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Vi samlar kraft för att skapa kraft

därför flyttar Vi till norrbotten Vi uppskattar livskaliteten; 
människorna, naturen, låga 

bostadspriser och avsaknaden av 
trängsel och hets och bilköer.” 18 inflyttare berättar

sidan 3

mycket prat – 
mycket Verkstad
Kraftsamling från ord till handling

Kraftsamling är en mötesplats för en bred in-
samling värdefulla tankar och idéer - från andra 
idégivare än de traditionella. Här bestämmer vi 
oss gemensamt för vilka frågor som är de mest 
brännande utmaningarna och vilka som är vikti-
gast att lösa i en nära framtid eller på lång sikt.
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Susanna Magnetorp flyttade till norr-
botten från sollentuna:

”Det är billigare 
här. Helt annor-
lunda huspriser.”

Anna Lidé flyttade till norrbotten från 
Örebro:

”Nu är det första 
gången jag bor 
på landet. Jag 
gillar det. Det är 
öppna dörrar 
och man går och 
fikar hos varan-
dra. Det är cho-
sefritt och inte så 
brytt”

Salvatore Capizzello flyttade till norr-
botten från italien:

”När det inte är 
för kallt är det 
fint. Vänner och 
släkt i Italien för-
står inte hur man 
kan leva där det 
är så kallt.”

Magnus Konradsson flyttade till norr-
botten från kalmar:

”Här uppe finns 
en annan menta-
litet. Man behö-
ver inte hävda 
sig, man är den 
man är. Ett pro-
blem dock, det är 
den korta som-
maren. Jag sak-
nar en längre 
sommar. Maj 
månad är inte så trevligt här uppe vid 
kusten.”

Tina Persson flyttade till norrbotten 
från småland:

”Jag tycker att 
det är så mysigt 
häruppe. Jag 
hade varit sugen 
på att flytta 
uppåt länge. Jag 
har inga kopp-
lingar hit, men 
det var som att 
flytta hem när 
jag kom till 
Luleå. Jag känner mig välkommen 
här. Jag är inte flyttbar längre.”

Kaj Berman flyttade till norrbotten från 
vänersborg:

”Jag fick ett jobb 
här och lovade 
att stanna i 3-4 
år. Nu har jag 
bott här i 40 år. 
Min arbetsgivare 
trodde att de 
skickade mig till 
Sibirien. Jag 
trivs med allt här 
utom maj 
månad. Maj finns inte. Det är april 
ända tills det blir sommar.”

Vi som väljer
Norrbotten i 
konkurrens med 
resten av världen Utveckling av länet 

kräver kraftsamling
När jag var en grabb på sex 

år och skrek rakt ut av glädje då 
Hyland i sitt klassiska referat 
beskriver hur pucken ”gliiider in  

i mååål” var vi 262 582 personer i Norrbot-
ten. Det fanns en kanal på TV och fika, det 
gjorde man hos grannen. Tanken på sjuk-
vård via nätet fanns inte.

I dag, femtio år senare, kan vi med 
några knapptryck ta oss vart vi vill i värl-
den, ställa diagnoser, rädda liv och skapa 
debatt. 

Vi har ett Norrbotten med ett rikt kultur- 
och näringsliv. Tillgången till arbete har 
aldrig varit större, men samtidigt så sjun-
ker befolkningssiffrorna. I dag är vi 248 
545 personer som väljer att bo och leva 
här. 

Vår befolkningsmängd har minskat lika 
mycket som Jokkmokk, Arjeplog och Över-
kalix sammanlagda invånare. En ökad 
befolkning som betalar skatt i respektive 
kommun och till landstinget krävs för att 
välfärden i länet ska behållas och utveck-
las. 

starten av kraftsamling kom till för 
att det fanns en tro samt vilja och enga-
gemang att vända på trenden av 

utflyttningen och att öka inflyttningen. 
En tro på att vi med gemensamma kraf-

ter kan medverka till att skapa ett län som 
är attraktivt och öppet för alla. Frågan som 
jag mötte innan vi drog igång Kraftsamling 
var: 

Går det verkligen? Är det genomförbart? 
Svaret var och är självklart JA!
Det enkla svaret på den frågan blir, finns 

viljan så går det.
Är det är något som hittills genomsyrat 

kraftsamlingen är att det alla engagerade 
och viljestarka människor som vill vara 
med och hitta möjligheter och att jobba för 
att idéer ska bli verklighet.

jag kan med stolthet berätta att de för-
slag till utveckling som kommer fram 
under de stora konferenserna tas om hand 
på ett förtjänstfullt sätt av det nybildade 
tillväxtrådet. 

Vid det senaste mötet så fanns det tjugo-
fyra konkreta förslag som enskilda perso-
ner tog på sig ansvaret för att driva. 

Kraftsamling är mycket prat och mycket 
verkstad. Resultaten kommer att presente-

ras löpande under processens 
gång för att vi ska kunna visa 

att en brett förankrad folk-

lig process kan vrida utvecklingen åt rätt 
håll. Alla har en given plats att medverka 
och påverka. Jag är övertygad om att vi 
både vill och kan. 

då kan vi fråga oss; var det bättre förr? 
Kanske för någon. Inte för barnet som föds 
före vecka 26, pojken som i andras ögon 
var eljest, kvinnan som ville resa ut i värl-
den eller mannen som behöver genomföra 
en hjärttransplantation. 

Om femtio år vill jag att vi är ett lika att-
raktivt län både för tjejer och killar. Jag vill 
att tillgången på arbete ska fortsätta öka. 
Att det har utvecklats ett energisystem där 
man utvinner energi utan att skapa miljö-
problem. Och jag vill framför allt att vi ska 
vara en trygg och stolt plats som välkom-
nar alla. Ett Norrbotten där folk vill stanna 
eller flytta till.

Här kan var och en av er fortsätta att 
fundera på vad ni tycker är det viktigaste 
för utvecklingen. 

Jag är övertygad om att vi kan och 
måste påverka Norrbottens framtid om vi 
ska kunna fortsätta att ha ett gott liv i 
länet. Där behövs vi alla.

KenT Ögren
 landstingsstyrelsens ordförande

Kraftsamling är 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. En mötes-
plats som genom initiativ, kunskap och 
dialog finner de mest brännande ut- 
 maningarna för länet – här bestämmer 
vi oss gemensamt för vilka frågor som är 
viktigast att lösa i en nära framtid eller 
på lång sikt. Resultatet och innehåll  
bestäms av engagemanget hos de en-
skilda människorna som deltar.

rundabordssamtal. En metod som används 
för att skapa dialog är rundabordssamtal, med 
en i förväg utsedd ordförande. Vid den första 
konferensen 8 juni 2011 var uppdraget för  
rundabordssamtalen att svara på vilka områden 
länet behöver arbeta med för att skapa befolk-
ningstillväxt. Svaret blev – mångfald & integra-
tion, unga, jämställdhet samt självbild & stolt-
het.
 
ordföranden för rundabordssamtalen 
är kraftsamlings tillväxtråd. Deras upp-
gift är att arbeta för att konferensens resultat 
blir verklighet på olika sätt. Tillväxtrådet träffas 
mellan konferenserna för att välja vilka förslag 

från rundabordssamtalen som kraftsamlings-
processen ska fortsätta att driva samt hur de ska 
drivas.

På den andra kraftsamlingskonferensen den 
14 februari 2012 diskuterades frågeställningar-
na:
• Vad kan du och din verksamhet göra när det 
gäller de utpekade fyra områdena – mångfald  
& integration, unga, jämställdhet samt självbild & 
stolthet? 
•Vad behöver du i din verksamhet för att göra 
det?

Dessa frågor ledde till nya idéer och förslag. 
Förslagen handlar om att öka kunskapen inom 
de fyra områdena, både inom offentlighet och 
näringsliv. Andra förslag är ökad samverkan och 
att det regionala ledarskapet bör bli ännu tyd-

ligare. Förslagen ska leda till praktisk handling 
runt om i länet, en del prat, men mera verkstad, 
är det gemensamma målet.

den 7 maj träffades Tillväxtrådet för att 
välja vilka förslag från rundabordssamtalen den 
14 februari som kraftsamlingsprocessen ska 
fortsätta att driva samt hur de ska drivas.

den 11 sePtember sker nästa konferens, i 
Haparanda – en dag fylld av innovationer, 
entreprenörskap, kultur och framtidsplaner 
med fokus på tillväxt och attraktivitet. Kraft-
samlings tema den 11 september är "Från ord 
till handling"

kommande konferenser:
• 12 februari och 10 september 2013  
• 11 februari och 9 september 2014  
• 10 februari 2015

Vill du veta mer eller vill vara delaktig i arbetet 
med Kraftsamling?  
Gå in på www.nll.se/kraftsamling eller 
kontakta projekt ledare Ingela Lekfalk, 
ingela.lekfalk@nll.se

� www.nll.se/kraftsamling

En�öppen�arena�för�alla�som�värnar�om�regionens�utveckling
kraftsamliNg�2001–2015�–�EN�brEd�iNsamliNg�av�värdEfulla�taNkar�och�idEr

Tillväxtrådet träffas 
mellan konferenserna för 
att välja vilka förslag från 
rundabordssamtalen som 
kraftsamlingsprocessen 
ska fortsätta att driva 
samt hur de ska drivas.
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många är så kallade hemvändare 
som vill flytta hem igen efter en tid  
söderut. Flera av dem tar med sig sina 
respektive 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 flera. 

Alla blir inte kvar, men många träffar 
någon härifrån och väljer att stanna. 
Några vill helt enkelt leva här och söker 
sig hit. En dryg fjärdedel av inflyttarna 
kommer från utlandet. 

Det inflyttarna uppskattar är livskva-
liteten; människorna, naturen, låga 
bostadspriser och avsaknaden av träng-
sel och hets och bilköer. Å andra sidan är 
arbetsmarknaden begränsad och mörk-
ret 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 hit. I snitt flyttade lite 
drygt tre 31-45-åringar per dag till Norr-
botten de senaste tio åren. 

Den stora gruppen utflyttare är unga. 
Bland 21-25-åringar flyttade knappt tre 
personer om dagen söderut under 
samma tid. 

Vi träffade ett hundratal av inflyttar-
na för att höra varför de valt att komma 
hit och hur de trivs i Norrbotten.

flera av både för- och nackdelarna 
som folk ser med Norrbotten hänger ihop 
med att det är stort och glesbefolkat. Det 
är lika långt mellan London och Paris 
som mellan Luleå och Kiruna. Och, med 
knappt 250 tusen invånare är det gott 
om plats. 

Varje invånare har i snitt en yta som 
tio fotbollsplaner till sitt förfogande. 

Många nämner vacker natur och frisk 
luft som en fördel med Norrbotten. Fak-
tum är att 95 procent av ytan av Sveriges 
samlade nationalparker finns i Norrbot-
ten. Det motsvarar en yta stor som två 
Gotland.

Å andra sidan är Norrbotten också ett 
län med tung industri och utsläpp. Här 
finns stora gruvor för järn- och koppar-
malm, flera dagbrott och pappersbruk 
samt Sveriges största punktutsläpp av 
växthusgasen CO2. Det motsvarar 
årligen utsläppet från tolv miljoner  
personers flygresor Luleå-Arlanda tur 
och retur.

Kontrasterna finns även inom kom-
munikation och infrastruktur. Samtidigt 
som Facebook väljer Luleå för en av 
Europas största och modernaste datahal-
lar har många på flera håll i länet svårt 
att få en vanlig telefon att fungera.

oPtimistiska småföretagare. Kon-
junkturnedgångarna har inte drabbat 
Norrbotten lika hårt som övriga Sverige. 
Organisationen Företagarna och Swed-
bank mäter två gånger per år hur småfö-
retagarna uppfattar konjunkturen. Vid 
18 av de senaste 24 tillfällena har Norr-
bottens företagare bedömt konjunkturen 
mer positivt än snittföretagaren. Tenden-
sen styrks även av Norrlandsfondens 
konjunkturindikator. 

norrbotten har högst andel syssel-
satta i offentlig verksamhet i hela Sveri-
ge. Här har 42 procent av alla sysselsatta 
en offentlig arbetsgivare. I fyra län är det 
under 30 procent. Det finns till exempel 
fler landstingsanställda i Norrbotten än 
det finns invånare i Arjeplogs och Över-
kalix kommuner tillsammans. Bara sex 
av länets tjugofem största arbetsgivare är 
helt privatägda. Bland de privata företa-
gen är de flesta små, bara drygt hundra 
stycken har 50 eller fler anställda. 
 PATrIK LIndÉn

länets 25 största arbetsgivare

ranking 2011  antal anställda 
(2001 inom parantes) 2011 2001 förändring

 1 (1) norrbottens läns landsting 7475 8 375 – 800
 2 (2) luleå kommun 6 725 5 725 1 000
 3 (3) piteå kommun 4 175 3525 650
 4 (6) bodens kommun 3 225 2875 350
 5 (5)  lkab 3 025 2925 100
 6 (7) försvarsmakten 2 675 2 325 350
 7 (8) gällivare kommun 2 075 1 825 250
 8 (4) kiruna kommun 2 075 1825 250
 9 (10) kalix kommun 1 625 1 625 0
 10 (12) luleå tekniska universitet 1 425 1 375 50
 11 (14) haparanda kommun 1 275 1 175 100
 12 (9) ssab Emea ab 1 275 1 675 – 400
 13 (15) samhall ab 1 175 1 475 – 300
 14 (11) älvsbyns kommun 1 275 1 075 200
 15 (17) arvidsjaurs kommun 975 825 150
 16 (13) coop norrbotten Ek. för. 975 825 150
 17 (23) rikspolisstyrelsen 725 575 150
 18 (18) pajala kommun 675 775 – 100
 19 (22) boliden mineral ab 625 625 0
 20 (21) ferruform ab 625 675 – 50
 21 (19) smurfit kappa  
   kraftliner piteå ab 575 725 – 150
 22 (–) Övertorneå kommun 575 – –
 23 (–) gestamp hardtech ab 525 – –
 24 (–) jokkmokks kommun 525 – –
 25 (–) teliasonera sverige ab 525 – –
 
SSAB EMEA AB har jämförts med SSAB Tunnplåt 2001. Smurfit Kappa Kraft-
liner har jämförts med Kappa Kraftliner AB 2011. De arbetsgivare som läm-
nade listan är Billerud Karlsborg AB, Vägverket, Banverket och Posten Sverige.

kärlek, jobb och ltU
- därför väljer människor att flytta till Norrbotten
Fler flyttar härifrån än som flyttar hit och det blir allt färre norrbottningar. Men, trots 
det har över 60 000* personer ändå valt att flytta till just Norrbotten i konkurrens 
med resten av världen.

konjunkturindex – norrbotten

Källa: Norrlandsfonden
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24 konkreta förslag på hur utflyttningssiffrorna i länet kan vända. Det blev resultatet när Tillväxt-
rådet samlades i Storforsen den 7 maj. De 24 förslagen finns redovisade på sista sidan tillsammans 
med de förslag som kommit fram vid Tillväxtrådets tidigare möte.

På det här upplsaget ger några av deltagarnas synpunkter på dagen, på vad som behöver göras i 
länet, hot och  möjligheter i den fortsatta processen och hur de ser på vad det är som måste till för att 
det nu verkligen ska bli handling och verkstad av orden.  eIvor BryngeLSSon

från ord till handling
– KraftsamliNg blir verKstad

tillväxtrådet är en del av Kraftsamlingsprocessen. Här fanns ett 
50-tal personer som samlades för att välja ut och arbeta vidare med de 
över 100 förslag som kom in i samband med rundabordssamtalen i Kul-
turens Hus, Luleå, den 14 februari.  

För att komma åt utflyttningen konstaterades då att länet måste 

jobba med ungdomar, jämställdhet, mångfald och integration samt 
självbilden i länet. A och O är att komma igång med konkreta åtgärder. 

Den 4 september träffas tillväxtrådet igen och den 11 september sker 
nästa kraftsamlings konferens i Haparanda. 

I Haparanda presenteras alla aktiviteter som nu är igång. 

– En del förväntar sig att Kraftsam-
ling ska ge en gemensam färdrikt-
ning för Norrbotten i framtiden. För 
min del så behöver vi inte komma 
fram till några detaljerade målskriv-
ningar – utan det är kreativiteten 
och attityden som är det viktiga, sä-
ger Björn Emmoth, rektor för Kul-
turskolan i Kalix. 

– det vore ju tråkigt om man googlade 
på Norrbotten och fick fram en träff, en 
bild. Snacka om o-mångfald. Bättre är det 
om det kommer upp miljoner träffar, med 
miljoner olika bilder, men miljoner olika 

tankar. Det är mångfald, säger Björn Em-
moth. Han har i flera år jobbat otraditio-
nellt med mångfaldsfrågorna.

– Mångfald handlar inte bara om hud-
färger, säger han. 

Han jobbar sedan många år för att ändra 
attityder och hjälpa framför allt ungdomar 
att få bättre och naturligare kontakt med 
sig själva och sin omgivning.

– Det är egentligen inte ett problem att 
hundra människor flyttar ut från Kalix. 
Problemet är att inte hundra flyttar in. Vi 
är för få olika människor här.  

han tycker om att jobba kreativt med 

mångfald men är skeptisk till ordet inte-
gration.

– Integration betyder ju att vi ska sam-
mansmälta till ett. Vill vi ens det? Ger inte 
det ett mindre attraktivt samhälle? Jag 
tycker inte alls att vi behöver ”gå halva 
vägen var”. 

Björn Emmoth har genomfört en rad 
samarbeten mellan ungdomar i olika 
världsdelar. 

– jag tror På att vi måste möta varandra. 
Vi måste låta ungdomar höra varandras 
berättelser. Vi måste fysiskt förstå att vi är 
olika och att det är okej. 

”många�krafter�ska�
samlas�–�är�inget�
ensamarbete”
gunnar Persson, landstings-
direktör

– möjligheterna med kraft-
samlingsprocessen är att vi 
nu faktiskt kan få till stånd 
en positiv utveckling i länet. 
om många krafter samlas för 
att ta gemensamt och samti-
digt personligt ansvar kan det 
lyckas. det här är inget en-
samarbete för en enda orga-
nisation.

– hotet mot processen är 
de det motsatta: att vi inte får 
ett brett engagemang på bred 
front. att vi inte får tillräck-
ligt många att ta ett person-
ligt ansvar. det gäller att få 
alla att förstå sin roll och få 
dem att ta ansvar för frågorna 
i den egna organisationen. nu 
får de inte passa till någon an-
nan. naturligtvis gäller det här 
även mig själv.

”går�hand�i�hand��
med�den�regionala�
utvecklingstrategin”
Johan Antti, länsråd, läns- 
styrelsen i norrbottens län

– jag tror att den här pro-
ces- 
sen kan har en möjlighet att 
lyck-as för den går hand i hand 
med den regionala utveck-
lingsstrategin. nu finns det en 
bra koppling mellan proces-
serna vilket gör att finns det 
mycket goda förutsättningar 
att frågorna når in i de högsta 
beslutssammanhangen. inte 
minst när det gäller tilldelning 
av resurser till olika projekt, fö-
retag och aktiviteter. 

– hoten är att frågorna är 
svårgripbara. det finns också 
en risk att det ställs upp  
orealistiska mål för befolk-
ningstillväxten. det är klart 
att det är bra att uppmuntra 
mångfald, att välkomna alla 
och att ta vara på de möjlig-
heter som det ger. men urba-
niseringen är ju massiv över 
hela världen. ska vi sätta upp 
andra mål, att inte lägga så 
stor energi på att bli fler utan 
istället se till att det här är 
världens bästa ställe att bo 
och verka i för alla som vill – 
även om det bara skulle vara 
200 000 invånare? jag är 
lite rädd för vår ständiga för-
måga att lura oss själva i be-
folkningstillväxtmålen. risken 
finns att vi då ständigt måste 
konstatera våra tillkortakom-
manden.

ta�vara�på�att�vi�alla�är�lika�olika

- vi ska inte ens 
sträva efter att ta 
på oss en roll att 
skapa en gemensam 
plattform i kraft-
samlingsprocessen, 
säger björn Em-
moth, rektor för kul-
turskolan i kalix. 

Till den 11 september i Haparanda 
ska det finnas tio mentorer i en er-
farenhetsbank, i varje kommun. Det 
lovar Jonny Falk på Ung Företag-
samhet i Norrbotten.

– ja, jag vet att det är ett lite aggressivt 
löfte, men jag gillar att sätta målen högt. 
Man måste börja någonstans. Och jag vill 
börja i det lilla, i det som ligger närmast 
min verklighet, bland gymnasieungdomar-
na.

Förslaget som han redan nu börjat jobba 

med gäller att bygga upp en erfarenhets-
bank med mentorer för unga företagare. 
Unga ska kunna vara mentorer till varan-
dra och till äldre. 

Förutom en vanlig meritlista på vad 
man gjort så ska man i banken också 
kunna lägga in de kvalifikationer man har; 
jag är duktig på föreningsliv, jag är en posi-
tiv människa, jag kan företagsbiten osv. 

Tanken är att bygga upp en bank för UF-
företagen, en bank i varje kommun, som 
kan fungera som bollplank åt gymnasie-
ungdomarna som startar företag.

– Det gäller att hitta behoven och 
använda nätverk som redan finns. Vi ska 
inte jobba på var sin kammare utan lyfta 
fram goda ambassadörer, som inte bara 
blir en massa namn på ett papper. 

Det är samma med Kraftsamlingspro-
cessen, menar han.  Den måste leda till 
konkret handling. 

– Det finns en mättnad på möten inom 
näringslivet och bland ”vanligt” folk. Det 
får inte bli ytterligare en träff där man pra-
tar och så händer det ingenting. Folk är 
less på att prata. 

– det är viktigt att 
processen leder till 
att det blir verkstad 
på riktigt, säger 
jonny falk, ung 
företagsamhet. 

erfarenhetsbank för unga företagare – i varje kommun

RÖSTER FRÅN FRÅN TILLVÄXTRÅDETS MÖTE 7 MAJ
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Helene Markström, 38, flyttade till 
norrbotten från Eskilstuna:

”Jag är hit-tjatad. 
Min man är häri-
från. Bra skolor, 
naturen samt 
Studio Acusti-
cum och Kultu-
rens hus gjorde 
det möjligt att 
flytta. Jag gillar 
vatten och jag 
gillar fjäll. Då är 
det bra att bo här.”

georgy Mayorov flyttade till norrbotten 
från murmansk:

”Jag vill inte flyt-
ta. Jag har hittat 
min nisch inom 
dansen och det 
finns möjligheter 
och perspektiv 
för mig att 
utvecklas här.”

Martin Palmblad flyttade till norrbot-
ten från lund:

”När man kom-
mer upp hit kän-
ner man att det 
finns saker som 
inte finns någon 
annan stans, 
men mörkret, 
det tar ju på en. 
Jag har frågat 
flera norrlän-
ningar om man 
vänjer sig, men de flesta säger att det 
gör man inte.”

Håkan Jonsson flyttade till norrbotten 
från Örnsköldsvik:

”Luleå är trots 
allt en ganska 
liten stad, även 
mentalt. Det kan 
vara tråkigt. Det 
utbud som ges är 
otroligt begrän-
sat, men det föl-
jer ju av hur stort 
det är.”

Therese gustafsson flyttade till norr-
botten från södertälje:

”När jag flyttade 
så flyttade jag till 
Norrland. Jag 
flyttade inte från 
Södertälje. Det 
är viktigt att man 
flyttar till något. 
Det här är 
hemma för mig 
nu, i själ och 
hjärta. Jag har landat.”

Maria viklund flyttade till norrbotten 
från bollnäs:

”Jag sa först att 
ett år, max, skul-
le jag vara kvar. 
Det var 1987. 
Positivt att det är 
mysiga och 
sköna männis-
kor. Lättare att 
komma in och få 
vänner och 
bekanta.”

Vi som väljer 
Norrbotten i 
konkurrens med 
resten av världen

Anne Meriläinen satt med  
i en av arbetsgrupperna 
som pratade om självbilden 
i länet. Det är en fråga som 
hon jobbar med i sin dagliga 
verksamhet som projektle-
dare för ”En förening i varje 
by” inom SISU Idrottsutbil-
darna och Norrbottens fot-
bollsförbund. 

–  huvuddelen i mitt jobb lig-
ger på att få igång fotbollsklub-
bar. Jag har en strikt projektplan, 
men i den ingår även att inspire-
ra andra föreningar, det behöver 
inte bara vara idrott de jobbar 
med. Inte fel att de även ordnar 
andra saker, midsommarfirande 
mm. För om inte byarna är att-
raktiva med levande föreningar 
så flyttar ingen dit.

Vid mötet i Storforsen tog hon 
på sig ansvaret för att i sin styrel-
se lyfta frågan om hur vi ska 
kunna använda våra idrotts- 
utövare som norrbottensambas-
sadörer i stället.

– Det är en stor fråga, jag kan 
inte jobba ensam med den, sty-
relsen måste ta det.

sedan nyår har hennes pro-
jekt fått mera pengar från läns-
styrelsen så att hon också ska 
jobba med integration. Där står 
hon i startgroparna och har tre 
kommuner som ska kontaktas 

för att hjälpa dem att jobba mera 
strukturerat med frågorna.

När det gäller kraftsamlings-
processen ser hon att det är oer-
hört viktigt att komma från ord 
till handling.

– Det kan vara svårt med sånt 
här arbete som ska ske både 
långsiktigt och kortsiktigt på 
samma gång. Attitydförändring-
ar ordnar man inte genom en 
knäpp med fingrarna. Det krävs 
tålamod. 

– För att det ska bli verkstad 
av alla idéer som dykt upp idag 
och som olika personer nu tagit 
ett eget ansvar för så måste det 
till uppföljningar. Ibland måste 
det också till pengar. Till och 
med extra resurser i vissa fall!

medan vi samtalar om da-
gens möte kommer hon på att 
det kanske vore idé med ”mellan-
uppföljning” redan innan nästa 
träff. 

– Tänk om någon kunde mejla 
till mig om några veckor; Anne, 
hur går det? Har du kommit 
igång? Behöver du hjälp?

– Ofta när jag kommer från en 
sån här konferens så tänker jag 
att nu ska jag rädda hela värl-
den. Men så står jag där nästa 
dag med mina egna arbetsupp-
gifter. Och då finns risken att 
skjuter upp mina goda idéer till 
”nästa vecka”. 

Att jobba med länets att-
raktivitet är ett långsiktigt 
attitydförändringsarbete. 
Det är Maja Mella medve-
ten om. Hon har tidigare 
jobbat med liknande ar-
bete när det gäller besöks-
näringen i länet och nu ar-
betar hon med frågor kring 
mänskliga rättigheter vid 
Svenska Tornedalingars 
Riksförbund-Tornionlaak-
solaiset, STR-T. 

men samtidigt vill hon få 
något att hända och vill engage-
ra sig för att skapa priset ”Våga 
sticka ut”.

– Men behövs det ytterligare 
ett pris? undrar hon och svarar 
själv: Jo, ett pris sätter mång-
faldsfrågan på agendan på ett 
annat sätt förutom att få in det i 
styrdokument. 

Priset, tycker hon, ska ges till 
normkritiska personer, eller per-
soner som genomför förändring-
ar eller kommer på innovationer, 
som vågar säga ifrån, som inte är 
en i mängden. Det vi jobbar med 
nu är en långsiktig attitydföränd-
ring, det tar lång tid och går inte 
på en dag.

– Det är en allvarlig fråga att 
vi inte blir fler trots våra stora 
investeringar och vår tillväxt. Vi 
måste jobba på kort och lång 

sikt. Priset skulle kunna ge upp-
märksamhet till mångfaldsfrå-
gan som är så viktig för oss.

Men mångfaldsfrågan är så 
mycket mer, funderar hon vida-
re. 

– Jag ska försöka ta med mig 
lite människor till nästa kraft-
samling. Människor som inte är 
som jag. För styrkan i den här 
grupperingen är ju att vi är olika 
och har olika referensramar.

hon säger att hon får kraft av 
att delta i tillväxtrådet. Och att 
hon ser samband mellan jobbet i 
länet och det nationella uppdra-
get hon har i STR-T, där hon 
bland annat arbetar med att lyfta 
den inhemska kulturen. 

– De samiska och tornedalska 
kulturerna har inte fått komma 
fram som de kraftresurser de är 
för Norrbotten. Vi måste också 
våga prata om det obekväma, 
om attityder. Att prata om det 
som sägs i bastun, på gatan, som 
skrivs i tidningarnas kommen-
tarsfält och det vi säger tyst mel-
lan varandra. Jag möter många 
attityder som inte är speciellt 
inkluderande, varje dag, i mitt 
jobb. Klarar vi inte av vår egen 
historia och att visa respekt mot 
varandra, hur ska vi då klara av 
att ta emot folk utifrån?

Våga sticka ut!

Hon brukar, i sitt jobb, tänka att 
hon är droppen som urholkar ste-
nen. Åsa Sannerborg är polisens 
brottsoffersamordnare i Norrbot-
ten. Och så tänker hon om den här 
kraftsamlingsprocessen också. 

– det är lätt att man sätter sig ner och 
väntar på de stora besluten i ett sånt här 
sammanhang. Men det är viktigt att se 
sin egen roll och att tänka på vad jag 
själv kan göra i det lilla, även när det gäl-
ler de stora frågorna.

Hon tycker att det var en bra dag i 
Storforsen. 

– Det är en bra ingångspunkt att män-
niskor med så olika kompetenser möts. 

Hon tror att det är bra om fler perso-
ner med hennes bakgrund deltar i de 
kommande konferenserna. 

– Mitt perspektiv här är att peka på 
att vi behöver erbjuda hjälp, skydd och 
stöd när det går dåligt för någon. Att få 
in trygghet för barn, vuxna och brottsut-
satta. När man faller igenom ska vi ha ett 
Norrbotten där det finns bra hjälp att få. 

Ett attraktivt samhälle ser till de sociala 
stödfunktionerna fungerar. 

Åsa Sannerborg tog på sig ledartröjan 
i att lyfta frågan om en länsbrottsoffer-
jour till ledningen för polismyndigheten 
i länet. En sådan skulle kunna vara till 
stöd för kommunerna när de behöver 
stödja brottsoffer i olika situationer. 

– Brottsoffer i Luleå får fantastisk bra 
stöd och hjälp, men i andra kommuner 
får de kanske inget stöd alls. Det ska inte 
vara ett geografiskt lotteri om man får 
hjälp eller inte.

– vi behöver en 
brottsofferjour som 
kan bli ett stöd för 
hela länet, säger 
Åsa sannerborg, vid 
polisen.

Uppdrag självbild

- attitydförändringar tar tid. svårigheten här är att vi måste jobba både på 
kort och lång sikt – samtidigt, säger anne meriläinen, projektledare för ”En 
förening i varje by” inom sisu idrottsutbildarna och norrbottens fotbolls-
förbund.

– vi måste också våga prata om det obekväma, till exempel att vår inhem-
ska kultur inte tas tillvara som den kraftresurs den är, säger maja mella, 
svenska tornedalingars riksförbund-tornionlaaksolaiset.

”vi ska ha ett bra Norrbotten – där det finns bra hjälp”

Lena goldkuhl, Luleå tekniska universitet. vad 
krävs för att det ska bli verkstad av de fyra områ-
dena som pekats ut i Kraftsamlingsprocessen?

– kraftsamling skiljer sig från andra konferenser för 
att det så tydligt pekats ut vilka områden som det be-
höver arbetas med, d v s det känns som att det har bor-
rats i vilka orsakerna är till att unga flyttar, och ett kon-
kret arbete med att komma till rätta med orsakerna.

– för att arbetet ska lyckas krävs ett personligt  
ansvar, att var och engagerar sig i de fyra olika äm-
nesområdena. för min egen del ser jag över att det 
studentrekryteringsmaterial som vi tar fram för de ingenjörsprogram som 
jag ansvarar för verkligen riktar sig till både tjejer och killar, osv.

Pär Jonsson, näringslivschef Älvsbyn.  
vad krävs för att det ska bli verkstad?

– det känns bra med ett möte där det är tydligt att 
24 olika aktiviteter ska bli verkstad, vad som ska gö-
ras och vem som tar ansvar. 

– jag deltar i konferenserna för att det som är bra 
för norrbotten är bra för älvsbyn och jag ser det också 
tvärtom, det som är bra för älvsbyn är bra för norrbot-
ten. det är faktiskt ett egoistiskt perspektiv jag läg-
ger på det här, men ser samtidigt att det blir lättare 
och bättre om vi hjälps åt och drar, att vi samlar kraf-
ten i länet och inser att det inte räcker med att ragga investeringar vi måste 
också jobba med de mjuka frågorna.

”det�som�är�bra�för�Norrbotten�är�bra�för�älvsbyn” ”ledningsgrupperna�måste�vara�med�och�ta�ansvar”

SIDAN 8 – TIo koNkRETA FÖRSLAg pRESENTERAS
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Helene Johansson flyttade till norrbot-
ten från malmö:

”De första åren 
var mörkret ett 
problem, men 
inte längre. Jag 
kände ganska 
direkt att jag 
hörde hemma 
här.”

Inger Wiggen flyttade till norrbotten 
från trondheim:

”Lulebor är svåra 
att komma inpå 
livet. Det är enk-
lare att få kon-
takt med andra 
inflyttade.”

Malin Kronholm flyttade till norrbotten 
från finland:

”Som österbott-
ning känner jag 
en samhörighet 
med norrbott-
ningar, nästan 
mer än med Hel-
singforsbor eller 
Stockholmare.”

robert Markström flyttade till norrbot-
ten från skellefteå:

”Jag upplever att 
Norrbotten är 
öppnare rent 
yrkesmässigt än 
min hemort. Det 
är lättare med 
kontakter med 
myndigheter och 
andra. Helt 
enkelt mer verk-
stad. Jag tänker 
stanna, leva och dö här.”

Lovisa Kemi flyttade till norrbotten från 
stockholm:

”Det är bra livs-
kvalitet här, man 
har råd att bo 
större. Man kan 
umgås hemma 
hos varandra och 
man har ändå 
råd att resa. Vill 
man göra karriär 
förstår jag att 
man flyttar häri-
från, men jag ser inget bättre ställe att 
bo.”

Karin Wollbrand flyttade till norrbotten 
från stockholm:

”När vi flyttade 
upp tänkte jag 
att vi kan väl bo 
här ett tag, men 
sedan ska vi flyt-
ta ned. Nu kän-
ner jag inte så 
längre.”

Vi som väljer 
Norrbotten i 
konkurrens med 
resten av världen

Shara Evert Johansson, du 
har tagit ett extra förnamn 
efter din farfar Evert. Vem 
var han? 

– Farfar var en snickare och såg-
verksarbetare från Västerbottens 
inland som älskade att brodera och 
sy.
vad har han lärt dig om livet? 

– Förutom att han var en otroligt 
glad och vidsynt person har han 
lärt mig att könsroller kan vara väl-
digt flytande. Ingen i byn tyckte 
det var konstigt att han broderade 
tavlor, gardiner och dukar i parti 
och minut, fast han var den enda 
mannen som gjorde det. Han visa-
de mig att intresse, inte tradition 
och normer, avgör vad man ägnar 
tid och lust åt.
du lade till evert när lulebon Jan-
olov Madeleine Ågren kämpade 
för att få heta Madeleine. var det 
en sympatihandling? 

– Ja, definitivt. Jag hade följt 
debatten om könskonträra namn i 
medierna och format min åsikt 
under en längre tid. När domarna 
kring Jan-Olov Madeleine var som 
mest i ropet hörde jag en hel del 
unkna och fördömande kommen-
tarer. Då ville jag för en gångs skull 
ta ställning i en viktig fråga. Att 
bara säga ifrån vid fikabordet räck-
te inte. 
Hur reagerar folk på ditt namn? 

– De allra flesta blir positivt 
nyfikna och vill veta mer om tan-
ken bakom. Det blir ofta en givan-
de diskussion om könsroller, genus 
och livsrum. Jag propagerar inte 
högljutt för min åsikt utan låter 
andra upptäcka Evert på körkort, 

pass och namnlistor. 
varför är det viktigt att människor 
får heta vad de vill, oavsett kön? 

– Jag tror att en stor del av köns-
rollerna, vad som anses som ”man-
ligt” respektive ”kvinnligt”, formas 
av miljö och inte arv. Det påverkar i 
sin tur det livsrum vi har som indi-
vider. Är könsrollerna väldigt tradi-
tionella blir valmöjligheterna och 

svängrummet mindre. Om namn 
inte binds till ett specifikt kön tror 
jag det bidrar till att luckra upp det 
stereotypa tänket kring kvinnligt 
och manligt.
Hur tycker du att det står till med 
könsrollerna i norrbotten? 

– Det är en svår fråga. Jag gillar 
inte att generalisera allt för myck-
et. Men överlag ser jag det klassis-

ka mönstret: kvinnor tar för sig 
mer och mer på männens områ-
den, medan det omvända inte sker 
i samma utsträckning. Det är även 
en klassfråga, eftersom den relativt 
låga andelen akademiker i länet 
bidrar till mer traditionella köns-
roller. 
du föreläste på Kraftsamling. då 
var du rädd att folk skulle sucka 
och tänka ”Åh nej, en sån där  
queerfeminist”. varför är det fort-
farande kontroversiellt att kämpa 
för alla människors rätt att vara 
sig själva? 

– Jag tror att mina och andra 
feministers åsikter belyser privile-
gier och invand trygghet hos både 
män och kvinnor. Många tycker att 
vi svenskar kommit mycket långt i 
jämställdhetsarbetet, och att 
dagens diskussion mest handlar 
om frågor på marginalen. En femi-
nist som kämpar för alla männis-
kors rätt att vara sig själva levere-
rar analyser som inte alla känner 
igen sig i och tassar in på den pri-
vata sfären. 
nu har du flyttat från Luleå till 
Stockholm. För kärleken och för 
att jobba. Kommer du att åter-
vända? 

– Det skulle vara enkelt att svara 
”självklart!” Men livet har lärt mig 
att inte svara tvärsäkert på fram-
tidsfrågor. Jag har format mycket 
av min identitet kring det norrländ-
ska och är ett sant naturbarn. Och 
jaktlaget, skogen jag äger och min 
sommarstuga kommer att vara 
kvar som livsviktiga noder livet ut. 

ÅSA PeTerSen

Röster från Kraftsamling i Kulturens hus, Luleå, 14 februari 2012

RÖSTER FRÅN kRAFTSAMLINg I kuLTuRENS huS, LuLEÅ, 14 FEbRuARI 2012

om mångfald

om att få de unga att vilja leva i Norrbotten

Philip Kuo, företagare, Luleå:
– i mitt jobb är vi alla svenskar, 

men från olika nationer. man har 
olika syn på saker och man håller 
inte alltid med varann – men det blir 
inte monotont. folk måste ha mera 
förståelse och tålamod med varann. 

Henrik Blind, politiker, Jokkmokk:
– mångfald är att alla räknas och 

alla behövs. det är viktigt att tänka 
så i det län där vi bor, med olika kul-
turer som den tornedalska och den 
samiska. det behövs mötesplatser 
och samtal om hur vi gemensamt 
kan bidra till utveckling.

gustav Uusihannu, anställd, Luleå 
kommun Fritid: 

– jag som individ kan påverka 
min organisation. jag har ett an-
svar för att mångfalden fungerar. Ett 
konkret tips är att låta minoriteter 
få ledaruppdrag och ansvar och den 
vägen få referenser. En fin referens 
gör att de får jobb ganska enkelt.

Anna Azcarate, kulturarbetare, 
Luleå:

– jag försöker tänka: vad är det 
som gör att jag blir nyfiken på män-
niskor och får lust flytta fram mig till 
en position utanför det jag har? det 
är brist på rädsla – och trygg blir jag 
om jag kan någonting. därför be-
hövs skolan, bildning och möten. 

Anna Tuomas, Hela Sverige ska 
leva, Pajala:

– jag söker pengar till ett pro-
jekt för ungdomar i tornedalen, för 
att skapa möjligheter för ungdomar 
att delta i samhällsutvecklingen och 
påverka sin livssituation. 

Anders dahlquist, ”vägvisare”,  
Boden:

– jag förespråkar 80-talister i 
alla sammanhang. de är en resurs 
som har ett globalt synsätt och är 
tekniskt kunniga. 

Linda Frohm, företagare, Kalix:
–vi måste bli mer inkluderande. 

de unga måste få vara lite eljest och 
sig själva. vi behöver ett nytt per-
spektiv.  man behöver inte välja 
norrland, stockholm eller new York. 
här är det enkelt och nära. man kan 
bo här och ända ta del av annat.

yvonne Stålnacke, kommunalråd, 
Luleå:

– vi har en garanti för feriejobb. 
vi har också avsatt pengar för att de 
som inte har fullvärdiga betyg ska få 
möjlighet att läsa upp dem. för att 
få jobb behöver man också nätverk. 
vi äldre måste hjälpa dem med det.

shara�Evert�Johansson:�”Jag�låter�andra�upptäcka�Evert”

den 8 juni 2011 
arrangerades den 
första av totalt 8 
Kraftsamlingskonfe-
renser. dagen fylldes 
med innovationer, 
entreprenörskap, 
kultur och framtids-
planer med fokus på 
tillväxt och attrak-
tivitet.

fakta
namn: shara christina 
Evert johansson.
Ålder: 37 år.
gör: arbetar som me-
todutvecklare på ar-
betsförmedlingens hu-
vudkontor i stockholm.
Familj: pojkvän, mor, 
far, syster med man och 
tre barn.
Motto: come what may.
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ETT ögONBlIcK…
…Eva Nordmark, TcO-ord-
förande. Vad känner du ef-
ter att ha varit med på Kraft-
samling?

– Det har varit en fin dag. Det är 
en förmån att få vara med när ett 
län för första gången bjuder in till 
en öppen utvecklingsprocess. 
Många olika perspektiv får komma 
till tals på Kraftsamling. Människor 
från olika håll i samhället möts i 
dialog.
Hur har stämningen varit?

– Jag märker ett allvar kring 
många olika samhällsutmaningar. 
Det känns som om folk förstår vil-
ket arbete som behöver göras. Det 
handlar om att öka mångfalden 
och att öka jämställdheten. Att bil-

den av länet måste förändras. Det 
finns även en glädje och många 
goda exempel.
ge mig några goda exempel!

– Vid mitt lunchbord fick jag 
höra om många spännande utveck-
lingsprojekt som redan är på gång. 
Det handlar till exempel om att låta 
unga människor utveckla sig inom 
dans och skapande verksamhet. Att 
uppmuntra människor att starta 
eget och eller att bli mentorer. 
Mycket bra arbete görs redan!
vilka tycker du är länets största 
utmaningar?

– Först att utveckla arbetsmark-
naden med nya branscher och nya 
företag. Det gäller att kunna kon-
kurrera på en global marknad. 
Sedan att jobba mer genuint för 

jämställdhet. Talang har inget kön, 
som föreläsaren Saana Azzam sa 
här idag. Sist men inte minst att 
stärka utbildningsmöjligheterna. 
Både när det gäller universitetsstu-
dier, yrkeshögskola och vidareut-
bildning. 
varför är utbildning så viktigt?

– I Norrbotten är möjligheterna 
på arbetsmarknaden begränsade. 
Åtminstone om man är TCO-med-
lem. Har du väl fått ett personal-
chefsjobb finns det inte så många 
liknande jobb att gå vidare till. Då 
är det viktigt att kunna omskola sig 
och söka nya vägar i arbetslivet.
du är uppvuxen i Luleå och bor 
i nacka. Har du hemlängtan nå-
gon gång?

– På vårvintern, när isarna är 

fantastiska i Norrbotten och det 
börjat bli slaskigt i Stockholm, 
längtar jag ofta hem. Jag saknar 
ständigt min familj och mina vän-
ner här uppe. Även om jag älskar 
att bo i Nacka är det underbart att 
komma hem och möta alla bekanta 
på Storgatan i Luleå.

 ÅSA PeTerSen

fakta
namn: Eva nordmark.
Ålder: 41.
gör: ordförande för tjänstemännens 
fackliga centralorganisation tco.
Familj: maken tommy. En son, 15 år, 
och en dotter, 13 år.
Motto: det är bara i motvind som 
draken lyfter.

Indexator i Vindeln, som till-
verkar maskindelar för skogs-
bruk, är ett av Västerbottens 
mest lönsamma företag. På 
sex år har de tredubblat sin 
storlek. Tacka jämställdheten 
för det.

– Jämställdhet handlar 
inte om att vara politiskt  
korrekt. Det handlar om att 
tjäna pengar, säger Indexa-
tors förra chef Pär lärkeryd.  
I  dag är han vd för Norra 
Skogsägarna.

indexator ville utveckla sin 
verksamhet och öka sin lönsamhet, 
men ändå kunna stanna kvar i Vin-
deln. Då gällde det att bredda 
rekryteringsbasen. Eftersom nio av 
tio anställda var män behövde fler 
kvinnor lockas till företaget. Index-
ator påbörjade ett ambitiöst jäm-
ställdhetsarbete.

Först gjordes en lönekartlägg-
ning enligt Jämos modell. Den 
visade att kvinnorna i snitt tjänade 
800 kronor mindre än männen. 
Detta rättades till. Sedan hyrdes 
kvinnor in via bemanningsföretag. 
Så småningom erbjöds kvinnorna 
fast jobb. 

De allra flesta tackade ja. 
Nya rekryteringsrutiner och 

lokala jämställdhetsutbildningar 
var andra viktiga åtgärder.

Resultatet av jämställdhetssats-
ningen är genomgående positivt. 
Andelen kvinnor som jobbar på 
Indexator har ökat från 11 till 23 
procent. De anställda är nöjdare 
med sin arbetsmiljö och arbetssitu-
ation. Den totala sjukfrånvaron har 
minskat med nästan en tredjedel. 
Produktiviteten och kvaliteten har 
ökat. 

medarbetarna håller i allt 
högre grad med om att jämställd-
het är viktigt. Andelen som tycker 
det är viktigt att dela på föräldrale-
digheten ökade från 35 till 73 pro-
cent på bara ett halvår.

– Många säger till mig: ”Det är 
ju lätt för Indexator att jobba med 
jämställdhet som tjänar så mycket 
pengar”. Då svarar jag: ”Och varför 
tror ni att Indexator tjänar peng-
ar?” berättar Pär Lärkeryd.

Indexator jobbade systematiskt 
med ledningsstyrt jämställdhetsar-
bete. Det innebar bland annat att 
ledningsgruppen och andra arbets-
ledare fick sätta sig på skolbänken i 
jämställdhetsfrågor. Hela företa-
gets sätt att arbeta sågs över.

– Om det ska bli någon verklig 
jämställdhet måste den högsta che-
fen visa att jämställdhet är viktigt. 
Att dumpa jämställdhetsarbetet på 
en personalchef ger helt fel signa-
ler, avslutar Pär.

”i�arvidsjaur��
har�vi�en��
personal�warmer”
Plötsligt stod de norrbottniska 
kommunalråden i rad på Kraft-
samlings scen. Det var dags att 
prata om integration på ett po-
sitivt sätt. Varje kommunalråd 
fick två minuter på sig att be-
rätta om sin kommuns goda  
exempel. 

– Vi har anställt en kommunal 
handskakare, sa Jerry Johans-
son från Arvidsjaur.

handskakaren har till uppgift att 
möta varje person som bosätter sig i 
kommunen, oavsett om det är en flyk-
ting eller någon som har flyttat inom 
Sverige. Det gäller att visa att varje ny 
person är viktig, att det är en tillväxt-
fråga.

– I Stockholm har man en personal 
shopper. I Arvidsjaur har vi en perso-
nal warmer, sa Jerry och rev ner stora 
applåder.

Även Haparanda satsar på personli-
ga kontakter. Projektet ”Man till man 
och kvinna till kvinna” är framgångs-
rikt. Flyktingar och långvariga Hapar-
andabor träffas för gruppsamtal var-
annan vecka. Det kan handla om att 
lära sig mer om det svenska rättsvä-
sendet eller islam.

– Det är inte bara flyktingar som 
ska lära sig om svenska förhållanden 
utan även vice versa, sa Gunnel Simu.

kommunalråden från Jokkmokk, 
Överkalix och Gällivare sa att frivillig-
organisationerna är viktiga för att 
lyckas med integrationen.

– Det gäller att knyta samman olika 
aktörer i samhället. Både myndighe-
ter, näringsliv och föreningsliv. Fram-
gångsfaktorn är att man jobbar presti-
gelöst. Tar bort revirtänk och har den 
anländes bästa för ögonen, sa Stefan 
Andersson från Jokkmokk.

I Övertorneå gör idrottsföreningar-
na ett fantastiskt jobb. Flyktingbarn 
spelar fotboll, hockey och basket. De 
flesta idrottsutövarna är flickor, berät-
tade Roland Kemppainen.

Kalix är på väg att sjösätta en 
modell som innebär att flyktingar får 
praktisera i kommunens företag och 
pröva på tre olika arbeten under 16 
veckor. Boden är en av Sveriges största 
migrationskommuner och lyckas allt 
bättre med etableringen i arbetslivet.

– I Boden har vi fantastisk personal 
som jobbar med integrationen, sa Tor-
björn Lidberg.

luleå och kiruna arbetar med inte-
gration i vården och omsorgen. I Luleå 
kopplas SFI samman med utbildning. 
Det gör att undersköterskor kan få 
praktik direkt. 

– De lär sig språket och får ett vik-
tigt nätverk, sa Yvonne Stålnacke.

– I Kiruna följs praktiken i omsorgen 
av en förlängd kurs i omvårdnad för de 
som inte har svenska som förstaspråk. 
Det gör att vi kan få personal och som-
marvikarier, sa Kristina Zakrisson.

I Piteå har kommun, näringsliv och 
föreningar i Piteå skrivit en avsiktsför-
klaring för att möta den kommande 
generationsväxlingen. Där poängteras 
att integration är en viktig fråga.

– Vi arbetar med språkkaféer och 
en mötesplats för unga människor. 
Varje år genomförs en mångfaldsdag, 
sa Helena Stenberg.

flera kommunalråd poängterade 
hur viktigt det är att ha ett helhets-
tänk i integrationsarbetet. 

– Man måste skapa en helhet med 
både jobb, bostad, skola, kultur och 
fritid, sa Kurt Wennberg från Pajala.

Britta Flinkfeldt Jansson från Arje-
plog kunde först bara komma på killar 
när hon funderade på goda integra-
tionsexempel. Men så slog det henne 
att Arjeplogs kommunchef Claudia 
Zamorano är född i Chile och uppvux-
en i Ungern.

– Nu ska jag åka hem och ta vara på 
hennes erfarenheter på ett helt annat 
sätt, sa Britta Flinkfeldt Jansson.
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om bilden av Norrbotten

om jämställdhet

gunnar Persson, landstings- 
direktör, Luleå:

– vi hänger med i den nationella 
och internationella utvecklingen. vi 
ligger i framkant med investeringar i 
den tunga industrin och kunskaps-
utvecklingen inom hälsa och sjuk-
vård. vi tar in kunskap i verksamhe-
ten från den internationella arenan.

Anita gustavsson, politiker, Piteå:
– jag pratar om vad vi kan  

erbjuda. dels ganska mycket jobb, 
dels vår vackra natur. viktigt att för-
medla är också att vi intE lever av 
bidrag längre.

Tomas vedestig, politiker, Över-
torneå:

– jag är alltid noga med att lyfta 
fram att jag är Övertorneå, norrbot-
ten och tornedalen. norrbotten är 
viktigt för hela skandinavien – och 
värt ett besök, även om man inte 
flyttar hit. vi har allt – fast mycket 
bättre än på alla andra ställen.

Lena Stiller, företagare, Luleå:
– jag är stolt över naturen, vår 

industri, vår kunskap, våra resurser. 
stolt över alla som väljer att stanna 
kvar och över alla på andra sidan 
gränsen som tänker: ”jag vill flytta 
hem”. då säger jag: ”gör det. kom 
hem!” man har ingenting att förlora 
på att komma hit, bara att vinna.

Tony Järlström, Progressum,  
Kiruna:

– jag försöker alltid lyfta fram 
nödvändigheten av tjejer och kvin-
nor. vi måste ge dem chansen att 
höras och synas och släppa in dem 
på arbetsplatserna. det finns väldigt 
mycket kompetens att ta vara på. vi 
är alldeles för gubbiga i norrbotten!

elisabet Berg, politiker, Piteå:
– man måste som ledare visa att 

jämställdheten går att förändra. sig-
nalera att ”det här tycker jag är vik-
tigt”. det går att dela på barnledig-
heten i kvinnliga branscher och då 
går det i traditionellt manliga också.

Birgitta Persson, kommunalråd, 
Överkalix:

– i min position som kommunal-
råd syns jag lite mera. då kan jag 
alltid vara en förebild.

Agneta granström, landstings-
råd, Luleå:

– vi ska ta fram ett förslag till 
alla stora arbetsgivare om att göra 
en lönekartläggning och att ta be-
slut om åtgärder när de ser skevhe-
ter. norrbotten ska bli sveriges för-
sta jämställda län vad gäller löne-
arbete. 

Pär�lärkeryd,�Norra�skogsägarna:�”Jämställdhet�är�lönsamt”

Eva�Nordmark,�tco:�”Norrbottensbilden�måste�förändras”

den andra Kraftsam-
lingskonferensen 
14 februari 2012 
samlade över 500 
personer. Temat för 
dagen var mångfald 
och integration, 
jämställdhet, stolthet 
och självbild samt 
unga.
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tio�koNkrEta�förslag
24 konkreta förslag på hur utflyttningssiffrorna 
i länet kan vända. Det blev resultatet när Till-
växtrådet samlades i Storforsen 7 maj. Här pre-
senteras tio av dem. 

tillväxtrådet är en del av Kraftsamlingsprocessen. 
Nu var ett 50-tal personer samlade för att välja ut och 
arbeta vidare med de över 100 förslag som kom in i sam-
band med rundabordssamtal på Kraftsamling i Kultu-
rens Hus, Luleå, den 14 februari. För att komma åt 
utflyttningen konstaterades då att länet måste jobba 
med unga, jämställdhet, mångfald och integration samt 
självbilden i länet. A och O är att komma igång med kon-
kreta åtgärder. Här ger några av deltagarnas synpunkter 
på dagen, på vad som behöver göras i länet, hot och  
möjligheter i den fortsatta processen och hur de ser på 
vad det är som måste till för att det nu verkligen ska bli 
handling och verkstad av orden.

Nedan redovisas ett urval av konkreta förslag och 
deras kontaktpersoner:

bygga uPP en erfarenhetsbank med 
mentorer för unga företagare. Målet är tio 
mentorer i varje kommun till den 11 septem-
ber – unga ska kunna vara mentorer till var-

andra och till äldre.
för mer information, kontakta: jonny falk, regionchef  
för ung företagsamhet, 

företagare och mentorer i skolan. 
Fadderföretag till varje klass.
för mer information, kontakta:  
linda frohm – delägare i hotell valhall i kalix

telefon: 

alla är vi olika – månfaldsvecka.  Kalix 
arbetar med mångfalds och integrationsfrå-
gor 52 veckor per år. Men under en vecka 
varje höst arbetar man mer intensivt och 

utåtriktat till allmänheten med musik och berättelser av 
etablerade svenskar och ensamkommande flyktigbarn. 
Veckan är en fortbildning för pedagogerna. En utåtrik-
tad mångfaldsvecka i varje kommun är ett sätt att lyfta 
frågan och når ut till många.
för mer information, kontakta: björn Emmoth,  
kalix kommun, 

WorkshoP – samla unga och vuxna i 
beslutsfattande Postiioner. Vilka frå-
gor vill unga fatta beslut om? I vilka frågor 
behöver äldre ungas kunskap?

för mer information, kontakta: anna toumas

ungas inflytande – Politkerakade-
mien. Det behövs fler unga i politiken. En 
politikerakademi i Norrbotten skulle ge plats 
åt fem unga från varje parti. Utbildningen 

skulle ge bred samhällskunskap och en god inblick i poli-
tikens roll.
för mer information, kontakta: anna lindberg,  
regionala enheten, norrbottens läns landsting

fler unga till kratsamling – en bil 
från varje kommun. Kraftsamling är en 
mötesplats som tar upp brännande frågorna 
kring länets utveckling. Fler unga behövs för 

att få rätt riktning på frågeställningarna som växer fram.
för mer information, kontakta:
Emma gustafsson, teknikens hus

unga i musikbranschen. Starta ett 
branschråd för unga i musikbranschen i 
Norrbotten.
för mer information, kontakta: pär soini, 

vd bd pop ab, 

vi är väldigt lika – vi lever i ett län 
som rör sig i homogena gruPPer. David 
Sundström och Anna Azcarate startar ett 
möte där allas uppgift är att ta med någon 

som är olika oss själva. De nya krafterna ska sedan bju-
das in till Kraftsamling för att vi ska dra oss mer och mer 
utanför ”boxen”. Vi samlar kraft för att skapa kraft.
för mer information, kontakta: david sundström, piteå 
kommun, 
 

övergriPande åtgärder för ett mer 
homogent län. CEMR – europastrategi uti-
från ett ledningsperspektiv. Tillsammans 
med kommunförbundet ska vi få alla kom-

muner att ansluta sig till CEMR. Jämställdhetskriterier 
för regionala utvecklingsmedel – hur många till män och 
kvinnor Goda exempel på jämställda bolagsstyrelser i 
kommun och landstingsgemensamma bolag. Utmana 
kommunerna att de också ska jobba med jämställda 
bolagsstyrelser
för mer information, kontakta: gunnar persson,  
direktör norrbottens läns landsting

ung teater i norr. Norrbottens teatern 
startar Ung scen i Norr som en katalysator för 
att få igång lokala grupper. Dramalek för 
6-åringar exempelvis. Unga som leder unga.

för mer information, kontakta: ulrica Åström,  
marknadschef norrbottensteatern
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Den 5 oktober 2011 träffades Tillväxtrådet för 
första gången, vilket ledde till att:

l  Landstinget avsatte regionala utvecklingsmedel, 
2 miljoner kronor, till projekt som fokuserar på unga, 
mångfald och integration. Beviljade projekt presen-
teras på Kraftsamling den 11 september 2012.
kontaktperson:  
ida karkiainen, norrbottens läns landsting

l  100 inflyttade norrbottningar har intervjuats för att 
ta reda på vad som fått dem att välja ”norrbotten 
i konkurrens med resten av värl-den”. Svaret blev 
kärlek, jobb, utbildning och naturen.
kontaktperson:  
ingela lekfalk, norrbottens läns landsting

l  Mångfald och integration beskrivs nu som en till-
växtfaktor i den regionala utvecklingsstrategin för 
hållbar framtid i norrbotten 2020, rUS:en.
kontaktperson:  
anna lindberg, norrbottens läns landsting

l  en ungdomsfond med kapital för nya företag under-
söks om det går att skapa.
kontaktperson:  
johan sjökvist, norrbottens läns landsting

l   ett långsiktigt arbete med unga om bemötande är 
under arbete. verksamheten heter Tur och retur och 
omfattar åtta kommuner samtliga unga i åldern 12-
16 år. 
kontaktperson:  
ingela lekfalk, norrbottens läns landsting

På Tillväxtrådets möte 7 maj 
utkristalliserades 24 konkreta 
förslag:

några är påbörjade medan andra är 
på idéstadiet.

l 1.bygga upp en erfarenhets-
bank med mentorer 

l 2. alla är vi olika – mång-
faldsvecka

l 3. företagare och mentorer i 
skolan

l  4. Workshop – samla unga och 
vuxna i beslutsfattande posi-
tioner 

l 5. ungas inflytande – politiker-
akademi

l 6. fler unga till kraftsamling – 
en bil från varje kommun

l 7. branschråd för unga i musik-
branschen

l 8. vi är väldigt lika – vi lever i 
ett län som rör sig i homogena 

grupper

l 9. Övergripande åtgärder för ett 
mer homogent län 

l 10. ung teater i norr

l 11. regionalt öppet bredband 
för ökad tillgänglighet.

l 12. våga sticka ut – ett mång-
faldspris.

l  13. mottagning av inflyttade 
– hur bemöter vi våra nyinflyt-
tade?

l  14. praktikbank – hur kan de 
offentliga arbeta för att ta in 
praktikanter.

l  15. förbättra utbudet av ltu-
utbildningar som attraherar tje-
jer.

l 16. jämställdhetskriterier för 
regionala utvecklingsmedel.

l  17. offentligt ägda bolag ska 
vara föregångare med jäm-
ställda bolagsstyrelser.

l  18. kartlägga läget i norrbotten 
för jämställdhet – regionala åt-
gärdsplaner.

l  19. skapa förutsättningar för 
en mer jämn fördelning av pro-
jektmedel så att merparten inte 
går till traditionellt manliga nä-
ringar.

l  20. använda sig av idrotten och 
idrottsmän som ambassadörer 
för norrbotten.

l  21. praktikplatser- göra en be-
hovsinventering inom de gröna 
näringarna.

l  22. En förening i varje by – att 
jobba med verksamhet som ska-
par stolthet.

l  23. lyfta fram hur roligt det är 
med politiskt engagemang och 
att ta ansvar för utvecklingen.

l  24. En ny bild av norrbotten – 
ta fram ett material som beskri-
ver norrbotten utifrån ett till-
växtperspektiv.

Nu�blir�idéerna�verklighet�–�så�här�långt�har�vi�kommit


