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Är det dags för utbildning, grupputveckling, föreläsningar, företagsevent, teambuilding, spa & relax eller privata fester? 
Här kan ni välja och vraka bland stora som små mötes- och konferenslokaler i härliga miljöer! Slå till på en härlig stund 

med övernattning och goda måltider i fina restauranger.

KONFERENSGUIDEN

Välkomna till en mötesplats för stora sällskap och 
mindre grupper. Arbetets museum ligger i hjärtat av 
Norrköpings industrilandskap. 
I huset finns fem trevliga lokaler i olika storlekar av-
sedda för möten, seminarier, föreläsningar, konferenser 
och mässor. 

Arbetets Museum, 602 21 Norrköping
Tel: 011 23 17 00

Arbetets Museum Konferens

Välkommen med ditt företag ut till Sankt Anna skär-
gård, enkel men kvalitetsfylld miljö. Långt från stress 
och vardag - förutsättningar som ofta leder till nya ideér 
och stor kreativitet.

mONS SKÄRGÅRDSKROG

Mons Camping & Stugor Lagnö, 614 98 Sankt Anna
Tel: 0121-511 33

Detta hotell har ett vackert läge vid sjön Stora Rängen i Brokind. 
Hotellet har en privat strand, bastu och kanotuthyrning. Wi-Fi och 
parkering är gratis, och restaurangen serverar moderna svenska 
rätter. Centrala Linköping ligger 27 km bort.

stiftsgården vårdnäs

Vårdnäs, 590 45 Linköping
Tel: 013-36 85 00

Yxnerum ligger i hjärtat av Östergötland, mindre än en timmes 
bilfärd från Linköping och Norrköping, bredvid sjön Yxningen 
– en plats där du kan vistas i en lugn och rogivande miljö långt 
från stadens brus utan störande avbrott. Det här är kanske 
Östergötlands bästa plats för sportiga möten och givande 
konferenser för aktiva företag och föreningar! 

yxnerum hotell & konferens

Yxnerum Hotel & Conference, 597 95 Åtvidaberg
Tel: 0120-610 22

Väl mött på ”Brunnen”! Här finns en speciell atmosfär som vi vill 
att ni skall få uppleva. Både som gäst hos oss och som besökare i 
medeltida Söderköping.

söderköpings brunn

Skönbergagatan 35, 614 30 Söderköping
Tel: 0121-109 00

Vadstena har en fantastiskt välbevarad historia och omges av 
östgötsk natur och Vätterns klara vatten. Vadstena Klosterhotel 
och Restaurant Munkklostret är inrymda i några av Sveriges äldsta 
byggnader; den Heliga Birgittas kloster från 1300-talet och Birger 
Jarls furstepalats från 1200-talet.

vadstena klosterhotell

Lasarettsgatan 5, 592 30 Vadstena
Tel: 0143-315 30

Att ha konferens på Vildmarkshotellet är speciellt; här finns 
naturligtvis allt du kan förvänta dig, som rymliga konferenslokaler, 
god mat och dryck, bekväma sängar och modern utrustning. Men 
här finns också så mycket mer. Som ett fantastiskt spa, unika miljöer 
och service i världsklass.

vildmarkshotellet i kolmården

Kolmården, 618 93 Kolmården
Tel: 010-708 70 00

Motala Convention Centre bedriver idag en mångfacet-
terad verksamhet. Vår huvudinriktning är att vara en 
arena för olika former av möten och sammankomster.

MOTALA CONVENTION CENTRE / FOLKETS HUS

Sjögata 5, 591 30 Motala
Tel: 0141-480 50

För många år sedan hade familjen Eriksson en dröm. Att 
tillsammans skapa en genuint välkomnande mötesplats 
med det där lilla extra, i den skönaste delen av Öster-
götland. I dag lever vi vår dröm. Resultatet är vackra 
Rimforsa Strand.

RIMFORSA STRAND

Fredrika Bremers Allé 2, 590 46 Rimforsa
Tel: 0494-792 90

Konferera i Linköpings högsta hus! Ta hissen till våning 
18 eller 19 i Tornet och se Linköping breda ut sig under 
dina fötter. Väl uppe på 64 meters höjd välkomnas du till 
Sky Meetings och våra mötes- och konferenslokaler. 

SKY HOTEL APARTMENTS

Tornbyvägen 1,582 73 Linköping
Tel: 013-32 810 50

Ett möte i skärgården är ett möte för många sinnen!
 På Gryts Varv får ni kraft och energi för att skapa nya 
tankar och idéer. Välkomna att konferera hos oss året 
runt, mellan solvarma klippor eller snötäckta vikar.

GRYTS VARV HOTELL & KONFERENS

Hummelvik Gryts Varv, 610 42 Gryt
Tel: 0123-128 06

Mitt på Östgötaslätten ligger Himmelsby Gårdshotell 
med vidunderlig utsikt över fälten.  Här kan ni kombi-
nera effektiva konferenser med aktiviteter, SPA-entré, 
behandlingar samt unik fiskpedikyr. Vi erbjuder mötes-
lokaler i olika storlekar där vårt största konferensrum 
tar upp till 100 pers.

HIMMELSBY GÅRDSHOTELL

Himmelsby Norrgård 2, 590 17 Mantorp
Tel: 013-33 12 02

SAAB Arena – En Arena för alla Tillfällen! Vi arrangerar 
möten mellan människor! Vi spelar hockey i Arenan 
men Vi erbjuder så mycket mer! Arenan är Regionens 
absolut hetaste mötesplats, här samlas stora delar av 
regionens näringsliv. 

LHC EVENT SAAB ARENA

Gumpekullavägen 1, 582 78 Linköping
Tel: 013 37 12 00

Livgrenadjärmässens lokaler i Linköping har tillhört Liv-
grenadjärregementet, ett av världens äldsta regementen 
med rötter från medeltidens frälserytteri och bondeupp-
dåd. Sedan regementet lades ner 1997 har Livgrenad-
järmässen Fest & Konferensvåningar AB verkat för att 
bibehålla en för Linköping unik och historisk miljö. 

LIVGRENADSJÄRSMÄSSEN

Livgrenadjärmässen Fest & Konferensvåningar
Brigadgatan 8, 587 58 Linköping Tel: 013-14 09 99

Precis vid kanten av Göta Kanal ligger vackra Vänneberga gård. 
Här ordnar vi kreativa konferenser, fantastiska bröllop och roliga 
födelsedagsfester. Vår filosofi är att servera välkomponerade rätter 
lagade på egna- och lokalproducerade råvaror. Gårdsbutik, B&B, 
konferensrum från 10 -100 personer. 

Vänneberga gård

Vänneberga Gård, 614 92 Söderköping
Tel: 0121 - 104 11

Mer information hittar du på
affarsliv.com/konferens

I SAMARBETE MED
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Det handlar inte bara om läget

Innehåll

Vi bor i en dynamisk kommun. En kommun som 
landar komplexa etableringar tack vare sitt goda 
läge. Men det handlar inte bara om läget. Det 
handlar om ett gott företagsklimat, ett bra 
bemötande och en nyfiken och serviceinriktad 
kommun som står på tå för att lyckas att få 
företagen att slutligen sätta spaden i marken. 

Och nog talar etableringarna för sig själva. 
Webhelp etablerar sig i Norrköping med 300 nya 
arbetstillfällen, Raket AB:s etablering inom livsmedel 
på Händelö bidrar till 100 nya jobb, Post Nord 
bygger en ny postterminal och Martin & Servera 
satsar på en ny anläggning på 35 000 kvadratmeter. 
Rusta utökar sitt lager med över 45 000 kvadratmeter 
och Platinum Cars blir med sin expansion ett av 
Europas största sport- och lyxbilscentrum. 
Norrköping växer. 

Utöver det startade 650 företag förra året, våra 
unga entreprenörer imponerar och vi har företag 
som blivit prisade både nationellt och internationellt 
för sina insatser. Det är en ynnest att få arbeta med 
företag och entreprenörer i den här dynamiska 
kommunen. Stora som små. Alla bidrar ni till att 
göra kommunens välfärd möjlig. 

Bemötande och service är som sagt en viktig del för 
att lyfta företagsklimatet. Vi arbetar hårt med att 

bygga en bättre intern struktur som gör att vi 
snabbare kan hantera ärenden och ge en god 
service till våra befintliga företag – och för att få 
ännu fler företag att vilja etablera sig här. 

Ett utmärkt exempel på det är det kontaktcenter 
som öppnar 2018 där både medborgare och 
företagare snabbt och enkelt kan få hjälp med 
det mesta inom kommunens ansvarsområden. 
Norrköpingsmodellen är ett annat exempel, där 
vi bland annat gör en översyn vad gäller de taxor 
och avgifter företagen betalar så att de håller en 
sund nivå utifrån den insats kommunen gör. 

Att förbättra företagsklimatet tar tid. Men en av 
grundstenarna till att göra just det handlar om 
gott bemötande, service och en god dialog med 
företagen. Och att förstå varandra. Det arbetar vi 
med. Varje dag. Och vi kommer inte att luta oss 
tillbaka. För vi vet vilken fantastisk kommun vi har, 
vilka förutsättningar och vilken potential som finns 
här. Både för invånare och företag. 

Just frukterna av det kan ni läsa om i det här numret 
av Norrköping Växer. Norrköping spelar på många 
arenor, från fotboll till musik till tryckt elektronik. 

Trevlig läsning!

En annonsbilaga från Norrköpings kommun, www.norrkoping.se/naringsliv
Pontus Lindblom svarar på frågor om innehållet, 011-15 12 74. 
E-post: naringsliv@norrkoping.se

Projektledare: Gustaf Hull, Östgöta Media och Pontus Lindblom, Norrköpings kommun
Grafisk form: Östgöta Media
Tryck: PressGrannar AB
Annonsbokning: 011-200 421 eller 011-200 303

pontus Lindblom
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun

#47
FEBRUARI 2018

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

DIStRIBuERAS mED NORRköpINGS tIDNINGAR OcH FOLkBLADEt vEckA 8. FRåGOR Om INNEHåLLEt BESvARAS Av pONtuS LINDBLOm, NORRköpINGS kOmmuN, tFN 011-15 12 74

Tryckt elektronik

som kommunicerar
s 18

Musikstaden

Norrköping
s 16Irene Warmer

– ny citysamordnare
s 8

#47
FebruarI 2018

EN tIDNING Om NORRköpINGS NÄRINGSLIv

s 6

Fler unga behöver

lockas till yrkes-

programmen

s 14

MyGizmo

vill förändra

hantverks-

branschen

s 4

Dagens Industri

expanderar i

Norrköping

Peter Hunt

s 12-13

IFK Norrköping &

näringslivet

140 950 
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Norrköpings folkmängdKul att veta!

Den 31 januari 2018 var Norrköpings folkmängd 140 950 personer enligt uttag 
ur Kommuninvånardata (KID) den 1 februari 2018.

Källa: www.norrkoping.se/organisation/statistik/befolkning/befolkningsutveckling-nor/
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bonnier är Nordens största mediekoncern, och Dagens industri Sveriges största affärstidning. 
Nu etablerar de sig i Norrköping – med fokus på prenumerationsförsäljning till små och 
medelstora företag.
 – att staden får etablering med så starka varumärken sänder signaler till andra företag 
och privatpersoner att Norrköping är en intressant stad, säger rickard Åsbäcken, vd för 
säljkonsultbolaget rTM business Partner.

Bonnier Business Media Sales AB inleddes som ett så 
kallat joint venture (samriskföretag) mellan Bonnier och 
RTM Business Partner 2014 med inriktning på B2B-
abonnemangsförsäljning. De har sedan starten arbetat med 
titlar som Veckans Affärer, Resumé, Dagens Medicin och 
Aktuell Hållbarhet. 
 – Vi har växt varje år och utökat lokalerna i Västerås och 
det har gått så bra att Bonniers nu också vill förlägga Dagens 
industris abonnemangsförsäljning hos oss. Det är den i 
särklass största abonnemangsaffären. Att expandera med 
ett helt nytt kontor föll sig därmed naturligt.
 Det säger Rickard Åsbäcken, vd för RTM Business Partner, 
det säljkonsultbolag som tillsammans med Bonnier 
Business Media Sales ska driva expansionen med Dagens 
industri i Norrköping.
 Varför är Norrköping rätt stad för att driva 
expansionen vidare? 
 – Förutom det goda läget upplever vi Norrköping 
som en levande och affärsdrivande stad med ett attraktivt 
centrum. Vi tycker att det rimmar väl med Bonniers och 
Dagens industris varumärke, svarar Rickard.

I nästa andetag påpekar han att man fastnade för 
Norrköping tack vare de goda rekryteringsmöjligheterna. 
 – Det som utmärker Norrköping, när vi tittat på ett 
flertal nya etableringsorter, är att vi upplever att staden 
redan har en stark sälj- och kundtjänstkultur med ett 
flertal starka aktörer etablerade. Det är en viktig aspekt att 
staden i sig välkomnar renodlade säljföretag och självklart 
ökar rekryteringsunderlaget märkbart med närheten till 
Linköping.  

Storstadskänsla och framåtanda
I samband med att Rickard har varit i staden och gjort 
research har han märkt av flera spännande nyetableringar 
och satsningar – ”exempelvis nya fina designhotell och 
restauranger som höjer storstadskänslan och framåtandan”. 
 – Nu vill vi rekrytera hungriga karriärister som vill 
framåt i livet och som drivs av att tjäna pengar. Då passar 
det bra med den fina och storstadsinspirerade livsstilen 
som Norrköping erbjuder. Samtidigt mixas det upp med 
det gamla fina byggnaderna och spårvagnarna. Den 
dynamiken gillar jag verkligen. 
 Det nya Norrköpingskontoret har till att uppgift att 
driva Dagens industris abonnemangsförsäljning mot små 
och medelstora företag, såväl i print som digitalt.
 – Det är alltså affärsintresserade säljare som vi är i starkt 
behov av. Vi kommer att anställa upp emot 60 personer 
bara under det första året, och vår ambition är att växa. 
På så sätt bidrar vi till regionens tillväxt, avslutar Rickard.

"Norrköping har en stark
sälj- och kundtjänstkultur"

Foto: Magnus Andersson

Rickard Åsbäcken, vd för säljkonsultbolaget RTM Business Partner.

– Förutom det goda läget
upplever vi Norrköping 
som en levande och 
affärsdrivande stad.

 Missa inte chansen att uppleva kraften och kreativiteten hos.        
 Östergötlands mest företagsamma unga entreprenörer.
 Besök mässan den 8 mars på Linköping Sportcenter.

www.ungforetagsamhet.se

VI FÅR UNGA MÄNNISKOR ATT VÄXA
Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin 

kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. På riktigt.

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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När det fruktansvärda inträffar.
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli
starkare tillsammans!
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Åsa Stenmark, rektor på Ebersteinska gymnasiet och 

Thomas Lundell, vd för JohSjö-gruppen.
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Dagens industriföretag erbjuder 
stimulerande jobb med bra lön och 
karriärmöjligheter i moderna miljöer. 
Många elever på yrkesprogrammen 
har löfte om jobb direkt efter 
studentexamen.
 Ändå fylldes bara hälften av de 
32 platserna på Industriprogrammet 
på ebersteinska gymnasiet i år.

 – Det här betyder att företagen i Norrköping inte kan växa 
i den takt de önskar, att de har ständiga vakanser och måste ta 
in arbetskraft från utlandet på kontrakt och ibland tvingas de 
också säga nej till order, säger Thomas Lundell som är vd för 
JohSjö-gruppen. 
 Med JohSjö Industri AB sitter han också som medlem i 
Norrköpings Verkstadsgrupp och kan tala för hela branschen.
Tidningen träffar Thomas och Åsa Stenmark, rektor på 
Ebersteinska gymnasiet, en dag då skolan arrangerar 
prova-på-dag för elever i årskurs nio. Det råder ingen 
brist på initiativ, när det gäller att marknadsföra teknik- 
och industriprogrammen och de yrken som väntar, intygar 
både Thomas och Åsa. Branschen arrangerar Yrkes-SM och 
VM för studenter, tar fram reklamfilmer och kampanjer och 
öppnar sina dörrar för praktikanter. Skolorna ordnar Öppet 
hus i olika former och event på stan.

Gamla bilder lever kvar
Varför är det så svårt att locka ungdomarna till 
industriprogrammen?
 – Gamla bilder av industriarbete lever kvar och det är svårt 
för ungdomar att få någon inblick i den vuxna yrkesvärlden 
idag. Det går till exempel inte att sommarjobba i industrin 
innan man fyllt 18 år. De har svårt att se framför sig vad det 
är för jobb vi pratar om, säger Thomas.
 Svensk industri står för 80 procent av landets export. 
Kanske finns en felaktig bild av att industrin i Sverige är på 
väg att försvinna, eftersom det varit en del nedläggningar i 
Norrköping, funderar han. 

Spännande jobb utomlands
Om eleverna hade större insikt i vad ett industrijobb kan 
innebära skulle fler söka sig dit, det är Åsa övertygad om.
 – Vi har många exempel på duktiga ungdomar som gått 
här som nu är ute i världen och arbetar. De jobben finns i 
Norrköping! En kille fick anställning på en lokal svets- och 
montagefirma och har nu rest runt i världen på uppdrag i 
företaget för att jobba med kyl- och värmeaggregat till fartyg, 
berättar hon och tillägger att industriyrkena också öppnar upp 
för karriärutveckling för den som vill.

Ebersteinska inför nu på försök att alla elever automatiskt läser 
högskoleförberedande kurser, för att öka kompetensen och 
underlätta inför vidare studier.
 – Istället för att själva välja detta måste de nu aktivt välja 
bort det, säger Åsa.

Kvalitetsstämpel och samarbete
Sedan 2008 ingår Ebersteinska gymnasiet med Industri- 
och Teknikprogrammet i Teknikcollege. En ansökan om 
certifiering också för El- och energiprogrammet har nyligen 
lämnats in. Även Realgymnasiet i Norrköping har ansökt om 

certifiering för El- och energiprogrammet. Teknikcollege 
är en kvalitetsstämpel för utbildningar inriktade på teknik 
och industri.
 – Att vara teknikcollege innebär att kommunen, 
företagen och skolorna arbetar tillsammans för att 
utbildningarna ska matcha kompetensbehovet ute i 
samhället, säger Thomas som är ordförande i Norrköpings 
Teknikcollege. 
 Åsa framhåller att Teknikcollege också gynnar samarbete 
mellan skolorna, bland annat kring ny teknisk utrusning 
och maskiner.
 – Det gör att eleverna får fler möjligheter och större 
kompetens. Vi har samma mål – att utbilda ungdomarna 
så att de får jobb, säger hon.

Jobb direkt
Trots alla ambitioner är bristen på arbetskraft skriande ute 
i företagen. Stora pensionsavgångar ger stora luckor på 
verkstadsgolven.
 – Företagen vänder sig direkt till oss på skolan, för att 
starta samarbeten i jakten på nya medarbetare. Det finns bra 
praktikplatser lokalt och många företag är beredda att anställa 
sina praktikanter så fort de tagit studentexamen, säger Åsa.

Åsa Stenmark, rektor på Ebersteinska gymnasiet, samtalar med förstaårselever.

Foto: Magnus Andersson

Yrkesprogram ger 
spännande möjligheter
- och jobb direkt efter studenten

Ebersteinska inför nu på försök 
att alla elever automatisk läser 
högskoleförberedande kurser, 
för att öka kompetensen och 
underlätta inför vidare studier.
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Ja, det är några frågor som nyanställda citysamordnaren, Irene 
Warmer kommer att få bita i. Bakom initiativet att inrätta 
en sådan tjänst står Norrköpings kommun i samverkan med 
flertalet fastighetsägare i city: Magnentus, Fastighets AB 
L E Lundberg, Castellum, Stadsrum, Hyresbostäder i 
Norrköping och Norrevo Fastighets AB.

Hållbar samordning
Varför behövs en citysamordnare?
 – Vi behöver knyta ihop de två kärnorna i city, den gamla 
innerstaden och den nya som växer fram runt resecentrum. 
Citysamordnaren har en viktig roll för att utveckla handel, 
näringsliv och den attraktiva staden i sin historiska och nya 
miljö. Hon ska också arbeta för att Norrköping så småningom 
kvalificerar sig som Årets Stadskärna. Vi siktar dessutom på 
certifieringen Purple Flag, som signalerar att vi har en trygg 
och attraktiv stad även på kvällen och natten. Dessa båda 
diplom står för social, miljömässig och kulturell hållbarhet, 
trygghet, bra infrastruktur och tillgänglighet bland annat. 
Sådant som vi jobbat med i många år i Norrköping, säger 
näringslivsdirektör Pontus Lindblom, som menar att man i 
det gemensamma initiativet att anställa en citysamordnare nu 
lägger i en högre växel.
 – Vi vill bli bäst i Sverige på detta för alla kulturer och för 
alla människor som besöker Norrköping och Norrköpings 
city.

Nya ”vardagsrum” på stan
Vilka utmaningar står Norrköping inför när det gäller 
innerstadens utveckling?
 – Människors köpmönster är förändrat och det påverkar 
stadslivet. Hur kan city fortsätta vara en plats för shopping 
och möten, samtidigt som digitalisering och internethandel 
ökar? 
Fastighetsägarna jobbar mycket med den frågan. Det krävs 
nya idéer kring hur människor kan umgås på stan. Till 
exempel etableras provrum i anslutning till paketutlämningar. 

Nya offentliga ”vardagsrum” tar form på stan i trivsamma 
miljöer, med bra toaletter och service. En stark fördel är att 
Norrköping har så många restauranger, säger Pontus.

Tänker utanför boxen
Irene Warmer, som började sin tjänst den 1 februari, har sin 
fasta punkt på näringslivavdelningen vid Laxholmstorget. 
Men hon kommer att vara i ständig rörelse ute hos fastighets-
ägarna, näringsidkarna och bland invånarna i city.
 – Det första jag ska göra är att inventera behoven genom 
att intervjua politiker och fastighetsägare. Jag behöver 
överblick för att kunna göra analysen och sätta upp mål för 
framtiden. Min styrka är att vara spindeln i nätet och tänka 
nytt, utanför boxen. I slutändan handlar min uppgift om att 
sätta Norrköpings city på kartan som en attraktiv stad för 
invånare, företagare och turister, säger hon.

Förstår företagarna
Irene, som kom till Sverige från Holland för drygt tio år 
sedan, har närmast jobbat som turistentreprenör tillsammans 
med sin man i Borensberg och Motala, där hon bland annat 
jobbade upp en vandrarhems- och hotellverksamhet som 
bidragit till en del i destinationen Göta kanal. Dessutom har 
hon arbetat övergripande med marknadsföring inom Tillväxt 
Motala. Hon har sina rötter i storstadslivet och entreprenör-
skapet fick hon med sig hemifrån. Föräldrarna drev en 
möbelbutik.
 – Min styrka som citysamordnare är att jag förstår kafé-
ägaren i centrum lika väl som butiksägaren en bit utanför 
stadskärnan. Att nätverka och koppla samman verksamheter 
har varit en del av mitt arbete hela livet, säger hon.

Gagnar alla
Pontus inflikar att satsningen på citysamordning inte utestänger 
verksamheter utanför stadskärnan.
 – Även externhandeln är med på tåget. Det här är ett initia-
tiv som gagnar alla aktörer i city och runtomkring, säger han.

 Christian Claesson, chef för affärsområde handel på 
Fastighets AB LE Lundberg ser fram emot samarbetet 
med Irene:
 – Vi är mycket glada över rekryteringen av Irene Warmer 
som citysamordnare i Norrköping. Nu kan vi på ett ännu 
tydligare sätt tillsammans med kommunen och övriga 
fastighetsägare i city sätta Norrköping på den nationella 
och internationella kartan, med siktet inställt på att bli 
Årets Stadskärna inom kort. Hållbarhet, trygghet, attraktion
 och innovation är våra viktigaste hörnstenar att bygga 
Norrköpings city kring, säger han.

Norrköping växer – med nya innerstadskvarter, nytt resecentrum 
och nya livsstilsmönster för shopping och möten.
 Hur kan det nya möta det gamla? Hur kan stadskärnan förädlas 
och utvecklas hållbart?

Ny citysamordnare
förädlar Norrköpings 
kvaliteter

Foto: Magnus Andersson

Vad är Årets Stadskärna?
Det är en utmärkelse som delas ut till den stad som lyckats 
bäst med att förnya sitt centrum, genom samarbete mellan 
både privata och offentliga aktörer. Framstegen bedöms 
utifrån ett antal mätbara resultat av stadskärnans 
utveckling. Utmärkelsen är tänkt att inspirera alla stadens 
intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan. 
Förra året, 2017, utsågs Västervik till Årets Stadskärna.

Källa: www.svenskastadskarnor.se

Vad innebär certifiering enligt Purple Flag?
Purple Flag har sitt ursprung i Storbritannien och Irland, 
med syftet att skapa trygga och levande städer även på 
kvällen och natten. Utmaningen är att skapa en ekonomisk 
och attraktiv ort, stad eller stadskärna med ett variationsrikt 
utbud av unika aktiviteter efter mörkrets inbrott för alla. 
Det kräver ett nära samarbete och framför allt förståelse 
för olika aktörers intressen och behov.Fem områden 
bedöms inför certifieringen: välkomnande, rörelse, 
utbud, plats och policy.

Källa: www.svenskastadskarnor.se

Fakta
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Vi bildar gemensamt bolag!
Tillsammans erbjuder vi
etthelt unikt tjänsteutbud.

+

 Christian Claesson, chef för affärsområde handel på 
Fastighets AB LE Lundberg ser fram emot samarbetet 
med Irene:
 – Vi är mycket glada över rekryteringen av Irene Warmer 
som citysamordnare i Norrköping. Nu kan vi på ett ännu 
tydligare sätt tillsammans med kommunen och övriga 
fastighetsägare i city sätta Norrköping på den nationella 
och internationella kartan, med siktet inställt på att bli 
Årets Stadskärna inom kort. Hållbarhet, trygghet, attraktion
 och innovation är våra viktigaste hörnstenar att bygga 
Norrköpings city kring, säger han.

Irene Warmer. Nyanställd citysamordnare i Norrköping.

Min styrka som citysamordnare 
är att jag förstår kaféägaren 
i centrum lika väl som 
butiksägaren en bit utanför 
stadskärnan.

EN tIDNING Om NORRköpINGS NÄRINGSLIv

Vill du synas
med en annons?
Mejla till b2b@ostgotamedia.se
eller ring 011-200 355
så hjälper vi dig.



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS10

Guld 2015. Champions League-kval 2016. europa League 2017. De senaste åren har IFK gjort 
en klassresa – och på nytt erövrat en plats i toppen av den allsvenska näringskedjan.
Det spiller av sig, inte bara i tabellen utan också i Norrköpingsbornas självförtroende 
och det lokala näringslivets vilja att förknippas med klubben.

Med en lånad nyckelknippa låser Peter Hunt upp en av 
logedörrarna på Östgötaporten. Genom fönstren faller 
fjäderlätta snöflingor mot plastgräset. Lagom till den 
allsvenska premiären mot Brommapojkarna ska en hel 
årstid ge vika, men IFK:s ordförande verkar redan vara 
där – i tanken.
 – Mina förväntningar är av privata skäl alltid högt 
uppskruvade inför en ny säsong, men jag har faktiskt 
aldrig haft en bättre känsla än den jag har nu.
De senaste åren har IFK Norrköping – om vi tillåts 
parafrasera Peter själv – avancerat raskt i fotbollens 
näringskedja. 2015 klev grabbarna på plan – hälften 
från stan – fram och ordnade den mest sensationella 
allsvenska titeln på den här sidan av millennieskiftet. 
Alla var förvånade, utom möjligtvis Peter Hunt. Den 
14 april 2015, dagen efter 0-4-förlust mot Elfsborg, 
blev han intervjuad av Dagens industri. ”Ambitionen 
var och är att skapa en ny storhetstid. Jag drömmer 
fortfarande om ett SM-guld i framtiden, och tror 
faktiskt att vi är på rätt väg”.
 – Jag minns att jag sa precis så, och visst är det ju 
lite märkligt. Ingen trodde på oss det året, säger han 
nästan tre år senare.

”Varumärket har stärkts ordentligt”
I takt med att IFK Norrköping åter igen stabiliserat sig i 
toppen är det som om Norrköpingsborna plötsligt slutat 
att gå med krökta ryggar. Det är flaggor på balkongräcken, 
halsdukar i lägenhetsfönster och IFK-pins på eleganta 
kavajtyg i konferensrummen.

Foto: Magnus Andersson

Stjärnprytt 
varumärke 
lockar 
näringslivet

IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt.

IFK är med och skapar en
tydlig indentitet för staden.
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blev han intervjuad av Dagens industri. ”Ambitionen 
var och är att skapa en ny storhetstid. Jag drömmer 
fortfarande om ett SM-guld i framtiden, och tror 
faktiskt att vi är på rätt väg”.
 – Jag minns att jag sa precis så, och visst är det ju 
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nästan tre år senare.
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I takt med att IFK Norrköping åter igen stabiliserat sig i 
toppen är det som om Norrköpingsborna plötsligt slutat 
att gå med krökta ryggar. Det är flaggor på balkongräcken, 
halsdukar i lägenhetsfönster och IFK-pins på eleganta 
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 – IFK som varumärke betraktat har stärkts ordentligt. 
Nu har vi ett SM-guld i bagaget i närtid, och en helt 
annan ekonomi än tidigare. Vi märker ett ökat intresse 
från företagen och näringslivet att delta kring IFK, säger 
Peter.
 Vad betyder IFK för näringslivet i Norrköping?
 – IFK är med och skapar en tydlig identitet för staden. 
Vi vill att IFK ska vara en plattform där företagen – det 
finns upp emot 3 000 aktiva bolag – knyts samman och 
nätverkar med varandra. Jämför du två identiska företag 
där det ena jobbar nära IFK och det andra inte så är det 
inte otänkbart att just det fäller avgörandet när man väl 
ska välja. Att vara förknippat med IFK är att vara förknippat 
med ett slags engagemang i samhället. Många företag 
vill bli förknippade med de värdegrunder vi står för.

 Och vad betyder näringslivet för IFK?
 – Naturligtvis bidrar företagen kring IFK med 
ekonomiskt stöd i olika former. Men vi ser också 
näringslivet som en viktig kontaktyta att sprida 
information om vår verksamhet ut till företagens 
anställda och därmed öka intresset för vår verksamhet. 
Ett dynamiskt samarbete med företagen hjälper oss att 
vara aktiva i olika CSR-projekt. IFK och näringslivet 
tillsammans är en stark kraft att bygga ett starkare 
Norrköping där vi alla kan leva och verka i en trygg miljö. 

Från åskådare till beslutsfattare
Inför årets säsong har IFK Norrköping värvat etablerade 
namn som kittlar lite extra – som exempelvis Simon 
Thern och Jordan Larsson.
 – Nu när vi har kommit högre upp i näringskedjan kan 
vi också attrahera intressanta spelare. Förr har vi fått leta 
på de billigare hyllorna. Jordan och Simon kommer att 
bli superstjärnor framför Curvan, det vet jag redan nu. 
Samtidigt får vi inte glömma att vi har en tradition 
att ha tagit hem spelare som varit lite tilltufsade och 
stukade – för att sedan ha låtit dem växa i en trygg 
och utvecklande miljö, säger Peter.
 För Peter Hunt personligen betyder IFK mycket, det 
påpekar han med eftertryck.
 – Efter nio år som ordförande, där jag mer och mer 
gått från ett åskådarperspektiv till en beslutsfattare, har 
jag blivit mer nyanserad i mina uppfattningar. Samtidigt 
är IFK bland det viktigaste som finns i mitt liv. Så är 
det bara.

Foto: Magnus Andersson

Stjärnprytt 
varumärke 
lockar 
näringslivet
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 – Från kommunens sida har vi haft ett tydligt fokus på bemötande och service, vilket börjat 
ge resultat i olika mätningar av företagsklimatet. Men vi åstadkommer inte det här på egen 
hand. ett bra företagsklimat är något vi skapar tillsammans – genom samverkan mellan 
kommun, företag och skola, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, Norrköpings kommun. 

Varför är det viktigt med ett gott företagsklimat? 
Helt enkelt för att det främjar företagens utveckling 
och skapar arbetstillfällen vilket i sin tur stärker 
kommunens skatteunderlag och tillväxt, betonar Pontus. 
 Vilken roll har kommunen i det här samspelet med 
näringslivet?
 – Jag och mina kollegor inom kommunen försöker 
att vara ute på fältet och träffa företagen och lyssna på 
behoven. Vi kan inte gynna en enskild näringsidkare 
men vi kan ta ett samlat grepp för olika branscher, skapa 
kluster, och ge dem förutsättningar att utvecklas. Vårt 
uppdrag är att se till allas bästa. Då kan vi vara en 
motor framåt, säger Pontus.

Näringslivsrådet ger insikt
En pusselbit i kommunikationen med företagen är 
Näringslivsrådet, som består av nio representanter från 
olika branscher samt representanter från Norrköpings 
kommuns näringslivsavdelning. Rådet ska fungera som 
rådgivare till näringslivsavdelningen och ge kommun-
ledningen bättre insikt i hur det är att vara företagare 
i Norrköping. Ordförande är Cecilia S Aldén, affärs-
områdeschef för fastighetsbolaget Castellum.
 – Norrköping är ett gott exempel på att samverkan är 
nyckeln för att lyckas. Särskilt i en stad som växer med 
sådan kraft som Norrköping gör. Näringslivsklimatet är 
mycket gott och det är i allas vårt intresse att bevara det. 

För inget gör sig självt, det är tydliga mål och idogt arbete 
från såväl näringsliv som kommun som ligger bakom 
framgången, säger hon. 

Stiger i ranking
Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting började 
2010 göra kvalitetsmätningar av kommuners service och 
myndighetsutövning mot företagare. I senaste mätningen 
2016 tog Norrköping ett rejält kliv uppåt, från plats 137 till 
37. Även i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet 
i svenska kommuner förbättrade Norrköping sin placering 
uppåt förra året, upplyser Pontus.

 – De här mätningarna ger oss olika fakta och framför allt 
en bild av vilka attityder som råder i näringslivet gentemot 
kommunen. Det vi ser nu är att våra ansträngningar att 

förbättra bemötande och service börjar ge resultat, säger 
han.
 Som ett led i strävan att uppnå större tillgänglighet och 
bättre service mot både företag och privatpersoner inrättar 
Norrköpings kommun till sommaren ett kontaktcenter, 
med placering i kommunhuset Rosen. Mottot är ”en väg 
in för alla frågor”.

Nyetableringar och växande bolag
Andra tecken på att näringslivet är i blomstring är det 
faktum att flera större bolag bygger ut och helt nya aktörer 
väljer att slå sig ner i Norrköping, framhåller Pontus. 
Han räknar upp en hel rad, bland annat nyetablerade 
kundserviceföretaget Webhelp Nordic som bidrar med 
300 nya arbetstillfällen och Bonniers försäljningsbolag 
Bonnier Business Media Sales som öppnar försäljnings-
kontor för sina tjänster under varumärket Dagens industri. 
Bonnier nyanställer 40 personer. 
 – Rusta bygger ut sitt lager med 20 000 kvadratmeter, 
Post Nord bygger ny postterminal för regionen i Norrköping, 
Martin & Servera satsar på en helt ny anläggning på 
35 000 kvadratmeter och vi har ett livsmedelsföretag 
på ingång som kommer att ge 100 nya jobb, säger 
Pontus och fortsätter:
 – Vi ser också våra unga Norrköpingsentreprenörer 
göra avtryck nationellt och ute i världen, med extremt 
framgångsrika bolag. Det är glädjande.

Medvetna insatser förbättrar 
företagsklimatet och tar Norrköping framåt
”Samverkan är nyckeln”

Foto: Magnus Andersson

Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, Norrköpings kommun.
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Logistikprogrammets historia sträcker sig drygt 20 år tillbaka i 
tiden. I dag är det en etablerad Yrkeshögskola med inriktning-
arna Internationell transportlogistik, kvalificerat inköp och 
upphandling samt affärslogistik. 
 – Alla våra utbildningar är på 400 YH poäng vilket mot-
svarar två år. Det speciella med våra utbildningar är att det 
ingår två perioder LIA (Lärande i arbetet), den första på 10 
veckor och den andra på 14 veckor, vilket är ett bra tillfälle 
att få kontakt med näringslivet och få möjlighet att lära sig 
branschen, säger Emma Wahlström, utbildningsledare för 
Logistikprogrammet. 
 LIA-platser innebär en praktikperiod på ett företag eller  
offentlig verksamhet där man får omsätta sin teoretiska kunskap 
till praktik. 
    – Som student har man en handledare på sin LIA-plats. 
Vi stöttar också företagen med handledning under tiden som 
våra studenter har praktik. Studenterna fixar ofta sin LIA-plats 
själva men om det inte går så hjälper vi på skolan till. Ofta hör 

näringslivet av sig och efterfrågar praktikanter. LIA-platserna 
ger även företagen en chans att knyta till sig kompetens, säger 
Emma Wahlström. 
 Logistik är ett brett område med flera grenar och Norrkö-
ping som stad är en logistisk knutpunkt där både hamnen och 
kommande nya resecentrum är centrala. Årets ranking över 
Sveriges bästa logistiklägen visar dessutom att Östgötaregionen 
ligger på tredje plats över Sveriges bästa logistiklägen. Nog 
vågar man påstå att framtiden för logistikprogrammet ser ljus 
ut. Främst handlar logistik om optimering och strategier. 
 – Logistik är mer än man tror. I princip så finns det ett 
behov av logistiker inom varje del av näringslivet. När vi 
tittar på vår statistik så ser vi att 9 av 10 av våra nyutexami-
nerade studenter har jobb som har någon koppling till det 
de är utbildade till, säger en stolt Emma Wahlström. Och 
logistikbranschen kommer inte att krympa den närmsta tiden. 
Så länge efterfrågan inom näringslivet finns kommer också 
utbildningen att finnas kvar. 

Logistik
är framtiden!
Östgötaregionen ligger på en tredje plats över Sveriges bästa logistisklägen. 
Logistikprogrammet i Norrköping har en viktig roll för att stötta den positiva 
utvecklingen.
    -Det finns behov av logistiker inom varje del av näringslivet, säger Emma 
Wahlström, utbildningsledare för Logistikprogrammet

Emma Wahlström
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Med ett användarvänligt digitalt system 
vill LeaD-bolaget MyGizmo förändra 
– och förenkla – vardagen för småföretagare 
i hantverksbranschen.
 – Vårt system gör att de får ett nytt sätt 
att jobba på, säger Therese Thard och 
Philip Nicander.

Det första kapitlet i sagan om MyGizmo skrevs i en bil på 
snötäckta vägar i närheten av Sälen i februari 2016. Från 
sin plats i baksätet beskrev Philip Nicander problemet med 
att hanteringen av tidrapporter och material skulle kunna 
effektiviseras markant i hans fars byggfirma. 
 När han tillsammans med partnern Therese Thard senare 
samma vecka tittade närmare på och kartlade det hela 
visade det sig vara ett stort problem hos många 
småföretagare. 
 – Det var helt enkelt ett problem som vi skulle lösa. 
Vi hade tidigt en idé om att vardagen skulle bli enklare, 
roligare och mer effektiv för småföretagare i hantverks-
branschen; en idé om att småföretagare skulle ha råd med 
att ha lika stor kontroll och bra rutiner i sitt bolag som 
storbolag har, berättar Philip.
 Duon fick en ”kickstart”, som de beskriver det, när de 
kvalitetssäkrade systemet som ett projekt genom Thard 
Development (med över 30 års erfarenhet av strategisk 
affärs- och företagsutveckling i Norden).
 – När sedan marknadsbehovet var verifierat och vi fick 
våra första betalande kunder på plats knoppades MyGizmo 
av till ett eget aktiebolag, säger Therese.
 Ifjol klev MyGizmo in som ett av bolagen hos LEAD, 
tidigare utsedd till Sveriges bästa företagsinkubator.
 – Vi har vågat satsa för att vinna, tagit risker, jobbat 
hårt samt fått otroligt bra hjälp. Men vi är bara i början 
på väg mot någonting mycket större, säger Therese. 

En satsning i tiden
Deras gemensamma ambition är framför allt att göra 
vardagen mer effektiv och lönsam för bolag inom 
hantverksbranschen. 
 – 99,5 procent av alla småbolag har 50 anställda eller 
färre och har sällan tid att ta sig an de möjligheter som 
digitaliseringen möjliggör. Papper och penna är fortfarande 
grunden för bolagens planering och uppföljning, och det 
medför dålig kontroll och liten eller ingen möjlighet att få 
kund- och projektuppföljning effektivt och konkret, säger 
Philip.

 Enligt honom blir resultatet missnöjda kunder som i 
förlängningen riskerar att äventyra företagets överlevnad. 
 – Med vårt system kan administratören i bolaget ta 
del av informationen så fort den anställde har skickat in 
sin dagsrapport. Det möjliggör snabb uppföljning och 
kontroll samtidigt som sammanställning av tidrapporter, 
material och milersättning sker automatiskt, klart för både 
faktura- och löneunderlag. Vi ger även våra kunder möjlighet 
att få projektuppföljning i realtid. 
 Vad talar för ett er satsning ligger rätt i tiden?

 – Världen har aldrig varit mer uppkopplad än idag. 
En ny generation hantverksföretagare med stor digital 
kunskap intar arbetsmarknaden. Nya samarbetsformer 
och effektivare utnyttjande av ny digital teknik gör att 
traditionella branscher som tidigare inte tagit del av alla 
möjligheter nu står på tur för en digital revolution. Bland 
tjänstebolagen ser vi att små och medelstora hantverks-
bolag inte tar del av den möjlighet som digitaliseringen 
medför, säger Therese.
 Målet, konstaterar de, är att bli en av de ledande system-
leverantörerna till mindre och medelstora hantverksföretag. 
 – Vi ska plocka marknadsandelar och bygga ett solitt 
bolag med ett starkt fotfäste i Sverige och Norden, säger 
Therese.
 De båda beskriver Strykbrädan som ett idealiskt hus att 
driva start-up företag i.
 – En trappa ner har vi Norrköpings Science Park där 
det erbjuds matchning, coachning, utbildning, lokaler för 
startups samt rikligt med event. Inne på Demola hittar 
vi duktiga studenter från Linköpings universitet, en bra 
möjlighet då vi ständigt vill rekrytera duktiga personer. 
Och en trappa upp har vi Norrköpings näringslivs-
avdelning samt Nyföretagarcentrum, säger Therese.
 Philip nickar instämmande.
 – Det känns som att vi är i hjärtat av Norrköping, där 
man ska vara om man vill starta samt börja bygga bolag 
med tanke på de resurser som finns där. 

De brinner 
för att 
effektivisera
hantverks-
branschen

Foto: Magnus Andersson

Vi har vågat satsa 
för att vinna.

Therese Thard och Philip Nicander, MyGizmo.
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Lager- och verksamhetslokaler i 
bostadsrättsform blir allt hetare. 
Nu har trenden kommit till 
Norrköping.
 – Vårt koncept fyller en lucka 
på marknaden, säger Jonas Jung, 
projektledare på Lokallager som 
i år etablerar sig med 19 lokaler 
på Kiselgatan.

Lokallager bygger och säljer lagerlokaler till små och medel-
stora företag samt privatpersoner. Företagets vision är att bli 
en ledande aktör inom små, kostnadseffektiva och flexibla 
lagerlokaler till privatpersoner och mindre företag. Av de 
sjuttiotal projekt som genomförts i Sverige (med lager- och 
verksamhetslokaler i bostadsrättsform) har Lokallager stått 
bakom cirka 20 stycken. I år etablerar de sig i Norrköping.
 – Det är vårt första projekt utanför våra två normala 
områden; västkusten och Skåne. Vi letade runt bland Sveriges 
större städer och Norrköping kändes positivt, säger Jonas 
Jung, projektledare på Lokallager.
 Han konstaterar att ”Norrköping har ett aktivt näringsliv 
och logistikprojekt som kommer att rita om fastighetskartan”. 
 – Staden känns ganska kompakt och Ingelstaområdet, där vi 
etablerat oss, ligger bra till logistiskt. Det är nära Norrköping 
innerstad och har en bra blandning av handel och företag 
vilket normalt sätt passar våra köpare. Dessutom har vi fått 
ett väldigt bra mottagande från kommunens näringslivs-
avdelning. Kommunikationen har varit positiv, drivande och 
snabb. Vi har drivit projekt i tio kommuner och Norrköping 
ligger definitivt bland topp tre om vi skulle göra en lista.

En satsning i tiden
I Norrköping bygger Lokallager 19 lokaler på Kiselgatan. 
 – Samtliga lokaler är likadana. In flyttar en blandning av 
småbolag med i riktning mot fastighet, marinteknik, måleri, 
elinstallation, fordon och åkeri bland annat. Samtliga lokaler 
är redan sålda och nu letar vi tomt för ett andra projekt, 
säger Jonas.
 Vilka är de största fördelarna med att äga jämfört med 
att hyra?
 – I grunden är det säkert främst en ekonomisk fråga för 
de flesta. Månadsavgiften plus kapitalkostnaden för insatsen 
ligger oftast betydligt lägre än hyreskostnaden för en lokal av 
samma storlek. Våra lokaler är nya, ljusa och har en stor port 
i ena änden. Det är sällan man får till den layouten på små 
hyreslokaler som ofta ryms i äldre större fastigheter. Till detta 
kommer friheten av att själv bestämma över hur du inreder 
lokalen. 
 Enligt Jonas ligger satsningen helt rätt i tiden.
 – Det verkar finnas en önskan bland många att äga sin 
lokal och då fyller vårt koncept en lucka i marknaden. 
Magnus Jonsberg, etablerare på näringslivsavdelningen i 
Norrköping, ser med tillförsikt fram emot etableringen:
 – Det är positivt med företagshotellen som skapar 
möjlighet för många företag på liten yta nu när Norrköping 
står inför stora centrala stadsomvandlingsprojekt. Christoffer Rappe Byggherre och Jonas Jung, projektledare på Lokallager.

Foto: Magnus Andersson

Jakten på extra utrymme 
banar väg för ny trend

Norrköping har ett aktivt näringsliv 
och logistikprojekt som kommer att 
rita om fastighetskartan.
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bandage som signalerar rätt tid för ombyte av sår. etiketter som övervakar temperaturen 
på vaccin för barn, ute i fält.
 Det är två exempel på den nytta som tryckt elektronik kan åstadkomma.

Vad är tryckt elektronik?
– Tryckt elektronik baseras på upptäckten att plast inte 
bara kan isolera, utan även leda elektrisk ström. Med den 
kunskapen kan man blanda ett slags elektriskt ledande 
bläck som hälls i en tryckpress, och sen trycka elektronik 
på tunna, lätta och böjbara material - papper och plastfilm 
till exempel, berättar Tommy Höglund, på Printed 
Electronics Arena i Norrköping.

Varför är tryckt elektronik en smart lösning?
 – Vanlig elektronik består av hårda elektronik-
komponenter i metall med en tillverkning som är 
komplex. Med tryckt elektronik öppnar sig helt nya 
möjligheter vad gäller användningsområden, eftersom 
elektroniken kan tryckas på lätta och formbara material. 

Vad kan tekniken användas till? Vad är nyttan?
 – Tryckt elektronik kan användas i förpacknings-
lösningar, till exempel för att känna av hållbarhet eller 
om produkten är äkta vara. 
 Inom vård och omsorg kommer tryckt elektronik att 
vara till stor hjälp, till exempel i form av bandage och 
plåster som kan signalera när det är dags för ombyte. Vi 
har projekt på gång i samverkan med bland andra Läkare 
utan gränser, som handlar om etiketter som skulle kunna 
övervaka temperaturen på vaccin ute i fält. Efter transporter, 
utan tillgång till rätt kylteknik för förvaring av vaccinet, 
är ibland delar av en sändning förstörd vid leverans. Där 
skulle tryckt elektronik kunna göra stor nytta, framhåller 
Tommy.
 Ett annat område är byggbranschen.
 – Inbyggda, lövtunna sensorer har tagits fram som kan 
läsas av och visa om gränsvärden för fukt överstigs, utan 
att man måste borra ett hål i väggen för att kontrollera det. 

Hur stor är forskningsmiljön kring tryckt elektronik i 
Norrköping?
 – Konkret pratar vi om en forskningsmiljö för organisk 
och tryckt elektronik, på och runt Campus Norrköping 
som omfattar cirka 110 personer. Här finns hela kedjan från 
grundforskning via tillämpad forskning till avknoppade nya 

bolag. Vår forskningsmiljö är en av de snabbast växande i 
Sverige just nu. Vid årets slut räknar vi med att vara runt 
150 personer totalt, säger Tommy.

Varför har just Norrköping utvecklats till ett center för 
tryckt elektronik i Sverige – och världen?
 – Det hänger ihop med att man medvetet satsade på 
den här forskningen redan när Linköpings universitet 
etablerade Campus Norrköping och att man var framsynt 
nog att tidigt ta in forskningsinstitutet RISE Acreo, så att det 
kunde bildas en miljö som gynnade både grundforskning 
och tillämpad forskning. Kommunens styrande och det 
lokala näringslivet har stöttat forskningen hela vägen 
fram till den utdelning vi ser idag i form av världsledande 
forskning, nya företag och anställningar, säger Tommy 
och tillägger:
 – Viktigast är ändå att det i miljön runt PEA finns 
väldigt framstående forskare vars arbeten publiceras i de 
mest ansedda vetenskapliga tidskrifterna. Det i sin tur 
leder till att duktiga forskare från hela världen vill komma 
till Norrköping och vår innovativa miljö. 

I Norrköping finns också en testfabrik för tryckt elektronik, 
PEA Manufacturing. Vad görs där?
 – I vår ”testfabrik” tar vi fram prototyper, på uppdrag av 
företag runtom i världen. Vi får en fråga om en viss 

produkt inom tryckt elektronik är möjlig att göra. 
Vi arbetar fram produkten och testar den i små serier. 
Testmiljön lockar besökare, forskare och företagare, från 
hela världen. 
 Här har vi till exempel tagit fram en demo på en teknik 
som kan leda information från tryckt elektronik på en 
etikett via människokroppen till en smartphone. Genom 
att lägga handen på en sådan etikett får du svar direkt i 
din mobil på vad exempelvis en förpackning i matbutiken 
innehåller för ämnen.

Forskningen inom organisk och tryckt elektronik i 
Norrköping har fått stort genomslag i världen, inte bara 
vad gäller tryckt elektronik på papper och tunn plastfilm. 
Berätta!
 – Våra forskare har visat att man kan ladda cellulosa 
med energi, ungefär som man laddar ett batteri. Nyttan 
är att man kan skapa miljövänlig energilagring vilket är 
viktigt när vi ställer om till förnyelsebara energikällor 
som sol- och vindkraft. 

Foto: Magnus Andersson

Fakta
Printed electronics arena 
– ett nav för tryckt elektronik

PEA är ett svenskt kompetensnav och innovationskluster 
för tryckt elektronik som samarbetar med svenska företag 
och forskningsaktörer inom tryckt elektronik, och en del 
av den samlade utvecklings- och forskningsmiljön vid 
Campus Norrköping som nu växer starkt inom området 
organisk elektronik.
 2017 beviljades flera olika projekt inom området anslag 
som tillsammans uppgår till flera hundra miljoner kronor, 
utslaget på ett antal år framöver. Pengarna kommer bland 
annat från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vinnova, 
Stiftelsen för strategisk forskning, Vetenskapsrådet med 
flera. 

Vill du veta mer: www.printedelectronicsarena.com

Tryckt elektronik 
kan vara ett plåster 
som kommunicerar

Tommy Höglund, på Printed Electronics Arena i Norrköping.
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Till eller via München

Bättre tider!

Res från Norrköping kl. 06:00. Via München når  
du en mängd destinationer snabbt och enkelt. 

Här kommer några exempel: 

2 AVGÅNGAR / DAG
SNABBT & ENKELT 

Läs mer på 
norrkopingairport.se

1 4 5 0

Tommy Höglund visar exempel på tryckt elektronik.
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Musiklivet i Norrköping är en viktig drivkraft för stadens utveckling och har betydelse för 
en rad andra branscher i näringslivet.
 Kommunens styrande har satt som mål att Norrköping ska bli Sveriges musikhuvudstad. 

 – Det kan låta kaxigt men alla förutsättningar för att 
utveckla musiklivet finns här. Det blir spännande att se 
vilka delar som tar fart. Processen att utveckla kulturella och 
kreativa näringar till en tillväxtmotor är grunden i arbetet 
för mig. Jag hoppas att andra kulturuttryck också gynnas 
av den här satsningen, säger Sandra Wall, projektledare för 
Musikhuvudstaden på Norrköpings näringslivsavdelning 
och förtydligar:
 – Visionen handlar inte om att vinna något pris, snarare 
om att skapa en riktigt bra grund för att utveckla musiksektorn, 
till exempel genom att etablera högre musikutbildningar 
med nya inriktningar, som kompletterar de mer traditionella 
alternativ som vi redan har i närområdet.

Musiklivet sjuder
Det finns en innovativ kraft och en kreativitet i Norrköping 
som får musiklivet att sjuda och saker att hända, menar 
Sandra. Kommunen kan stoltsera med en egen symfoni-
orkester, ett stort antal scener för livemusik samt många 
större återkommande publik- och branschevenemang.
 Sedan drygt ett år har hon jobbat med att skapa och 
stärka stödstrukturer så att musiklivet kan gynnas på bästa 
sätt – både vad gäller företagsutveckling och musiklivet i 
stort. Hon fungerar som en brygga mellan musikutövare 
och kommunen.

Stark identitet
 – Vi vill se till att fler musiker får möjlighet att stå 
på scenen eller nå ut på annat sätt. Bättre nätverk och 
kontaktvägar mellan musiker och branschen är viktigt, 
liksom utbildning och kompetenshöjning även för dem 
som redan är verksamma. Det senare gäller även oss 
som arbetar på kommunen, för att vi bättre ska förstå 
förutsättningarna för musikbranschen, säger Sandra.
 Hon framhåller att hon inte är ensam i arbetet med 
visionen, utan mer en processledare. Utgångsläget är 

gott och staden har en stark identitet som kultur- 
och musikstad.
 – Varje förbättring är ytterligare ett steg mot att 
bli en ledande kulturstad.

Musik utvecklar staden
Att främja musiklivet är ett sätt att främja stadens 
utveckling och attraktivitet, fortsätter Sandra.
 – Ett rikt kulturliv, där musiken spelar en viktig roll, 
bidrar till att människor vill bo och arbeta här. Dessutom 
stimulerar kulturlivet som helhet många andra näringar, 
till exempel företag inom logistik, teknik, reklambyråer, 
restaurangbranschen och städfirmor. Allt detta gör 
musiken till en viktig kugge för företagsutveckling 
och jobb.

Utvald av UNESCO
I höstas antogs Norrköping till UNESCO:s nätverk för 
kreativa städer, och blev då också Nordens första 
musikstad. 
 – Vi ansökte om att få vara med och för att bli utvald 
var det viktigt att kunna visa fram mångårig tradition och 
en tydlig identitet som musikstad. Det kunde vi tack vare 
en målmedveten kartläggning av all musikverksamhet 
inom kommunen som pågått sedan 2012. Att Norrköping 
valts ut ser vi som en bekräftelse på att vi kommit långt 
med våra föresatser, säger Sandra.
 Vad innebär det att vara musikstad inom UNESCO:s 
nätverk för kreativa städer?
 – Vi kan ha ett utbyte med andra länder och bygga upp 
hållbara strukturer som ger många musiker chansen att 
komma ut i världen och spela. I nätverket kan vi bidra 
med vårt sätt att arbeta med stadsutveckling och musik, 
och lära oss mer om hur vi kopplar ihop musiklivet med 
företagsamhet, säger Sandra.

Foto: Magnus Andersson

Musikstaden Norrköping 
tar plats på världskartan

Ny utbildning för 
musikentreprenörer
Till hösten planerar Marieborgs folkhögskola 
att starta en helt ny musiklinje för musikskapare 
som kommit en bit på väg. Utbildningen har ett 
grundår där eleverna får utveckla och utmana 
sitt eget musikskapande. Påbyggnadsåret ger 
kunskaper i bland annat entreprenörskap, 
marknadsföring och juridik. Målet är att de 
studerande ska kunna försörja sig som egna 
företagare efter utbildningen.

Vårkonsert, Norrköpings Musikklasser.Where's the Music.

Vad är UNESCO?

Det är ett FN-organ som arbetar med internationella 
samarbeten kopplade till kultur, utbildning, forskning, 
vetenskap och kommunikation. Dessa samarbeten 
stärker banden mellan länder, de stärker även arbetet 
med jämlikhet, jämställdhet, yttrandefrihet och mångfald.

Vad är Creative Cities?

Det är UNESCO:s nätverk för kreativa städer. Städerna 
är uppdelade i sju grupper med olika fokus: musik 
(Norrköping), litteratur, film, design, gastronomi, media 
arts och crafts and folk art (det vill säga hantverk och 
konst). Nätverket strävar efter hållbara städer.
 – Kreativa städer leder utvecklingen av nytänkande 
lösningar och samarbeten på global nivå, vilket för 
med sig att sådana städer snabbare utvecklar hållbarhet, 
säger Sandra.

Fakta

I september 2017 kom nyheten att 
Rover Alcisa tilldelats mark- och 
anläggningsentreprenaden för 
byggnationen av Kardonbanan. Rover 
Alcisa är ett spanskt familjeföretag och 
en diversifierad grupp av flera dotterbolag 
med olika kompetens och expertis, men 
med specialkunskaper inom hamnar, väg 
och anläggning (snabbtåg). 
 – Vi har en stor erfarenhet av att bygga 
snabbtågsspår i Spanien och andra delar av 
världen. Kardonbanan är ett stort projekt 
för oss, säger Antonio Daban, vd för Rover 
Alcisa Sweden.
 Han påpekar att Kardonbanan, 
godsjärnvägen mellan Åby och hamnen 
på Händelö, är en viktig pusselbit för att 
möjliggöra bygget av Ostlänken. 
 – Tillsammans med flytten av 
godsbangården från centrala Norrköping 
till Malmölandet frigörs utrymme för både 
Ostlänkens spår genom Norrköping och 
för stadsutveckling med nya bostäder och 
verksamheter. Vi kommer att bygga nya 
vägar som kommer att underlätta flytten.
 Inom loppet av tre år ska ni färdigställa 
Kardonbanan. Vad blir det mest 
utmanande i projektet?
 – Bygget innehåller två komplicerade 
moment: vi ska bygga två broar, en över 
Motala ström och en över E4 i Åby. 
Det kommer att involvera trafik som ska 
ledas om och tas hänsyn till. Det i sin tur 
innebär att vi kommer att behöva hantera 
de miljö- och arbetsmiljörisker som det 
medför, säger Antonio.
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Ny utbildning för 
musikentreprenörer
Till hösten planerar Marieborgs folkhögskola 
att starta en helt ny musiklinje för musikskapare 
som kommit en bit på väg. Utbildningen har ett 
grundår där eleverna får utveckla och utmana 
sitt eget musikskapande. Påbyggnadsåret ger 
kunskaper i bland annat entreprenörskap, 
marknadsföring och juridik. Målet är att de 
studerande ska kunna försörja sig som egna 
företagare efter utbildningen.

ett spanskt familjeföretag håller i trådarna – men 
bygget av Kardonbanan sker också med hjälp av ett 
antal lokala underleverantörer.
 – De känner till området och har kontakter som kan 
hjälpa oss under byggnationen, säger antonio Daban, 
vd för rover alcisa Sweden.

... en viktig pusselbit
för att möjliggöra
bygget av Ostlänken

”Kardonbanan är 
ett stort projekt”

I september 2017 kom nyheten att 
Rover Alcisa tilldelats mark- och 
anläggningsentreprenaden för 
byggnationen av Kardonbanan. Rover 
Alcisa är ett spanskt familjeföretag och 
en diversifierad grupp av flera dotterbolag 
med olika kompetens och expertis, men 
med specialkunskaper inom hamnar, väg 
och anläggning (snabbtåg). 
 – Vi har en stor erfarenhet av att bygga 
snabbtågsspår i Spanien och andra delar av 
världen. Kardonbanan är ett stort projekt 
för oss, säger Antonio Daban, vd för Rover 
Alcisa Sweden.
 Han påpekar att Kardonbanan, 
godsjärnvägen mellan Åby och hamnen 
på Händelö, är en viktig pusselbit för att 
möjliggöra bygget av Ostlänken. 
 – Tillsammans med flytten av 
godsbangården från centrala Norrköping 
till Malmölandet frigörs utrymme för både 
Ostlänkens spår genom Norrköping och 
för stadsutveckling med nya bostäder och 
verksamheter. Vi kommer att bygga nya 
vägar som kommer att underlätta flytten.
 Inom loppet av tre år ska ni färdigställa 
Kardonbanan. Vad blir det mest 
utmanande i projektet?
 – Bygget innehåller två komplicerade 
moment: vi ska bygga två broar, en över 
Motala ström och en över E4 i Åby. 
Det kommer att involvera trafik som ska 
ledas om och tas hänsyn till. Det i sin tur 
innebär att vi kommer att behöva hantera 
de miljö- och arbetsmiljörisker som det 
medför, säger Antonio.

I behov av lokala entreprenörer
Han berättar att företaget redan har anlitat 
kompetens inom konsultsidan för att 
hjälpa dem att sätta igång projektet. 
 – Det finns redan flera stora byggföretag 
i Sverige och marknaden är het just nu. 
Som helt ny aktör är det svårt att hitta 
underentreprenörer men samtidigt råder 
det högkonjunktur. Just nu behöver vi 
markentreprenader.

 På den lokala marknaden samarbetar 
Rover Alcisa exempelvis med Markbyrån, 
Ahlsell, Nova Fastigheter och NOSS. Och 
enligt Antonio är det viktigt att jobba och 
samarbeta med just lokala entreprenörer.
 – Vi kommer att ha en del medarbetare 
från Rover Alcisa i Spanien som har en 
stor erfarenhet av den här typen av projekt, 
men vi kommer att arbeta mest med 
underleverantörer – och gärna lokala 
sådana. De känner till området och har 
kontakter som kan hjälpa oss under 
byggnationen.

Foto: Magnus Andersson

Antonio Daban, vd för Rover Alcisa Sweden.



Tillväxtnäring
Århundradets tillväxresa har bara börjat! 2017 var ett starkt år på många punkter. 

Från nya etableringar till expansioner och fina utmärkelser har Norrköping  
visat sig vara en kraft att räkna med.
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25-åriga entreprenören Emelie Rengart belönas med Stiftelsen Skapas pris Unga Innovatörer för en 
uppfinning lika oväntad som självklar: Det ätbara limmet! Limmet kan appliceras på allt från cupcakes, 
tårtor till kakor och allt annat du kan komma på. Det stelnar fort och blir stenhårt, perfekt för att 
förvandla den ensliga pepparkaksstugan till ett arkitektoniskt fantasislott som inte lyder fysikens lagar. 
Tidigare framgångar för Emelie har bland annat inkluderat barnstrumpor och reflexer för hästar.

Branschorganisationen Företagarna belönade Norrköpingsföretaget iDeal of Sweden med utmärkelsen 
Årets Unga Företagare 2017. Motiveringen lyder att företaget ”uppvisar en sanslös tillväxt som de flesta 
bara kan drömma om. Med sin uthållighet och innovativa marknadsföringsmetoder har vinnaren 
skapat en svensk exportsuccé och kommande miljardbolag. De är den ideala förebilden för en ny 
generation företagare!” 

Av 79 medverkande i Dagens Industri-tävlingen Gasell i länet var hela 16 stycken från Norrköping! 
Vinnare blev Arbetsfabriken AB i Norrköping med VD Gustav Gyllensten i spetsen. Arbetsfabriken 
har expanderat kraftigt de senaste åren har idag 30 kontor i 22 städer i Sverige. Företaget jobbar främst 
med förmedlingstjänster till Arbetsförmedlingen, kommuner och företag. Stort grattis!

Letscreate.norrkoping.se


