns hemsida beskrivs företagsamverkan genom fyra olika 
aktiviteter; kontakter via lokala och regionala företagsföreningar, kontakter 
via samarbetsavtal med Linköpings universitet, Mjölbybussen och tematräffar. 
Mjölbybussen är ett samarrangemang mellan Mjölby kommun och Företags-
centrum i Mjölby. Denna innebär att man anordnar en årlig studieresa till en 
ort i Sverige. På studieresan deltar politiker, tjänstemän och företag. Tematräf-
far sker upp till omkring tre gånger varje år och mellan olika utvalda företag 
och kommunledningen (Mjölby kommuns hemsida – Samverkan). Ytterligare 
aktivitet som flera respondenter återkommer till är den årliga företagsbanket-
ten. Det är kommunen och företagsföreningarna som tillsammans arrangerar 
banketten. Ett viktigt syfte med banketten är att ge uppmärksamhet och visa 
uppskattning gentemot företagen i Mjölby (intervju tjänsteman) samt att för-
stärka nätverken mellan företagarna (intervju företag). Under banketten delas 
utmärkelser ut till företagare i olika kategorier; årets företagare, årets nyföre-
tagare, årets handlare, årets tillväxtföretag, årets ungdomsentreprenör, samt 
årets företagare inom gröna näringar (Mjölby kommuns hemsida – Företag 
prisades!). 

Syftet med Mjölby Företagscentrum (FC) är att öka möjligheten för före-
tagarna att knyta nya kontakter för att skapa affärer och att utbyta erfarenhe-
ter med varandra. FC har 150-160 medlemsföretag som tillsammans anställer 
5 000-6 000 personer. De stora företagen Toyota och Väderstad-Verken är 
med i nätverket. Näringslivschefen vid kommunen är adjungerad till FCs sty-
relse. FC organiserar olika aktiveter med återkommande frukost- och lunch-
möten och verksamheten finansieras via stöd från kommunen men framförallt 
genom medlemsavgifter. Vid FC finns en verksamhetsledare som organiserar 
aktiviteter och stödjer företag i deras kontakter med kommunen såväl som för 
andra frågor. Man vill vara företagens röst i relation till den kommunala för-
valtningen och den kommunala politiken och öka förståelsen för det stöd som 
företagen gärna vill ha, till exempel förenkla för företagen vid hanteringen av 
bygglovs- och tillståndsärenden (intervju företag).

Genom våra olika källor – muntliga och dokument – kan vi uppfatta att 
man arbetar strategiskt med att mobilisera och förstärka samverkan och för-
troende mellan kommun och företag. Från kommunens sida upplever man att 
det är främst de små företagen som har behov av kommunens stöd (intervju 
tjänsteman) och det är mot denna grupp man i första hand har vänt sig. I Års-
redovisning 2013 beskrivs hur flera aktiviteter genomfördes för att öka lokala 
kontakter. Kommunens politiker och tjänstemän deltog vid företagarorganisa-
tionernas olika evenemang. ”Tillväxtkontoret gjorde ett stort antal företagsbe-
sök. I en del fall deltog även kommunledningen” (Mjölby kommun, 2014a).



25

Bedömningen av relationen mellan kommun och företag i Mjölby varierar 
mellan olika respondenter. På det stora hela är det inte möjligt att ge en ge-
nomsnittlig bild från intervjuerna om samverkan mellan kommun och företag 
är bra eller inte, för lite, för mycket eller tillräckligt. Samstämmighet fram-
står tydligare vad gäller att det pågår insatser för att mobilisera och förstärka 
samverkan och förtroendet. I det här sammanhanget är det viktigt att vara 
medveten om att det ligger i sakens natur att relationer mellan kommun och 
företag är en ”balansakt” då kommuner och företag både delar intressen och 
har olika målbilder och ansvar. En kommuns roll i relation till företag omfat-
tar att vara myndighet, utöva tillsyn och att vara leverantör av service och 
infrastruktur. Kommunen hanterar markfrågor och tillståndsgivning. Kom-
munen har ett grundläggande ansvar att värna politiska frågor och hållbarhet 
utifrån olika perspektiv. Från kommunens sida uppfattar man ”yttre” krav 
eller förväntningar på att man ska arbeta med tillväxtfrågor (intervju tjänste-
man) och man kan uppleva intressekonflikter mellan att vara utvecklande och 
att vara myndighet. 

Det är också centralt att notera att ”samhällsresurser” för företagande mo-
biliseras på olika nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och genom EU. Kom-
munen har i relation till dessa olika politiska skalor en roll och möjlighet att 
vara lokal koordinator mellan företagen och aktörer som Almi, LiU/Innova-
tionskontoret, Companion, East Sweden, Östsam, Länsstyrelsen och andra 
(intervju tjänsteman). Genom att vara aktiv i regionala och nationella pro-
gram och nätverk kan en kommun generera resurser till den lokala miljön. 
Vad gäller EU-nivån har vi ställt frågor om betydelsen av politiska visioner 
skapade genom målsättningar om re-industrialisering av Europa (Dhéret et 
al., 2014). Ett svar är att det har en psykologisk effekt och att oron som har 
funnits runt stora industrianläggningar och att de ska försvinna har minskat 
(intervju politik). 

I kontrast till det breda fältet av frågor och ansvar som ligger hos en kom-
mun arbetar företag med fokus på sin egen affärsverksamhet. En grundläg-
gande förutsättning för företagsamhet är att intäkterna som minimum ska 
täcka utgifterna. Samtidigt är det inte så att affärsverksamhet utesluter ett bre-
dare samhällsengagemang utan det råder ett ömsesidigt beroendeförhållande 
mellan den lokala miljön och företagen. Exempelvis är företagen angelägna 
om lokal tillgång till attraktiva bostäder och funktionell kollektivtrafik för 
sina anställda samt utbildningsverksamhet (intervju tjänsteman). Diskussio-
nen nedan återkommer till hur dessa och andra samhällsfunktioner utvecklas 
i Mjölby och förstärks genom samverkan. Samverkan mellan kommun och 
företag kräver inlevelseförmåga från inblandande parter. Sociala nätverk och 
socialt kapital är ett svårfångat element och det omfattar informella nätverk, 
som av respondenter upplevs som viktiga i det dagliga arbetet; ”[j]ag lever på 
mina nätverk, de informella, där kan jag snabbt få besked” (intervju tjänste-
man). 
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Sociala nätverk kan bidra till engagemang som stödjer den lokala samman-
hållningen. Ett sådant konkret exempel från Mjölby kommun är ett socialt 
företag som har initierats och drivs av personer som har starka nätverk lokalt 
inom olika samhällssektorer och med erfarenheter av ledningsuppdrag inom 
kommunsektorn och företagssektorn. Detta företag syftar till att integrera 
personer i arbete och all vinst i företaget används för att anställa fler (intervju 
tjänsteman; intervju företag, Rondellen hemsida).

Faktorer som sannolikt har betydelse för hur nätverken i Mjölby kom-
mun har utvecklats är den geografiska strukturen med flera tätorter, närvaron 
av flera stora företag lokaliserade på olika orter och också den ekonomiska 
strukturen med en mix av olika traditioner och näringar. Denna flerkärnighet 
och diversitet är en utmaning för arbetet att stärka lokala nätverk och kom-
munövergripande samverkan (intervju företag). 

Att Mjölby kommun är en liten kommun med stora industriföretag ska 
inte likställas med att detta är en bruksort med långa industritraditioner. De 
stora industriföretagen har jämfört med ”den typiska bruksorten” etablerats 
under en senare period och Mjölby har ett brett näringsliv. Här har ”alla bran-
scher funnits; trä, glas, skor, gjuteri, textil, verkstadsindustri… … och det är 
inte stelbent i Mjölby utan det är förändringsbenäget” (intervju politik). 

”Mjölby är ett nybyggarsamhälle som har byggts upp med 
jordbruket. [Under senare period har det] tillkommit stora 
företag och BT flyttade in då man hittade lediga lokaler i 
Mjölby” (intervju tjänsteman). 

Beskrivningen av kontakterna mellan kommunen och de stora företagen va-
rierar något mellan olika respondenter. Interaktion och dialog tycks ske i en 
mer organiserad form en eller ett par gånger varje år. Vid dessa möten har 
kommunen möjlighet att bli uppdaterad på hur det går för de stora företa-
gen. Då är det kommunledningsnivån som möter företagen (intervju politik; 
intervju tjänsteman). Mellan dessa mer organiserade möten tas kontakter vid 
behov och de exempel vi har från intervjuerna har varit genom att företagen 
tar initiativ. ”Vi har kontakter med kommunen vid behov – vi bjuder in” (in-
tervju företag). Respondent för en av de stora företagen betonar att man har 
varit noga med att hålla kontakt med kommunen så att ”kommunledningen 
aldrig skulle behöva läsa i tidningen som första information. Det vet jag att 
kommunen har uppskattat…” (intervju företag). Från kommunen säger man 
att de stora företagen ska ”känna att det är ok att ringa oss” (intervju tjänste-
man). Upplevelsen hos kommunen är att de stora företagen ”hör av sig om de 
behöver något” och att det är lätt för kommunen att få kontakt (intervju tjäns-
teman). Generellt bland våra informanter beskrivs en strävan att vara öppna: 
”Överhuvudtaget har många med mig tänkt att öppenhet mot närsamhället 
gagnar alla parter” (intervju företag). 
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Under perioden för vår undersökning var det två olika händelser som kom 
upp som exempel på mer situationsbundna kontakter mellan kommunen och 
de stora företagen. En av dessa handlade om ett akut läge med översvämningar 
på industriområdet för Toyota i samband med ett kraftigt regn. Det innebar 
att kommunen byggde ett nytt vattenmagasin (intervju politik). Det andra 
exemplet handlade om utbildningsfrågan och om industriföretagens oro in-
för att gymnasieskolans Industriprogram var hotat (intervju politiker, intervju 
tjänsteman). 

Kontaktvägarna mellan de stora företagen och kommunen tycks sålunda 
å ena sidan vara väletablerade och nyttjas vid behov. Om det dyker upp nå-
gon akut fråga så blir kontakten mellan företagen och kommunen tätare. Å 
andra sidan upplevs de stora företagen av flera respondenter inte ha behov av 
regelbunden kontakt med kommunen. De stora företagen beskrivs ”leva sina 
egna liv” (intervju politik). Någon av våra informanter uppfattade att möten 
mellan kommun och storföretagen har blivit färre och mer formaliserade och 
att detta delvis har sin förklaring i kommunens förstärkta myndighetsroll och 
formalisering av tillståndsärenden (intervju tjänsteman). Utifrån myndighets-
perspektivet finns det anledning att värna att kontakterna mellan kommunen 
och företag inte är för informella. Det uttrycks som att ”det är en bra relation, 
men vi har inte så tät kontakt” (intervju politik). 

Upplevelsen av ökande avstånd mellan de stora företagen och kommunen 
kan också ha samband med att företagsledningen för Toyota i ökad utsträck-
ning sker ”på distans” och vi har fått berättat för oss att ”på sent 90-tal var ju 
de sista gamla gubbarna på BT kvar vid rodret och då fanns det ett naturligt 
lokalt engagemang. Det har ändrats … sen det blev Toyota och företaget blev 
mer internationellt” (intervju tjänsteman). Flera i ledningsgruppen bor eller 
arbetar på distans från Mjölby. Det kan vara från olika orter i Sverige eller 
internationellt. Det beskrivs att man tidigare kunde möta personer från led-
ningen för de stora företagen lokalt av en tillfällighet, men när de inte längre 
bor på orten är detta inte längre sannolikt och det blir färre informella mö-
tesmöjligheter (seminarium 31 mars 2015). Samtidigt som det lokala enga-
gemangen som företagen uppvisar bedöms som värdefulla beskrivs det att de 
stora företagen inte har så stor uppmärksamhet riktat mot det lokala (intervju 
tjänstemän).

Sammanfattningsvis ger intervjusvaren en bild av att de stora företagen är 
lokalt närvarande och engagerade i lokala frågor och samtidigt ”någon annan 
stans”; de stora företagen arbetar internationellt och globalt och de har inte 
alltid ”Mjölbyperspektivet” (intervju tjänsteman, intervju företag). Denna 
flersidiga bild av de stora företagens av att samtidigt vara närvarande och från-
varande på den ort dess anläggningar är lokaliserade är en bild som överens-
stämmer med hur sådana företag är beskrivna i litteraturen (Dicken, 2011) 
och en avspegling av hur dessa företag simultant är beroende av sin lokala 
miljö och sin position internationellt.
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Ortsutveckling

Det andra temat för att diskutera samverkan mellan kommunen och företa-
gen är ortsutveckling. Till detta tema hör frågor som rör fysisk infrastruktur 
för transport och kommunikation; fysisk planering för mark, lokaler och bo-
städer; tillgång till service och anläggningar för fritid och nöjen; samt mer 
mjuka frågor om attraktivitet. 

Från intervjuerna har vi fått berättat att vid slutet av 1990-talet och i sam-
band med en tillbakagång i befolkning och sysselsättning var ortsutveckling 
med infrastruktursatsningar ett prioriterat område. Kommunens framtids-
strategi som utvecklades under denna period betonade målet att bättre ut-
nyttja Mjölbys logistiska läge och att utveckla handeln som näringsgren. Vid 
den här tiden initierades insatser för att utveckla resecentrum, badhus och 
bostäder och det inleddes ett strategiskt arbete med att förstärka den lokala 
identiteten (intervju politik, intervju tjänsteman). Dessa områden har också 
fortsättningsvis varit viktiga och i det följande beskrivs insatser för ortsutveck-
ling i Mjölby under senare år och hur detta involverar och engagerar kommun 
och företag. 

Fysisk infrastruktur
När det gäller den fysiska infrastrukturen har Mjölby ett mycket fördelaktigt 
läge, vilket också lyfts fram av flera respondenter både inom näringsliv och 
kommun. Mjölby ligger i anslutning till E4, Mjölby tätort har ett resecentrum 
där tåg längs stambanan stannar och goda kollektivtrafiklösningar genom sats-
ningar på pendeltåg. Just att Mjölby har en välutbyggd infrastruktur kan vara 
en anledning till att fokus för den lokala diskussionen om utvecklingsmöjlig-
heter rör andra faktorer än infrastruktur för transporter. Den helt avgörande 
betydelsen av transport- och kommunikationsinfrastrukturen kom emellertid 
upp vid seminariet i Mjölby (31 mars 2015) och detta är anledningen till val 
av omslagsbild till rapporten som visar tillgång till väg och järnväg. 

När Svenskt Näringsliv våren 2014 redogjorde för ranking av det lokala 
företagsklimatet visade det sig att företagarna i Mjölby har rankat tillgång 
till ”vägnät, tåg- och flygförbindelser” i Mjölby kommun högt. Jämfört med 
andra kommuner i landet finns högre värden för detta endast i Ale kom-
mun i Västra Götaland (Mjölby kommun, juni 2014; Svenskt Näringsliv/
Företagsklimat, hemsida). I kommunens årsredovisning 2013 går att läsa 
att infrastrukturella projekt nyligen är avslutade (Mjölby kommun 2014b). 
Detta omfattar utbyggnad av pendeltågstation i Skänninge. I och med detta 
har pendling mellan Mjölby, Skänninge och Motala underlättats. Mjölby har 
sålunda ett läge som innebär goda pendlingsmöjligheter såväl kollektivt som 
med bil i ett stort arbetsmarknadsområde. Inom en timmes resa når man Lin-
köping, Norrköping, Nyköping, Jönköping, Örebro med flera orter (intervju 
tjänsteman). 

Infrastrukturen har varit en gynnsam faktor som gjort Mjölby till en attrak-
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tiv lokaliseringsort för företag. Detta var av betydelse då fabriksanläggningen 
för trucktillverkning – dagens Toyota – på 1950-talet lokaliserades i Mjölby 
och att man har blivit kvar (intervju företag). Kommunen har strävat efter 
att utnyttja det logistiska läget och att utveckla handeln (intervju politik). 
Vid tiden för intervjustudien var frågan om att etablera ett logistikcentrum i 
kommunen i form av en omlastningscentral aktuell. Skänninge som är platsen 
för det planerade logistikcentrumet är också lokaliseringen för Runsvengrup-
pen som äger ÖoB-varuhusen. Runsvengruppen har sin logistik i Skänninge 
dit importerade produkter från olika delar av världen anländer, ofta via båt 
till Norrköping. I Skänninge lastas det om för vidare transport till de olika 
varuhusen över hela landet. Runsvengruppen vill i ökad grad transportera på 
järnväg och i det sammanhanget är en omlastningscentral i Skänninge en vik-
tig faktor (intervju tjänsteman). Denna diskussion fördes mellan kommunen, 
de stora lokala företagen och logistikföretag (intervju tjänstemän, intervju po-
litik). Samtalen involverar även omkringliggande kommuner – Norrköping, 
Linköping och Finspång – samt Östsam och Trafikverket. Kommunens roll är 
att bidra till att diskussionen om detta går framåt (intervju tjänsteman).

Mark och fysisk planering
Markfrågor är ett centralt ansvarsområde för en kommun. Bland kommu-
nens tjänstemän anses markfrågan vara en utmaning inför framtiden (intervju 
tjänsteman). I och med Sveriges EU-inträde 1995 växte Väderstad-Verken 
kraftigt och kommunen var behjälplig med markfrågan i samband med ex-
pansionen (intervju politik). Också Toyotas ombyggnationer har inneburit 
många kontakter med kommunen och dess miljö- och byggnadskontor (in-
tervju tjänsteman). Aktuella ärenden handlar om att upplåta mark för industri 
och underleverantörer till de stora företagen, logistik- och omlastningsverk-
samhet (intervju tjänstemän).

Representanter för företagen har synpunkter på kommunens kommunika-
tion och hantering i samband med bygglovs- och tillståndsärenden, markan-
visningar och erbjudanden av tomter för företag. Man menar att kommunen 
inte riktigt förstår företagsperspektivet. Det finns uppfattningar om att kom-
munens hantering av ärenden innebär att kommunen ”underutnyttjar” sitt 
goda transportläge och att man på så sätt kan ”missa företag” (intervju politik, 
intervju företag). Fysisk planering är tydligt en fråga där kommunens myndig-
hetsansvar och företagens verksamhetsintressen är olika perspektiv. 

Markfrågan handlar också om bostäder inklusive nyproduktion av flerfa-
miljshus. Flera av respondenterna har betonat problemet med brist på bostä-
der i flerfamiljshus vilket kan begränsa befolkningstillväxten och man öns-
kar att en nyproduktion av lägenheter ska ske (intervjuer företag, intervju 
tjänsteman). Tillgängligheten till en stor arbetsmarknadsregion som beskrevs 
ovan förstärker Mjölbys möjligheter att bli en attraktiv boendeort. ”Ett bo-
ende i Mjölby öppnar upp för flera möjligheten att byta jobb utan att behöva 
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byta bostadsort … boendet blir en konkurrensfördel och där ligger vi efter 
på lägenheter” (intervju tjänsteman). Om det saknas attraktiva bostäder och 
tillgång till villatomter inom kommunen kan det riskera att den förbättrade 
infrastrukturen som innebär tillgänglighet till en vid arbetsmarknad inte ut-
nyttjas till sin fulla potential (intervju tjänsteman). I Mål och budget 2015-
2017 för Mjölby lyfter man fram detaljplanearbetet för framtida bostadsbyg-
gande, både i centrala Mjölby och i Mantorp (Mjölby kommun, 2014b). 

Service och fritid
Lokal service vänder sig både till de boende och till besökare. Enligt inter-
vjuerna saknas lokalt utbud i Mjölby av restaurang- och hotelltjänster för att 
matcha den omfattande mängd besökare som de stora företagen har. ”Nack-
delar som företagen lyfter fram är att det saknas ’finrestaurang’ i Mjölby. De 
tycker det är onödigt att de ska behöva åka till Linköping för att äta med sina 
gäster” (intervju tjänsteman).

Företagens sponsring är ett stöd till lokala fritidsaktivitet. Väderstad-
Verken sponsrar sportaktiviteter i Väderstad. Toyota stödjer ishockeyhallen i 
Mjölby under en femårsperiod och ishallen har fått namnet Toyota Material 
Handling Arena (Östgöta Correspondenten, 30 april 2013). Toyota vill rikta 
sina sponsorinsatser på så sätt att det ska bidra till den lokala miljön för före-
tagets anställda och deras familjer. Eftersom många anställda bor i andra kom-
muner än i Mjölby sponsrar man aktiviteter också utanför kommunen och 
framförallt verksamheter i Linköping (intervju företag, intervju tjänsteman). 
Utifrån ett geografiskt perspektiv kan det vara värt att nämna att ansvarig för 
sponsring från TMHE har sitt kontor i Bryssel (intervju företag) vilket inne-
bär att beslut om sponsorpengar fattas långt bort från Mjölby.

Attraktivitet och marknadsföring
Som nämndes ovan mobiliserade man sig lokalt vid slutet av 1990-talet för 
att förstärka framtidstron i Mjölby kommun. Man genomförde vid den tiden 
möten där kommunstyrelsen, företagsledare, akademiker och andra berörda 
fick diskutera Mjölbys självbild och man hade förhoppningar om att en mer 
positiv självbild skulle attrahera fler företag och invånare till Mjölby. Detta var 
bakgrunden till att kommunen utvecklade en grafisk profil under tidigt 2000-
tal som syftade till tydliggörandet av Mjölbys identitet. Marknadsföringen av 
kommunen som boende- och etableringsort är också ett kontinuerligt arbete 
(Mål och Budget 2015-2017, s. 30). ”Världsvan och hemkär” är Mjölbys led-
ord för vision 2025 (Mjölby kommun, 15 juni 2010).

De stora företagen har inverkan på kommunens och orternas identitet. 
Hur det går för de stora företagen i Mjölby har en stor psykologisk betydelse 
för självbilden och den lokala framtidstron. Om det går bra skapas en positiv 
anda och som är en ”mjuk resurs” som kan motivera till lokala engagemang 
och insatser som bidrar till den lokala utvecklingen (intervju tjänsteman). 
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Utbildning och arbetskraft

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. Bland unga arbets-
lösa ungdomar är de som saknar avslutad gymnasieutbildning överrepresen-
terade och en av EUs övergripande mål är att minska andelen ungdomar som 
lämnar utbildningen tidigt. Översatt till det svenska skolsystemet handlar det 
om att öka andelen ungdomar som genomför sin gymnasieutbildning och 
detta är ett område där kommunen har möjligheter att påverka. 

I Mjölby kommun har man bra genomströmning i sina gymnasieskolor 
(dvs. elever som fullföljer sin utbildning inom fyra år). Däremot påpekar 
man i intervjuerna att det är (för) få ungdomar som väljer att gå vidare till 
högre studier (intervju tjänsteman). Att tillverkningsindustrin dominerar ar-
betsmarknaden i Mjölby har effekter på hur den yngre generationen ser på 
utbildning och man menar att det är en bakgrund till att många väljer bort 
högre utbildning trots att Linköpings universitet ligger nära (intervju politik, 
intervju tjänsteman). Det är 16,5 procent av kommunens befolkning som 
har högskoleutbildning och det är betydligt lägre än 25 procent högskoleut-
bildade av hela Sveriges befolkning. Det generella mönstret av ett samband 
mellan utbildningslängd och sysselsättningsgrad varierar emellertid mellan 
platser eftersom också andra variabler spelar in som exempelvis den lokala 
arbetsmarknadens struktur. Det är en förklaring till situationen i Mjölby med 
en utbildningsnivå under genomsnittet, en arbetslöshet nära riksgenomsnit-
tet och en hög förvärvsfrekvens (Svenskt Näringsliv/Ekonomifakta, hemsida).

I vårt material kan vi se en förändring över tid avseende vilken typ av 
kompetens de stora företagen efterfrågar. Tidigare har det varit ”…lätt att få 
ett första arbete och så var man inne på arbetsmarknaden. Man kanske rent 
av blev kvar hela sin yrkesverksamma bana på samma företag” (intervju tjäns-
teman). Företagare upplever att attityden i Mjölby genomsyras av ”en känsla 
av att man går till jobbet, gör som man är tillsagd och sen går man hem” 
(intervju företagare). Tidigare kunde man vara relativt säker på att få jobb vid 
de stora företagen så nyttan av högre utbildning var ingen självklarhet, men 
detta har förändrats. Industrin i Mjölby befinner sig högt på värdekedjan och 
efterfrågar anställda med eftergymnasial utbildning, vilket inte var fallet tidi-
gare (intervju tjänsteman). 

Vad gäller den lokala tillgången till arbetsmöjligheter för ungdomar har 
det tidigare varit så att lokala arbetsgivare har erbjudit de anställdas barn som-
marjobb. Denna möjlighet för ungdomar att få anställningar finns emellertid 
inte på samma sätt idag. Sommaren 2013 var det 800 sökande för de 128 
sommarjobbplatserna som Toyota erbjöd (Östgöta Correspondenten, 18 juli 
2013; intervju tjänsteman). 

För ett multinationellt företag av Toyotas storlek som verkar i stark global 
konkurrens gäller det att utveckla ett unikt kunnande: ”Fabriker och maskiner 
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flyttar du vart som helst i världen och rätt snabbt. Men kompetensen, den 
tar man inte fram hur som helst. Det finns jobb det tar åratal att öva upp 
sin skicklighet i” (intervju företag). Denna beskrivning delas även av respon-
dent från kommunsektorn. ”Den dag Toyota inte hittar arbetskraft kan det bli 
problem. Lokalerna har inte stort värde i relation till andra företagsvärlden” 
(intervju tjänsteman). Däremot går rösterna isär en aning vad gäller kvalifika-
tionsstrukturen för arbete inom industrin i Mjölby och det gäller framförallt 
beskrivningen av okvalificerade arbeten på dessa arbetsplatser. 

Avsnittet om nätverk ovan avslutades med ett påstående om att stora 
företag är lokalt både ”närvarande och frånvarande”. Vad gäller den lokala 
närvaron och engagemanget är det i hög grad relaterat till beroende av lokal 
tillgång till kompetent och relevant arbetskraft och att värna sina anställda. I 
takt med att kvalifikationskraven höjts i många näringar, inklusive i tillverk-
ningsindustrin, har företagens incitament förstärkts vad gäller att engagera sig 
i frågor om lokal tillgång till utbildningsprogram. För denna fråga har före-
tagen i Mjölby och gymnasieskolan i Mjölby kommun direkta och konkreta 
kontakter och samarbeten. Som redan omnämnts ovan var tiden för början 
av intervjustudien (våren 2014) en period med kontakter mellan företagen 
och kommunen med anledning av att det var problem med fåtal sökande till 
gymnasieskolans Industriprogram vilket hotade möjligheten att erbjuda detta 
program lokalt. 

Intresset i utbildningsfrågor märks tydlig både hos respondenter hos kom-
munen och företagen. Toyota, till exempel, uttrycker sitt engagemang för 
detta: ”Vi satsar resurser på skolsamarbete och vi gör skolsamarbeten. Pratar 
på skolorna. [Vi erbjuder] praktikplatser för gymnasister. Vi är med på arbets-
marknadsdag” (intervju företag). Från kommunen framhåller man samarbetet 
med de stora företagen för att stödja den lokala kompetensförsörjningen (in-
tervju tjänsteman).

Gymnasieskolan och vuxenutbildning
Mjölby kommun har under en senare period genomfört långtgående om-
ställning och omorganisation av gymnasieskola och vuxenutbildning. En 
bakgrundsfaktor till detta är att antalet gymnasieungdomar i kommunen har 
minskat kraftigt (Mjölby kommun, 2014b). Mer konkret har omställningen 
inneburit att antalet lärare har minskat och att man har tagit beslut om att av-
veckla gymnasieprogram (Mjölby kommun, 2014a). Från och med 2014 har 
man en gemensam organisation för den kommunala gymnasieutbildningen 
(intervju tjänsteman). Utbildning sker på två olika skolor; Dackeskolan och 
Kungshögaskolan. Förändringsarbetet inom gymnasieskolan har i en första 
fas handlat om de ”yttre strukturerna” och under en senare period är de ”inre 
strukturerna” i fokus. Detta omfattar kvalitetsarbete och utformningen av det 
pedagogiska ledarskapet; om ”vad som ska sitta i väggarna i våra skolor” och 
hur relationerna ska se ut mellan rektor, lärare och elever (intervju tjänste-
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man). Omställningsarbetet har omfattat organisatoriska frågor, kvalitetsfrågor 
och innehållsfrågor. En viktig del har varit samverkan med företag och nä-
ringsliv (intervju tjänsteman).

Konkret operativt samarbete mellan kommun och företag för gymnasie-
utbildningar sker genom programråd. Programråden ska enligt skollagen fin-
nas på varje yrkesprogram. Genom dessa råd är arbetsmarknadens branscher 
representerade. Genom programråden samverkar man för APL (dvs. arbets-
platsförlagt lärande/praktikplatser), för frågor om maskiner och utrustning 
som används för undervisningsmoment och för sommarjobb. Yrkesförbere-
dande gymnasieprogram omfattar minst femton veckor praktik på arbetsplat-
ser och det är en viktig uppgift att utveckla samarbeten för att APL ska uppnå 
hög kvalitet. Handledarna på arbetsplatserna där APL är förlagt måste ha rätt 
kunskap för det pedagogiska arbetet och vara praktiskt skickliga. Det sker 
olika insatser – från Skolverket och från kommunen – för att utbilda handle-
darna på arbetsplatserna (intervju tjänsteman).

Utbildning – för vem och vems ansvar?
Företagens – och mer specifikt Toyotas och Väderstad-Verkens – agerande 
hade en avgörande betydelse för att informationsinsatser genomfördes under 
våren 2014 för att attrahera flera sökande till det nedläggningshotade Industri-
programmet. På det sättet fick man ett högre antal sökande och man fortsatte 
att driva programmet från hösten 2014 (intervju politik). Olika arbetsgivare 
deltar och bidrar till gymnasieutbildningarna genom att erbjuda praktikplat-
ser. Det tredje året man går Industriprogrammet med inriktning mot svets är 
man under sin praktik placerad på Toyota eller Väderstad-Verken. Materialet 
man svetsar på är dyrt och det är de stora företagen som klarar dessa kostnader 
(intervju företag). Just svetsare är det i princip konstant brist på och det krävs 
att företagen är med och deltar för en sådan utbildning ska kunna organiseras 
(intervju politik). Företagen har rekryterat internationellt för att få kompetens 
inom svetsområdet och det finns svetsare vid företagen som kommer från Po-
len, Tjeckien och Tyskland (intervju företag). 

Vad gäller gymnasieutbildning inom teknik kan dessa ingå i organisationen 
Teknikcollege. Enligt hemsidan för Teknikcollege finns det i Mjölby kommun 
tre certifierade utbildningar; alla vid Dackeskolan. Dessa omfattar program 
för el och energi med inriktning automation, industritekniskt program och ett 
teknikprogram med inriktning produktionsteknik (Teknikcollege, hemsida). 
Detta har emellertid föregåtts av lokala diskussioner i Mjölby om hur samver-
kan genom Teknikcollege ska ske och med målsättning att den ska bli operativ 
och breddas till fler företag (intervju tjänsteman).

Kommunen samarbetar med arbetsgivare inom olika yrkesprogram och 
inte bara inom de som är på den tekniska sidan. Det finns erfarenheter av att 
samverkan inom programmet för vård och omsorg historiskt sett har fungerat 
bättre än samverkan på industrisidan. Möjligtvis har det samband med att 



34

vård och omsorg omfattar arbetsgivare inom offentlig sektor, inklusive kom-
munen. I och med detta kan partnerskapet uppfattas som närmare (intervju 
tjänsteman).

I respondenternas resonemang om lokal tillgång till utbildning illustreras 
tydligt hur kommuner och företag både delar gemensamma mål men också 
skiljer sig åt vad gäller sina referensramar. Detta knyter tillbaka till tidigare 
resonemang om att sektorsamverkan (mellan kommun och företag) kan bidra 
till resurser för ”båda sidor” samtidigt som det kan vara svårt att upprätta sta-
bila förtroenden då man har olika målbilder. Dessa olika målbilder innebär att 
samverkan är en balansakt. Företagens engagemang är primärt relaterat till att 
man vill stödja sin egen verksamhet. Detta kan illustreras med att både Väder-
stad-Verken och Toyota är beroende av tillgång till arbetskraft med industriut-
bildning och därmed är man beredd att bidra till dessa utbildningar. De stora 
företagen kan emellertid också uttrycka en viss oro för att de använder sina 
resurser till att erbjuda APL och att de sedan förlorar ”sina praktikanter” till 
andra arbetsgivare. De tycker inte att de ska vara plantskola för ungdomar och 
att de som blir duktiga rekryteras av andra företag (intervju tjänsteman). Det 
finns flera stora företag i arbetsmarknadsregionen och många mindre företag 
och underleverantörer som behöver duktiga svetsare och andra kvalificerade 
medarbetare (intervju företag). Praktikanteleverna är ju fria att välja var man 
vill ha sin anställning om man erbjuds alternativ.

Arbetsgivarperspektivet på utbildningsprogram handlar sålunda i hög grad 
om hur dessa kan skapa en lokal tillgång till den arbetskraft man efterfrågar. 
Ett annat perspektiv på utbildningen är att se till eleverna och deras intressen 
och framtidsdrömmar. Det kan finnas ett dilemma mellan dessa perspektiv 
och en miss-match mellan å ena sidan de lokala företagens och arbetsgivarnas 
behov och å andra sidan elevernas intressen. Det senare avspeglar sig i fördel-
ningen av ansökningar mellan de olika programmen och det är lågt söktryck 
till utbildningar som de stora industriföretagen i Mjölby har ett stort intresse 
i. Industriprogrammet är halverat trots industrins behov och det finns en lokal 
diskussion om hur Mjölby ska bli bättre på att förse industrin med lokal ar-
betskraft (intervju tjänsteman; seminarium 31 mars 2015). I det här samman-
hanget är det viktigt att betona att det ofta är svårt att rekrytera elever till gym-
nasieskolans industriinriktningar, detta är inte alls utmärkande för Mjölby.

Röster från utbildningsförvaltningen betonar att det är ungdomarnas val 
som avgör; ”vad de tycker är spännande. …. Det är ungdomarna som är i 
fokus” (intervju tjänsteman). Samtidigt försöker man uppmuntra eleverna att 
söka de program där det finns en lokal arbetsmarknad. Man arbetar för att 
skapa en regional efterfrågan på Industriprogrammet. Tidigare ordnade kom-
munen genom lokal samverkan en show på Toyota inför varje sökomgång. 
Det sker inte längre (intervju tjänsteman) ”Nu jobbar vi mycket med vägled-
ning av elever och detta sker i samarbete med företagen. Vi informerar tydli-
gare mot kommande elever för att på så sätt få de intresserade att välja denna 
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inriktning [dvs. svets]” (intervju tjänsteman).
Inom vård, teknik och industri finns det många yrken för vilka det råder 

brist på utbildade personer att rekrytera. Tillgång till relevant kvalificerad ar-
betskraft är ett gemensamt intresse för företagen och för kommunen. För en 
balans på arbetsmarknaden krävs att dessa yrken blir mer attraktiva för ung-
domar. Det är ett komplicerat ansvar för kommuner och arbetsgivare hur man 
kan informera och vägleda ungdomar inför gymnasievalet och det bör betonas 
att kampanjer inte är hela lösningen. Det är viktigt att notera att anställningar 
inom industri och vårdsektorn omfattar arbeten som kan betraktas som att-
raktiva och sådana som också är problematiska sett ur arbetsmiljö eller andra 
aspekter. Detta kan handla om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, lö-
nenivåer och utvecklingsmöjligheter (intervju företag, intervju tjänsteman). 
Detta dilemma handlar om individer och också om den lokala utvecklingen. 
Vad är den ”rätta” profilen av gymnasieutbildningar för att ungdomarna ska 
bli attraktiva på arbetsmarknaden och för att de ska beredas för en framtida 
arbetsmarknad?

Slutsatser
Samverkan mellan kommun och företag omfattar både kommuners myndig-
hetsutövande och deras strategiska arbete. I det här projektet är vi främst in-
tresserade av det senare. Mjölby kommuns strategiska förhållningssätt till och 
samverkan med de stora företagen måste förstås i sitt plats- och tidsspecifika 
sammanhang och här är det fyra element som vi tror har extra stor påverkan. 
Var och en av dessa diskuteras nedan.

1. Storföretagen i Mjölby har inte funnits här så länge och de är lokaliserade 
på olika orter.

2. Näringslivet i Mjölby har en stor mångfald.
3. Mjölby kommun ”går bra” med befolkningstillväxt och sysselsättnings-

tillväxt. 
4. Mjölby är tätt integrerat med det växande Linköping

Storföretagen i Mjölby kommun (Toyota, Väderstad-Verken och Runsven-
gruppen) är lokaliserade på tre olika orter (Mjölby, Väderstad och Skänninge). 
Två av dessa företag tillhör tillverkningsindustrin och dessa kan samarbeta 
för att utveckla kvalificerad arbetskraft och samtidigt konkurrerar man om 
exempelvis anställda. Runsvengruppen är inom en helt annan sektor. Samt-
liga tre stora företag i Mjölby har en jämförelsevis kort historia lokalt. Dessa 
faktorer; dvs. att man är flera stora företag, lokaliserade på flera orter och med 
kort lokal historia ger en bakgrund till vad vi uppfattar som relativt återhållna 
formella kontakter med kommunen från företagens sida och att detta är av-
gränsat till specifika och konkreta behov och områden. 
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Ett viktigt intryck från studien är att i Mjölby finns en mångfacetterad 
profil vad gäller företagande, arbetsmarknad och försörjning vilket påverkar 
arbetet med Mjölbys identitet och ortsutveckling. Näringslivet i Mjölby har 
en stor mångfald både vad gäller stora och små företag och olika näringsgre-
nar. Jordbrukssektorn med många små företag har en stark tradition. Mjölby 
kommun har uppmärksamheten riktad mot de stora företagen såväl som mot 
de mindre. Under en senare tid har utveckling och etablering i Mjölby av 
företag inom handel varit en strategisk fråga. Den traditionella kvalifikations-
strukturen inom de dominerande näringarna jordbruk, handel och industri 
– med liten andel högutbildade – ger en bakgrund till den mentalitet som 
påminner om vad man brukar benämna bruksmentalitet och som är förknip-
pade med avsaknad av utbildningstradition. 

Den tredje punkten för våra slutsatser handlar om att Mjölby ”går bra”. 
Avsaknad av bekymmer vad gäller tillväxtfrågor kan innebära att motivatio-
nen för samverkan över samhällssektorerna inte blir så stark. Kommun och 
företag blir fokuserade på sina huvuduppgifter inom respektive ”samhällssfär” 
och samverkan där emellan sker främst utifrån konkreta uppkomna behov. 
Företagens efterfrågan på kvalificerad och relevant arbetskraft har varit en hu-
vudfråga för deras samverkan med kommunen. 

Den fjärde slutsatspunkten belyser att intensiteten vad gäller lokal sam-
verkan mellan företag och kommun också beror på hur företagen använder 
sig och är beroende av lokala resurser (i detta fall i Mjölby kommun) och av 
resurser som finns tillgängliga regionalt och genom mer vida nätverk. Bety-
delsen av Mjölbys geografiska position i en större region – där Linköping 
har en specifik roll – har kommit upp i intervjuerna. De stora företagen har 
samverkansstrategier med ”samhället” på olika skalor. I vilken grad detta sker 
lokalt varierar. Uppgifter vi haft tillgång till och gällande Toyota indikerar att 
Linköping erbjuder företaget viktiga resurser och tillgång till service. Man 
samarbetar med universitetet i Linköping och använder sig av infrastruktur 
och service i Linköping. 

”Linköping är en gravitationspunkt och en viktig anledning 
till att Toyota är i Mjölby. De kan rekrytera från universitet 
där och de som vill bo i Linköping kan göra det och ändå 
pendla” (intervju politik). 

Frågan vi ställde inledningsvis var: Hur sker interaktion och samarbeten mel-
lan kommunen och företag för resursutveckling som bidrar till lokal ekonomisk 
resiliens? Plats, resurser och tid var viktiga element i perspektivet. Ovan har 
vi försökt att sammanfatta hur man kan förklara hur samverkan har utveck-
lats utifrån platsen – dvs. utifrån de specifika lokala förhållandena i Mjölby. 
Den riktigt svåra delen av frågan handlar om hur samverkan har effekter och 
bidrar till ekonomisk hållbarhet, resiliens och omställningsförmåga. I det här 
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sammanhanget är intrycket av att Mjölby riktar sina strategiska insatser och 
intressen i flera riktningar värt att beakta. Givet begränsade resurser för en 
(liten) kommun kan spridda aktiviteter innebära att var och en av dessa får 
en för begränsad omfattning för att göra faktiska avtryck och få effekter. En 
sådan bred ansats kan emellertid också vara en lyckosam strategi genom att 
stödja den fortsatta utvecklingen mot en mångfald i näringsliv och arbetsliv 
och att man därmed är mindre känslig för strukturella eller lokala kriser i 
enskilda företag, näringar eller sektorer. Att rusta för framtiden innebär att 
både beakta att rådande verksamheter ska kunna utvecklas dynamisk och att 
samtidigt öppna för nya typer av ekonomiska verksamheter och nya sysselsätt-
ningsområden.
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Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling
– exemplet Mjölby

Denna rapport beskriver hur samverkan mellan stora företag och kommunen sker. Exemplet är 
från Mjölby kommun. I fokus för diskussionen är ekonomisk hållbarhet. Rapporten illustrerar 
hur samverkan mellan samhällssektorer sker och hur detta bidrar till lokal resursmobilisering. 
Rapportens perspektiv innebär också att det uppmärksammas hur samverkan växer fram ur 
specifika lokala förutsättningar. Det som är utmärkande för Mjölby är att – trots att detta 
är en liten kommun – man har en flerkärnig ortsstruktur och ett diversifierat näringsliv. 
Detta påverkar hur samverkan utvecklas och att betyder att kommunen behöver fördela sin 
uppmärksamhet mellan flera aktörer, sektorer och orter. Diversifiering är en faktor som ställer 
specifika krav på samverkan från kommunens sida samtidigt som detta också minskar den 
lokala sårbarheten för ekonomisk strukturomvandling.
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