
Sammanfattning av rundabordssamtal
I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraft-
samling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som presenteras i sammanfattad form nedan.
Vid den första konferensen 8 juni 2011 fick deltagarna frågan: Vilka frågor behöver länet arbeta mer med för 
att skapa befolkningstillväxt?

Svaren blev integration, jämställdhet, mångfald, unga och självbild och stolthet. Dessa områden har sedan 
varit genomgående teman i de kraftsamlingskonferenser som genomförts i länet.
Den andra konferensen 14 februari 2012 ställdes frågorna Vad kan du och din verksamhet gör när det gäller 
de utpekade områden samt vad som behövs för att göra det. De tankar och idéer som framkom formulerades 
som uppdrag som sedan Tillväxtrådet arbetade vidare med.
Vid den tredje konferensen 11 september 2012 handlade rundabordssamtalen om attityder kring integra-
tion, jämställdhet, mångfald, unga och självbild och stolthet samt vilka åtgärder som krävs för att främja och 
motverka attityder. 
Fokus för den fjärde konferensen 12 februari var hur deltagarna vill att det ska se ut i Norrbotten år 2030 
och vad som behövs för att komma dit, vad krävs av dem som enskilda personer och av samhället i stort.
För varje område – integration, jämställdhet, mångfald och unga – redovisas ledord för Norrbotten 2030 
och vad som behöver göras. Listan över vad som kan och behöver göras har fyllts på efter varje konferens. 
Detta har sedan varit inspel till tillväxtrådet – som består av rundabordsordföranden – och legat till grund för 
diskussioner och aktiviteter som kommit ut från Kraftsamling. 
Detta är ett arbetsmaterial som ligger till grund för den fortsatta processen inom Kraftsamling med att ta 
fram en vision för Norrbotten 2030.

Integration
Så här ser Norrbotten ut 2030:
• Välkomnande
• Öppet och tillåtande klimat
• Trygghet
Attityder som främjar integration är öppenhet, nyfikenhet, välkomnande attityd samt mod att säga ifrån.
Attityder som motverkar integration är rädsla, okunskap samt när myter blir sanningar.

Vad behöver göras?
• Sätta integrationsfrågan på agendan – ledarskapet har betydelse för att det inte bara ska bli prat
• Offentlig sektor tar ansvar och går före – måldokument, strategier, program och kravställning
• Kunskap, erfarenhetsutbyte och goda exempel på insatser för integration
• Gör det möjligt för snabbt inträde på arbetsmarknaden genom praktikplatser, mentorer och valideringssystem
• Analys av länets kompetensförsörjningsbehov 
• Underlätta arbetskraftsinvandring och riktad rekrytering för arbetskraftsinvandring
• Synliggör att alla har ett ansvar för bemötande 
• Förbättra och individanpassa mottagandet av nyinflyttade
• Erbjuda språk- och socialpraktik på Svenska för invandrare
• Använd den ideella sektorn för integration
• Utbildning, information och fakta för att bemöta myter och fördomar  

i förskola, skola, arbetsliv, föreningsliv, privatliv, politik, samhälle
• Öppenhet mot omvärlden för att få intryck och idéer
• Skapa mötesplatser för integration 
• Tänka på integration vid planering av bostäder och infrastruktur 
• Blunda inte för egna problem med samer, tornedalingar 

 – en fråga som påverkar våra attityder mot andra



Aktiviteter från Tillväxtrådet kopplade till integration
Varje konferens har följts av ett tillväxtråd där sammanfattningarna från rundabordssamtalen har presenterats. 
Utifrån dessa har tillväxtrådets deltagare (rundabordsordföranden) diskuterat och kommit fram till idéer som 
ska göras/genomföras. Följande idéer från Tillväxtrådet är relaterade till integration:
• Mångfald, öppenhet, integration och jämställdhet beskrivs som tillväxtfaktorer i den regionala utveck-

lingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)
• Samla in goda exempel på integration
• Praktikplatser – behovsinventering bland medlemmar och med samverkan med Grans naturbruks- 

gymnasium, Arbetsförmedlingen och Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
• Riktade medel för unga, mångfald och integration
• Ökad kunskap om mångfald och integration
• Praktikbanken – hur kan den offentliga sektorn arbeta för att ta in fler praktikanter
• Bygga upp en erfarenhetsbank med mentorer
• Revidering av den regionala överenskommelsen om samverkan för nyanlända invandrares etablering i 

Norrbotten
• Kunskaps- och erfarenhetsspridning om lokal utveckling och integration

Jämställdhet
Så här ser Norrbotten ut 2030:
• Ett jämställt län där individen ses istället för könet
• Lika lön för lika arbete
• Samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter 
• Jämn resursfördelning – branscher/näringar, kultur, idrott och fritid
• Nolltolerans för mäns våld mot kvinnor och sexistiskt hat
• Fler kvinnor startar företag
• Ett tryggt och säkert samhälle och uppväxt

Attityder som främjar jämställdhet är öppenhet, tillit och mod.

Attityder som motverkar jämställdhet är bastukulturen, argumentet att det redan är jämställt och att  
jämställdhet ses som en kvinnofråga.

Vad behöver göras?
• Sätta jämställdhetsfrågan på agendan – ledarskapet har betydelse för att det inte bara ska bli prat
• Offentlig sektor tar ansvar och går före – måldokument, strategier, program, deklaration och kravställning
• Kunskap, erfarenhetsutbyte och goda exempel på insatser för jämställdhet
• Visa på jämställdhetens betydelse för samhällsutveckling, tillväxt och ekonomisk lönsamhet 
• Kartlägga nuläget i Norrbotten avseende jämställdhet – löneläge, styrelserepresentation, ledande positioner, 

medelsfördelning etc.
• Ta fram en gemensam målbild som utgår från nuläget
• Förändra attityder med fakta, kunskap och förebilder – använd Rättviseförmedlingen
• Börja med barnen – insatser i förskola, skola och för lärare
• Förbättra rekryteringsprocesser för att bryta könsmönster/segregering
• Öka dynamiken på arbetsmarknaden i länet genom jobbrotation
• Locka inflyttare till de mindre orterna med exempelvis avskrivning av studielån
• Insatser för fler jämställda bolagsstyrelser
• Jämställdhetsintegrering och konsekvensbeskrivning för kvinnor och män vid beslut
• Insatser för jämn resursfördelning 
• Förbättra företagens arbete med jämställdhet 
• Tänka på jämställdhet vid planering av bostäder och kommunikation



Aktiviteter från Tillväxtrådet kopplade till jämställdhet
Varje konferens har följts av ett tillväxtråd där sammanfattningarna från rundabordssamtalen har presenterats. 
Utifrån dessa har tillväxtrådets deltagare (rundabordsordföranden) diskuterat och kommit fram till idéer som 
ska göras/genomföras. Följande idéer från Tillväxtrådet är relaterade till jämställdhet:
• Norrbottenskontraktet – för ökad jämställdhet i näringslivet
• Mångfald, öppenhet, integration och jämställdhet beskrivs som tillväxtfaktorer i den regionala utvecklings-

strategin för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)
• Förbättra utbudet av LTU-utbildningar som attraherar tjejer
• Hur ser jämställdheten ut i Norrbotten?
• Jämställdhetskriterier för regionala utvecklingsmedel
• Offentligt ägda bolag ska vara föregångare med jämställda styrelser
• Kartlägga läget i Norrbotten för jämställdhet – regionala åtgärdsplaner
• Övergripande åtgärder för ett med jämställt län
• Jämställdhetsperspektiv i samhällsplaneringen
• Knappen Våld i nära relationer

Mer information och statusläge för respektive aktivitet finns på Kraftsamling.net.

Mångfald
Så här ser Norrbotten ut 2030:
• Mångfald är en naturlig del i samhället.
• All kompetens tas tillvara
• Alla ses som en tillgång och är en kugge i samhället
• Individen är i centrum 
• Trygghet och respekt är viktigt

Ledarskapet har en viktig uppgift att se till att det blir handling och inte bara ord. De som pratar om mångfald 
ska vara goda exempel på mångfald. Öka medvetenheten om mångfaldens betydelse genom utbildning. Visa 
på goda exempel och ekonomiska incitament. Börja tidigt i skolan. Gränsöverskridande mötesplatser främjar 
mångfald. 
Attityder som främjar mångfald är öppenhet, mod, nyfikenhet och trygghet.
Attityder som motverkar mångfald är rädsla, okunskap, fördomar och otrygghet.

Vad behöver göras?
• Sätta mångfaldsfrågan på agendan – ledarskapet har betydelse för att det inte bara ska bli prat
• Offentlig sektor tar ansvar och går före – måldokument, strategier, program, deklaration och kravställning
• Kunskap, erfarenhetsutbyte, goda exempel och förebilder på insatser för mångfald
• Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet
• Kartlägga nuläget i Norrbotten avseende mångfald
• Värdegrundsarbete i skolan
• Lämna bekvämlighetszonen och bemöt dåliga attityder
• Samhällsplanering för mångfald – mötesplatser, urbana miljöer för täthet, kritisk massa och mångfald
• Skapa mötesplatser för mångfald, använd föreningslivet och gränsöverskridande möten
• Insatser för breddat näringsliv – fler jobb, fler näringar/branscher
• Insatser för breddad fritid – brett utbud av kultur, idrott och fritid 
• Avveckla knapsu-ordet
• Öka kunskapen om vår historia



Aktiviteter från Tillväxtrådet kopplade till mångfald
Varje konferens har följts av ett tillväxtråd där sammanfattningarna från rundabordssamtalen har presenterats. 
Utifrån dessa har tillväxtrådets deltagare (rundabordsordföranden) diskuterat och kommit fram till idéer som 
ska göras/genomföras. Följande idéer från Tillväxtrådet är relaterade till mångfald:
• Mångfald, öppenhet, integration och jämställdhet beskrivs som tillväxtfaktorer i den regionala utveck-

lingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)
• Alla är vi olika – Mångfaldsvecka
• Vi är väldigt lika – vi lever i ett län som rör sig i homogena grupper
• Riktade medel för unga, mångfald och integration
• Ökad kunskap om mångfald och integration
• Våga stick ut
• Bredda bilden av muslimer
• Utbilda i normkritiskt tänkande

Mer information och statusläge för respektive aktivitet finns på Kraftsamling.net.

Unga
Så här ser Norrbotten ut 2030:
• Unga vill bo och leva
• Ungas engagemang tas på allvar, ger reell påverkan.
• Unga mår bra, är trygga och utvecklas
Lyssna och ge de unga ansvar. Möjliggör för dem att förverkliga sina idéer. Gränsöverskridande mötesplatser 
men också möten på de ungas arenor och sociala medier. Mångfald av metoder och arbetssätt och arenor krävs 
för möten mellan människor. 
Attityder som främjar ungas delaktighet är välkomnande, lyhörda, lyssna och tillit.
Attityder som motverkar är rådande normer, maktstrukturer, traditioner och vuxnas vet bäst-attityder

Vad behöver göras?
• Sätta frågan om unga på agendan – ledarskapet har betydelse för att det inte bara ska bli prat
• Offentlig sektor tar ansvar och går före – måldokument, strategier, program, deklaration och kravställning
• Öka kunskapen om varför unga flyttar
• Lyssna på de ungas bild av Norrbotten
• Underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden – praktikplatser, lärlingsjobb, sommarjobb
• Starta en företagsutmaning – Vilket företag anställer flest unga?
• Ge de unga verkligt inflytande över utvecklingen av länet
• Gör de unga delaktiga i föreningslivet
• Förbättra möjligheter för unga till arbete, karriär och bostad (goda exempel, mentorskap, ledarskap,  

samverkan landsting och kommuner)
• Se alla unga som ambassadörer för sin kommun och länet 
• Underlätta för studenter att stanna kvar i länet efter avslutade studier
• Insatser för ett attraktivt samhälle för unga – skola, utbildning, fritid, arbete, kommunikationer och bostäder
• Skapa mötesplatser – över generationsgränser och intressen
• Diversifierad arbetsmarknad
• Mötas på de ungas arenor – sociala medier
• Ge ansvar och möjliggöra för ungas idéer



Aktiviteter från Tillväxtrådet kopplade till unga
Varje konferens har följts av ett tillväxtråd där sammanfattningarna från rundabordssamtalen har presenterats. 
Utifrån dessa har tillväxtrådets deltagare (rundabordsordföranden) diskuterat och kommit fram till idéer som 
ska göras/genomföras. Följande idéer från Tillväxtrådet är relaterade till unga:
• Samla idéer och kraft vid internet
• Workshop – mötesplats för unga med idéer
• Fler elever och lärare till Kraftsamling
• Ung scen norr
• Ungas inflytande – politikerakademin
• Praktikplatser – behovsinventering bland medlemmar och med samverkan med Grans, Arbetsförmedlingen 

och LRF
• Riktade medel för unga, mångfald och integration
• Praktikbank – hur kan den offentliga sektorn arbeta för att ta in fler praktikanter
• Regional samordning av ”snabba” medel till unga
• Ungdomsfond
• Bygga upp en erfarenhetsbank med mentorer
• Ungdomskrav vid offentliga upphandlingar
• Fler studenter till Kraftsamling
• Styrelseakademi för unga
• Företag och mentorer i skolan 
• Lyfta hur roligt det är med politiskt engagemang och samtidigt få möjlighet att ta ansvar för utvecklingen
• Branschråd för musikbranschen med representation av unga
• Håll samman länets ungdomsråd

Självbild och stolthet
Självbild och stolthet är inte ett eget område utan är en röd tråd som går genom integration, jämställdhet, 
mångfald och unga.

Aktiviteter från Tillväxtrådet kopplade till stolthet och självbild
Varje konferens har följts av ett tillväxtråd där sammanfattningarna från rundabordssamtalen har presenterats. 
Utifrån dessa har tillväxtrådets deltagare (rundabordsordföranden) diskuterat och kommit fram till idéer som 
ska göras/genomföras. Följande idéer från Tillväxtrådet är relaterade till stolthet och självbild:
• Använda sig av idrotten och idrottsutövare som ambassadörer för Norrbotten
• Att skapa verksamheter som skapar stolthet – En förening i varje by
• Regional digital agenda – öppna nät
• En ny bild av Norrbotten – ta fram ett material som beskriver Norrbotten ur ett tillväxtperspektiv
Mer information och statusläge för respektive aktivitet finns på Kraftsamling.net.


