
100 inflyttade som valt Norrbotten i konkurrens med resten av världen. 
De representerar ett genomsnitt av de som flyttat hit fördelat på ålder och kön.

Vi samlar kraft för att skapa kraft
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AKT 1
10.00 Claudine Kunda hälsar välkommen
Allsköns orkester, med förmågor från länet.  

Välkomna nästan allihopa
Doreen Månsson, programledare för Bolibompa, Välkomna nästan alli
hopa, Eftersnack och den egna talkshowen Doreen 21.30. 
Hon är uppvuxen i Zambia, Nigeria och Umeå. När Doreen, som enda 
europé, började i första klass i Nigeria möttes hon med nyfikenhet 
och entusiasm. I skolan fanns ett hundratal nationaliteter och varje 
ny dag firades någon nationell eller religiös högtid. Doreen upplevde 
positiv mångfald men åter i Sverige märkte hon snart att det som 
väckt positiv uppmärksamhet i Afrika, istället kunde locka fram för
domar och rasism här.  

I perspektiv med tiden 

Stefan Hyttfors, affärsutvecklare och Internetexpert
Eurokris, börskris, jobbkris, klimatkris... Ingen kan förutspå fram
tiden, men vi kan identifiera trender som påverkar. Två sådana trender 
är globalisering och informationsteknik. Tillsammans skapar de en 
tredje trend: en allt snabbare förändringstakt. Snabbhet och föränd
ringsvilja är avgörande för framgång. Med den digitala revolutionen 
skapas nya former av samhällen och affärsmodeller för att öka väl
stånd och livskvalitet.

Går det att få kompetent arbetskraft
i en bygd med utflyttning?
Pär Lärkeryd, VD Norra Skogsägarna
Jämställdhetsarbete är en nyckel till framgång. Det såg Pär Lärkeryd 
när företaget gjorde en strategisk analys. Fabriken skulle utöka, men 
var i världen fanns bästa läget? Helst ville de stanna i den norrländska 
inlandskommunen Vindeln, där företaget funnits sedan 1970talet. 
Men statistiken talade mot en sådan satsning: under femtio år hade 
Vindelns befolkningstrend varit negativ. Kan man få tillräckligt med 
kompetent arbetskraft i en bygd som folk flyttar från?  

”Vintersaga” 

Frida Norén, Allsköns orkester

Rosa moln eller kniven mot strupen?
Kristiina Starck, VD LiKolo AB
Hon deltog i tvprogrammet Draknästet 2010 och fick finansie
ring och delägarskap av Sven Hagströmer. Men vad hände sedan? 
”Samarbetet med en riskkapitalist är inte rosa moln”, säger Kristi
ina Starck, ”det är kniven på strupen och det har varit en tuff resa 
och många sömnlösa nätter.” Efte r en lång tids vånda tog Kristiina 
Starck saken i egna händer och är i dag åter på vinnarsidan. Nu vän
tar en stor beställning från Frankrike på Starcks innovation, kund
vagnen för småbarnsföräldrar.

Nu får vi främmande
Hans De Ward kom som turist till Jokkmokk. Naturen och lugnet 
fick honom att stanna och köpa ett företag. Steve Miell flyttade hit 
från England för att se mer av världen. I dag driver han företag i båda 
länderna. Manuel Paez flyttade till Luleå för kärleken. Nu driver han 
en populär restaurang.
Hans, Steve och Manuel berättar alla tre om hur det är att ta sig fram 
och in i det norrbottniska samhället, både som företagare och som 
privatperson.
 

Tjejer, gårdagens fråga?
Saana Azzam, Female Economist of the Year 2010
Saana Azzam talar fyra språk, har bott i fem länder och är 23 år. Hon 
har arbetat med private banking, som valutahandlare och affärs
utvecklare. Saana Azzam har dessutom spelat basket på elitnivå. Hur 
ska vi utveckla och behålla den generation 80talister som nu kommer 
ut på arbetsmarknaden och är morgondagens ledare? En generation 
som utmanar ramar och normer, och ifrågasätter begränsningar. Och 
en sak till, tjejer är väl ändå gårdagens fråga?

Tjejer, alltid dagens fråga. ”En oktobernatt” 

Filip Lundgren, Allsköns orkester

12.30 LuNCh MED RuNDAbORDssAMTAL
Samtalen ger en bred insamling av röster från enskilda personer, en
treprenörer, företagsledare, tjänstemän och politiker. Deltagarna vid 
förra Kraftsamlingen pekade ut riktningen. I dag tar vi nästa steg och 
diskuterar konkreta förslag, åtgärder och lösningar. Varje samtal ge
nomförs med 68 personer och en i förväg utsedd ordförande.
Vad händer sedan? Ett urval av ordförandena bildar gemensamt 
ett Tillväxtråd och bär med sig frågorna från rundabordsamtalen 
dit. De bearbetas ytterligare av ett antal rapportörer som återkommer 
till varje konferens för att berätta vad som hände med frågorna. En 
del blir verklighet genom att de inarbetas i olika strategier och 
plan dokument, men lika gärna direkta och konkreta beslut i en 
kommun, ett företag eller en organisation. Ett exempel på detta är de 
2 miljoner som landstinget kommer att utlysa till projekt som foku
serar på unga, mångfald och integration. 

AKT 2
”Men jag vet inte vad jag längtar till…”
Frida Norén, Lovisa Lindberg, Sofia Nilsson, Linnea Landström, 
Allsköns orkester 
 

Kunskap är tillväxt
Eva Nordmark, ordf. TCO
Som ung måste man få chans till en god grundutbildning. Dessutom 
behöver det finnas stöd för vuxna som vill vidareutbilda sig i arbets
livet. ”Det kommer vi att kräva ända till det finns på plats. Utbildning 
är den nya arbetslinjens viktigaste innehåll”, säger Eva Nordmark.

hur säljer vi länet till studenter som ska välja studieort?
Kenneth Robarth, Enhetschef Utvecklingscentrum vid Sunderby 
sjukhus, Norrbottens läns landsting
Nu kan läkarstudenter från Umeå universitet läsa större delen av 
sin utbildning vid Sunderby sjukhus. För Norrbotten är det en ny 
möjlighet. Vi får hit unga läkarstudenter och kan visa vad vi har att 
erbjuda, så att de förhoppningsvis arbetar vidare här efter examen. 
Men hur säljer vi länet till studenter som ska välja studieort? Hur kan 
vi ta emot läkarstudenterna och hur kan vi bidra till att de stannar 
efter examen?

”Passion och lidelse”
Görel Särs, Allsköns orkester

www.nll.se/kraftsamling
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samhällsutvecklingen betyder allt för LKAb
Lotta Fogde, kommunikationschef LKAB
LKAB ska rekrytera över 1 200 personer fram till 2015. De flyttar städer, 
de investerar i ungas utbildningar och de satsar på jämställdhet. För 
att LKAB ska lyckas attrahera medarbetare måste det också finnas en 
attraktiv plats att bo på. Taxin ska komma, badhuset ska vara öppet, 
sjukvården ska ha kvalitet och kulturen ska leva. LKAB är beroende av 
att samhället fungerar och Norrbotten är beroende av LKAB.

Ett namn är ju bara bokstäver?
Shara Evert Johansson
Varför skulle hon inte kunna ta sig ett namn som brukar bäras av 
män? Det är ju till syvende och sist bara bokstäver! Att det blev Evert 
var en hyllning till hennes farfar, som var queer långt innan begreppet 
nådde Lapplands inland. Shara Everts nya namn var en insats i debatten 
kring könskonträra namn. Men det var också ett filosofiskt ställnings
tagande.

14.40 fIKA

AKT 3
”Grabbarna i Överkalix”
Rosvo rockers

samhällsentreprenörskap, en generationsfråga?
Zanyar Adami, grundare av tidningen Gringo och vd för Adami 
media.
Zanyar föddes i Kurdistan och flydde hit när han var 5 år. Han växte 
upp i Hässelby och pluggade på KTH efter gymnasiet. Startade sedan 
Gringo direkt efter KTH, en tidning där Zanyar ville förändra syste
met, och egentligen också den svenska självbilden. ”Vi ville uppdatera 
svenskheten och få den svenska normen att inrymma alla som bor här. 
På ett personligt plan var det mycket revansch, att motbevisa alla låga 
förväntningar. Och så handlade det om att omvandla frustration till 
något konstruktivt”.

Mångfald och integration är nyckeln till ökad befolkning
Unga – Mångfald och integration – Jämställdhet – Stolthet och 
självbild. Det var slutsatserna från den förra Kraftsamlingskonfe
rensen. Nu berättar kommunalråden i Norrbotten om sina tankar 
och arbeten med integration. Antalet utrikesfödda är lågt i Norrbot
ten medan det är betydligt högre i tillväxtregioner som Stockholm, 
Skåne och Västra Götaland. Stockholm har ungefär dubbelt så hög 
andel utrikesfödda, jämfört med Norrbotten. Är det för att vi inte 
lyckas med integrationen? 

från utflytt till inflytt 
Elisabeth Särenfors, kommunchef i Järfälla. Tidigare kommunchef i 
Kalix.
I Kalix handlade Elisabeth Särenfors arbete om att förmå människor 
att investera och flytta till kommunen. I Järfälla däremot expanderar 
företagen och det byggs mycket bostäder. Kommunen tvingas tacka 
nej eller säga ”vänta” till de som vill etablera sig. Vad lärde sig Elisabeth 
under sin tid i Kalix och hur ser hon på Norrbotten i världen i dag?

”Come together, right now”
Kören Mumma

släpp prestigen, ta ledarrollen och bli ett lag
Bengt Johansson, f.d. förbundskapten i handboll 
Bengt Johansson, eller Bengan, är Sveriges kanske mest framgångs
rika förbundskapten genom tiderna. Under Bengt Johanssons ledar
skap vann det svenska herrlandslaget i handboll medaljer i 13 av 16 
internationella mästerskap. Förutom förbundskapten, landslagsspe
lare och uppfinnare av ”Gurkburken” kan Bengan även stoltsera med 
titlarna professor, författare och rappartist.

”heaven’s on fire”
Allsköns orkester

17.15 sLuT fÖR DAGEN

www.nll.se/kraftsamling

Linnea Landström är 16 år och redan rutinerad programledare. Hon har varit 
reporter och nyhetsuppläsare för nyhetskoll i P3. Linnea Landström var med i 
musikalen och filmen Tjejer typ tolv, i musikproduktioner som  Vårat gäng och 
Tillsammans och i flera av Norrbottensmusikens produktioner. 

Ingela Lekfalk började på Lule stassteater direkt efter gymnasiet för att sedan 
utbilda sig till journalist vilket ledde till anställning på Sveriges radio. Där pro
ducerade hon samhällsprogram, dokumentärer och barnprogram. I början 
av 2000talet började Ingela Lekfalk producera dokumentärfilmer med fokus 

på människor i någon form av stigma. Lekfalk har även skrivit och regisserat 
barn och ungdomsteater. 

Bengt Magnusson, fick efter journalistexamen anställning vid Sveriges Radio 
och senare på Sveriges Television för att några år senare gå över till den då 
nystartade TV 4. 1992 startade TV4 sin frukosttv, Gomorron, som Magnusson 
ledde tillsammans med Malou von Sivers. Sedan hösten 2005 är han huvud
ankare för nyheterna i 19 och 22sändningarna.



Kärlek, jobb  och utbildning – Därför flyttar man till Norrbotten
De senaste tio åren har över 60 000 personer valt att flytta 
till just Norrbotten i konkurrens med resten av världen.

Många är så kallade hemvändare som vill flytta hem igen 
efter en tid söderut. Flera av dem tar med sig sina respek
tive och eventuella barn. Andra har fått ett lockande jobb 
och är beredda att testa lyckan i Norr. Luleå tekniska 
universitet, idrotten och försvarsmakten drar också. Några 
vill helt enkelt leva här och söker sig hit. En dryg fjärdedel 
av inflyttarna kommer från utlandet. 

Kraftsamling träffade ett hundratal av inflyttarna för att 
höra varför de valt att komma hit och hur de trivs i Norr

botten. Det man uppskattar är livskvaliteten; människorna, 
naturen, låga bostadspriser och avsaknaden av trängsel 
och hets och bilköer. Å andra sidan är arbetsmarknaden 
begränsad och mörkret kan vara påfrestande samt kultur 
och nöjesutbudet kan inte mäta sig med mer tätbefolkade 
områden.

Den unga familjen med barn är typisk för de som flyttar 
till Norrbotten. Många är drygt trettio år gamla med små 
barn medan den stora gruppen utflyttare är unga. I gruppen 
2125åringar flyttar knappt tre personer om dagen söderut. 

www.nll.se/kraftsamling



är vad vi behöver satsa på för att fler ska välja att bo och leva 
i Norrbotten, svarade den förra kraftsamlingskonferensen 
den 8 juni. Nu fortsätter den breda insamlingen av tankar 
och idéer – den här gången med sikte på integration som 
en väg framåt. Andelen utrikesfödda är lågt i Norrbotten 
jämfört med tillväxtregioner som Stockholm, Skåne och 

MÅNGfALD – INTEGRATION – uNGA – sJÄLVbILD – JÄMsTÄLLDhET
Västra Götaland. I Stockholm är andelen ungefär dubbelt 
så hög som i Norrbotten. Åtta av tio utrikesfödda som 
kommer hit flyttar senare härifrån. Vi vet att trots stora 
investeringar i gruvföretag och andra traditionellt viktiga 
näringar minskar befolkningen i länet. Vad krävs för att 
vända utvecklingen?

Två miljoner till projekt för 
unga, mångfald och integration!

Har ni en projektidé som handlar om unga, mångfald 
och integration? En idé som kan skapa tillväxt eller öka 
Norr bottens attraktivitet? Landstinget öronmärker nu 
två miljoner kronor för projekt som bidrar till att fler 

väljer att leva i Norrbotten. Pengarna kan sökas till och 
med den 1 juni 2012 av till exempel föreningar och orga
nisationer men inte enskilda personer.
Läs mer på www.nll.se/utvecklingsmedel

www.nll.se/kraftsamling



Kraftsamling 20112015 är en öppen arena för oss som värnar 
om regionens utveckling. Här hittar vi tillsammans de 
mest brännande utmaningarna för länet – och bestämmer 
oss gemensamt vilka av dem som är viktigast att lösa. Målet 
är att vi ska bli fler som väljer att leva i Norrbotten.

Totalt kommer det att bli åtta endagskonferenser, den 14 
februari genomförs den andra i ordningen. Tanken är att 
skapa en bred insamling av värdefulla tankar och idéer  
från andra idégivare än de traditionella och med en uttalad 
ambition att göra verklighet av de förslag som kommer 
fram. Vi kraftsamlar för att se helheten: Hur saker och 
ting hänger ihop och hur sambanden kan skapa tillväxt för 
Norrbottens län. Vi samlar kraft för att skapa kraft.

Vi samlar kraft för att skapa kraft

Kommande konferenser

Konferenserna är öppna för alla som anmäler sig. I sam
band med luncherna hålls rundabordssamtal där alla 
kommer till tals. Vid varje bord finns det en ordförande som 
samlar in och sammanfattar vad man kommit fram till. 
Ordförandena bildar gemensamt ett tillväxtråd som drar 
slutsatser av dagen och anger inriktningen på nästa konfe
rens. Tillväxtrådet utser ett antal rapportörer. Deras uppgift 
är att arbeta för att konferensens resultat blir verk lighet. Det 
kan handla om att inarbeta dem i olika regionala strategier 
och plandokument, men lika gärna direkta och konkreta 
beslut i en kommun, ett företag eller en organisation.

Kraftsamling 20112015 har startat på landstingets initiativ 
men innehållet och resultatet bestäms av engagemanget hos 
de enskilda människor som deltar.

14 februari 2012 
11 september 2012 (Haparanda) 
12 februari 2013 
10 september 2013 
11 februari 2014 
 9 september 2014 
10 februari 2015

www.nll.se/kraftsamling

Några röster om att ha flyttat till Norrbotten
”Jag flyttade till Norrbotten 2008 för kärlekens 
skull och jag upplever att Norrbotten är öpp-
nare rent yrkes mässigt än min hemort. Det är 
lättare med kontakter med myndigheter och 

andra. Helt enkelt mer verkstad. Jag tänker stanna, leva 
och dö här.” 
Robert Markström, 34, flyttade till Norrbotten från Skellefteå

”Vi flyttade hit därför att min man fick jobb 
här. Vi är bägge utifrån och upplever att det är 
billigare här. Helt annorlunda huspriser.”
Susanna Magnetorp, 28, flyttade till Norrbotten 

från Sollentuna

”Jag sa först att ett år, max, skulle jag vara kvar. 
Det var 1987. Framnäs folkhögskola och Musik-
högskolan var grunden till flytt. Sedan fick jag 
ett bra jobb. Lätt att komma in och få vänner 

och bekanta.” 
Maria Viklund, 44, flyttade till Norrbotten från Bollnäs

”Har varit engagerad i massor på campus, dock 
inte i ’riktiga’ samhället.”
Emmy Berglund, 21, flyttade till Norrbotten från 
Karlshamn

”Jag flyttade hit för snart 12 år sedan på grund 
av studier. Då ville jag härifrån så fort som möj-
ligt. Efter universitetet ville jag härifrån, men 
då träffade jag en tjej härifrån och fick 

jobb här uppe. Nu är man fast.”
Magnus Konradsson, 36, flyttade till Norrbotten från Kalmar

”Varit här i 3,5 år. Flyttade hit på grund av att 
mannen fick jobb här och jag kunde fortsätta 
min utbildning.”
Heather Jacksic, 39, flyttade till Norrbotten från 
Kanada


