
Jag har aldrig 
hört talas om er.
Helt okej.  
För vi jobbar 
genom andra.
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Förord

Vår ambition är att göra en slutrapport som blir en 
stafettpinne i ett fortsatt arbete för att utveckla ett 
attraktivt Norrbotten. 

Eftersom vi själva sitter mitt i arbetet med projektet 
är det svårt att skapa distans. Därför har vi valt att låta 
en fristående skribent skriva rapporten. 

För att kunna göra det har hon haft tillgång till allt 
vårt material, inte bara till det som hänt i det här pro-
jektet utan även till det som hänt i tidigare länsöver-
gripande marknadsföringsprojekt eftersom vi ser det 
som viktigt att man inte ser projektet isolerat för sig 
utan man också sätter in det i ett större sammanhang.  

Det här är en slutrapport, inte en slututvärdering. 
Att utvärdera effekterna av Attraktiv region kan inte 
låta sig göras ännu, utan först långt senare. Men un-
der projektets gång har två delutvärderingar gjorts av 

utomstående utvärderare. De utvärderingarna har vår 
skribent också haft tillgång till. De bifogas rapporten. 
Vi bifogar också ett förslag till en metod för utvärd-
ering som man kan tillämpa på utvecklingsprojekt.

I slutrapporten beskrivs strategier och metoder 
som vi utvecklat i projektet och som kan komma till 
användning i det kommande främjandearbetet. 

Det har varit en förmån att jobba i detta kontraster-
nas län. Tack alla som tagit emot oss ute i er verklig-
het. Tack för att ni generöst delat med er av kompe-
tens, kunskap och klokhet. Det är vi alla som bygger 
Norrbottens attraktivitet

Eivor Bryngelson och Lars Wallrup
Attraktiv region 
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rapportförfattaren har ordet

I samband med uppdraget att skriva slutrapport för 
Attraktiv region har jag haft tillgång till samtliga 
dokument som producerats i projektet under hela 
projekttiden. Jag har också talat med en rad personer 
som haft olika insyn och del i projektet. En fullstän-
dig lista med källor bifogas denna rapport. Varje 
kapitel kan läsas fristående, det medför en del upprep-
ningar som jag hoppas du har överseende med.

Jag tycker det är viktigt att erfarenheter tas tillvara 
och används. Därför har jag valt att skriva en rapport 
som är roligare att läsa än rapporter vanligtvis brukar 
vara, i förhoppningen att du ska orka igenom alla 
sidorna. Den här slutrapporten har en berättande, 
enkel ton och jag har lyft fram och resonerat kring 
projektets vägval, strategier och aktiviteter. Jag har 
också lyft fram sådant som inte varit odelat positivt, 
även detta i en ambition att göra erfarenheter an-
vändbara och nyttiga.

Gunnel E Vidén
Plan Sju kommunikation AB



6 7

Sammanfattning
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Attraktiv region är ett ovanligt projekt i floran av 
satsningar på platsmarknadsföring i Sveriges län och 
kommuner. I stället för att arbeta med externa, mer 
eller mindre kosmetiska, aktiviteter utmärker sig 
Norrbotten genom att försöka öppna förändrings-
dörren inifrån. Det är modigt och det väcker stort 
intresse i andra delar av landet när Attraktiv region 
möter kollegor i nätverkssammanhang.

Flera av respondenterna i projektutvärderingen me-
nar också att Attraktiv region bidrar till att bygga upp 
ett förhållningssätt snarare än ett varumärke vilket 
undanröjer risken för pekpinnar och ger goda förut-
sättningar för en spännande utveckling framåt.

Det kanske viktigaste resultatet efter sex projektår 
är det synsätt och de insikter som projektet kommit 
fram till och börjat implementera. De bildar en stra-
tegi som är färdig att rullas ut brett i länet, användbar 
och utvecklingsbar för de krafter som tar vid. Det 
finns sex grundstenar i den strategin, grundstenar 
som var och en leder till vägval och handling.

1.  Ingen äger en plats. I stället för att skapa ”bilden 
av Norrbotten” som ett tvingande paraply har man 
valt att rigga Norrbotten som en scen att framträda 
på.

2.  Alla är med och bygger varumärket. Allt som görs 
och sägs i och om länet skapar varumärket, både 
positivt och negativt.

3.  Alla behöver samverkan och samhandling för att 

lyckas. Många som vill dra åt samma håll även om 
de gör olika saker är en kraft som gör skillnad.

4.  Tillför mer energi där det redan spirar. Istället för 
att uppfinna hjulet på nytt eller slåss med väder-
kvarnar kan man ge fart där det efterfrågas, ge 
extra näring där det redan växer.

5.  Adressera andras drivkrafter. Genom att ställa sig i 
den andres skor och se världen från den synvinkeln 
kan man hitta rätt drivkrafter och komma fram till 
samsyn och samhandling i gemensamma satsningar.

6.  Skapa värde inifrån. Bilden av en plats måste ha bä-
ring i verkliga upplevelser. Självkänsla och insikts-
full handling ger äkta utveckling av ett varumärke.

Attraktiv region har utgått från befintliga model-
ler för kommunikation av varumärken och anpassat 
den för varumärkesarbete i länets organisationer, 
myndigheter, projekt och andra verksamheter på 
scenen Norrbotten. Metoden för att göra dessa ”posi-
tioneringar” är snabb och konkret, den utgår från 
verksamhetens faktiska verklighet och leder fram till 
en strategi, ett förhållningssätt, som är möjligt och 
inspirerande att leva efter.

Många starka, attraktiva röster från Norrbotten 
bygger ett starkt, attraktivt varumärke för regionen. 
Det är grundtanken. Och även om Attraktiv region 
har haft en underordnad roll på scenen så är det 
tillfredsställande att attitydundersökningarna visar en 
förbättring sedan 2007/2008. 
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Första etappen.
Hösten 2005 till 
våren 2007.
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Bakgrund

Norrbotten har tidigare gjort stora satsningar på att 
öka attraktionskraften, genom marknadsföring av 
länet, framför allt kampanjerna Norrbotten. Det är 
som eljest, 1993-1996, Norrbotten? 1997-2000 och 
Norrbotten presenterar 2001-2004 och i viss mån 
satsningen på ett gemensamt informatörsnätverk 
inom IT Norrbotten. 

Det som de tidigare länsprojekten haft gemensamt 
var att man pratade mycket om ”bilden av Norrbot-
ten”. Det fanns ett mått av uniformerat formtänkande 
där kampanjerna blev paraplyer under vilka kommu-
ner och andra aktörer skulle samlas.

På landstingets initiativ samlades de tre länsövergri-
pande organisationerna 2004-2005 för att diskutera 
behovet av ett gemensamt projekt för regionalt ut-
vecklingsarbete och platsmarknadsföring (landstinget, 
länsstyrelsen och kommunförbundet). Startsträckan 
var lång och bland annat genomfördes 10-12 diskus-
sionsfrukostar under ett år med inbjudna representan-
ter från företag, myndigheter och organisationer.

Diskussioner i länet pekade ut några prioriterade 
insatsområden:

 ▪  Stärka identiteten och självbilden i länet.
 ▪  Stärka samverkan och ledarskapet i länet.
 ▪   Stärka unga människors upplevelse av länet som 

en bra livsmiljö. 
 ▪  Öka kunskapen om länet i andra delar av Sverige.

Utgångspunkten var att Norrbotten är en gemen-
sam egendom för alla invånare i länet och att det där-
med är ett gemensamt ansvar för bland andra kom-
muner, landsting, näringsliv och länsstyrelse att verka 
för att Norrbotten blir ett län med attraktionskraft.

Ur projektbeskrivning 2005-02-01 (angående kom-
pletterande aktiviteter i Attraktiv region): 

Det enda som med säkerhet kan sägas är vad  
processen inte får handla om: kortsiktiga marknads-
förings jippon eller isolerade informationsaktiviteter 
utan verksamhetsanknytning.
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Attraktiv region har varit en länssatsning och huvudmän 
var Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns 
landsting och Kommunförbundet i Norrbotten. Även 
Luleå tekniska universitet, LKAB och Polarbröd AB har 
ingått i styrgruppen.

Attraktiv region startade som ett handlingsprogram 
inom Norrbottens regionala tillväxtprogram, RTP, i 
oktober 2005. Uppdragsgivare var RTP-partnerskapet, 
och ansvarig för handlingsprogrammet var landstinget. 
Attraktiv region skulle bygga vidare på erfarenheterna 
och utvärderingarna av de tidigare länsprojekten med 
syfte att höja Norrbottens attraktionskraft.

Länet hade medvetet valt ett processinriktat ge-
nomförande av tillväxtprogrammet, RTP 2004-2007, 
där processen i sig var en del av målet. Konkreta 
aktiviteter och förutsättningsskapande insatser orga-
niserades i handlingsprogram, varav Attraktiv region 
kom att bli ett.

Ur Projektbeskrivning 2005-02-01:
Det är ett arbete som kräver fokus och uthållighet var-
för en process med landstinget, länsstyrelsen och kom-
munerna m fl intressenter som finansiärer föreslås. 
Avstämning av processen och dess resultat bör göras 
vid utgången av 2005, efter tre år (2007-12-31) och efter 
fem (2009-12-31). Därefter tar huvudmännen ställning 
till hur det fortsatta arbetet ska organiseras.

Landstinget hade som projektets huvudman uppdra-
get att rekrytera en processledare, med uppgift att:

▪  Leda processen. Formulera en samlad norrbott-
nisk strategi för regional attraktionskraft.

▪  Bygga upp ett informationsnätverk med mandat. 
Få parterna i samarbetet att var och en fatta ett 
beslut där man dels förbinder sig att aktivt delta  
i arbetet med ”Regional attraktionskraft”, dels att 
man är med och finansierar det. Förslag på finan-
sieringsmodell.

▪  Skapa delaktighet. Upprätta kontaktytor gente-
mot befintliga nätverk, t ex Norrbotten/Lapp-
land, RTP:s övriga handlingsprogram samt 
kompletterande arenor.

▪  Inventera behov och omvärldsbevaka. Systematisk 
informationsinsamling hos intressenter inom och 
utom länet. Målgrupps- och intressentanalys.

▪  Aktiviteter. Kartlägga vilka parter som arbetar 
med bilden av länet. Hur kan dessa aktiviteter 
synkroniseras i tid och budskap? Vilka stödjande 
aktiviteter ska projektet själv ta fram och genom-
föra? Förslag på aktivitetslista.

Bemanning
▪  Eva Moe var processledare för Attraktiv region  

1 oktober 2005–23 mars 2007
▪  Eivor Bryngelsson började som informatör i Attrak-

tiv region 1 september 2006– fortfarande.
▪  Lars Wallrup var processledare för Attraktiv region 

1 september 2007– fortfarande

projektet startar
Attraktionskraft är ett brett begrepp som diskute-
rades livligt i projektets begynnelse. Vad betyder 
attraktivitet? Vad ska projektet handla om, är det ett 
turismprojekt? Är det en kampanj? I projektbeskriv-
ningen konstaterades att en rad aktiviteter redan på-
gick, inte minst i länets kommuner. Attraktiv region 
skulle förstärka dessa och bidra till gemensamt fokus 
för aktiviteterna.

Uppdraget för Attraktiv region var i korthet att:
 ▪  Formulera en strategi för den regionala attraktions-

kraften.
▪  Förankra strategin hos de viktiga aktörerna i länet.
 ▪  Genomföra kompletterande aktiviteter.

I uppdraget ingick inventering av behoven, omvärlds-
bevakning samt att utveckla en fungerande informa-
tionsstruktur i länet. I uppdraget poängterades att 
utvecklingen av strategin är en process där många 
aktörer – kommuner, näringslivet, fasta nätverk och 
grupperingar med flera – ska vara delaktiga. En in-
formativ webbplats om och för Norrbotten pekades 
ut som en förutsättning för effektiv spridning av 
information.

Attraktiv region, en länssatsning



10 11

Intressentkartor ritades med Attraktiv regions tre 
projektägare i mitten, organisationer och myndighe-
ter i nästa ring och medborgarna i den yttre ringen. 
Dialoger fördes med medarbetare på länsstyrelsen och 
landstinget, med intresse- och serviceorganisationerna 
kring företagen och med andra berörda inom tillväxt-
frågor. Från många kom en första spontan reaktion 
med ifrågasättande och misstänksamhet. vad är det nu 
för ett nytt länsprojekt? Det var uppenbart att tidigare 
projekt och pr-satsningar hade satt sina spår. Det fanns 
en massiv kritik. Mycket tid ägnades åt berättelserna om 
tidigare erfarenheter innan dialogerna kunde komma 
vidare och handla om nuet och framtiden. Det gällde 
både dem som klagade på och dem som försvarade 
tidigare projekt. Nästa fas i dialogerna gav trots detta 
entydiga signaler om att man upplevde behov av regio-
nal samling och samhandling, men med nya metoder.

dialog om plattform. rundresa till alla kommuner
Attraktiv region började arbetet för att skapa en 
gemensam plattform för arbetet med Norrbottens 
attraktionskraft. En plattform som skulle innehålla:

 ▪  Övergripande mål 
▪   Prioriterade målgrupper 
▪  Strategiska vägval 
▪  Viktiga aktiviteter
 ▪  Resultatmått och indikatorer

Ur projektrapport 200605:
Ett första steg har varit att besöka samtliga kommu-
ner och kartlägga deras arbete med attraktionskraft/
marknadsföring, samt deras åsikter kring behovet av 
länsgemensamma aktiviteter. Samtliga kommuner är 
positiva till ett samarbete inom området, särskilt inom 
områdena mediebearbetning/PR, gemensam kommu-
nikativ plattform och attityder/självbild. I strategin kom-
mer dessa områden att utgöra tyngdpunkten. Viktiga 
målgrupper som utpekats är: unga människor i länet, 
ledare i länet och opinionsbildare i och utanför länet.

Attraktiv regions första år ägnades alltså i huvudsak 
åt dialoger kring plattformen, ett samtal som involve-
rade många: kommunerna, näringslivet och universi-
tetet; befintliga nätverk och grupperingar, men också 
dialoger och workshops i nya konstellationer, t ex 
med ungdomar. 

Under våren 2006 träffade Attraktiv region samt-

liga kommuner i länet och diskuterade gemensamma 
insats er inom området regional attraktionskraft. Sam-
talen gav viktiga kunskaper om vad som försiggick i 
kommunerna och om deras syn på Norrbotten och på 
sina egna möjligheter. Inställningen var entydig: en ge-
mensam satsning behövs, och den bör vara långsiktig. 

Kommunerna i länet var övervägande kritiska till 
tidigare marknadsföringssatsningar, framför allt till 
bristen på förankring och långsiktighet. Men många 
lyfte också fram positiva erfarenheter, till exempel av 
Norrbottens presstjänst, nätverket med kommunernas 
marknads-/informationsansvariga och av den gemen-
samma ansatsen generellt.

Alla kommuner hade och har egna aktiviteter för 
att marknadsföra sig: rekrytering av inflyttare, kontakt 
med investerare, utvecklingsprojekt inom besöks-
näringen. Ändå ansåg man i dialogen med Attraktiv 
region att det finns ett behov av en länsgemensam 
satsning. Trots olikheterna i de fjorton kommunerna 
finns det fördelar med att synas som en region. Det 
är ett sätt att förmera resurserna för små kommuner 
och en möjlighet att skapa ett större och mer synligt 
varumärke. 

De tre områden som kommunerna lyfte fram som 
mest angelägna för samarbete var:

 ▪ Mediearbete/PR
 ▪ Ett gemensamt budskap
 ▪ Norrbottningarnas attityder

CItAt FråN KOMMUNBESöKEN:

Hur mycket marknadsföring vi än gör, finns det 
inget som är bättre än när norrbottningarna själva 
är stolta och förmedla ett positivt budskap.

Vi har inget stöd och ingen nytta av det som  
står i rtP.

Funktionellt samarbete fungerar bättre.

Omöjligt att vi ska vara ense i länet.

För varje landshövding ett nytt projekt.

Bra att fokusera på det regionala ledarskapet.  
Det behövs.
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Det som Attraktiv regions processledare hörde i 
kommunerna var att man ville ha projektet som en 
nod. Man ville samla och stärka det som redan fanns, 
absolut inte bli styrd och intvingad i något krystat 
gemensamt. Det gällde att hitta kärnan och det bästa 
sättet att organisera arbetet för att bli en användbar 
plattform, inte en egen aktör som frontar i marknads-
föringen. Genom att göra rätt saker, genom att hitta 
det som behövs och efterfrågas smörjer man systemet 
och gör nytta.

aktiviteter
Parallellt med kommunbesöken och processen med 
att uttrycka och utforma den kommunikativa platt-
formen utfördes en rad aktiviteter. Det var aktivite-
ter som låg i linje med önskemål som kommunerna 
uttryckt:

 ▪  Ett elektroniskt nyhetsbrev från länet med  
tillväxtfokus.

 ▪ Nyhetsbank för mediebearbetning och PR-arbete.
 ▪  Riktade PR-insatser till opinionsbildare och 

nyckel personer med ett stort kontaktnät.
▪  Insatser för unga i länet inom området attrak-

tionskraft. 
 ▪ Ett informatörsnätverk för offentliga aktörer. 

Den 5 september 2006 samlades en utvald skara 
från besöksnäring, handelskammaren, länsstyrelsen, 
North Sweden EU-kontor, landstinget med flera 
till ett PR-seminarium med en PR-byrå från Stock-
holm. Den 9 november samma år hölls en liknande 
PR-verkstad för det informatörsnätverk i Norrbot-
ten som Attraktiv region hade formerat. Gruppen 
bestående av informatörer från kommuner, landsting 
och länsstyrelse fick då testa sina egna nyhetsidéer 
och diskutera hur de kan sprida dem smartare. Den 
25 januari 2007 hölls ett PR-seminarium som an-
nonserades publikt och samlade många konsulter 
från kommunikationsbranschen i länet. Dagen därpå 
samlades nyckelaktörerna från den första gruppen för 
en uppföljning där konkreta exempel och erfarenhe-
ter diskuterades.

Attraktiv region arrangerade en utbildning story-
telling, som hade cirka 30 deltagare.

Den 14 mars 2007 hölls ett publikt seminarium i 
Luleå, inspirerat av Rickard Floridas teorier om att-
raktiva regioners tre T: teknik, talang och tolerans.  

En rad föredragshållare vände och vred på begreppen 
utifrån Norrbottnisk synvinkel. ”Går det att växa  
i skuggan av basindustrin?” var en punkt på dag-
ordningen.

Informationsnätverket bjöds in till ett första möte 
den15 augusti 2006. 

Vi har märkt att det finns ett behov av samarbete och 
erfarenhetsutbyte mellan er som jobbar med informa-
tion och/eller marknadsföring i länets kommuner. Sam-
tidigt behöver vi som jobbar med samordning smidiga 
kommunikationskanaler till er i de olika kommunerna. 
Det finns alltså mycket att vinna på ett fungerande nät-
verk mellan oss i den här branschen.

CItAt FråN KOMMUNBESöKEN:

Problemet i Norrbotten: det är inte ungdoms-
frågorna som står på dagordningen!

Bilden av Norrbotten är inte en nidbild. Vi måste 
ändrade egna attityderna först.

Ett län för kvinnor, kanske det är nyckeln till  
förändring.

Projektet (Attraktiv region) måste delvis ha en 
introvert del.

Vi är också för fokuserade på vad andra tycker.  
Fast vid hur stockholmarna ser på oss – i stället  
för att inrikta sig på att göra bra saker.

Norrbotten är en mångfald.

rtP lider fortfarande av en motsättning mellan  
KF/NLL och Lst.

Vi måste hitta ett budskap som hela Norrbotten 
känner igen sig i – inte bara fjäll och hav.

Viktigaste målgruppen: länets egen befolkning. 
Den egna självbilden.
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Vid mötet diskuterades syfte och aktiviteter. Man  
var enig om att informatörsnätverket var en vik-
tig del av Attraktiv region. Det överordnade syftet 
för informationsnätverket var att stödja regionens 
attraktionskraft och attrahera fler inflyttare till länet. 
Andra konkreta aktiviteter där nätverket såg nytta av 
samarbete var till exempel 24-timmarsmyndigheten, 
erfarenhetsutbyte, intranätlösningar och portaler, 
rekryteringsresor och annonsering. Nätverket dis-
kuterade kommunikationsplattformen och gav sina 
synpunkter på det som så småningom fick adressen 
www.norrbotten.se samt nyhetsbrevet som planerades i 
Attraktiv region.

Webbplatsen började planeras och byggas upp. Det 
skulle vara en virtuell länsportal, ett skyltfönster för 
Norrbotten och en samlingsplats för aktiviteter inom 
Attraktiv region.

undersökningar: Bilden av norrbotten
Våren 2007 genomförde Geobrand en undersökning 
av bilden av Norrbotten, på uppdrag av Attraktiv 
region. Den första delen var djupintervjuer med  
30 utvalda opinionsbildare över hela landet.

I stort kan konstateras att intresset för att diskutera 
Norrbotten som region, var stort. Respondenterna 
uppfattar att regionen verkligen har en särart, värd att 
utveckla och kommunicera.

Naturen och storslagenheten i landskapet kan sägas 
vara de viktigaste ingredienserna i regionens attrak-
tionskraft. Därtill ska läggas det geografiska läget 
och de alltmer tydliga fördelarna som detta innebär, 
i synnerhet för Haparanda. Samma geografiska läge 
uttrycks också på minussidan i termer av avstånden 
till viktiga centra och kan därmed också sägas vara 
den svagaste punkten hos Norrbotten som region för 
boende, företagsamhet och turism. 

Att Norrbotten bevittnar en gynnsam ekonomisk trend 
är känt hos respondenterna, i hög utsträckning. Denna 
tillväxt tillskrivs oftast gruvindustrin och kustområde-
nas positiva trend.

I undersökningen uppmanades också respondenterna 
ge råd till Norrbotten för att göra regionen mer attrak-
tiv. Påtagligt många framhåller värdet av att ”positio-

nera sig” och ”förändra bilden”. Flera personer lyfter 
också fram tillgänglighetsaspekten och värdet av en 
förbättrad infrastruktur.

I intervjuerna har också framkommit konservativa före-
ställningar om Norrbotten. En sådan är den manliga 
maktstrukturen. En annan är den omfattande svarta ar-
betsmarknaden. En tredje är att många flyttar därifrån. 
Det ska dock framhållas att inte detta på något sätt 
dominerar associationerna och föreställningarna om 
Norrbotten i allmänhet.

Den andra delen var kortare telefonintervjuer med 
800 svenskar, utvalda enligt parametrar som kön, 
ålder, utbildning och om de bodde söder eller norr 
om Gävle. Resultatet visade att Norrbotten är starkt 
associerat med nordliga kännetecken som köld, snö 
och fjällvärld. Den storslagna naturen och ett lägre 
tempo är ett viktigt inslag i länets attraktionskraft 
som boenderegion. Det framkom en skillnad mellan 
svaren från landets södra och norra del. I söder fanns 
större tveksamhet till Norrbottens attraktionskraft 
och framtida befolkningsökning. Däremot hade alla 
respondenter tilltro till Norrbotten som en attraktiv 
och upplevelserik besöksregion och som plats för bra 
högskolestudier. Tre imagemässiga problemområden 
framträder i undersökningsresultatet: öppenhet för 
förändring och utveckling, jämställdhet och utbudet 
av arbetstillfällen.

De traditionella värdena som naturen och årstiderna, är 
enligt undersökningen viktiga för Norrbottens attrak-
tionskraft, men bilden grusas av bristande tilltro till 
länets tillväxt och utveckling.

Positivt: Natur, lägre tempo och friluftsliv. Attraktiv 
och upplevelserik besöksregion. 

Problemområden: Öppenhet för förändring och ut-
veckling, jämställdhet och utbudet av arbetstillfällen.
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Kommunikationsplattformen
Resultatet av dialogerna i länets kommuner samman-
ställdes och analyserades. Kommunernas synpunkter 
på tidigare länsövergripande marknadsföringsprojekt, 
och berättelser om vad de ansåg sig behöva, bekräf-
tade insikten att Attraktiv region skulle bygga en 
plattform snarare än måla upp en gemensam bild av 
Norrbotten. Projektet som sådant skulle ha en låg 
profil. Istället för att synas skulle de göra nyttiga saker 
som hjälper andra att synas. Valet av kommunika-
tionsplattform blev att bygga ”en gemensam scen” i 
stället för ett ”tvingande paraply”. 

Samtalen med länets kommunledningar gav en 
mängd berättelser om stolthet och kraft. Det fanns 
gott självförtroende och många spännande satsningar 
pågick och planerades. De studier som genomfördes i 
länet och landet av ”bilden av Norrbotten” förstärkte 
intrycket. Hela massan av information bearbetades, 
analyserades och kokades ner till tre värden som till-
sammans skulle bli Norrbottens scen. Arbetet skedde 
med hjälp av erfarna varumärkeskonsulter.

En scen med värdena: 
 ▪ Kultur, natur, klimat
 ▪ Kraftfullt, äkta, stort
 ▪ Naturlig, viljestark, handlingskraftig

Förkortat till: Naturlig, kraft, förnyelse.

Informatörsnätverket gav respons under arbetets 
gång och hade positiva kommentarer när den färdiga 
kommunikationsplattformen presenterades för dem i 
januari 2007.

Det är inga problem att föra ner budskapet på lokal nivå 
och göra det till vårt eget.

Det här känns bättre än tidigare satsningar, mindre 
jippo, mer färdigtänkt och processat.

Vi har många historier som passar i plattformen. Varje kom-
mun måste fundera hur förankringen ska gå till hos dem.

Under våren 2007 presenterade Attraktiv region platt-
formen i samtliga kommuner i länet, samt i andra vik-
tiga organisationer som arbetar med tillväxtfrågor. Det 
fanns bred enighet om att man nu var inne på rätt spår.

rekommendationer för det fortsatta projektet
I och med avslutningen av RTP 1 2006 avslutas den 
första fasen i Attraktiv region: formuleringen av stra-
tegin. Rekommendationerna för det fortsatta arbetet 
formulerades i en rapport/förstudie vid årsskiftet 
2006/2007.

Målet för Attraktiv region är att hitta en gemensam 
plattform, där länets aktörer kan dra nytta av varandra 
och tillsammans bli starkare.

Arbetet i Attraktiv region kan tidsmässigt delas in i två 
steg, där det första handlar om att etablera en rimlig 
infrastruktur för att arbeta med platsmarknadsföring 
och attitydpåverkan. I steg två övergår fokus till synlig-
het och attitydförändring.

Steg 1, en bas för marknadsföring och varumärke, 
2007-2008 skulle innehålla

 ▪  En infrastruktur för varumärkesarbete på regional 
nivå

 ▪  Öka kunskapen om länets tillväxt och utveckling
 ▪  Mediebearbetning/PR
 ▪  Formulera och förankra ett gemensamt budskap 

(en kommunikativ plattform). 
 ▪  Odla relationer – skapa ”medbyggare” av varu-

märket. 
 ▪  Kompetensutveckling – lärande nätverk. 
 ▪  Attitydpåverkan
 ▪  Bygga varumärket Norrbotten hos unga  

människor 
 ▪  Öka tillit och samverkan
 ▪  Öka tolerans och mångfald

Steg 2, synlighet och attityder 2009-2011 skulle 
innehålla.

 ▪  Engagera näringslivet
 ▪  Skapa synlighet för Norrbotten med utgångs-

punkt från plattformen
 ▪  Aktiviteter för och med unga människor
 ▪  Enstaka spektakulära insatser som skapar stor 

synlighet
 ▪  Riktade rekryteringssatsningar i samarbete med 

kommuner och företag
 ▪  Internationell synlighet
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Mål
Norrbotten ska vara känt som en dynamisk region
Norrbotten ska präglas av en positiv självbild

Målgrupper
Nyckelpersoner 
Ledare i länet
Unga människor

Vägval
Scenmodellen där företag, människor, kommuner, 
besökare, politiker, kulturutövare med flera är aktörer 
på samma generösa och attraktiva scen. Och Norr-
bottensscenen är den kommunikativa plattformen: 

KÄrNVÄrDEN:  Naturlig, kraft, förnyelse.
LöFtE:  Naturliga krafter förnyar.

lanseringsplaner
Det som från början verkat nästan omöjligt; att hitta 
gemensamma värden att samlas kring i länet, hade 
efter dialogerna med kommunerna blivit en tydlig 
plattform. Eftersom den togs emot så positivt i länets 
kommuner fanns alla förutsättningar för ett fortsatt 
arbete i Attraktiv region. När första fasen avslutades 
fanns därför förslag om att lansera plattformen i länet 
med hjälp av olika kommunikationskanaler, bland an-
nat en varumärkesbok, lokal pr- och annonskampanj 
med mera. 

Ägarnas beställning och styrning
Det finns en röd tråd i projektet Attraktiv region som 
inte är så attraktiv och som bubblar upp och skym-
tar i protokoll, dokument och diskussioner under 
alla år, även under den första fasen. Det handlar om 
projektägarnas otydliga ledarskap och om projektets 
svårigheter att få respons och styrning. 

Projektägarna är främst Länsstyrelsen i Norrbottens 
län och Norrbottens läns landsting. Kommunförbun-
det i Norrbotten och Luleå tekniska universitet kom 
in i styrgruppen när projektet redan hade formerats 
och står för en mindre del av finansieringen. Det är 
alltså framför allt länsstyrelsen och landstinget som 
beställt och finansierat Attraktiv region.

Berättelsen är att landstinget, som arbetar med  
regional utveckling på landstingsfullmäktiges upp-

drag, såg behovet av gemensamt agerande i plats-
marknadsföringen av Norrbotten och initierade  
projektet Attraktiv region. Processen från idé till  
projekt tog lång tid, delvis på grund av att många  
var brända av tidigare länsprojekt för att stärka varu-
märket Norrbotten. 

Lösningen blev så småningom att ta in Attraktiv 
region som ett handlingsprogram inom Norrbottens 
regionala tillväxtprogram, RTP. Länsstyrelsen är den 
myndighet som har regeringens uppdrag att ta fram 
RTP. För det handlingsprogram inom RTP som nu 
kallades Attraktiv region ansvarade dock landstinget. 
I mötesprotokoll uttrycker länsstyrelsen redan från 
början tveksamhet till Attraktiv region men fattade 
ändå finansieringsbeslut och är därmed en av bestäl-
larna till projektet. 

Situationen är en följd av det dubbla ledarskap som 
fortfarande praktiseras i Norrbotten. I Sverige pågår 
en utveckling där staten gör om den regionala indel-
ningen och skapar större län. Enligt kommunallagen 
ska landstingens och länens indelning vara gemen-
sam, men i den pågående förändringen har möjlig-
heter öppnats för undantag från detta. I Norrbotten 
har ännu inte inriktningen klarnat i regionfrågan, ska 
man verka för en region Norrbotten eller för en ge-
mensam region med Norrbotten och Västerbotten? 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill ha större 
folkvalda regioner med ansvar för både sjukvård 
och regional utveckling i hela landet och verkar för 
att regionala självstyrelseorgan bildas. I Norrbotten 
diskuteras just nu regionfrågan. Här delas ansvaret 
för länsövergripande frågor mellan landstinget och 
länsstyrelsen. 

I skrivande stund är Länsstyrelsen i Norrbotten 
ett av de fyra län i landet som har kvar det regio-
nala utvecklingsuppdraget från regeringen. Just det 
uppdraget överlappar det uppdrag som landstinget 
i Norrbotten har: ”Landstinget bedriver hälso- och 
sjukvård, tandvård och utbildning. Vi medverkar även 
till Norrbottens utveckling och ger stöd till kultur, 
kollektivtrafik och de mindre företagens utveckling. 
På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livs-
miljö här i Norrbotten.”1 Även om ansvarsfördel-
ningen i princip är tydlig så finns det i praktiken en 
oklarhet och ibland en maktkamp, eller åtminstone 
olika agendor, som försvårar samarbetet i gemensam-
ma projekt som Attraktiv region.

1 nll.se/sv/Om-landstinget
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I någon mening kan man nog säga att Attraktiv 
region har fått vara testplattform för länets samarbete 
kring regionala tillväxtfrågor, även om det aldrig har 
uttryckts så i projektplanerna. I själva verket har  
ägardirektiven varit otydliga: varför finns projek-
tet och vad ska det åstadkomma? I förhållande till 
styrgruppen har Attraktiv region till stor del fått 
uppfinna sig själv, och istället har det varit den starka 
förankringen ute i Norrbottens kommuner som varit 
drivkraft och näring.

Professorerna Göran Brulin och Lennart Svensson 
har skrivit en bok som heter ”Att äga, styra och utvär-
dera stora projekt”2. Där pekar de på tre mekanismer 
för hållbart utvecklingsarbete:

1.  Ett aktivt ägarskap inom ramen för en effektiv 
och genomskinlig projektorganisation.

2.  En samverkan mellan viktiga aktörer och organi-
sationer som bygger på gemensam kunskapsbild-
ning varvat med handling.

3.  Ett utvecklingsinriktat lärande som leder till  
multiplikatoreffekter.

För att säkra långsiktighet och hållbarhet i stora 
projekt menar Brulin och Svensson att det krävs ett 
aktivt ägarskap och en professionell projektledarroll. 
Även samverkan och gemensam kunskapsbildning 
med aktörer utanför projekten är nödvändig. 

Som även utvärderingarna påpekar har det aktiva 
ägarskapet brustit i Attraktiv region (se bilaga). Trots 
det har projektet åstadkommit det som under hela 
projekttiden varit Attraktiv regions viktigaste styrka: 
dialogen med kommunerna och det öppna samarbe-
tet med andra aktörer som arbetar för att Norrbotten 
ska vara attraktivt och präglas av en positiv självbild. 
Projektet har utgått från den kommunikativa platt-
formen, gått steget vidare och arbetat med processer 
för positionering på plats i många av länets kommu-
ner och hos andra organisationer: vad är unikt med 
oss och vem är vi och vem vill vi vara på Norrbot-
tensscenen? Det har gett insikter och kunskapsbygge 
som leder till praktisk handling i den dagliga verksam-
heten. Den verksamhet som till syvende och sist byg-
ger starka varumärken.

2  Att äga, styra och utvärdera stora projekt.  
Författare: Göran Brulin - Lennart Svensson | Förlag: Studentlitteratur  
ISBN: 9789144071992 | Upplaga: 1 | Utgivningsår: 2011
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Andra etappen.
Hösten 2007 till
och med 2011.
Nu följer vi 
ett antal spår.
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Hur har de 
resonerat och 
vad har de gjort?
Naturlig. Kraft. Förnyelse.
Informatörsnätverket
Målgruppen ungdomar
Webbplats och nyhetsbrev
Metoden för positionering
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Naturlig. Kraft. Förnyelse.

När Attraktiv regions fas 2 startade 2007 fanns 
grunden lagd. Länets kommuner var positiva och 
det fanns bred koncensus kring den kommunikativa 
plattformen. I styrdokument beslutade av projektets 
styrgrupp framgår följande:

Attraktiv region fas 2
 ▪  Infrastrukturen är etablerad.
 ▪  Scentänket. 
 ▪  Informationsnätverk. 
 ▪  Plattformen finns och är accepterad av styrgrup-

pens organisationer: Naturliga krafter förnyar.

Jobba för att korskoppla det som sker i Norrbot-
ten för ökad nytta/effekt

 ▪  Tillhandahålla mötesplatser på plattformen  
Attraktiv region så att projekt som egentligen  
har med varandra att göra också får med varandra 
att göra.

 ▪  Skaffa överblick över det som sker för att kunna 
se samband så att vi och andra kan fungera som 
katalysator. 

Att formulera en länsgemensam, kommunikativ platt-
form hade varit en av Attraktiv regions största uppgif-
ter under fas 1. Behovet av att plattformen inte skulle 
begränsa utan istället uppmuntra olikhet hade ut-
tryckts av kommunföreträdarna. Kommunerna ville ha 
utrymme för sina unika fördelar i kommunikationen. 

Den kommunikativa plattformen blev ”Naturlig. 
Kraft. Förnyelse”. De tre orden är verkligen ingen 
skrivbordsprodukt, utan resultat av många och långa 
dialoger i alla kommuner i Norrbotten, av samtal i 
fokusgrupper och svar från attitydundersökningar. 
Det digra materialet från dessa källor analyserades, 
grupperades och koncentrerades tillsammans med  
en kommunikationsbyrå med stor erfarenhet av 
varumärkesarbete och platsmarknadsföring. Ord 
klustrades, synonymer rensades bort och begrepp 
sammanfattades i en analytisk och kreativ process. 
Till slut utkristalliserade sig de tre orden naturlig, 
kraft och förnyelse. För att göra plattformen lättare 
att kommunicera omformulerades orden till ett löfte: 
naturliga krafter förnyar.

Kritik för låg profil
Kritik mot projektet Attraktiv region har till stor 
del handlat om att den kommunikativa plattformen 
inte har kommunicerats tillräckligt. I den kritiken 
finns ofta missuppfattningen att plattformen skulle 
vara en slogan, något som Norrbotten ska skriva i 
sin externa marknadsföring. För tydlighetens skull 
finns det därför anledning att poängtera att Attraktiv 
region inte har producerat en enda slogan. Varken för 
Norrbotten eller för någon annan. Den kommunika-
tiva plattformen speglar ett nuläge, en identitet. De 
tre orden är ett kondensat av attityder på riksplan och 
regionalt, av dialoger med kommunernas företrädare 
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och informatörer och med organisationer och företag 
i länet. Detta är Norrbotten, detta är den scen på 
vilken norrbottningarna uppträder. 

Men bortsett från sammanblandningen av be- 
greppen ”slogan” och ”kommunikativ plattform” 
finns det också en dimension av kritiken om osyn-
lighet som kan spåras bakåt i projektets dokumenta-
tion. Det var verkligen meningen att den kommu-
nikativa plattformen skulle lanseras tydligare i länet. 
Det var meningen att formuleringen/löftet Natur- 
l iga krafter förnyar, skulle ge upphov till en verktygs-
låda med skräddarsydda presentationer och annat 
material. 

Fler norrbottningar skulle känna till plattformen 
och göra den till sin. Problemet var att avsändaren 
”Norrbotten” inte kan vara ett projekt, det måste 
rimligen vara projektets beställare, dess ägare. Men 
landstinget och länsstyrelsen är inte en gemensam av-
sändare av förklarliga skäl. I den praktiska produktio-
nen av kommunikation blev detta uppenbart för både 
projektledning och styrgrupp och där någonstans 
taggades lanseringen ner. Det blev ingen kampanj 
för plattformen och det blev inte en stor verktygslåda 
utan bara två länsövergripande powerpointpresenta-
tioner, fria för var och en att använda i delar eller i sin 
helhet. Den mer lättkommunicerade formuleringen 
av de tre orden i plattformen, meningen Naturliga 
krafter förnyar, fick förbli vilande. 

Det som planerades först var alltså en bredare och 
mer kampanjartad lansering än vad som sedan blev 
utfört. Det fanns skisser på länsgemensamma rekryte-
ringsannonser för rikspress, och idéer kring affischer 
och annat kampanjmaterial med Norrbotten som 
avsändare. Det fanns också planer på en brandbook 
– det vill säga en bok som förklarar hela konceptet, 
vem som står bakom, vilka kärnvärden som finns och 
exempel på berättelser som styrker konceptet. 

Det som projektet Attraktiv region i praktiken har 
levt efter, presenterat och använt under projekttiden 
är den kondenserade identiteten. De tre orden som 
bildat kommunikativ plattform: naturlig, kraft och 
förnyelse. Denna kärna har funnits med i samarbetet 
inför seminarier och workshops, i presentationer av 
länet och projektet och i varumärkespositioneringar 
som Attraktiv region har utfört för kommuner och 
andra organisationer.

Attraktiv region har använt och spridit den  

kommunikativa plattformen genom att leva den, 
sprida den via powerpointserie på norrbotten.se och 
haft föredragningar för utvalda opinionsbildare, före-
tag, myndigheter och i många publika sammanhang  
i hela länet. 

scentänket
Att betrakta Norrbotten som en scen har varit cen-
tralt i Attraktiv regions arbetsmodell. Men vet aktö-
rerna att de står på denna scen, frågar vän av ordning? 
Det behöver de egentligen inte veta, har Attraktiv 
region svarat. Scenen är på många sätt virtuell, den är 
identiteten som framträder av alla möten, handlingar 
och budskap som finns i och från Norrbotten. Att 
definiera scenen i en kommunikativ plattform är ett 
sätt att nå ökad självkännedom.

Scenen Norrbotten består av:
 ▪  Alla kommunikationstillfällen som finns för  

varje aktör.
 ▪  Allt som sker på scenen bidrar till en dynamisk 

bild av regionen.
 ▪  På scenen syns man – scenen är ett sätt att bli 

hörd och samtala med andra. 

den kommunikativa plattformen blir berättelser
Det länsövergripande informatörsnätverk som drevs 
av Attraktiv region och Kommunförbundet Norrbot-
ten var ett viktigt bollplank. De var positiva till platt-
formen för att de såg möjligheter att använda den 
som utgångspunkt i den egna kommunikationen. 

KAN KONCEPtEt FUNgErA  
I Er KOMMUNIKAtION?

– Absolut. Det fungerar – och det inspirerar!

–  Det är inga problem att föra ner budskapet  
på lokal nivå och göra det till vårt eget.

–  Det här känns bättre än tidigare satsningar,  
mindre jippo, mer färdigtänkt och processat.
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För att ge de tre orden, naturlig, kraft och förnyel-
se, en kropp behövdes aktiviteter och berättelser som 
bygger konceptet. Uppgiften för Attraktiv region blev 
att samla in, sammanställa och ”koka ner” berättelser 
för att de skulle kunna användas i praktiska kommuni-
kationsaktiviteter.

Resorna till länets alla kommuner gav mycket 
stoff till berättelser. Dels i samtalen under den första 
rundresan, 2006, när projektet Attraktiv region 
presenterades och informationsinsamlingen gjordes 
inför formuleringen av plattformen, och dels under 
den andra rundresan när plattformen presenterades 
och diskuterades. I samtalen med kommunernas 
företrädare fick Attraktiv regions företrädare höra 
många och kraftfulla berättelser om framgångar och 
nytänkande. 

Informatörsnätverket fick i uppdrag att ta med sig 
berättelser från sina hemkommuner. Även detta blev 
en rik källa att ösa ur.

Med avstamp från naturlig, kraft och förnyelse 
skulle det skapas kommunikation som fungerar  
positivt för identitet, samverkan och attityder inom 
länet och ger ökad kunskap och positiv bild utan - 
för länet.

presentationsserier
En konkret kommunikationskanal där den kom-
munikativa plattformen har använts är de två pre-
sentationsserier som Attraktiv region har tagit fram 
och kontinuerligt byggt vidare på. De har funnits på 
norrbotten.se, tillgängliga för alla, och marknadsförts i 
kontakterna med kommuner, organisationer, före-
tag och andra aktörer på Norrbottensscenen. Den 
ena serien är faktabaserad och samlar uppgifter om 
investeringar, näringsgrenar, kultur, naturresurser och 
mycket annat. Den andra serien är marknadsförings-
inriktad och storybaserad.

Faktaserien fyller ett behov av att kunna förmedla 
en helhetsbild av länets karaktär och utveckling.  
Den kan användas i sin helhet eller i delar och fakta-
uppgifterna har kontinuerligt uppdaterats. Det har 
varit en service från projektet till organisationer,  
företag och myndigheter som behöver förmedla vad 
som sker i Norrbotten och vilka möjligheter som 
finns här.

Den mer kreativa serien använder storytelling i 
kommunikationen. Berättelserna om Norrbotten har 

koncentrerats till ett antal frågor med överraskande 
och informativa svar. Utmaningen för Attraktiv re-
gion har varit att klustra berättelserna och komma på 
frågorna. De ska vara intresseväckande och kreativa, 
och tillsammans ska de förmedla det mångfacetterad 
och spännande med Norrbotten. Det som väcker 
intresse och stolthet.

Exempel på frågor och svar från presentations-
serien:

Var går man gärna över gränsen?
I Norrbotten naturligtvis. I Haparanda finns världens 
nordligaste IKEA. Personalen möter kunderna på sex 
språk. HaparandaTornio byggs ihop, rakt över lands-
gränsen, till ett gemensamt shoppingcenter. 14 miljo-
ner människor passerar varje år “världens fredligaste 
gräns” vid HaparandaTornio.

Var har man bästa utsikten?
I Norrbotten naturligtvis. Destination rymden. Inom 
några år lyfter Europas första rymdturister från  
Spaceport Sweden i Kiruna. 250 biljetter är sålda.  
Priset? 1,5 miljoner kronor styck.

Rymdforskarna i Kiruna tillhör pionjärerna. Redan  
på 1950-talet började Institutet för rymdfysik sina  
undersökningar.

Esrange skjuter upp raketer och ballonger åt inter-
nationella forskarlag för att undersöka norrsken,  
ozonlager och hur legeringar smälter samman i tyngd-
löst tillstånd. 

Presentationsserien har kompletterats vid behov och 
de senaste frågorna som lagts till är:

 ▪  Var gillar man att gilla? Svaret handlar om Face-
books beslut att bygga serverhall i Luleå.

 ▪  Var blir drömmar verklighet? Svaret handlar om 
UFO-kojan vid Trädhotellet i Harads.

Det skrevs också ett pratmanus som stöd till presen-
tationen. Det lades på norrbotten.se i wordformat för 
att vara redigerbart. Innehållet i pratmanuset utgår 
från Norrbottens regionala utvecklingsprogram och 
har kompletterats för att passa till frågorna och bild-
erna i presentationsserien.
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Attraktiv region har uppmanat till individuell anpass-
ning av presentationsserierna så att hela eller delar av 
serierna kan komplettera egna presentationer.

Ska du hålla föredrag om länet? Vill du ha en bildse-
rie som hälsar dina kunder välkomna i receptionen på 
arbetsplatsen? Ska du inleda en konferens eller ett se-
minarium? Här finns lösningen för dig! På den här sidan 
finns presentationsserier som beskriver mycket av det 
nya som händer i Norrbotten just nu.

Attraktiv region har exempel på att presentations-
serierna har använts i frågetävlingar i skolor, vid 
företagskickoff och seminarier. Några kommuner har 
lagt till egna frågor och svar, till exempel Arvidsjaur 
som är svaret på frågan om var det är krogtätare än 
London per capita.

Attraktiv regions erfarenhet är att serien med frågor 
och svar ger aha-upplevelser. Många känner inte till 
de fakta som berättelserna grundas på. Och även för 
dem som känner till det är vinklingen oväntad. Ge-
nom att titta på sin egen omgivning med en utom-
ståendes ögon och med en humoristisk tvist förstärks 
den positiva självbilden.

Föredrag
Attraktiv region har under hela projekttiden hållit 
mängder av föredrag runt om i länet och berättat om 
plattformen, om varumärkesarbete och om sam-
synsmetoden för positionering av varumärken. Man 
har mött positiva reaktioner på sättet att presentera 
Norrbotten.

publika arrangemang och samverkan 
Attraktiv region har anordnat publika seminarier  
med teman som hjälper till att bygga konceptet  
och plattformen. Seminarier om sociala medier, om 
PR och om regional utveckling. Syftet har varit att 
agera som en ”möjliggörare” för aktörer på Norr-
bottensscenen.

Ett bra exempel på samverkan är Industriellt  
Utvecklingscentrum, IUC Norrbotten, som sedan 
2003 anordnar årliga utvecklingsseminarier för att 
bygga nätverk mellan industriella små- och medelstora 
företag. Redan till konferensen i oktober 2008 kom 
Attraktiv region in som bollplank och samarbetspart. 
Det ledde till att de kreativa näringarna kring Musik-

högskolan i Piteå blev inblandade. Det blev lyckat och 
IUC ville fortsätta samverkan med Attraktiv region. 
Inför konferensen 2010 var tanken att ge besökarna 
konkreta erbjudanden och ett spetsigt innehåll, och 
skapa kopplingar mellan olika tillväxtnäringar, som 
småföretag och besöksnäringen. Syftet var att sälja mer 
upplevelser genom att utveckla visningsresekonceptet 
och technical visits för småföretag och andra näringar. 
En av de perspektiv som Attraktiv region tillförde var 
att man kopplade in DesignLabland, ett regionalt 
EU-projekt som samlar unga kreatörer inom design 
och event. Det blev ett möte mellan traditionella 
och nya näringar och mellan generationer som båda 
parter fann givande. Konferensen, som genomfördes i 
Kiruna, hette Vändpunkt 2010.

Den 10 december 2008 arrangerades en framtids-
fokuserad dag då RFSL Nords projekt ”Ett bättre 
HBT-Norrland” med stöd av landstinget, Attraktiv 
region och kommunförbundet bjöd in till föreläs-
ningar och debatt i Kulturens hus, Luleå. Projektet 
ville överlämna sitt resultat och sina erfarenheter till 
länet för att arbetet med HBT-frågorna ska förbättras. 
Det dryga 80-talet besökare var framförallt tjänste-
män och politiskt aktiva inom offentligheten.

Attraktiv region har deltagit i förberedelse och ge-
nomförande i flera arrangemang under projekttiden, 
till exempel landstingets nationella nätverkskonferens 
i Piteå och den nationella konferensen för kreativa 
näringar; Generator. Attraktiv region har också 
varit anlitade som föredragshållare, moderatorer 
och panel deltagare i flera arrangemang, till exempel 
Mångfaldsdagen och Turistforum. 
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Informatörsnätverket
Informationsansvaret i Norrbottens kommuner orga-
niseras på olika sätt. En del kommuner har informa-
tionsavdelningar med flera medarbetare och plats i 
ledningsgruppen medan andra kommuner har enstaka 
informatörer utan egen enhet, eller informatörer med 
blandtjänster. Och allt däremellan. Självklart fanns, 
och finns, behovet av erfarenhetsutbyte och gemensam 
kompetensutveckling bland offentliganställda informa-
tionsansvariga i Norrbotten. Oavsett organisation och 
intern status är informationsansvaret och utmaningar-
na likartade i de flesta kommuner. Och möjligheterna 
att använda kommunikation som ett medel för positiv 
självbild och regional utveckling finns där.

När Attraktiv region startade hade IT Norrbotten 
sedan en tid samlat länets informationsansvariga till 
träffar för att skapa en gemensam Norrbottenssajt 
på internet. Diskussionspassen handlade om webb-
platsens innehåll, teknik och design, men pratet i 
pauserna bubblade av många andra behov. Det fanns 
många frågor att dryfta, erfarenheter att jämföra och 
riktlinjer att komma överens om.

Kommunförbundets och Attraktiv regions led-
ningar såg behovet och bjöd in till ett förutsättnings-
löst möte. Mötet blev ett kvitto på att observationen 
stämde. Det fanns behov av, och önskemål om, ett 
nätverk för offentliganställda informationsansvariga. 
IT Norrbottens arbete för en Norrbottensportal på 
internet övertogs av Attraktiv region och kommun-
förbundet, liksom informatörsnätverket som förblev 
ett bollplank i det arbetet.

starten
Informatörsnätverket hade sin inledande träff i 
augusti 2006. Huvudfrågan vid mötet var förstås 
nätverkets roll och syfte. Det fanns enighet om 
målgruppen, att nätverket skulle omfatta informa-
tionsansvariga i offentlig förvaltning med ett likartat 
uppdrag, det vill säga informationsansvariga från:

 ▪  Kommunerna 
 ▪  Landstinget, länsstyrelsen, kommunförbundet
 ▪  Universitetet

Det var redan från början viktigt att medlemmarna 
har ett visst mandat i sin hemkommun för att fatta 
beslut i frågor om samhandling. I de kommuner som 
inte har informationschefstjänster har mandatfrågan 
tagits upp med kommunledningen.

De inledande diskussionerna om behovet av och 
nyttan med ett gemensamt nätverk gav en lista 
med följande behov:

 ▪  Använda varandras kunskaper. Benchmarking i 
stora och små frågor.

 ▪  Tips, erfarenhetsutbyte, råd – till exempel en 
mejllista för snabba kontakter.

 ▪  Bollplank, referensgrupp.
 ▪  Gemensam utbildning och kompetensutveckling. 

För nätverkets medlemmar men också för andra i 
deras organisation. 

 ▪  Idékläckning.
 ▪  Skapa gemensam kommunikation om länet,  

exempelvis vid regeringsbesök och vid andra  
gemensamma satsningar där 1+2=4.

 ▪  Diskutera kommunikation, bra och dåliga  
exempel.

Gemensamma spelregler för samarbetet i informa-
törsnätverket diskuterades och beslutades tidigt.

 ▪  Nätverket är personligt. Den som inte har möjlig-
het att delta på en träff, skickar inte en ersättare. 
Däremot kan man naturligtvis ta med en kollega 
för att diskutera en speciell fråga.

 ▪  Personligt ansvar. Alla har ett personligt ansvar 
att informera sig om vilka frågor som diskuteras 
i nätverket. Den som inte har möjlighet att vara 
med vid ett beslut, får se till att lämna synpunkter 
i förväg. Man kan inte säga i efterhand att man 
”inte fått information”.
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 ▪  Beslut. De som är närvarande på nätverkets  
möten beslutar. Men beslutspunkter måste  
annonseras i förväg, så att alla har möjlighet att 
säga sin mening.

 ▪  Dokumentation. Attraktiv region ansvarar för 
minnesanteckningar från nätverkets möten.

Kommunerna har varit kärntrupp
Kommunerna har varit kärntruppen i informatörs-
nätverket. Agendan har för det mesta fokuserat på 
kommunala frågor. Det kollegiala utbytet har varit 
särskilt viktigt för de informatörer som arbetar ensam-
ma i den rollen i sin organisation. Av och till under 
projekttiden har frågan kommit upp om nätverket ska 
vidgas, till exempel med informatör från Polismyn-
digheten och andra länsövergripande myndigheter. 
Medlemmarna har dock sett ett stort värde i att träf-
fas i ett eget forum och diskussionerna har mynnat ut 
i att fortsätta på den inslagna vägen: informatörer från 
kommuner, landsting och länsstyrelse. Dessutom har 
en representant från Region Västerbotten inbjudits, 
liksom Luleå tekniska universitet, EU-samordnaren 
på länsstyrelsen och EU-kontoret North Swedens 
informationsansvarige. För att tillmötesgå behovet av 
bredare samlingar har sådana arrangerats en eller två 
gånger per år med en större målgrupp inom myndig-
heters information/kommunikation i länet.

träffar
Informatörsnätverket har träffats: 

 ▪  15-16 augusti 2006 i Överkalix
 ▪  2-3 oktober 2006 i Älvsbyn 
 ▪  10-11 januari 2007 i Haparanda
 ▪  3-4 april 2007 i Gällivare
 ▪  18-19 juni 2007 i Luleå 
 ▪  25-26 september 2007 i Pajala
 ▪  4-5 december 2007 i Arjeplog
 ▪  15-16 april 2008 i Boden
 ▪  29-30 oktober 2008 i Piteå
 ▪  10-11 januari 2009 i Haparanda
 ▪  18-19 februari 2009 i Övertorneå
 ▪  12-15 oktober 2009 i Bryssel
 ▪  24-25 februari 2010 i Arvidsjaur
 ▪  18 maj 2010 i Luleå
 ▪  20-21 oktober 2010 i Kalix
 ▪  7-8 juni 2011 i Luleå
 ▪  22-23 november 2011 i Jokkmokk

Attraktiv region, respektive kommun och kom-
munförbundet har stått för lokaler och mat, medan 
respektive deltagare har betalat resor och boende. 
Mötena har alternerat mellan kommunerna och värd-
kommunen har informerat om aktuella satsningar och 
särskilt om satsningar med bäring på kommunikation. 
Träffarna har ibland förlagts i anslutning till andra 
relevanta aktiviteter som till exempel Kraftsamling för 
Norrbotten (i Luleå 2011) för att göra det möjligt att 
besöka båda arrangemangen under samma resa.

Träffarna har i möjligaste mån varit två dagar med 
en övernattning. Dels är avstånden långa i Norrbot-
ten och dels är den gemensamma middagen och tiden 
under kvällen viktig för utbyte och nätverksbyggande.

nyttiga agendor
Förutom diskussioner om kommunala informations-
frågor som minoritetsspråk, kommuners Facebook-
sidor, olika sätt att kommunicera kommunala beslut 
och annat, har ambitionen varit att öka den generella 
kunskapen om framför allt sociala medier och om 
platsmarknadsföring och kommunikation. Informa-
törsnätverket har också varit Attraktiv regions länk in 
till kommunerna. Informationsan svariga har tagit på 
sig att sätta samman rätt gruppoch ordna det prak-
tiska inför projektets besök till kommunerna.

Läget i Attraktiv region har varit en stående pro-
gram   punkt vid nätverkets möten. Dels rapport om 
händelser och aktiviteter och dels diskussion om planer 
och vägval. Det har varit viktigt för projektets förank-
ring i länet och för inflöde av erfarenheter och idéer.

Agendorna vid informatörsnätverkets träffar har 
haft stark förankring i den kommunala vardagen. 
Vilka frågor är viktiga just nu? Vad är aktuellt inom 
kommunal kommunikation?

Några exempel på diskussionspunkter:
Omvärldsbevakning var ämne för en träff. Del tagarna 
redogjorde för sina vägval inom området, vilka digi-
tala kanaler för pressbevakning har man valt och vilka 
andra kanaler är viktiga? Vilka för- och nackdelar har 
olika system? En inbjuden expert berättade om ett 
system som underlättar analys och tolkning av digital 
pressbevakning utifrån varje kunds behov. Experten 
kom från ett företag som erbjuder digitala pressbe-
vakningstjänster vilket givetvis är ett problem ur kon-
kurrenssynpunkt. Vid detta tillfälle, liksom vid andra 
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liknande tillfällen, har det därför tydligt framgått att 
liknande tjänster också erbjuds av andra företag.

Ikeaetableringen i Haparanda har skett under pro-
jekttiden och självklart har utvecklingen där ofta varit 
på dagordningen i informatörsnätverket. Det innebar 
en stor förändring för staden och dess närområde vil-
ket ställt särskilda krav på kommunikationen. Hapar-
anda har därför följts med stort intresse av kollegorna i 
informatörsnätverket. Rapportering från länsstyrelsens 
medieanalyser visade också att Ikeaetableringen fick 
i särklass mest uppmärksamhet i riksmedia, följt av 
LKAB:s investeringar och den planerade rymdturismen 
i Kiruna. Även dessa satsningar har varit programpunk-
ter på informatörsnätverkets agendor, liksom gruv-
prospektering och senare investeringsbeslut i Pajala. 

Annat erfarenhetsutbyte har handlat om informa-
tionschefens roll i en kommun, medborgarenkäter, 
webb-TV och intranät/webb, tillgänglighet på web-
ben, minoritetsspråk, gemensam marknadsföring i 
annonsbilagor, användning av open source program-
varor och webblösningar i myndigheter. 

Ett konkret exempel på diskussion med erfaren-
hetsutbyte:
Hur används resultatet av medborgarenkäter? Vem har 
användning av det? Olika sätt att jobba med enkäter, 
som utvärdering för mål, som känselspröt för hur kom-
munens service uppfattas. Viktigt att använda resultatet 
till kvalitetsförbättringar och inte bara presentera för 
politikerna och lägga det åt sidan.

Vid ett tillfälle hade alla med sig kommunikations-
material från sina kommuner. Gruppen skapade ett 
”idétorg”, för att ta del av varandras idéer och erfa-
renheter av kommunikationsmaterial: böcker, foldrar, 
väskor, kartor, broschyrer, tidningar med mera. 

Gemensamma Adobekurser har anordnats: Photo-
shop, Illustrator, InDesign. Informatörsnätverket 
har fått en ”hands-on kurs” i sociala medier. Externa 
föredragshållare har gett kunskap och exempel, och 
i grupparbeten har kommunernas egna möjligheter 
inventerats. Även de lagliga aspekterna med bland 
annat regler för diarieföring har avhandlats. Under 
samma seminarium har en genomgång gjorts av hur 
kommunerna framställs i Wikipedia och hur man gör 
för att redigera där.

Deltagare upplever att informatörsnätverket har 

bidragit till att höja medvetenheten om kommuni-
kationens betydelse och stärkt informatörens roll i 
många kommuner. 

Nätverket har lett till att deltagarna lärt känna 
varandra och medlemmarna uppger att de haft stor 
nytta av att enklare kunna kontakta varandra i frågor 
som uppstår mellan mötena. Det har lett till samver-
kan även utanför informatörsnätverket, samverkan 
om kommunbarometrar, statistikundersökningar mm. 
Här som så ofta i liknande sammanhang har relations-
byggandet varit den stora vinsten i nätverkandet.

Bollplank
För Attraktiv region har informatörsnätverket varit  
ett viktigt bollplank i arbetet med den kommunikati-
va plattformen för Norrbotten. När konceptet var satt 
till ”Naturlig, kraft och förnyelse” var informatörs-
nätverket en viktig källa för att samla in berättelser 
från länet som bygger upp konceptet och fyller de 
tre orden med innehåll. Deltagarna har delat med sig 
av berättelser och fotografier från sina kommuner. 
Berättelser och bilder som innehåller: ”Naturlig, kraft 
och förnyelse” på olika sätt Medlemmarna i informa-
törsnätverket fick ett formulär med ett antal frågor för 
att skriva ner sina berättelser. Berättelserna kokades 
ner och blev bland annat en powerpointserie som kan 
användas brett i länet som egen eller kompletterande 
presentation, i sin helhet eller i delar.

Alla i nätverket fick också två hemläxor:
 ▪  Hur ska förankringen av kommunikationsplatt-

formen gå till i din kommun? 
 ▪  Hur kan din kommun redan idag börja jobba uti-

från plattformen? Vilka aktiviteter/kommunika-
tionsinsatser är planerade och hur kan de anpassas 
till plattformen?

Idéer från informatörsnätverket har också tagits 
till vara i workshops inom andra områden som har be-
tydelse för regional attraktivitet, bland annat på temat 
ungdomar. Hur ökar vi andelen ungdomar i Norrbot-
ten? Hur blir unga utanför länet våra ambassadörer?

Förslag till Norrbottensambassadörer i landet, oav-
sett ålder, har tagits in vid träffarna i nätverket.

Varumärkesundersökningarna som utförts inom och 
utanför Norrbotten har rapporterats i informatörsnät-
verket för effektiv spridning till länets kommuner.
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Alla medlemmar har fått usb-minne med presenta-
tionsserier om Norrbotten utifrån den kommunika-
tiva plattformen och de berättelser som kokats ner 
från kommunerna. Även kommunalråden och kom-
muncheferna i Norrbotten fick ett sådant usb-minne.

gemensamma intressen
Gemensamma, länsövergripande resurser har varit 
ett genomgående tema i informatörsnätverket. Hur 
kan de nyttjas kreativt och effektivt? Regionfrågan 
har följts och diskuterats. Kommunförbundet har 
fortlöpande informerat om utvecklingen. Eftersom 
en representant från Region Västerbotten alltid varit 
inbjuden har också deras erfarenheter av regionali - 
ser ingen kunnat tas tillvara. 

Gymnasiewebben är ett exempel på en konkret, 
gemensam resurs som diskuterats, där samlas gymna-
sieinformation för hela länet. Gymnasiewebben skulle 
även kunna bli en kanal för att nå ungdomar med 
kunskap och nyheter för en Attraktiv region. 

Journalistik och förändringarna i mediesfären disku-
terades när chefredaktören på länets största dagstid-
ning var inbjuden till nätverket.

Den demografiska utvecklingen med allt lägre andel 
unga människor är ett gemensamt problem för Norr-
bottens kommuner. Utmaningen att engagera unga 
och vara attraktiva för dem är därför en fråga som har 
fått löpa parallellt och genomsyra många program-
punkter, men som också tagits upp enskilt med pre-
sentationer av olika satsningar. Processen med Ung 
Framsyn har följts. Mer om denna finns i rapporten 
”Ung Framsyn. En idéskrift om attraktionskraft – 
utvecklingsinsatser och åtgärdsförslag.3 

Behovet av en övergripande HBT- och mångfalds-
strategi för hela länet har diskuterats:

 ▪  Är det bara läpparnas bekännelse eller vågar vi 
öppna våra sinnen?

 ▪  Vad tjänar Norrbotten på att faktiskt bli det län 
Där Alla Ryms? Någonting alls?

 ▪  Vad kan vi, som kommunanställda och som med-
borgare göra?

 ▪  VILL vi göra det som behövs? Om vi vill, hur får 
vi grannen att vilja?

Informatörsnätverket har gjort en studieresa till 
Bryssel för att lära sig mer om EU:s organisation och 

de olika funktioner och kanaler som berör kommuner 
och regioner.

att uppleva en ny sida av norrbotten
Nätverket har valt att träffas i olika kommuner varje 
gång. Även om det rent praktiskt varit besvärligare 
så har det gett många fördelar. Egen erfarenhet och 
kännedom om de andra kommunerna gör att alla blir 
bättre Norrbottensambassadörer. Besöken hos varan-
dra har gett upplevelsen av orterna, inte bara kun-
skapen om dem. Det är skillnad mellan att ha varit i 
Pajala eller Arvidsjaur, promenerat där, sovit över där, 
och att bara ha pratat om orterna och sett fakta på Po-
werpointpresentationer. I bygget av den gemensamma 
Norrbottensscenen har den upplevelsen varit viktig. 

Värdkommunen har uppmanats att förbereda stu-
diebesök till något typiskt eller något ovanligt. Därför 
har informatörsnätverket till exempel besökt en skön-
hetsfabrik i Jokkmokk, testföretag i Arvidsjaur, en 
blivande gruva i Pajala och ett sameviste i Arjeplog. 
Ofta har kommunalråden deltagit på nätverkets lunch 
och ytterligare bidragit till utbytet och kännedomen 
om varandras kommunala verkligheter.

nätverkets vidare öde
När Attraktiv regions projekttid går mot sitt slut 
kommer på nytt frågan om informatörsnätverkets 
framtid upp på bordet. Om behovet av ett yrkesnät-
verk och kompetensutveckling råder ingen tvekan, 
inte heller om behovet av samhandling i frågor om 
regelverk, nationella annonsbilagor och annat prak-
tiskt i vardagen, men vem som ska administrera/delfi-
nansiera och vilka som ska ingå behöver beslutas.

Informatörerna är en viktig grupp i ett samman-
hållet främjande för Norrbotten. Och de offentliga 
verksamheterna har ett särskilt ansvar att sprida 
helhetsbilden och praktisera den kommunikativa 
plattformen. 

Vid informatörsnätverkets sista träff i Jokkmokk i 
november 2011 diskuterades framtiden. Informatörs-
nätverket som plats för utbyte och kompetensutveck-
ling är viktig, menade deltagarna. För att hålla infor-
matörsnätverket vid liv föreslogs kommunförbundet 
bli sammankallande. Attraktiv region har sponsrat 
stora delar av tidigare möten, luncher, middagar och 
aktiviteter. Det faller framöver på kommunerna att 
betala själva. 

3  http://norrbotten.se/uploads/2009/11/fardig_framsyn.pdf
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Målgruppen ungdomar
Ungdomar har varit en viktig målgrupp för Attraktiv 
region, speciellt när det handlat om synlighet och 
arbete med attityder. 2006 genomfördes ett antal 
samtal i fokusgrupper med unga människor för att få 
inflöde till beslut om aktiviteter. Fokusgrupperna har 
till exempel diskuterat:

 ▪  Hur ser du på bilden av Norrbotten? Din egen 
bild – andras?

 ▪  Är Norrbotten ett bra län att vara ung i?
 ▪  Vad behövs för att attrahera unga människor?
 ▪  Vad gör att man vill bo kvar?
 ▪  Vad gör att man vill flytta tillbaka?
 ▪  Vad är det viktigaste vi kan göra för att Norr-

botten ska uppfattas som en attraktiv, het region 
av unga människor?

Hösten 2008 kallade Attraktiv region personer i 
länet som jobbar med unga människor, politiska par-
tier, Tornedalsteatern, kommunförbundets ungdoms-
anvarige med flera.”Vi vill skapa en överblick över vad 
som händer. Annars riskerar vi att göra något som 

bara splittrar resurserna eller i värsta fall kolliderar 
med något.” Syftet var dels att ta del av deltagarnas 
kompetens men också att se på vilket sätt Attrak-
tiv region kunde bidra utifrån projektets uppdrag. 
Man ville också öppna för möjligheten att hitta nya, 
gemensamma former för att påverka möjligheterna 
för ungdomar att utveckla och utvecklas i regionen. 
Detta skedde i projektets anda att verka genom andra 
istället för själv vara avsändare. 

I anteckningarna från mötet listas några av alla de 
förslag som framkom:
Headhunting av externa förmågor.
Det måste löna sig för de unga människorna att  
engagera sig.
Norrbotten är inte tillräckligt attraktivt för kvinnor.
Unga ska prata för unga.
”Utbildning för dem som framträder i media.
Självkänslan självbilden måste komma inifrån, mer 
arbete på hemmaplan.
Vi kan påverka mycket via interaktiva 2.0 sajter.

Mötesdeltagarna tog med sig synpunkterna till sina 
arbetsplatser.

Kommissionen
Ett annat exempel på Attraktiv regions strategi att 
stärka pågående aktivitet och vara en möjliggörare 
istället för att vara ansiktet utåt är ”Kommissionen”. 
Attraktiv region ställde upp som rådgivare och på-
hejare och sponsrade Kommissionen tillsammans med 
Piteå kommun och Luleå kommun. Kommissionen 
blev därmed en av de många aktörerna på Norrbot-
tensscenen.

Tankearbetet med Kommissionen startade redan 
under våren 2006. Initiativtagarna var tre 80-talister 
med stor drivkraft och Attraktiv region stöttade dem. 
De hade en vision om att göra Norrbotten attrak-
tivare för ungdomar och fick möjlighet att göra en 
förstudie som omfattade sex träffar, från november 
2006 till november 2007. 

Det kommer ske under löst kontrollerade former för 
att diskutera, inspirera och få det gjort. Förutom det 
senaste skvallret, händelserna och nyheterna från 
Norrbottens företags- och maktsfär diskuteras möjliga 
projekt och idéer.
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Till första träffen kom 25 deltagare. Konceptet för-
klarades och diskussionerna blev långa och givande. 
Det första projektet, BOOM, initierades och med-
lemmar till projektet rekryterades. BOOM hade 
visionen om 1000 nya jobb till Luleå kommun. Kom-
missionen tog sig an uppdraget att skapa ett idédoku-
ment med en rad innovativa lösningar och tankar om 
hur fler jobb skulle skapas i Luleå. 

Vid de följande mötena hade man inbjudna inspira-
törer varvat med interna diskussioner. En webbplats 
byggdes upp och uppdrag utfördes bland annat för 
Luleå & Co, en organisation för centrumutveckling. 
Medlemmarna i Kommissionen såg stort värde i det 
kontaktnät som uppstod, och i att samarbeta kring 
konkreta lösningar. När de sex träffarna var genom-
förda beslutade gruppen att fortsätta träffas, men på 
egen bekostnad.

Visionen om 1000 nya jobb fick fäste och ledde, 
efter många turer, till ett kommunalt projekt i Luleå 
som hette just ”1000 nya ungdomsjobb”. Men i det 
skedet fanns inte Kommissionen längre.

ung Framsyn
Ung framsyn är en annan satsning som Attraktiv 
region har stöttat för att lyfta fram ungdomar som 
aktörer på Norrbottensscenen. Ung Framsyn drevs 
parallellt med den framsyn som genomfördes inom 
projektet DARE (”Development Arena for Research 
and Entrepreneurship”) som ägs och leds av Luleå  
tekniska universitet och Umeå universitet med 
del tagande från näringsliv, forskning och regional 
beslutsfattning. 

Konceptet Framsyn genomförs i fyra steg:
Steg 1 –  Definition av framgångsfaktorer & scenarie-

byggande.
Steg 2 –  Diskussion och samsyn kring upplevda pro-

blem och prioriteringar.
Steg 3 – Design av regionspecifika lösningar.
Steg 4 – ”Action” & Rekommendationer.

Syftet med Ung Framsyn var att utmana den seniora 
framsynen och ”etablissemangets” framtidsperspektiv. 
Ett 30-tal deltagare i åldrarna 16-34 år engagera-
des; företagare, anställda, studenter, gymnasieelever, 
arbetslösa och föreningsaktiva personer. Processen ge-
nomfördes under våren 2009 och var en slags tanke-

smedja om hur vi får människor att vilja, och välja, att 
leva och verka i regionen. Förslag till lösningar, som 
utvecklas i slutrapporten, är:

 ▪  En effektiv mottagarapparat för idébärare.
 ▪  Subkulturer tillåts komma fram och frodas –  

skateboardåkare idag tillväxtföretagare imorgon.
 ▪  Naturliga mötesplatser.
 ▪  Respekt och mångfald och bra sammanhållning.
 ▪  Brett kulturutbud.
 ▪  Forum för medborgarinflytande.
 ▪  En offentlig sektor tillgänglig för alla.
 ▪  Kommunerna hjälps åt att marknadsföra varandra.
 ▪  Invånarna kan och vill marknadsföra Norrbotten.
 ▪  Regionens variationsrikedom marknadsförs och 

blir väl känd.

Förslagen presenterades sedan på plats i de kommu-
ner som tackade ja till inbjudan: Boden, Pajala och 
Älvsbyn. Attraktiv region arrangerade och stöttade 
och ungdomarnas representanter berättade om sina 
resultat vid möten där både kommunledningar och 
företagarna fanns med.

nytänkande från unga kommunikationsstudenter
Attraktiv region har beställt ett examensprojekt på 
Berghs School of Communication i Stockholm. Upp-
draget var att utifrån den kommunikativa plattformen 
utveckla ett konkret koncept för att bättre nå och 
kommunicera med målgruppen unga. Lösningarna 
skulle stärka självkänslan hos 15–20-åringar i Norr-
botten. I instruktionerna skrev Attraktiv region:

 ▪  Att förstå Norrbotten och den norrbottniska 
kulturen och inte göra Norrbotten till något som 
länet inte är – eller vill vara, samtidigt som kom-
munikationen ska tillföra något nytt. Vi vill ha ett 
förslag med en attityd som ligger i framkant. Att 
Norrbotten är duktigt och känt när det gäller  
Natur och Kraft vet vi redan. Framkant har så-
ledes ett egenvärde.

 ▪  Att utveckla www.norrbotten.se till att bli ett dyna-
miskt främjandeverktyg och en viktig och effektiv 
byggsten i den långsiktigt främjandestrukturen.

Studenterna gjorde en rundresa till några orter i 
Norrbotten, de träffade människor och upplevde 
miljön. Resultatet har presenterats i en rapport och 
vid möten med landstingspolitiker.



28 29

I korthet ser deras koncept ut så här:

Målgruppens två segment. 
 ▪  Primär målgrupp: ”Norrbottningar i själen”. De 

är mellan 15-20 år och bosatta i Norrbotten. De 
definieras som jordnära, uppskattar det lugna 
tempot och njuter av vardagen. 

 ▪  Sekundär målgrupp: ”Storstadstypen”, är även de 
ungdomar 15-20 år men som inte passar för att 
bo och leva i Norrbotten.

Problemformulering: Många unga i Norrbotten  
har uppfattningen att det inte finns en framtid för 
dem i länet.

Strategi: Det är inställningen och tron om att  
det finns en framtid för de som väljer att bo kvar  
i regionen som betyder mest, inte bara satsningar  
på nya jobb.

Syfte: Att tända en gnista om en positiv framtid för 
vår primära målgrupp i Norrbotten och slå hål på 
grupptänkandet om att det inte finns någon framtid  
i Norrbotten.

Kampanjidé: Lyfta fram de sidor av storstadsliv som 
inte passar den primära målgruppen. Ett positivt lad-
dat buskap som antyder att Norrbotten är ”normen”.

Utförande: Iscensätta tester på plats i några mindre 
orter i Norrbotten för att undersöka hur målgruppen 
reagerar på storstadens mer negativa sidor. Testerna 
filmas med dold kamera och redigeras till 1,5 minuter 
långa filmer för Youtube. Till exempel att spela upp 
massivt trafikljud och andra gatuljud i lugna buss-
kurer och filma reaktionerna. Eller att simulera mor-
gonrusning i tunnelbanan genom att en morgon fylla 
en skolbuss, exempelvis i Kalix, med så mycket män-
niskor att de nästan står på varandra. Hur ovetande 
Norrbottningar hanterar situationen filmas. Filmerna 
avslutas med texten: ”X personer av 10 gillade Y  
(t ex trafikljud). För alla andra finns Norrbotten”.
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Webbplats och nyhetsbrev
En stor del av det inledande arbetet i Attraktiv region 
handlade om att bygga upp en infrastruktur för varu-
märkesarbetet: skapa regelbundna kommunikations-
kanaler, samla och sprida fakta, göra presentations-
material tillgängligt mm. 

En del i detta har varit skapandet av en virtuell 
länsportal: ett skyltfönster för Norrbotten på  
nätet och en samlingsplats för aktiviteter inom  
Attraktiv region. 

norrbotten.se
En gemensam länsportal har funnits tidigare: norr
botten.se (1996-2005). Länsstyrelsen i Norrbotten 
äger domännamnet och norrbotten.se startade när in-
ternet var en relativt ny företeelse. Det fungerade som 
en gemensam ingång till länet för att söka informa-
tion, främst från kommuner, landsting och länsstyrel-
se. Engagemanget för den gemensamma sidan avtog 
med åren, när kommuner och andra organisationer 
gjorde egna webbplatser. Samordningen i en gemen-
sam portal upplevdes också allt mer som en börda.  

I takt med att intresset och uppdateringen minskade, 
sjönk också trafiken på sidan. 

När Attraktiv region startade drevs norrbotten.se  
fortfarande av länsstyrelsen men användes då bara 
i län ets interna utvecklingsarbete, inte som extern 
portal. Självklart var norrbotten.se den bästa och mest 
väntade webbadressen till en sådan länsportal som 
Attraktiv region hade bestämt sig för att bygga, där-
för ville projektet ta över domännamnet och fylla det 
med nytt innehåll.

Det var långt ifrån självklart att Attraktiv region 
skulle få använda adressen norrbotten.se. Innan läns-
styrelsen beslutade att låna ut domänen till Attraktiv 
region fortsatte dock projektets planering för läns-
portalen, med alternativa domännamn som t ex norr
botten.com. Det gick nästan två år och 2008 beslutade 
länsstyrelsen att släppa den redaktionella kontrollen 
över norrbotten.se och låta adressen bli en extern por-
tal för länet administrerad av Attraktiv region.

Det finns inga planer för hur norrbotten.se ska  
hanteras efter projekttiden.

Webbstrategi
Utgångspunkten för den nya portalen skulle inte vara 
densamma som för gamla norrbotten.se. Det stod klart 
redan från början. Den gemensamma sajten för Norr-
botten skulle alltså inte i första hand servera myndig-
hetsinformation, utan i stället fokusera på marknads-
föring av länet. Den skulle vara en strategisk resurs för 
att göra ”Norrbotten känt som en dynamisk region” 
och också stärka norrbottningarnas egen självbild. 
Fokus skulle vara nyheter, fakta och berättelser.

Webbplatsens syfte: 
 ▪  Att vara image-bärare. 
 ▪  Att vara en kunskapskälla om utvecklingen i Norr-

botten (fakta).
 ▪  Att vara ett stöd för kommunikationsaktiviteter 

som berör Attraktiv region och informatörs-
nätverket. 

 ▪  Att länka till andra organisationer i länets utveck-
lings- och tillväxtarbete.

Målgrupper:
 ▪  Opinionsbildare/ambassadörer i och utanför 

länet.
 ▪  Medier.
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 ▪  Allmänhet som söker information om Norrbot-
ten (besökare, studenter, företag som söker på 
”Norrbotten”).

Norrbotten.se fick ett modernt formspråk, med 
ambitionen att förmedla attraktivitet och en tydlig 
identitet för länet. Utgångspunkten för allt innehåll 
har varit de överenskomna målen för platsmarknads-
föringen av länet: 

 ▪  Norrbotten ska vara känt som en dynamisk region
 ▪  Norrbotten ska präglas av en positiv självbild

Exempel på innehåll, som det planerades från början:
 ▪  Aktuellt – artiklar, nyheter. 
 ▪  Åh fan! Veckans ”det-visste-du-inte-om-Norrbot-

ten”. Ett reportage om ett lyckosamt företag, en 
intressant person eller en spännande händelse. 

 ▪  Månadens händelse: invigning av Kulturens hus, 
löjfisket startar osv.

 ▪  Fakta om länet: bildbank, pp-serier, snabbfakta.
 ▪  Direktlänkar till: kommunerna, myndigheter, 

kommunikationer, medier.
 ▪  Karta.
 ▪  Väder.
 ▪  Folk: mingelbilder från stora arrangemang, t ex 

Ikea-invigningen, regeringsbesöket, invigningen 
av Icebar i Tokyo.

 ▪  Humor: dialekter.

Organisation och ansvar:
Länsstyrelsen äger domännamnet. Attraktiv region 
har varit huvudman för norrbotten.se och sajten har 
byggts av extern kommunikationsbyrå. Urval och 
innehåll har producerats av ansvarig redaktör i Att-
raktiv region. Informatörsnätverket i Norrbotten har 
varit referensgrupp för den fortlöpande utvecklingen 
av sidan. 

Webben i praktiken
Den första versionen av webbplatsen var enkel men 
kompletterades med funktioner och innehåll. Mycket 
av det som fanns på bruttolistan under planeringsti-
den känns igen på webbplatsen, som den ser ut när 
Attraktiv regions projekttid närmar sig sitt slut.

På webben blir de tre orden i den kommunikativa 
plattformen översatta till kommunikation: naturlig, 
kraft och förnyelse. 

Under rubriken ”Vi valde Norrbotten” berättar 
människor om varför de bor och verkar i länet. Berät-
telserna är ljudfiler där de intervjuades egna röster 
ger närvaro och autenticitet. Där berättar Claudia 
Zamorano, arbetsförmedlingschef Arjeplog, Rickard 
Andersson, lärare i ljudteknik på Sverigefinska Folk-
högskolan i Haparanda, Marie Grankvist, vinimportör 
i Vidsel, Maria Maudsdotter, församlingsassistent i 
Överkalix, Tony Gustafsson, major i Arvidsjaur, Katja 
Güth, journalist i Forsnäs, Torgny Karlsson, läkare i 
Övertorneå, AnnaSofia Mååg, keramiker och konst-
när i Malmberget, Hans Chrunak, idrottsledare och 
föreläsare i Luleå, Ulf Fembro, teaterchef, dramatiker 
och regissör i Pajala, Anna-Karin Törmä, företagare 
och politiker i Kiruna, Christian Heimroth, turist-
företagare i Jokkmokk, Claudia Esberg, grafiker och 
webbdesigner i Kalix, Tina Persson, ekonom och 
hälsoinspiratör i Luleå, Maria Johnson, danslärare 
och yogalärare i Piteå, Fredrik Olsson, bonde i Södra 
Harads, Thomas Rosencrantz, pralintillverkare och 
draghundsförare i Altajärvi, Camilla Forssell, mam-
maledig sjuksköterska i Jokkmokk, Mats Indseth, 
konstnär och designer i Poikkijärvi.

Blandningen av människor är stor och många har 
flyttat till länet från andra delar av Sverige eller från 
andra länder vilket signalerar förnyelse och deras vitt 
skilda sysselsättningar är med all säkerhet uttryck för 
kraft. Naturen återkommer som argument i många av 
berättelserna men framförallt framförs berättelserna 
på ett naturligt och personligt sätt.

En frilansjournalist har anlitats för att skriva person-
porträtt i samma anda. Där finns i skrivande stund 
porträtt av Tanja Hagert, ordförande i föreningen för 
romska kvinnors rätt, Magnus Ekelund, sångare och 
skribent samt Li Skarin, vd för produktionsbolaget 
Massa Media.

I krönikor uttrycker olika personer med anknytning 
till länet sina synpunkter i frågor som rör Norrbottens 
attraktivitet. Det finns 17 krönikor i skrivande stund.

Länkarna till fakta och till andra organisationer 
är en bas på Norrbottens webbplats. Utan att ha 
ambitionen att vara heltäckande har man ändå lyckats 
samla mycket uppgifter för den som vill undersöka 
Norrbotten närmare. Här finns resultat från atti-
tydundersökningar, länkar till bostadsförsäljare och 
uthyrare via SCB, länksamling till filmbranschen, 
länets kommuner och kommunikationer, medier 
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och frilansare, myndigheter, näringslivsfakta, Invest 
in Norrbotten, lediga jobb, The Node Pole, region-
fakta, turism, artister, bloggar om Norrbotten med 
mera. Attraktiv region samlar ihop trådar och reder ut 
dem så att länet blir lättillgängligt för webbplatsens 
besökare.

I centrum på norrbotten.se ligger en nyhetsspalt.  
Analysverktyget Find Agent har köpts in för att un-
derlätta en kontinuerlig omvärldsbevakning i digitala 
medier. Utgångspunkten är att bara lägga ut material 
som finns publicerade på nätet, och länka till källan. 
Attraktiv region gör urvalet och publicerar dagligen 
nyheter från Norrbotten som stärker varumärket. 
Dagstidningarna i Norrbotten har övergått till en  
begränsad webb och istället infört prenumerations-
webbar där papperstidningen är digital och bläddrings-
bar. Det gör att nyheter inte blir länkbara och inte 
fångas upp av Find Agents filter. Därför har Attraktiv 
region fått utöka rutinerna och komplettera med 
pressmeddelanden och en del andra källor. Nyheterna 
arkiveras på sajten.

Nyheter om regionfrågan och nyheter om Norr-
botniabanan finns som RSS-feed, det vill säga att norr  
botten.se ”prenumererar” automatiskt på dem och flö-
det syns och är klickbart för besökarna på norrbotten.se.

Övrigt innehåll på webbplatsen är kort information 
om projektet Attraktiv region inklusive kontaktupp-
gifter, väder, nyhetsbrev, karta, powerpointpresenta-
tioner och sökrutor för evenemang. 

Powerpointpresentationerna och tillhörande prat-
manus är den kommunikativa plattformen i praktiken. 
Serierna finns både på svenska och på engelska. Ett 
antal frågor med oväntade svar förmedlar bilden av 
en Attraktiv region med värdegrunden naturlig, kraft 
och förnyelse i fokus. 

Bildvalet på webbplatsen är tydligt kopplat till den 
kommunikativa plattformen. En del av bilderna har 
webbplatsens besökare skickat in, andra har beställts 
och fotograferats för ändamålet. Ett rullande bildspel 
visar företag, produkter, kultur, natur, idrott och 
projekt från länet. Bilder som illustrerar artiklarna har 
människan i fokus och speglar deras kraft.

Det finns en tydlig koppling mellan norrbotten.se 
och Norrbotten på Facebook. På webbplatsen syns en 
del av de över 25 000 Facebookanvändare som gillar 
Norrbotten, och webbplatsens besökare uppmanas att 
göra detsamma.

möteskalendern
Att lägga till en gemensam kalender på norrbotten.se 
har varit en idé som funnits ett bra tag och när pro-
jektet närmar sig sitt slut har kalendern förverkligats. 
Syftet är förstås att undvika krockar men också att 
använda möjligheten att vara dragplåster åt varandra. 
I kalendern kan hela offentliga Norrbotten, företagar-
nas vänner och andra arrangörer lägga in evenemang 
på temat regional utveckling och tillväxt. 

Om du eller din organisation arrangerar evenemang 
som borde finnas med, är du välkommen att lägga in 
dessa i kalendern. Det som berör regionens utveck-
ling och tillväxt platsar. Vissa andra större evenemang 
kommer också att finnas med för att underlätta din och 
andras planering.

Besöksstatistik
Norrbotten.se är en service till media, skolor och 
andra som söker information om Norrbotten. Att-
raktiv regions ambition har varit att tillhandahålla en 
informativ webbplats om Norrbotten. Strategin har 
sedan varit att samla andras information och göra 
dessa källor lättillgängliga. Besökarna ska alltså lämna  
norrbotten.se, de klickar sig istället vidare till tidning-
arna, kommunerna, länsstyrelsen, företagen osv.  
Besöksstatistiken för samma månad ett antal år till-
baka visar sjunkande siffror, vilket kan bero på slump 
eller på att lanseringen av webbplatsen var inten- 
sivare från början. Information mejlades till ett  
stort antal personer i kontaktnätet när webben sjö-
sattes 2008.

Genomgående är att den största delen besökare 
kommer till webbplatsen från en sökmotor och det 
mest frekventa sökordet är ”Norrbotten”. 

21 okt-20 nov 2011
2 145 besök
68,53 %  Söktrafik 1 470 Besök
11,56 %  Hänvisningstrafik 248 Besök
19,91 %  Direkt trafik 427 Besök

21 okt-20 nov 2010
3 216 besök
48,38 %  Söktrafik 1 556 Besök
22,95 %  Hänvisningstrafik 738 Besök
28,67 %  Direkt trafik 922 Besök
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21 okt-20 nov 2009
3 410 besök
57,65 %  Söktrafik, 1 966 Besök
22,82 %  Hänvisningstrafik 778  Besök
19,53 %  Direkt trafik 666  Besök

21 okt-20 nov 2008
4 341 besök
56,35 %  Söktrafik 2 446  Besök
20,13 %  Hänvisningstrafik 874  Besök
23,52 %  Direkt trafik 1 021  Besök

norrbotten.se i förhållande till  
swedishlapland.com
Förutom myndighetswebbar finns det två dörrar 
 in till Norrbotten på webben. Norrbotten.se och  
swedishlapland.com. Webbplatsen swedishlapland.com 
ägs av Swedish Lapland Tourism ekonomisk fören-
ing. De arbetar med att öka regionens (Norrbottens 
län och Skellefteå) attraktions- och konkurrenskraft 
för ökad tillströmning av besökare. Swedishlap
land.com har turismfokus och främst internationell 
målgrupp till skillnad från norrbotten.se som har 
mer fakta- och nyhetsfokus och främst regional och 
nationell målgrupp. 

Uppdelningen är odramatisk men självklart finns 
det överlappning och gråzoner. Det finns med all  
säkerhet samordningsvinster att göra i fråga om 
redaktionellt innehåll och länkningar. Samordnings-

vinster som förhoppningsvis tas tillvara när (om?) 
norrbotten.se får en permanent redaktionell lösning.

norrbotten på Facebook
Närvaro på nätet är inte längre ett val, det är en nöd-
vändighet för den som bygger ett varumärke. Lika 
självklart som det är med en webbplats för Norrbot-
ten, lika självklart är det med en Facebooksida. Men 
en Facebooksida kräver, i ännu högre grad än en 
webbplats, en aktiv och intresserad ägare. Den be-
höver daglig handpåläggning och kreativ utveckling. 
Som det regionala ledarskapet är organiserat i Norr-
botten är det inte självklart vem som ska vara denna 
aktiva ägare av Norrbotten på Facebook: länsstyrelsen 
eller landstinget? Attraktiv region har tagit bollen 
men är inte ett hållbart alternativ eftersom projekt 
till sin natur är tidsbegränsade. In the cold heter 
företaget som äger namnet Norrbotten på Facebook 
och lösningen blev att Attraktiv region samverkade 
med dem och gav dem i uppdrag att sätta fart på och 
underhålla Facebooksidan Norrbotten. 

nyhetsbrevet
Nyhetsbrev från Attraktiv region producerades varje 
månad till att börja med 2006-2007 men utgivningen 
har minskat till två till tre gånger per år 2010 och 
2011. Nyhetsbreven har i stort sett hämtat innehåll 
från nyhetsflödet på webbplatsen. Nyhetsbrevet har 
ungefär 400 prenumeranter och skickas ut digitalt.
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En metod för att hitta sin 
position och börja dra åt 
samma håll samsyn och 
samhandling

Målet för Attraktiv region har varit att Norrbotten 
ska vara känt som en dynamisk region och präglas 
av en positiv självbild. För att närma sig målet har 
Attraktiv region arbetat med platsmarknadsföring och 
utveckling av varumärket Norrbotten. HUR man har 
arbetat med platsmarknadsföring och varumärket har 
varierat, dels i en mix av aktiviteter och dels över tid. 
Gemensamt är det grundläggande vägvalet att arbeta 
genom andra, att verka underifrån och att nyttja den 
vilja och energi som redan finns. Det har skett en  
successivt ökande prioritering i projektet av att ge-
nomföra ”positioneringar” på uppdrag av organisatio-
ner och kommuner.

Attraktiv regions metodutveckling för att med 
hjälp av positioneringar stärka aktörerna på Norrbot-
tensscenen är både ett medel och ett resultat. Den 

kunskap som har byggts upp i projektet behöver  
göras tillgänglig för att möjliggöra fortsatt metod- 
och processutveckling, oavsett form och huvudman. 
Det finns därför anledning att lite mer närgånget 
berätta hur positioneringarna gått till.

Mer om detta, men först några definitioner.
Varumärke, Attraktiv region har valt följande defini-
tion av begreppet:

Vare sig du tycker om det eller inte, är det allt  
någon känner till, tycker, säger eller tänker om 
dig – sant eller falskt, bra eller dåligt.

Att bygga sitt varumärke, vad betyder det? Attraktiv 
region har valt följande definition:

Hur man väljer att uppträda såväl internt som 
externt, från personliga möten till masskommu-
nikation, så att man hamnar på valbar plats hos  
den man riktar sig till.

Varumärken har stor betydelse för regional attrakt-
ivitet. Varumärket är både självkänslan inåt och  
ansiktet utåt. Det gäller dels regionens varumärke  
i stort, men det gäller också alla som kommunicerar 
från den regionala scenen och som vill utveckla bilden 
av sin verksamhet: organisationer, företag, kommuner 
och projekt. 

Kommunikativ plattform anger nuläget, den 
beskriver identiteten. Det är den bakgrundston mot 
vilken Norrbottens alla aktörer kommunicerar sina 
varumärken. Den plattform som Attraktiv region kom 
fram till för Norrbotten är ”naturlig, kraft och förny-
else”. De tre orden mötte igenkänning och acceptans 
i kommunerna och hos organisationer och företag.

Position är i Attraktiv regions arbete ett begrepp 
för en riktning mot ett önskat tillstånd. En inställning 
att förhålla sig till och ha med sig i varje aktivitet 
och beslut. Ett exempel som Attraktiv region brukar 
använda är Göteborgs före detta kommunalråd Göran 
Johansson som valde positionen ”där barnen skrat-
tar”. Positionen ska levas, den ska inte formuleras 
eller kommuniceras som en slogan. Den behöver inte 
ens vara känd utanför organisationen. Det viktiga är 
att alla medarbetare är väl bekant med positionen och 
väljer att låta den bli ett raster i alla beslut, stora som 
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små, i bemötande och i daglig verksamhet. Att ha 
med sig ”där barnen skrattar” ger en extra dimension 
i kommunala beslut, samarbeten och satsningar och 
gör att de skruvas lite extra i rätt riktning. Positionen 
är alltså ett viktigt verktyg när man bygger sitt varu-
märke. Själva ordet position är kanske inte optimalt 
eftersom en position egentligen är något som står 
stilla, medan det man vill beskriva är en rörelse i en 
bestämd riktning. Om samsynsmetoden i Attraktiv  
regions tappning får ett fortsatt liv och vidareutveck-
las är nog terminologin ett av utvecklingsområdena.

strategi: att få igång aktörerna på scenen
2007, i inledningen av fas 2 i Attraktiv region, kom 
en ny projektledare och resultaten från fas 1 analyse-
rades. Det ledde fram till två strategier.

 ▪  Strategi 1: Att få igång föreställningen och få 
Norrbottensscenen att fungera genom att få upp 
aktörerna på scenen att få dem att agera enskilt 
och tillsammans med andra.

 ▪  Strategi 2: Att nå de ”publika” opinionsbildarna 
med direktpåverkan.

Projektledaren Lars Wallrup hade varit engagerad 
som konsult tidigare i Attraktiv region, när scentänket 
lanserades. Efter några fruktlösa försök att tillsam-
mans med konsulter och projektets ägare ta fram en 
konkret verktygslåda med Norrbottenspresentationer 
för att lansera scenen och varumärket Norrbotten 
fick Attraktiv region omprioritera och tänka nytt. 
Det blev tydligt att sådan samsyn och samhandling 
i varumärkesarbetet är svårt i ett län som Norrbot-
ten. Dels på grund av länets geografiska storlek och 
diversitet, och dels därför att regional utveckling 
bedrivs dels av länsstyrelsen på regeringens uppdrag 
och dels av landstinget på väljarnas och politikernas 
uppdrag. Samhandling skulle kräva politiska beslut 
och ett annat regionalt ledarskap, något som låg 
utanför projektets mandat och möjligheter. Men på 
vägen dit kunde projektet Attraktiv region bidra med 
konstruktiv riktning och positiv energi. Målen fanns 
det ju trots allt tveklös enighet och uppslutning kring 
både i projektet och hos beställarna: att Norrbotten 
ska vara känt som en dynamisk region och präglas av 
en positiv självbild.

Inför fortsättningen blev ledstjärnan i Attraktiv 
region att bygga där det finns kraft, att ta vara på  

efterfrågan och engagemang och ge det engagemang-
et riktning. Att bygga underifrån.

Attraktiv region har alltså i enlighet med strategi 
1 valt att bearbeta dem som skapar värde för och 
kommunicerar i Norrbotten, istället för att i första 
hand vara den som själv kommunicerar Norrbottens 
varumärke. Projektets arbete har handlat om att skapa 
effekt genom att ge andra en tydlig bild av sin egen 
roll, och av sitt uppdrag. Genom att bli medveten 
om sin roll och åt vilket håll man vill utvecklas skapas 
också en grund för samsyn och samhandling med 
andra som agerar på Norrbottensscenen. Projektets 
målgrupper har på det sättet också varit dess kommu-
nikationskanaler. Attraktiv region har arbetat under-
ifrån genom att stödja och samarbeta med andra 
organisationer och initiativ, mobilisera nätverk samt 
lotsa och stärka många aktörer som agerar på scenen 
Norrbotten. 

Attraktiv region har erbjudit positionering i form 
av en åttastegsmetod, samsynsmetoden, som beskrivs 
nedan. Positioneringen har erbjudits gratis, som en 
del av projektets aktiviteter för att nå målen. 

Starka varumärken kan sammanfattas i en kort och 
kärnfull formulering som är en inspirerande ledstjärna.
(Ur Attraktiv regions presentationsmaterial)

samsynsmetodens historia
I grunden är samsynsmetoden är ett sätt att arbeta 
med varumärken för att komma fram till en platt-
form för kommunikationen av varumärket. Attraktiv 
region har alltså lånat grunderna från en metod som 
producerar kommunikation och använt dem för att 
ta fram visionära och inspirerande positioner för 
de organisationer och kommuner där workshopar 
har genomförts. Samsynsmetoden har prövats och 
utvecklats under projekttiden för att fungera i det här 
sammanhanget. Utvecklingen har pågått kontinuer-
ligt och betraktas inte som färdig i och med projekt-
ets avslutning.

Metoden är snabb och konkret, den utgår från 
verksamhetens faktiska verklighet och leder fram till 
en strategi, ett förhållningssätt, som är möjligt och 
inspirerande att leva efter. Resultaten av de positio-
neringar som Attraktiv region har utfört har tagits 
emot mycket positivt från både ledning och medar-
betare i organisationerna liksom från andra berörda, 
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som kunder, medborgare och andra grupper. Flera av 
dem anger att de lyckas hålla sin positionsformulering 
levande över tid och att utmaningarna resulterat i 
praktisk samhandling. Det finns i projektets slutfas en 
stor efterfrågan och alla kommuner och organisatio-
ner som önskar klargöra sin position kommer inte att 
kunna få den hjälpen inom projektets ramar.

samhandlingstrappan, nerifrån och upp
För att positionen ska göra skillnad krävs konkret 
samhandling. Först när många är överens om vad och 
hur, kan samhandling uppstå. Det behövs samsyn, 
och positionen är ett sätt att nå samsyn.

Samsyn innebär att veta vem man är, vad man är 
överens om och vad man inte är överens om. I sam-
synen hittar man:

 ▪  vem vi är i förhållande till andra
 ▪  var vi verkar
 ▪  vad vi är bäst på
 ▪  vad vi ska ägna oss åt
= strategisk position

Om Norrbotten ska vara en dynamisk region och ha 
en positiv självbild är samhandling en nyckel. Sam-
handling i form av många som drar åt samma håll även 
om de gör olika saker. I Attraktiv region har analysen 
varit att om många aktörer hittar sin position och bör-
jar handla och kommunicera med självförtroende och  

positiv energi så uppstår samhandling som får återverk-
ningar på regional nivå. Då lever och kommunicerar 
allt fler i samklang med den kommunikativa platt-
formen för Norrbotten: Naturlig, kraft och förnyelse. 

Projektets metod har varit att gå samhandlings-
trappan, nerifrån och upp, gång på gång med olika 
organisationer och kommuner.

samsynsmetodens praktik
 ▪  3-7 personer i arbetsgruppen.
 ▪  4 möten, 2 timmar varje gång.
 ▪  1 möte med beställaren (chefen).
 ▪  ½ dag med alla berörda.
 ▪  Liten risk, liten grupp, ingen katastrof om man 

fastnar eller det kapsejsar.

Samsynsmetoden är snabb. Den största delen av 
arbetet sker i en mindre arbetsgrupp. De träffas fyra 
gånger, två timmar varje gång med cirka en veckas 
mellanrum. Gruppen startar med att identifiera 
utmaningar och arbetar sig sedan successivt igenom 
metodens åtta steg:

1.  Starka varumärken vet var de kommer från.  
Historia och ursprung. Vad i min historia gör 
mig unik?

2.  Starka varumärken vet i vilken bransch de är. 
Kompetensområde. Vem är jag? Vad gör jag? Vad 
gör jag idag? Imorgon? Vilken är min marknad?

3.  Starka varumärken vet vad som gör dem unika. 
Särskiljningsförmåga. Vad gör mig unik? Vilket är 
mitt unika sätt att göra saker på?

4.  Starka varumärken vet vem de är till för. Kund. 
Vem talar jag till? Vilka är deras främsta behov 
och bekymmer? Vad betyder det för dem att vara 
kund hos mig?

5.  Starka varumärken vet vem de vill vara som  
person. Personlighet. Hur vill jag uppfattas  
som person?

6.  Starka varumärken vet vad de slåss för. Mission. 
Vad står jag för? Vilken är min överenskommelse 
till mina kunder, min marknad och världen?

7.  Starka varumärken vet vilka värderingar som  
driver dem. Värde. Vilket nyckelvärde driver  
missionen? Vad värderar jag? 

8.  Starka varumärken kan sammanfattas i en kort 
och kärnfull formulering som tjänar som en 
inspirerande ledstjärna. Position. 

Samtal
Vem vill och varför?

Samsyn
Vad bör göras?

Samverkan
Vilka behövs för att 
göra?

Samhandling
Hur ska det göras och 
av vilka?
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Arbetsgruppen ska bestå av kommunikativa, engage-
rade människor som arbetar ute i organisationen eller 
är deras kunder/avnämare. Både de som är positiva 
och de som är kritiska. Ibland har Attraktiv region 
hjälpt till att definiera vilka grupper som bör finnas 
representerade i arbetsgruppen. Gruppdeltagarna har 
sedan valts ut av beställaren, och har varierat beroen-
de på vilken del av verksamheten som ska positione-
ras. Det gäller alltså att definiera ”vems” position som 
ska vaskas fram, och sedan rekrytera arbetsgruppen 
utifrån det.

I arbetsgruppen ska INTE chefen/ledaren/bestäl-
laren finnas med. Erfarenheten visar att det stoppar 
upp processen eftersom tid då går åt till förklaringar 
och försvar. Chefen är beställare och får en enskild 
genomgång av resultatet. 

Ett exempel är gruppen som analyserade Kalix 
centrumutveckling där det var handeln i staden som 
skulle få sin position. Där bestod arbetsgruppen av 
kunder, både de som väljer och de som inte väljer 
att handla i Kalix centrum. I Övertorneå ville man 
arbeta med den geografiska kommunens position och 
i arbetsgrupp fanns sju medborgare med spridning i 
ålder, både kvinnor och män, någon var företagare, 
någon arbetade med turism, en var hemvändare och 
några var föreningsaktiva. I Älvsbyns kommun hade 
de redan kommit en bit med sitt varumärkesarbete 
men ville fördjupa sig i problemet att för många unga 
kvinnor lämnar Älvsbyn. I deras arbetsgrupp fanns 
därför uteslutande kvinnor, 18-34 år, några som vill 
stanna och några som vill flytta, någon som kom-
mit tillbaka osv. I företagsrådgivaren Coompanions 
arbetsgrupp fanns representanter från kund och 
finansiär, och en praktikant. De ville ha utomståendes 
blickar in i sin verksamhet.

Första mötet med arbetsgruppen är en brainstorm. 
Deltagarna får klart för sig vad samsynsmetoden går 
ut på och vad som ska positioneras. Därefter sätter 
gruppen igång och formulerar utmaningar som verk-
samheten står inför. Bra och dåligt, stort och smått. 
Vilka hinder och möjligheter finns det? Allt ska upp 
på bordet. Processledarna manar på och antecknar lö-
pande utmaningarna i en powerpoint som projiceras 
i rummet. Allt noteras utan sortering eller värdering. 
Inga utmaningar är ”fel”, allt skrivs upp så som det 
formuleras av gruppmedlemmarna. Men det ska vara 

just utmaningar, inte lösningar. Och gruppen ska inte 
fastna i diskussioner om enstaka utmaningar. Det är 
högt tempo och alla är aktiva. Målet är att verkligen 
dra fram alla synpunkter, och använda den kunskap 
som finns i gruppen. Efter exakt två timmar avslutas 
mötet. Listan med utmaningar brukar då vara lång.

För att ge en tydligare bild av hur en positionering 
går till exemplifieras här de åtta stegen med en bråk-
del av det som antecknats från fyra uppdragsgivare, 
som givetvis har gett sitt samtycke till detta. Utma-
ningarna och formuleringarna har valts för att visa 
bredden och variationen.

Några av utmaningarna i Övertorneå kommun var:
 ▪  Att behålla ungdomarna.
 ▪  Att öppna landskapet, det slyar igen.
 ▪  Att höja statusen för utbildning i kommunen.
 ▪  Att det är väldigt macho här.

Några av utmaningarna på Coompanion var:
 ▪  Att Coompanion har en otydlig roll.
 ▪  Att öka medvetenheten om ekonomisk förening 

som företagsform.
 ▪  Att reda ut vad kooperativ är.

Några av utmaningarna i Älvsbyns kommun var:
 ▪  Det finns de som sitter på bra idéer men de 

kommer inte riktigt loss. Behövs ny attityd från 
kommunen.

 ▪  Det saknas samordning av de initiativ som  
ändå tas.

 ▪  Alla kör sitt eget race.
 ▪  Ha lite yngre som tänker i kommunen.

Några av utmaningarna för Kalix centrumutveck- 
ling var:

 ▪  Att få liv på torget utanför Gallerian.
 ▪  Att kaféerna stänger för tidigt.
 ▪  Att det är ett jättelitet utbud av barnskor.
 ▪  Att göra mer av vintern, ljus-sättning, skulpturer mm.

Vid möte nummer två går gruppen igenom den 
långa listan med utmaningar igen, stämmer av att de 
gäller, kompletterar, omformulerar och i sällsynta fall 
stryker. Sedan påbörjas arbetet med de åtta stegen. 
Det är olika hur långt gruppen hinner under möte 
nummer två men ofta har de efter två timmar formu-
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lerat de två första stegen; historia och ursprung samt 
kompetensområde. 

Svaren på frågorna i den åtta stegen ska formuleras 
i jagform. Gruppen ska se på och diskutera verksam-
heten som en person. Att ge verksamheten kropp och 
personlighet frigör kreativitet. Det blir intuitivt och 
gör beskrivningarna djupare. Dessutom undviks fällan 
med nånannanismen. De där andra som gör så tokiga 
saker och som bär hela skulden. Att tvingas formulera 
sig i termer av jag är, och jag ger, ger ett ökat flöde i 
diskussionen och analysen i gruppen. Dessutom har 
deltagarna roligt. 

Både positiva och negativa egenskaper antecknas 
osorterat.

Några av beskrivningarna av Övertorneå kommun var:
 ▪  Min jord är bördig. Jag har varit en rik och väl-

mående bygd i århundraden, än idag syns de stora 
bondgårdarna neråt älven.

 ▪  Jag upplevde kriget på åskådarplats, såg när tysk-
arna brände Finland och tog emot flyktingar.

 ▪  Staten har varit en stor arbetsgivare hos mig, för-
säkringskassan, polisen, televerket, Domänverket, 
järnvägen, tullen; alla de jobben är borta idag.

 ▪  Jag är trygg, känner mig säker och vet vilka som 
rör sig i mitt område.

 ▪  Jag är missunnsam och avundsjuk, hos mig blir 
”ingen blir profet i sin egen stad”.

 ▪  Jag är en äldre man som går framåtlutad, med 
käpp och korta stapplande steg.

Några av beskrivningarna av Coompanion var:
 ▪  Jag är en av få organisationer i Norrbotten som 

hjälper till med egenanställning, jag är delägare  
i Convoy.

 ▪  I början jobbade jag mer renodlat, idag även  
med flera olika projekt t ex Unga i byar vilket 
känns otydligt.

Några av beskrivningarna av Älvsbyns kommun var:
 ▪  Jag fick tänka om när skogsbruket dog ut. På 

slutet sjuttiotalet.

 ▪  Det känns som jag är dystrast nu, men jag har  
inte givit upp. Jag har börjat gripa i varje litet 
halmstrå.

 ▪  Jag är inte så öppen mot dom som vill flytta hit.
 ▪  Jag håller på att förändras – de yngre killarna 

hänger med till IKEA (men tittar inte på gardi-
ner). Han köper även hårvårdsmedel och håller 
sig fräsch.

Några av beskrivningarna av Kalix centrum var:
 ▪  Hos mig finns mycket folk med skaparkraft och 

kreativitet, hantverkare och konsthantverkare, 
men de syns inte i centrum.

 ▪  Jag vill mycket, men orkar inte ta tag i det.
 ▪  Det jag gör ska inte sticka ut för mycket.
 ▪  Jag är vänlig, intresserad, varm mot besökare, 

men håller ganska mycket kontroll över dem som 
rör sig här.

Möte nummer tre inleds med att processledarna och 
arbetsgruppen går igenom allt från början, men ganska 
snabbt: från utmaningarna till jag-formuleringarna i de 
steg som hunnit avverkas. Justeringar och kompletter-
ingar kan göras men gruppen behöver snart fortsätta 
med de återstående stegen; särskiljningsförmåga, kund 
och personlighet. Även dessa ska formuleras i jag-form, 
som om verksamheten vore en människa.

Starka varumärken vet var de kommer 
från. Historia och ursprung. Vad i min 
historia gör mig unik?

Starka varumärken vet i vilken bransch  
de är. Kompetensområde. Vem är jag?  
Vad gör jag? Vad gör jag idag? Imorgon? 
Vilken är min marknad?

Starka varumärken vet vad som gör dem 
unika. Särskiljningsförmåga. Vad gör  
mig unik? Vilket är mitt unika sätt att  
göra saker på?

Starka varumärken vet vem de är till för. 
Kund. Vem talar jag till? Vilka är deras 
främsta behov och bekymmer? Vad betyder 
det för dem att vara kund hos mig?
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Några av beskrivningarna av Övertorneå kommun var:
 ▪  Jag talar meänkieli.
 ▪  Jag har starka, levande byar med ett rikt föreningsliv.
 ▪  De (medborgarna) känner sig osäkra och upp-

givna och ser inte potentialen hos mig, behovet 
är att (få) ha ett bra liv där de känner att de hör 
hemma.

 ▪  Jag är äkta och jordnära.
 ▪  Jag bryr mig, är ärlig och står för mitt ord.

Några av beskrivningarna av Coompanion var:
 ▪  Jag är inte ett projekt.
 ▪  Jag har en unik kunskap om och hjälper till att 

starta kooperativ.
 ▪  Jag talar till dem som vill försörja sig på sin idé 

men även till dem som söker lösningar för att 
förverkliga sin idé.

 ▪  Jag är tydlig och vet vad jag håller på med.
 ▪  Jag ser alltid till personens bästa.

Några av beskrivningarna av Älvsbyns kommun var:
 ▪  Mitt unika sätt att göra saker på är att alla  

sköter sitt.
 ▪  Jag gör som jag alltid har gjort. Det är tryggt  

och säkert.
 ▪  Hos mig finns det möjligheter att utveckla nära 

kontakter och skapa en tillitsfull och givande 
social miljö där alla blir sedda. Jag tillfredsställer 
deras intressen – inte bara idrott utan också inom 
friluftsliv, kultur och musik.

 ▪  Jag är positiv, lyfter fram det som är bra men 
skenar inte iväg utan står med båda fötterna på 
jorden.

Några av beskrivningarna av Kalix centrum var:
 ▪  Jag erbjuder gratis parkering, inga trafikljus.
 ▪  Hos mig gör affärsägarna, som de själva vill även 

om de träffat överenskommelser om öppettider 
kvällar, helger, semestrar mm.

 ▪  Jag är välkomnande.
 ▪  Jag är ärlig och håller vad jag lovar.

I de tre sista stegen är processledarna mer aktiva: mis-
sion, värderingar och position. De två första, mission 
och värderingar, börjar de formulera tillsammans med 
gruppen under möte nummer tre. I diskussionerna 
och flödet i arbetsgruppen har det för den professio-
nella lyssnaren utkristalliserat sig en riktning. Ofta är 
den mycket tydlig. Sedan gäller det att skala bort och 
reducera så att alla orden från gruppen kokas ner till 
korta, användbara formuleringar som kommunicerar 
en känsla och som de berörda känner igen. Det är en 
process som förutsätter kommunikationskompetens, 
analytisk och strukturell förmåga och erfarenhet. Det 
man kommer fram till ska täcka och kunna hantera de 
utmaningar som gruppen inledningsvis tagit fram.

Delar av mission och värderingar för Övertorneå 
kommun:

 ▪  Jag är vuxen och inser vikten av att vara en  
bra förebild.

 ▪  Jag måste skärpa mig för jag inser nu att det  
är jag själv som skapar min egen framtid.

 ▪  Jag värnar om och värderar det jag har.

Delar av mission och värderingar för Coompanion:
 ▪  Jag inspirerar till och hjälper igång kooperativa 

företag - som förverkligar idéer, skapar jobb, 
fler entreprenörer och som utvecklar det lokala 
näringslivet.

 ▪  Jag gör att fler blir delaktiga i arbets- och sam-
hällsliv – och minskar därmed utanförskapet. 

 ▪  Jag förnyar offentlig sektor och det övriga be-
fintliga näringslivet - genom att stödja brukare, 
personal och anhöriga att starta och driva verk-
samheter, tillsammans, i demokratisk form.

Starka varumärken vet vem de vill vara 
som person. Personlighet. Hur vill jag 
uppfattas som person?

Starka varumärken vet vad de slåss för. 
Mission. Vad står jag för? Vilken är min 
överenskommelse till mina kunder, min 
marknad och världen?

Starka varumärken vet vilka värderingar 
som driver dem. Värde. Vilket nyckelvärde 
driver missionen? Vad värderar jag? 
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Delar av mission och värderingar för Älvsbyns  
kommun:

 ▪  Jag lovar mig själv och omgivningen att förändra 
mig så att jag blir den person jag måste vara för 
att kunna bygga min framtid och inte tyna bort. 
Jag vet att jag bär de egenskaperna jag behöver 
inom mig.

 ▪  Jag tror inte bara på individens förmåga utan 
också på vad vi kan förmå och erbjuda varandra 
för att utvecklas.

Delar av mission och värderingar för Kalix centrum-
utveckling:

 ▪  Jag lovar att skärpa mig för att kunna bli en  
bra handels- och mötesplats för kalixbor och 
mina gäster. De som bor i Kalix och som vill 
shoppa, äta eller uppleva saker väljer mig i  
första hand. Gästerna ska gärna vilja komma 
tillbaka.

 ▪  Jag är stolt över de genuina egenskaperna jag  
har, men jag inser att jag inte kan förlita mig  
på att göra som jag alltid har gjort. Jag måste 
utveckla min nyfikenhet och öppna mig för  
omvärlden.

Inför möte nummer fyra med arbetsgruppen har 
processledarna analyserat hela materialet och silat 
det genom sin erfarenhet och kunskap, känslor och 
strömningar de fångat upp under mötena. Åter igen 
flödar gruppen igenom allt de åstadkommit, nu ren-
skrivet och tydligare formulerat i att-satser och jag-
citat. Formuleringar diskuteras och filas till ytterligare 
om det behövs.

Till sist presenterar processledarna den sista bilden. 
Formuleringen av positionen. Det är en kort och 
kärnfull formulering som åskådliggör en väg mot 
framgång. Ibland är det bara ett ord, ibland är det en 
mening. 

Erfarenheten i Attraktiv region är att formulering-
arna träffar mitt i prick. Processledarna måste ha 

förmågan att transformera gruppens samlade bidrag 
och hitta exakt rätt tonläge i positionen. Den talar  
till magen och känslorna och anger en inställning,  
en attityd som man som individ kan välja att inta  
eller inte inta. Här sätts saker på sin spets, särskilt om 
arbetsgruppen består av medarbetare i en och samma 
verksamhet, till exempel i ett projekt eller en förvalt-
ning. Kan jag ställa upp på den här inställningen eller 
kan jag inte det? Den position som verksamheten an-
tar ska levas och den kommer att påverka den dagliga 
verksamheten. 

När detta är klart går processledarna igenom hela 
materialet först enskilt med beställaren, som oftast 
är en chef, en kommunledning eller liknande. Även 
här presenteras positionen allra sist. Hela materialet 
reducerat till en kärnfull formulering. 

positionen
Positionen ska uppfylla kraven:

 ▪  Legitimitet: Visionen ska vara relevant för dem 
som berörs.

 ▪  Kommunicerbar: De som berörs måste förstå 
visionen.

 ▪  Styrande: Visionen ska sätta igång en rörelse i 
önskad riktning.

Positionen ska sedan färga av sig på verksamhetsidé, 
mål, strategier, taktik, kommunikation, aktiviteter 
mm. Den ska genomsyra handlingar och beslut.  
Den ska levas.

Eftersom positionen inte är, och inte ska upp - 
fattas som, en slogan hålls den ofta hemlig, eller 
kommuniceras åtminstone inte publikt. Inte heller  
i denna rapport kommer positionerna för de orga- 
nisationer som fått tjäna som exempel att anges.  
De ord som var och en har fått är bara deras.  
Hur de väljer att förankra och sprida dem är olika.  
I Övertorneå planerar man att presentera hela mate-
rialet, inklusive positionen för 50-100 inbjudna 
med borgare och representanter. Den stora gruppen 
kommer sedan att arbeta vidare med utmaningarna 
och påbörja en handlingsplan med positionen som 
raster över det hela.

Den slutliga genomgången planeras alltså tillsam-
mans med beställaren och kan iscensättas och skräd-
darsys så att den passar organisationen och bidrar till 
förankring och engagemang. 

Starka varumärken kan sammanfattas i en 
kort och kärnfull formulering som tjänar 
som en inspirerande ledstjärna. Position. 
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arbeta vidare med en handlingsplan
När positionen är förankrad arbetar beställaren vidare 
och gör en handlingsplan genom att prioritera och 
vikta de många utmaningarna som gruppen lyft fram.

Resultatet efter en genomförd positionering:
 ▪  Ökar möjligheter till samverkan och samhandling.
 ▪  Sätter in den egna verksamheten i ett samman-

hang.
 ▪  Förbättrar förmågan till kommunikation.
 ▪  Leder till konkret handlings- och kommunika-

tionsplan.

Vi har jobbat med många olika metoder men är impo-
nerad av snabbheten och djupet i resultatet med den 
här positioneringsmetoden. Imponerande att de här 
fem personerna hittade alla utmaningar och på det här 
snabba sättet.
 
Positioneringsmetoden överensstämmer mycket bra 
med resultaten av en enkät som gjorts tidigare.

Utmaningarna som framkommit i arbetsgruppen är 
oftast förvånansvärt allmängiltiga och när man kon-
staterat att de känns igen av en större församling blir 
de stommen i en åtgärdsplan.

Instruktionerna från Attraktiv region är:
 ▪  Sortera dem i kategorier (internt, finansiering, nä-

ringslivet, befolkning, ledarskap, rekrytering m fl).
 ▪  Identifiera och markera relevant målgrupp för 

varje utmaning.
 ▪  Kategorisera i ”viktigt/bråttom”-analys (värdera 

vad som är viktigt och mindre viktigt liksom vad 
som är mest angeläget och vad ni kan vänta med).

 ▪  Aktionplan. Gör en orsak-och-verkananalys 
(vilken/vilka har störst effekt/påverkar flest?) så 
att ni därefter kan göra en aktionplan (vilka är 
berörda, vilka kanaler ska ni använda och hur  
ska ni uppträda enligt manualen som samsyns-
modellen beskriver).

 ▪  Gör om utmaningarna till mål.

Position

Steg två och tre

7. Var (av vilken utmaning) 
    får jag (snabbast) ut mest?

1. Vilka utmaningar hör ihop?

6. Vilka utmaningar
    är mest bråttom?
    Vilka är viktigast?

2. Vilka intressenter
    ska bearbetas för
    att komma åt varje
    utmaning?

3. Vilka kanaler ska
    användas till de
    olika intressenterna?

4. Hur ska intressenterna
    bearbetas i kanalerna?

5. När ska de bearbetas?

VIKTIGT/BRÅTTOM

Viktigt Oviktigt

O
br
åt
to
m

B
rå
tt
om
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positioneringar utförda av attraktiv region
 ▪  Acusticum
 ▪  Aurorum
 ▪  Bodens kommun, näringslivsenhet
 ▪  Bodens skolor
 ▪  Bottenvikens skärgård (Skellefteå-Haparanda)
 ▪  Coompanion
 ▪  Entreprenörsgymnasiet
 ▪  Företagsamma kvinnor i Tornedalen (projekt)
 ▪  Innovationssluss Norr
 ▪  Kalix Centrumutveckling
 ▪  Kalix Destination
 ▪  Kalix kommunorganisation
 ▪  Kalix kommuns skolor
 ▪  Luleå Näringsliv AB
 ▪  Norrbottens läns landsting, extern  

kommunikation
 ▪  Norrbottens läns landsting, Regionala enheten 
 ▪  Norrbottens internationella grupp (länsstyrelsen, 

landstinget, handelskammaren m fl)
 ▪  North Sweden European Office
 ▪  Näringslivets Pris Luleå
 ▪  Pajala kommun
 ▪  Råne Älvdal utveckling AB- projekt Företag - 

ande- en förutsättning för landsbygdsutveckling
 ▪  Teknikens Hus
 ▪  Upplevelseindustrin i Piteå
 ▪  Älvsbyns kommun
 ▪  Överkalix kommun
 ▪  Övertorneå kommun
 ▪  Länsstyrelsens jämställdhetsdelegation har  

genomfört första delen av samsynsmetoden. 

Det var mycket intressant att få perspektiv utifrån 
på det vi gör. Det här blev verkligen grogrund för 
vårt fortsatta strategiarbete och jag tycker att vi 
kommunicerar mycket tydligare nu.

Det var inte helt roligt att bli medveten om alla de 
där utmaningarna. Men det stämde ju. De tydlig-
gjorde något som vi hade i luften.

De som var med i arbetsgruppen tyckte det roligt 
och var mycket aktiva. De hör av sig nu efteråt 
också och vill veta vad det blir av deras arbete.

Vi ägnade mer än en timme åt att diskutera ett 
enda ord. Det blev tydligt att inte alla egentligen 
ville jobba här.

Jag sitter i styrelsen för en verksamhet som gjorde 
positionering. Det blev klockrent. De har haft 
enormt stor nytta av det.

Jag vet inte om alla nu längre kommer ihåg just 
hur positionen var formulerad, men kunskapen 
från hela det material som gruppen tog fram är 
levande hos oss.

Vi lät en större, mixad grupp arbeta vidare med 
utmaningarna, gruppera och prioritera dem.

Samarbetet med Attraktiv region har varit en del 
av vårt varumärkesarbete. Dels den positionering 
vi gjorde och dels dialog för att harmoniera med 
Norrbottens varumärke.

Vi hade gärna fortsatt processen men nu tar ju 
projektet slut.
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Sammanfattning av  
attitydundersökningar

Norrbotten ska vara känt som en dynamisk region 
och präglas av en positiv självbild, det är målet. Att 
mäta attityder är svårt. De attitydundersökningar 
som genomfördes på beställning av Attraktiv region 
2007/2008 och därefter 2011 visar en trend åt rätt 
håll men det är naturligtvis svårt att säga vad det 
beror på.

Respondenterna har fått betygsätta Norrbotten på 
så kallade attraktionsfaktorer, aspekter av regionen 
som kan antas ha inverkan på upplevelsen av en god 
livskvalitet. Resultaten har för översiktens skull om-
vandlats till procenttal av det maximala poängantalet 
(medelvärde/maxvärde). 

För samtliga sju undersökta attraktionsfaktorer har 
en statistiskt säkerställd förbättring skett i den läns-
interna undersökningen från 2008 till 2011. 

I de externa undersökningarna finns statistiskt säker-
ställd förbättring avseende:

 ▪  I Norrbotten finns tillgång till bra högskole-
utbildning.

 ▪  Norrbotten har ett starkt näringsliv.
 ▪  I Norrbotten är människor öppna för förändring 

och utveckling.
 ▪  I Norrbotten lever män och kvinnor jämställt.

Attraktionsfaktor Externt 2007 Externt 2011 Internt 2008 Internt 2011

Norrbotten har ett rikt utbud  
av upplevelser för turister.

82% 82% 85% 88%

I Norrbotten finns tillgång till  
bra högskoleutbildning. 

70% 73% 70% 75%

Norrbotten har ett starkt  
näringsliv. 

64% 68% 71% 77%

I Norrbotten finns ett rikt utbud av 
musik, konst och teater. 

64% 65% 62% 66%

I Norrbotten är människor öppna för 
förändring och utveckling. 

63% 68% 62% 67%

I Norrbotten lever män och kvinnor 
jämställt. 

60% 65% 61% 65%

Det finns gott om arbetstillfällen  
i Norrbotten.

44% 44% 56% 63%

Resultaten från de tre undersökningarna (omvärldens bild 2007 och 2011, intern bild 2008 och 2011)

Procentsatsen är medelvärdet av hur man bedömer respek-
tive attraktionsfaktor på den fyrpoängiga skalan 1,2,3,4  
(från instämmer inte till instämmer) i förhållande till max-
värdet 4. Skulle alla respondenter instämma helt beträffande 
en attraktionsfaktor blir procenttalet 100 % alltså 4 av 4.  
Om procenttalet är 50 % är det medelvärdet 2 (2 av 4).
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Sammanfattning från  
utvärderaren
Av Christina Ehneström

Projektet har utvärderats vid två tillfällen. En halv-
tidsutvärdering genomfördes av FBA Holding under 
hösten 2008. Resultatet presenterades i februari 2009 
för projektets styrgrupp. En uppföljande utvärdering 
genomfördes under hösten 2011 av Ehneström 
Utvärdering AB. Nedan följer sammanfattningar av 
respektive utvärdering. 

halvtidsutvärdering (2008-2009)
Halvtidsutvärderingen som genomfördes under slutet 
av 2008 och början av 2009 skulle ligga till grund för 
beslut om eventuell fortsättning. Frågor som utvärde-
ringen skulle besvara var 

 ▪  Om projektet var på rätt väg 
 ▪  Vilka resultat projektet hade uppnått fram till 

tiden för utvärderingen

 ▪  Vilka förutsättningarna som fanns för att nå  
projektets mål  

 ▪  Hur projektet hade bidragit till att utveckla sam-
syn och samhandlingsförmågan mellan aktörerna 
i regionen

Underlaget för utvärdering var 18 intervjuer med 
nyckelaktörer i regionen samt skriftligt underlags-
material, webb mm. De personer som intervjuades 
valdes ut av FBA utifrån en bruttolista som projektet 
tillhandahållit. Resultatet från utvärderingen presente-
rades för styrgruppen i februari 2009. Den dokumen-
tation som finns tillgänglig är en ppt-presentation. 

Resultat
När det gäller frågan om hur relevant projektet 
uppfattas av respondenterna så tycks det som att 
det finns en stor uppslutning kring projektidén och 
en enighet om att arbetet med begreppet Attraktiv 
region och självbilden är avgörande för Norrbottens 
framtid. Finansiärer och deltagare har höga förvänt-
ningar på projektet och det finns en stor uppslutning 
kring arbetssätt och projektledning – det processuella, 
breda och inkluderande arbetssättet. Man uppskattar 
också att projektet erbjuder en gemensam plattform 
för aktörerna. 

Utvärderingen konstaterar vidare att projektidén 
inte är ny men att projektet kontrasteras positivt  
med tidigare satsningar, som hade mer resurser men 
var sämre förankrat. Dessutom bidrar projektet till  
att skapa samsyn i regionen och det är viktigt för 
regionen.  

En mätning om Norrbottningarnas egna attityder 
och om andras attityder om Norrbotten var ett  
material som respondenterna hänvisar till och där 
man poängterar att det finns stora likheter mel-
lan den egna självbilden och den externa bilden av 
Norrbotten. Undersökningarna ”Bilden av Norr-
botten” genomfördes av Geobrands som tillfrågat 
800 personer inom respektive utanför länet om deras 
uppfattning och inställning till Norrbotten utifrån 
olika perspektiv och attraktionsfaktorer. FBA liksom 
projektet hade dragit slutsatsen att genom att arbeta 
med den egna självbilden så kan man även påverka 
den externa bilden. 

När det gäller måluppfyllelsen menar FBA att den 
är svår att värdera. Projektet syftar till att åstadkom-
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ma förändringar över lång tid vilket kräver uthållighet 
i arbetet. Målen är komplexa och påverkas av en rad 
olika förhållanden och insatser – inte minst utanför 
projektet. Att arbeta genom andra innebär också att 
det är svårt att koppla resultat direkt till projektet 
och frågor om huruvida självbilden utvecklats på ett 
positivt sätt kräver upprepade mätningar. FBA frågar 
sig om resultaten är kända i en vidare målgrupp och i 
Norrbotten så att de kan bidra till en fortsatt utveck-
ling, dvs. skapa och underhålla positiva spiraler kring 
självbilden.

Enligt verksamhetsplanen och uppföljningar lyfts 
ett flertal aktiviteter fram för projektets olika stra-
tegier. FBA anser att målen för strategierna är svåra 
att följa upp eftersom de övergripande målen antin-
gen inte är mätbara alternativt allt för övergripande. 
FBA anser sig ha svårt att bedöma hur och i vilken 
utsträckning man når målgrupperna för de olika akti-
viteterna. Mängden strategier och aktiviteter gör det 
svårt att få en helhetsbild – är det mängden aktiviteter 
som avgör om man når målen för strategin eller är 
vissa aktiviteter viktigare än andra?

Projektets arbetssätt anses ha bidragit till ökad 
samhandling vilket i sin tur stärker nätverken. Pro- 
jektet kan agera som brygga mellan aktörer och  
skapa kontakter. Projektet anses vara både självklart 
och samtidigt svårt att förstå. Det är relativt osynligt 
och svåröverblickbart vilket är ett problem för vissa, 
eftersom det kan påverka genomslagskraft och kän-
nedom, medan detta ses som en följd av projektets 
strategi av andra. Styrgruppen anses vara viktig för  
att ge legitimitet, både vad gäller att prioritera och 
”ta hem resultaten”. Projektledningen anses kom-
petent, kommunikativ, kunnig, flexibel, prestigelös, 
men givet de mål och strategier som projektet satt 
upp utgör projektledningen en begränsad resurs  
eftersom den enbart består av två personer. Platt-
formstänkandet och det inkluderande arbetssättet 
anses vara ett resultat i sig och informatörsnätverket 
är en bra grund för fortsatt samverkan. Men man 
påpekar att detta inte har uppstått enbart på grund  
av Attraktiv region. Webbplatsen norrbotten.se anses 
ha ett bra innehåll men utvärderarna undrar hur  
den används. 

Genom att projektet genom det processuella, inklu-
derande och plattformsbyggande arbetssättet kopplar 
sina egna mål och strategier till regionala strategier 

och initiativ så passar det väl in i det regionala sam-
manhanget. Respondenterna anser att det är viktigt 
att någon/några centrala aktör(er) driver och arbetar 
med frågan om ”Vad står Norrbotten för?” både 
internt och externt. Norrbotten har ett splittrat regio-
nalt ledarskap – det saknas ansvarstagande för helhe-
ten och att man ”tar hem” projektet och resultaten 
i den egna organisationen.  Det finns inomregionala 
skillnader vad gäller självbilden – starka lokala identi-
teter i vissa fall och svagare i andra och projektet kan 
bidra till att stärka helheten. Och det är skillnader i 
kommuners och andra aktörers möjligheter att arbeta 
med den interna och externa bilden av kommunen/
länet. Företagen – globala såväl som SMF – är inte 
med i projektet. 

Slutsatser och reflektioner
FBA summerar utvärderingsresultaten genom att 
ställa tre frågor:

 ▪  Vad vill de regionala ägarna med projektet och 
hur vill man committa sig för att aktivt driva pro-
jektet och projektidén?

 ▪  Vad skall projektet fokusera för ökat genomslag 
och måluppfyllelse – och hur följa upp och mäta 
detta? Vad är strategiskt för att utveckla bilden av 
Norrbotten? Vad kan/ skall projektet påverka?

 ▪  Hur kan man säkra en fortsatt utveckling av ett 
inkluderande arbetssätt (samhandling och platt-
formstänk) och en utveckling kopplat till de 
övergripande målen för projektet?

utvärdering, hösten 2011
Efter halvtidsutvärderingen beslutade styrgruppen att 
projektet skulle fokusera sina insatser för ökat genom-
slag och måluppfyllelse. Dessutom beslutade man att 
fortsätta arbeta utifrån ”plattformstänket” och med 
ett inkluderande arbetssätt. Ehneström Utvärdering 
AB arbetade under hösten 2011 med att följa upp 
och utvärdera resultatet av Attraktiv regions fortsatta 
arbete i enlighet med utvärderingens rekommenda-
tioner och efterföljande beslut i styrgruppen.

Programlogik
För att skapa en analysram för utvärderingen  
konstruerades en programlogik som bygger på  
hur projektet fokuserade sitt arbete efter halvtids-
utvärderingen.
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Genomförande
Datainsamlingen för utvärderingen skedde utöver  
dokumentstudier även genom 14 intervjuer med 
nyckelaktörer i regionen vilka representerade mål-
gruppen ”ledare i länet” (politiker, offentlig sektor 
samt ”näringslivets vänner”, dvs. aktörer som arbetar 
med näringslivsutveckling.) De personer som inter-
vjuades var utsedda av projektledaren och hade god 
kännedom om projektet. Det är i det här samman-
hanget viktigt att påpeka att utvärderingen inte kan 
dra några generella slutsatser utan analysen speglar 
enbart dessa respondenters svar.  

Utvärderingen presenterades för styrgruppen i 
september 2011. Den dokumentation som finns 
tillgänglig är en ppt-presentation samt denna sam-
manfattning. 

Resultat
Samtliga respondenter känner till Attraktiv region 
men politikerna tycks inte vara så insatta i hela pro-
jektet utan har deltagit i en aktivitet som kopplar till 
positionering. Samtliga respondenter är mycket posi-
tiva till projektet eller till de delar av projektet där de 
deltagit. De kan sägas ha förstått vad platsmarknads-
föring är och den egna rollen. En majoritet av respon-
denterna påpekar att aktörerna och ledarna i regionen 
är splittrade och att de inte går åt samma håll. Detta är 
något som tas upp även i halvtidsutvärderingen. 

De intervjuade är definitivt engagerade i länets 
utveckling och flera av dem menar att även kolleger, 
medarbetare m.fl. har förändrat sina attityder, att de 
samhandlar mer och marknadsför sig (och Norrbot-
ten) på ett annat sätt. Några respondenter menar att de 

Utgångspunkten är att Norrbotten förknippas med at-
tityder och beteenden som missgynnar regionen. För 
att kunna bidra till regionens utveckling måste Norrbot-
ten vara känt som en dynamisk region och präglas av en 
positiv självbild (1) (en effekt av programmet). För att 
detta ska kunna uppnås måste det skapas en fungerande 
infrastruktur för varumärkesarbetet (2) och kunskapen 
om länets tillväxt och utveckling måste öka hos viktiga 
regionala och nationella aktörer (politiker, ledare och 
opinionsbildare) (3) (ett resultat av programmet) för att 

sedan spridas till alla Norrbottningar, inte minst de unga. 
På det sättet kommer det regionala företrädarskapet att 
utvecklas och människor känner till, förstår och använder 
varumärket Norrbotten (4), tillit och samverkan ökar 
såväl som tolerans och mångfald (5)(resultat på längre 
sikt). Detta betyder i sin tur att projektet Attraktiv region 
måste arbeta med bland annat mediebearbetning (6), odla 
relationer (7) och nätverk (8) (aktiviteter i projektet). För 
att kunna genomföra denna kompetensutveckling behövs 
resurser i form av pengar och kompetens (9) (se figur).

Kompetens, 
utrustning  
och pengar (9)

Mediebear-
betning (6)

Odla  
relationer (7)

Nätverk (8)

Norrbotten 
är känt som 
en dynamisk 
tillväxtregion 
och präglas 
av en positiv 
självbild (1)

En infrastruktur för 
varumärkesarbetet 
finns (2)

Kunskapen om länets 
tillväxt och utveck-
ling ökar hos viktiga 
aktörer (3)

Människor känner  
till, förstår och an-
vänder varumärket 
Norr botten (4)

tillit och samverkan 
ökar såväl som tole-
rans och mångfald (5)

POLItIKEr - Ska förstå vad 
platsmarknadsföring är, vilka 
som är aktörer, den egna rollen 
och hur allt hänger ihop (3)

NÄrINgSLIV - Ska förstå  
vad  platsmarknadsföring är, 
vilka som är aktörer, den  
egna rollen och hur allt  
hänger ihop. Ska engagera  
sig i länets utveckling (3)

OFFENtLIg SEKtOr - Ska 
förstå vad platsmarknadsföring 
är, vilka som är aktörer, den 
egna rollen och hur allt hänger 
ihop. Ska förstå samhandlings-
trappan och vikten av samsyn 
(utifrån sin position).  
Ska vara aktörer på scenen – 
inte statister (3)

RESURS AKTIVITETER RESUlTAT – MålgRUPP, KORT OcH låNg SIKT EFFEKTER



46 47

inte ändrat attityder mm men att de redan innan hade 
ett förhållningssätt som stämde överens med Attraktiv 
region och genom samarbetet med Attraktiv region 
har de blivit stärkta i sina tankar. Det finns responden-
ter som menar att de inte sett någon förändring och att 
det finns en gammal kultur med en ständig kamp mel-
lan kommuner, landsting och länsstyrelse. Näringslivs-
aktörerna påpekar också vikten av att ha ett nationellt 
och globalt perspektiv och man menar att Norrbotten 
har stora tillgångar och en för liten marknad.  

Det har etablerats flera nätverk mellan kommuner. 
Men det finns indikationer på att alla inte nåtts av 
budskapet, bland annat bland länets kommuner. De 
politiker som deltagit i intervjuerna tycks inte vara så 
engagerade i Attraktiv region utöver de aktiviteter de 
själva deltagit i och som har berört den egna kom-
munen. Några av politikerna anser att projektet bör 
kommuniceras mer till t.ex. kommunerna. Plattforms-
tänket anses fungera och nu återstår utmaningen att 
fortsätta fylla den med innehåll. 

Man anser att projektledningen är mycket kompe-
tent och att de två anställda kompletterar varandra väl 
vilket också påpekades i halvtidutvärderingen. Men 
målen är mycket högt satta i förhållande till resurser-
na (två personer). Samma sak gäller det gemensamma 
material som finns på norrbotten.se – det är bra men 
det måste uppdateras. 

Flera av respondenterna menar att Attraktiv region 
bidrar till att bygga upp ett förhållningssätt snarare 
än ett varumärke vilket undanröjer risken för pek-
pinnar och ger goda förutsättningar för en spännande 
utveckling framåt.

När det gäller frågan om framtiden så menar man 
att det tar tid att arbeta med denna fråga och att man 
måste ha tålamod. Flera respondenter menar att ak-
törerna inte alls är överens än och att de till och med 
uppfinner sina egna hjul. Några menar att det vara så 
att ett projekt som Attraktiv region inte har någon 
möjlighet att samla aktörerna medan andra menar 
att projektet skulle kunna stå för helhetsperspektivet 
kopplat till frågor om regional utveckling och se till 
att scenen/plattformen fungerar. 

slutsatser och reflektioner
Det går, som sagt, inte att dra några generella slutsat-
ser om projektet har uppnått sina mål för de priorite-
rade målgrupperna (se punkterna 3 i programlogiken) 

d.v.s. att kunskapen om länets tillväxt och utveckling 
har ökat. Men utvärderingsresultatet pekar på att 
målen är uppnådda i alla fall hos dem som intervjuats. 
Sannolikt påverkas de personer som projektet är i kon-
takt med men frågan är hur stor andel av målgruppen 
som projektet har nått och om det ens är möjligt att nå 
alla givet den begränsade resurs som projektet har.  

Samma sak gäller för övriga resultat. Respondentsva-
ren indikerar att en infrastruktur för varumärkesarbete 
på regional nivå är skapad (se punkt 2 i programlogi-
ken) och att de som intervjuats och deras närmsta kol-
leger har god kunskap om länets tillväxt och utveckling 
(punkt 3 i programlogiken). Samverkan tycks ha ökat 
(se punkt 5 i programlogiken) och man påpekar också 
vikten av samverkan. Däremot är det inte möjligt att ut-
tala sig om de andra målen bland annat därför att unga 
och allmänheten inte funnits med i datainsamlingen. 

Det finns indikationer på att andra insatser som 
också syftar till att marknadsföra Norrbotten arrang-
eras utan någon form av samordning. Om så är fallet 
– hur inverkar det på de övergripande målen? Behövs 
alla insatser som arrangeras av olika aktörer? Konkur-
rerar de eller kompletterar de varandra? Och varför 
utnyttjas inte den plattform som Attraktiv region 
skapat? Eller kan man säga att den används?

Respondenterna är eniga om att Attraktiv region 
gjort ett mycket bra jobb och man menar att en 
aktör som denna behövs även fortsättningsvis. Flera 
påpekar att Attraktiv region kan fungera som en aktör 
med helhetssyn och som kan representera alla aktö-
rer i regionen. Andra menar att det fortfarande finns 
mycket att göra ute i kommunerna och hos andra 
enskilda aktörer. 

Det är alltså inte enkelt att uttala sig om huruvida 
det övergripande målet är uppnått. Snarare att pro-
jektet bidragit till att några aktörer i regionen kom-
mit en liten, liten bit på väg och att allt fler börjar 
visa intresse. Detta i sin tur indikerar att en fortsatt 
satsning på Attraktiv region sannolikt skulle bidra 
till måluppfyllelse. Samtidigt är det förstås svårt att 
uttala sig om i vilken utsträckning som utfallet berott 
och kommer att bero på Attraktiv region. Precis som 
halvtidsutvärderingen påpekar är målen antingen allt 
för övergripande och/eller mycket svåra att mäta. Det 
hade behövts mål på olika nivåer och kontinuerlig 
uppföljning för att kunna veta mer säkert hur projek-
tet har bidragit till målen.
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Ekonomi
I startfasen var projektet nedbrutet i ett antal olika 
delstrategier med underliggande aktiviteter och där-
med kostnadsslag. Inför perioden 2009 – 2011 kon - 

 

soliderades projektet. Det fokuserades på tre delstrate-
gier vilket också förändrade redovisningen för perio-
den. Därav olikheterna i de två sammanställningarna.

Kostnadsslag 2007 Budget 2007 Utfall 2007 återstår 2007

Projektledning 1 470 000 -1 655 909 -185 909

Infrastruktur/Varumärke inkl utvärdering 250 000 -341 757 -91 757

Öka kunskapen 100 000 -55 101 44 899

Mediearbete/PR 275 000 -239 678 35 322

Kommunikativ plattform 655 000 -14 127 640 873

Odla relationer  150 000 0 150 000

lärande nätverk 130 000 0 130 000

Attitydarbete 50 000 0 50 000

Unga människor 120 000 0 120 000

Summa kostnader 3 200 000 -2 346 194 893 428 

Kostnadsslag 2008 Budget 2008 Utfall 2008 återstår 2008

Projektledning 1 470 000 -2 027 493 -557 493 

Infrastruktur/Varumärke inkl utvärdering 320 000 -222 511 97 489 

Öka kunskapen 100 000 -5 429 94 571 

Mediearbete/PR 225 000 -18 469 206 531 

Kommunikativ plattform 450 000 -65 000 385 000 

Odla relationer  150 000 -20 143 129 857 

lärande nätverk 160 000 -96 615 63 385 

Attitydarbete 50 000 -57 858 -7 858 

Unga människor 270 000 -40 495 229 506 

Summa kostnader 3 195 000 -2 554 013 640 987

Kostnadsslag totalt total budget 2007-2008 totala kostnader 2007-2008 resultat

Projektledning 2 940 000 -3 683 402 -743 402 

Infrastruktur/Varumärke inkl utvärdering 570 000 -564 269 5 731 

Öka kunskapen 200 000 -60 530 139 470 

Mediearbete/PR 500 000 -258 146 241 854 

Kommunikativ plattform 1 105 000 -79 127 1 025 873 

Odla relationer  300 000 -20 143 279 857 

lärande nätverk 290 000 -96 615 193 385 

Attitydarbete 100 000 -57 858 42 142 

Unga människor 390 000 -40 495 349 506 

Summa kostnader 6 395 000 -4 860 585 1 534 415 
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Kostnadsslag 2009 Budget 2009 Utfall 2009 återstår 2009

löner, lokaler, omk 1 800 000 -1 904 987 -104 987 

Basverksamhet 245 000 -276 228 -31 228 

ledare i länet 50 000 -46 874 3 126 

Nyckelpersoner 150 000 -52 738 97 262 

Unga 155 000 -65 367 89 633 

Summa kostnader 2 400 000 -2 346 194 53 806 

Kostnadsslag 2011 Budget 2011 Utfall 2011 återstår 2011

löner, lokaler, omk 1 800 000 -1 521 570 278 430 

Basverksamhet 300 000 -920 443 -620 443 

ledare i länet 50 000 -76 651 -26 651 

Nyckelpersoner 150 000 -128 862 21 139 

Unga 100 000 -58 527 41 473 

Summa kostnader 2 400 000 -2 706 051 -306 051 

Kostnadsslag 2010 Budget 2010 Utfall 2010 återstår 2010

löner, lokaler, omk 1 800 000 -1 747 841 52 159 

Basverksamhet 300 000 -301 688 -1 688 

ledare i länet 50 000 -4 039 45 961 

Nyckelpersoner 150 000 -85 185 64 815 

Unga 100 000 0 100 000 

Summa kostnader 2 400 000 -2 138 753 261 247 

Kostnadsslag 2009 total budget 2009-2011 totala kostnader 2009-2011 återstår 2009

löner, lokaler, omk 5 400 000 -5 174 398 225 602 

Basverksamhet 845 000 -1 498 359 -653 359 

ledare i länet 150 000 -127 564 22 437 

Nyckelpersoner 450 000 -266 785 183 216 

Unga 355 000 -123 894 231 106

Summa kostnader 7 200 000 -7 190 998 9 002
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Och sen då...?
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Projektgruppen Attraktiv regions 
rekommendation till nästa steg

1.  Bygg vidare på scenstrategin och ge någon ansvar 
för att skapa mötesplatser, vara energigivare och 
koordinator.

2.  Nyttja positioneringsmodellen för att skapa energi, 
samsyn, samverkan och samhandling, finansiering  
av gemensamma aktioner sker från fall till fall utifrån 
respektive verksamhet/organisation.

3.  Fortsatta attitydundersökningar - internt och externt 
Norrbotten.

4.  Ta till vara på de verktyg som skapats i projektet.

Bygg vidare på scenstrategin och ge någon  
ansvar för att skapa mötesplatser, vara energi-
givare och koordinator
Scenstrategin utgår ifrån att ingen äger platsen Norr-
botten- men att vi alla är med om att bygga bilden 

av Norrbotten. Allt som görs och sägs i och om länet 
skapar och påverkar bilden av länet. Detta synsätt – 
att vi alla är aktörer på en gemensam Norrbottenscen 
vare sig vi är medvetna om det eller inte – har under 
projektets gång fått gehör och stöd i länet.

Det behövs fortsättningsvis inte skapas någon ny 
organisation för Norrbottensfrämjandet.  Istället bör 
någon av länets aktörer inom sin redan befintliga 
verksamhet avdela kompetens för att fokusera och 
koordinera det egna - och det gemensamma – främ-
jandeuppdraget enligt den scenstrategi som projektet 
utvecklat.

Förslag: Norrbottens läns landsting åtar sig  
uppgiften.

resurs: En resurs motsvarande uppskattningsvis  
en heltid bör avsättas.
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nyttja positioneringsmodellen för att skapa energi, 
samsyn, samverkan och samhandling, finansiering 
av gemensamma aktioner sker från fall till fall 
utifrån respektive verksamhet/organisation
Ta bättre vara på den energi och de uppslag och 
idéer som genereras då engagerade representanter 
från olika verksamheter – från offentlighet, närings-
liv, projekt – möts för att diskutera utveckling och 
identifiera angelägna fokusfrågor - frågor där det 
många gånger finns ett starkt egenintresse då de i 
allra högsta grad rör den egna verksamheten och de 
egna drivkrafterna. 

Strategi och handlingsplan för en gemensam och 
prioriterad fokusfråga kan sedan formas med stöd av 
den positionerings- och samsynsmetod som utvecklats 
i projektet.

Fortsatta attitydundersökningar – internt och  
externt norrbotten
De attitydundersökningar som gjorts inom projek-
tet visar att den interna och externa (utanför länet) 
bilden av Norrbotten har utvecklats likartat posi-
tivt beträffande olika attraktionsfaktorer. En viktig 
avvikelse finns dock; utanför Norrbotten har man 
fortfarande en bild av länet som en region med hög 
arbetslöshet.  Trots all positiv medierapportering på 
riksplanet de senaste åren kring länet som dynamisk 
tillväxtregion hänger gamla uppfattningar kvar. Här 
finns en gemensam uppgift att ta tag i för alla aktörer 
i länet.

Förslag: Länet följer utvecklingen av bilden av Norr-
botten i och utanför länet genom att fortsätta med 
den undersökningsserie som påbörjats i projektet.  
Detta skulle kunna vara en uppgift för länsstyrelse. 

resurs: Kostnad cirka 150 000 kronor per omgång 
(ca treårsintervaller)

Förslag: Den positionsmetod som projektet ut-
vecklat för att öka förmågan till samverkan och 
samhandling ställs fortsättningsvis till regionens 
förfogande för att kunna avropas av olika aktörer i 
länet, i enlighet med de erfarenheter som projektet 
dragit och som redovisas i slutrapporten. 

resurs: Omfattning 0,5- 1,0 tjänst. resursen kopp-
las till den funktion som föreslås i punkt 1 ovan. 
Den finansieras gemensamt av Norrbottens läns 
landsting, Kommunförbundet Norrbotten och Läns-
styrelsen Norrbotten.

övrig resurs och kompetens hämtas ur de organisa-
tioner/verksamheter som är engagerade i före-
kommande fall. Detta löses inom befintliga ramar 
i respektive verksamhet eller efter nödvändiga 
omprioriteringar.
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ta till vara på de verktyg som skapats i projektet

www.norrbotten.se: 
Att administrera och utveckla sidan kräver upp- 
skattningsvis en resurs motsvarande 20-25 % av en 
heltid. Detta inkluderar arbetet med det digitalt 
nyhetsbrev, omvärldsbevakning, presentations- och 
informationsmaterial och inhämtande av statistik  
och branschfakta. 

Norrbottens möteskalender:

Informatörsnätverket:
I informatörsnätverket, som varit en kompetens-  
och utvecklingsplattform för kommunernas infor-
matörer, har deltagarna uttryckt starka önskemål om 
behovet att fortsätta sina terminsträffar runtom i 
kommunerna.

Norrbotten på Facebook: 
Norrbottens facebooksida ägs av en privatperson. 
Projektet Attraktiv Region har erlagt månatlig  
avgift för att få tillgång till denna tjänst på www.norr
botten.se. Kostnad cirka 2 000 kronor per månad.

Förslag: Norrbottens läns landsting tar över ansvaret 
för denna del av det gemensamma Norrbottens-
främjandet.

resurs: En resurs motsvarande uppskattningsvis  
20-25 procent av heltid bör avsättas.

Förslag: Det är upp till den organisation som tar  
över ansvaret för hemsidan att värdera kostnaden. 
Vår uppfattning är att det har skapat ett mervärde  
för www.norrbotten.se att Facebook har funnits  
med som en funktion och ett diskussionsforum på 
www.norrbotten.se.

Förslag: Detta nätverk kan fortsättningsvis  admi-
nistreras och sammankallas av Kommunförbundet 
Norrbotten.

resurs: En resurs motsvarande någon dag per må-
nad bör avsättas.

Förslag: I första hand att Kommunförbundet i 
Norrbotten tar över administration och utveck-
lingsansvar för Norrbottens gemensamma  
mötes- och planeringskalender. resursmässigt  
är detta inte något större åtagande men det  
hind rar inte att det måste avsättas en ansvarig 
person och ett par timmar om dagen för att lösa 
denna uppgift.

I andra hand föreslår vi att Norrbottens mötes-
kalender kopplas direkt till arbetet med www. 
norrbotten.se och därmed landar hos Norrbottens 
läns landsting. 

En tredje möjlighet, där vi vet att det finns ett 
intresse för att hantera Norrbottens mötes - 
kalender är att lägga den hos Norrbottens  
Handelskammare.

resurs: En resurs motsvarande uppskattningsvis 
en-ett par timmar per dag bör avsättas.
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Källförteckning
Samtliga underlag och dokument från Attraktiv  
region finns arkiverade digitalt hos Norrbottens  
läns landsting.

skriftliga källor
 ▪  Samtliga protokoll, styrdokument, presentationer, 

minnesanteckningar och andra projektdokument 
som genererats i Attraktiv region under projekt-
tiden.

 ▪  Slutrapport från informationsprojektet  
Norr botten

 ▪  Stockholmarna tycker om Norrbotten och  
norrbottningarna, enkätundersökning 1997,  
med uppföljning 2000

 ▪  Norrbottningarna tycker om sig själva, enkät-
undersökning 1997 med uppföljning 2000

 ▪  Norrbotten i riksmedia – seminariedokumenta-
tion 1999

 ▪  Medieanalys Norrbotten 2000
 ▪  Regionalt tillväxtprogram för Norrbotten  

www.tillvaxtinorrbotten.nu
 ▪  Norrbotten framåt 2015 
 ▪  Ung Framsyn. En idéskrift om attraktionskraft – 

utvecklingsinsatser och åtgärdsförslag.
 ▪  Ung kraft för tillväxt
 ▪  Kommunikationsplan, Attraktiv region. Berghs 

School of Communication Amanda Liljenäs, 
Catharina Otter, Hampus Wickström, Jeremy 
Phang, Johanna Lindstedt, Lise Dragland & 
Lovisa Moberg. 

Attitydundersökningar:
 ▪  Bilden av Norrbotten. 2007. Geobrands.
 ▪  Varumärket Norrbotten – lokala uppfattningar. 

2008. Geobrands.
 ▪  Varumärket Norrbotten – lokala uppfattningar 

2011. YouGov.
 ▪  Bilden av Norrbotten. Rapport från attitydunder-

sökning 2011. Tendensor.

samtal med
Eva Moe, Reglab
Lars Wallrup, AR
Eivor Bryngelsson, AR
Gunnar Plym Forshell, Länsstyrelsen i Norrbotten
Kurt-Åke Hammarstedt, Norrbottens läns landsting
Roine Karlsson, Coompanion
Pär Jonsson, Älvsbyns kommun
Lena Muskos, Övertorneå kommun
Doris Thornlund, Länsstyrelsen i Norrbotten
Christina Ehneström, utvärderare
Fredrik Karlsson, Vinter
Gunnar Bengtsson, Lnab
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Bilagor
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BILAgA 1: powerpointserie storytelling

Var går man gärna 
över gränsen? 

I Haparanda finns världens 
nordligaste IKEA. Personalen 
möter kunderna på sex språk. 
 
HaparandaTornio byggs ihop, 
rakt över landsgränsen, till ett 
gemensamt shoppingcenter. 
 
14 miljoner människor 
passerar varje år “världens 
fredligaste gräns” vid 
HaparandaTornio. 

©: Daryoush Tahmasebi. Norrbottens Museum. 

 
Norrbotten 
naturligtvis.  
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Vem levererar 
maten till 

Nobelfesten? 

Sveriges första ursprungsskyddade råvarar Kalixlöjrom – finns ständigt på 
Nobelmenyn. Men Norrbotten levererar även fjällröding, ripa och åkerbär till 
världens mest kända middag. 

  
Norrbottniska delikatesser är matsensationer: vild lax som fångats i Jokkfall 
eller håvad sik från Kukkolaforsen, renfilé med mandelpotatis, varma hjortron, 
sprött tunnbröd och doftande surströmming...  
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Norrbotten 
naturligtvis.  
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Var lockar öde vidder 
världsledande 
storföretag? 

©: Kent Norberg 

Arvidsjaur och 
Arjeplog är ett nav 
för test av bilar och 
bilkomponenter.  
Hit kommer världs-
ledande fabrikanter för 
att testa produkter i 
extremt klimat. 
Omsättningen är 800 
miljoner per år.  
 
Vidselbasen som 
sträcker sig mil efter 
mil över inlands-
kommunernas vidder 
ger stora möjligheter 
till tester inom flyget. 

 
Norrbotten 
naturligtvis.  
 

Bilaga 1: Powerpointserie storytelling
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Var gör man 
affärer av is, snö & 

kyla? 

Icehotel i Jukkasjärvi är 
en av Europas mest kända 
turistattraktioner, med 
besökare från hela 
världen. 

Varje år tillverkas en halv 
miljon is-glas för Whisky 
IN the rocks. 

Turismen i Norrbotten 
växer stadigt: idag arbetar 
ca 2 600 norrbottningar i 
besöksnäringen som 
omsätter tre miljarder 
kronor. 

©: Ben Nilsson 

 
Norrbotten 
naturligtvis.  
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Var är mörkret en 
tillgång? 

©
: 
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Mycket mörker på vintern.  
Ljust dygnet runt under 
sommaren, det gillar 
filmbranschen. 
Vampyrfilmen Frostbiten  
spelades in i ett vintermörkt  
Kalix och såldes till 45 länder.  

Filmpool Nord i Luleå är 
Sveriges näst största regionala 
filmcentrum. Sen starten -92 har 
de samproducerat ett 50-tal 
långfilmer och hundratals kort- 
och dokumentärfilmer. 

Kända filmer som spelats in i 
Norrbotten: Jagarna, Jag saknar 
dig, Between 2 fires, Bröderna 
Karlsson, Låt den rätte komma 
in, Solstorm, Så som i himmelen, 
Grabben i graven bredvid.  

 
Norrbotten 
naturligtvis.  
 

Bilaga 1: Powerpointserie storytelling
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Var är viljan så stor 
att man kan flytta 

en stad? 

För 100 år sedan byggdes mönsterstaden Kiruna.  
Nu ska det göras en gång till: staden ska flyttas. 
Marken ovanför gruvan spricker, 400 hus måste flyttas 
eller rivas. Även stadshuset - och kyrkan som valts till 
Sveriges vackraste byggnad. 
Målet den här gången: ett högteknologisk och ekologiskt 
framtidssamhälle – den nya mönsterstaden. 

©: LKAB 

 
Norrbotten 
naturligtvis.  
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Var finns en industri 
utan fabrik? 

Upplevelseindustrin växer i länet. 
Musik är förstås en viktig del och stilarna 
avlöser varandra under sommar-
festivalerna i midnattssolens ljus.  
 
Men att besöka ett industriföretag, 
hugga ned ett träd, köra skördare, se 
hur skinn garvas eller gå ombord på en 
isbrytare kan också ge minnen för livet. 

©: PDOL 

 
Norrbotten 
naturligtvis.  
 

Bilaga 1: Powerpointserie storytelling
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Var har man bästa 
utsikten? 

©
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Destination rymden. Inom 
några år lyfter Europas första 
rymdturister från Spaceport 
Sweden i Kiruna.  
250 biljetter är sålda.  
Priset? 1,5 miljoner kronor styck. 
 
Rymdforskarna i Kiruna tillhör 
pionjärerna. Redan på 1950-
talet började Institutet för 
rymdfysik sina undersökningar. 
 
Esrange skjuter upp raketer  
och ballonger åt internationella 
forskarlag för att undersöka 
norrsken, ozonlager och hur 
legeringar smälter samman i 
tyngdlöst tillstånd.  

 
Norrbotten 
naturligtvis.  
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Var hittar man 
ständigt nya 

naturresurser? 

Bioenergi. Ska den 
norrländska skogen än 
en gång visa sig vara 
Sveriges viktigaste 
tillgång? 
  
På Chemrec i Piteå 
pågår spännande 
forskning där skogsavfall 
och rester från massa-
fabrikerna blir till el och 
grönt bränsle för bussar, 
traktorer och lastbilar. 
 
I Boden kör personbilar 
på biogas framställd av 
hushållssopor och slam. 

©: Carl-Johan Eriksson. Sveaskog 

 
Norrbotten 
naturligtvis.  
 

Bilaga 1: Powerpointserie storytelling
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Var skapas den nya 
musiken? 

I Piteå finns NEO, professionell orkester för samtida 
musik.  
 
Norrbotten Big Band drar jazzälskare från hela 
världen till sina konserter. 
 
BD pop jobbar som bollplank för länets unga 
musikliv.  
 
Movits! gladrappar sig fram på sitt oefterhärmliga 
sätt. 
 
Lulegrabbarna i Machinae Supremacy, var bland 
de första som kombinerade dataspelsmusik med 
Kungliga Filharmonikerna i en världspremiär.  
 
I Norrbotten blandas den nya och gamla musiken. 
Katarina Fallholm räds varken Carmen eller 
Schlagerfestivalen. 

©: Anders Alm 

 
Norrbotten 
naturligtvis.  
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Var finns äventyret? 

Riksgränsen är många 
skidåkares dröm. Här testas 
gränser i de tuffaste pisterna,  
i helt orörd natur - och i mest 
snö i hela landet.  

Sommartid ger fjällvärlden  
en annan utmaning: bestiga 
Kebnekaise eller vandra i 
Europas sista vildmark, 
världsarvet Laponia,  
samernas land. 

©
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Norrbotten 
naturligtvis.  
 

Bilaga 1: Powerpointserie storytelling
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Var sitter 
gruvarbetarna i 

höghus? 

LKAB:s produktionscentral  
i Kiruna ligger i den stora 
huvudbyggnaden med milsvid 
utsikt mot Sveriges högsta fjäll, 
Kebnekaise.  

Operatören i kontrollrummet 
navigerar maskinerna nere i 
gruvorterna med hjälp av 
roterande laser och reflexer i 
ortväggen. Information går 
trådlöst till styrsystemen i 
kontrollrummets dator.  

©
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Norrbotten 
naturligtvis.  
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Var blomstrar 
kulturlivet? 

Kulturens Hus i Luleå lockade 
en miljon besökare under sitt 
första år - i en stad med 73 000 
invånare.  
 
Studio Acusticum i Piteå, ett 
konserthus, byggt i trä, med 
akustik i världsklass. 
Här byggs just nu en världsunik 
symfoniorgel som inte bara ska 
kunna spelas och avlyssnas på 
plats i Piteå utan organister ska 
också kunna sitta runt om i 
världen och spela – i realtid – 
medan ljudet flödar ut från 
orgeln i Piteå.  

©: Tomas Bergman 

 
Norrbotten 
naturligtvis.  
 

Bilaga 1: Powerpointserie storytelling
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Var gör man 
affärer av is, snö & 

kyla? 

IT-infrastrukturen i länet är 
en av Sveriges bästa. Det 
kraftfulla bredbandsnätet 
Lumiora knyter ihop alla 
länets kommuner. Projekt- 
och grupparbeten sker lika 
enkelt med bänkgrannen på 
Luleå tekniska universitet 
som med studenter och 
uppdragsgivare i Frankrike, 
Australien och Canada - i 
realtid - även vid mycket 
tunga överföringar.  
 
Nätet ger stora möjligheter 
till samverkan och 
utveckling av sjukvården, 
handeln och turismen. 
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Norrbotten 
naturligtvis.  
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Var kör man dobbat 
i sommarnatten? 

©
: 

A
n
d
er

s 
A
lm

 

 
Norrbotten 
naturligtvis.  
 

16 000 ungdomar knyter på sig 
fotbollskorna i Pite Summer 
games, en av landets största 
ungdomsturneringar. 750 lag 
från 15 länder deltar i  
matcherna som pågår till långt 
in på natten i midnattssolens 
sken.  

Bilaga 1: Powerpointserie storytelling
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I Norrbotten! 

©: Pantheon 
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BILAgA 2: powerpointserie fakta

Norrbotten 

Foto: Pär Domeij 

Fakta om Norrbotten 
2011 

Norrbotten 

Areal: 
En fjärdedel av Sveriges yta, 98.249 km2 

 
Folkmängd:  
C:a 250.000 invånare / 3 procent av Sveriges befolkning 
2,6 invånare per km2, de flesta bor i städer eller tätorter 
 

Språk:  
Tre nationella minoritetsspråk,  
finska, meänkieli och samiska 
 
Läge:  
Sveriges nordligaste punkt:  
Treriksröset, Kiruna, 69°1’ N och 20°6’ Ö 
 
Sveriges ostligaste punkt:  
Kataja, Haparanda, 65°7’ N och 24°2’ Ö 
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Norrbotten 

Rescue Silva Äpple 
Bäcknicka Gul parasollmossa Mossa 
Högnordisk höfjäril Praktsammetslöpare Insekt 
Tegelröd björksopp Stenmurkla Svamp 
Apatitjärnmalm Gabbro Sten 
Blåhake Sångsvan Fågel 
Röding Siklöja Fisk 
Fjällräv Lavskrika Djur 
Fjällsippa Åkerbär Blomma 
Lappland Norrbotten 

Landskapssymboler 

Norrbotten 

Ljusast  och mörkast! 

Solen ovan horisonten 
 
• Juni, midnattssol:  

Kiruna 24 timmar 
Luleå 22,5 timmar 
Lund 17,5 timmar 

 
• December, polarnatt:  

Kiruna 0 timmar 
Luleå 3 timmar 
Lund 7 timmar 
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Norrbotten 

Residensstad:  
Luleå 
 
Landshövding:  
Per-Ola Eriksson 
 
Landstinget: 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet  
och Miljöpartiet bildar allians 
 
Landstingsråd:  
Kent Ögren, s 
Britt Westerlund, s 
Agneta Granström, mp 
Monica Carlsson, v 

Politik 

Norrbotten 

bild 

•  Sveriges högsta fjäll, Kebnekaise, 2 104 meter. 
•  Sveriges djupaste sjö, Hornavan, 225 meter. 
•  Två orörda, mäktiga nationalälvar Torne och Kalix älvar. 
•  Världens enda bräckvattenskärgård 
•  90 procent av Sveriges nationalparkers yta ligger i Norrbotten,  

däribland världsarvet Laponia 

Störst, bäst och vackrast! 

Bilaga 2: Powerpointserie fakta
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Norrbotten 

• Fem flygplatser med dagliga turer till Stockholm 
• Tre Europavägar E4, E10, E45 
• Inlandsbanan och norra stambanan 
• Isfria hamnar 
• Höghastighetsnät täcker hela länet 

Lätt att ta sig hit 

Norrbotten 

Längsta landningsbanan 
• Kallax - Luleå är landets femte största flygplats mätt i antal passagerare, drygt 900 000 per år. 

• 15 dagliga turer till Stockholm. Restiden är en dryg timme. 
• Kallax Cargo, internationell fraktflygplats har Skandinaviens längsta landningsbana. 

• Flygplatserna i Arvidsjaur, Gällivare, Kiruna och Pajala har dagliga avgångar till Stockholm. 

• Haparandas flygplats med dagliga direktturer till Stockholm stavas Tornio/Kemi  
och ligger en kvarts bilfärd in på finska sidan om gränsen. 

1. 
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Norrbotten 

Fler mil på vintern 2. 

När isen lägger sig på hav, sjöar och älvar kan tunga  
transporter från timmerfällningar på öarna bli av.  
Eller kanske bara en tur för att se till skärgårdsstugan. 
 
•  Tre Europavägar korsar länet:  

– E4 Haparanda–Helsingborg  
– E45 Karesuando–Sicilien 
– E10 Luleå–Narvik 

Foto: Pär Domeij 

Norrbotten 

Framtidens järnväg 3. 
• Haparandabanan mellan Boden och Haparanda rustas för 2,8 miljarder.  Klar 2011 
• Hoppet står till att Norrbotniabanan sig längs kusten mellan Umeå–Luleå ska bli av 

– Godstransporterna blir effektivare eftersom varje lok kan dra 30–40 procent mer last.  
– Snabbare transporter eftersom dubbelspår ger färre möten och därmed minskad väntetid. 
– Restiderna för persontrafik halveras. 
– Kostnad 16–19 miljarder 

Bilaga 2: Powerpointserie fakta
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Norrbotten 

4. Hamnar 4. 

•  Luleå är landets ledande massgodshamn.  
 Isbrytarna Oden och Ymer, ser till att  
 hemmahamnen i Luleå, är isfri 

•  Tack vare dem skeppar Piteå massaved, flis och  
 sågtimmer året runt 

•  Djuphamnen i Karlsborgsverken, Kalix  
 används under den isfria årstiden 

Foto: Per Pettersson 

Norrbotten 

• Norrbotten har landets största och snabbaste regionala höghastighetsnät, Lumiora.  
• 98 procent av hushållen har tillgång till bredband. 

Uppkopplade dygnet runt 5. 
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Norrbotten 

Universitet  
och högskolan 
• Luleå tekniska universitet har 16 000 studenter. 
• 12 civilingenjörsutbildningar, bland annat 

rymdteknik,  teknisk design, arkitektur 
• Utbildningar inom teknik, ekonomi, 

samhällsvetenskap, lärare, vård,  
media, musik och teater 

• Flera campus: 
– Piteå – musik, medier 
– Skellefteå – träteknik, dataspel 
– Kiruna – rymd 

• Teknikens Hus – utsett till världens bästa 
Science Center Foto: Per Pettersson 

Norrbotten 

Forskning i världsklass 
• Forskningen vid Luleå tekniska universitet, LTU, omsätter en halv miljard kronor inom 69 olika 

ämnen 
• Forskning sker i nära samarbete med företag, till exempel Ericsson, Ford/Volvo och LKAB 
Fokusområden är Teknik och Samhällsvetenskap: 

LTU är världsledande bland annat inom distansöverbryggande teknik, gruvteknik, mineralogi, 
tribologi (smörjolojor) och kemisk teknologi. 

Foto: Per Pettersson 

Bilaga 2: Powerpointserie fakta
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Norrbotten 

Nära rymden 
De fascinerande slöjorna av norrsken som visar 

sig på himlen under mörka stjärnklara kvällar 
har skapat en stor forskningsverksamhet i 
Kiruna. 

• De första rymdturisterna lyfter snart från 
Kiruna. Virgin Galactic har sålt de 250 första 
biljetterna för en rymdfärd till tyngdlösheten 

• Raketbasen Esrange, Sveriges största civila 
rymdbas, skickar upp raketer, styr och tar 
emot data från satelliter 

• ESA i Salmijärvi  samlar data från världens 
mest avancerade miljösatellit.  

• Institutet för Rymdfysik forskar om 
atmosfären och ozonskiktet 

”Maxus” Foto: Magnus Borud 
Källa: SSC 

Norrbotten 

• Kiruna går i spänning. 400 hus ska  flyttas när LKAB spränger sig allt 
längre in under centrum. Flytten börjar 2012 och kulminerar 2030–2050. 
De stora frågorna just nu är om det går att flytta kyrkan, vald till Sveriges 
vackraste byggnad, och det unika stadshuset 

En hel stad ska flyttas 
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Norrbotten 

• LKAB förbereder nya huvudnivåer i Kiruna och Malmberget.  
• Boliden investerar 5 miljarder i koppargruvan i Aitik  
• I Pajala planerar Northland Resources brytning av nya 

järnmalmsfyndigheter i Kaunisvaara 

25 miljarder satsas på gruvor 

Foto: LKAB 

Norrbotten 

Järnvägen satsar  
på framtiden 

• Varje år fraktas 30 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter och rågods mellan LKAB:s 
gruvor i Malmberget och Kiruna, förädlingsanläggningarna i Malmfälten och hamnarna  
i Luleå och Narvik 

• Tolv fullastade malmtåg går alla dagar, året om, från Kiruna till Narvik. Tågen är en  
halv kilometer långa och har 52 vagnar med 80 ton last i varje vagn. Om det fraktats  
med bil istället skulle det krävas 1400 långtradare om dagen 

• Fyra 750-meterståg går dagligen mellan Malmberget och Luleå. Varje vagn tar 100 ton 
• Norge jobbar för att få dubbelspår mellan Narvik och Haparanda för att  minska 

störningsriskerna när transporterna från Kina och Ryssland ökar 
• SSAB, Luleå, skickar varje dag två tåg med stål till Borlänge 

Foto: LKAB 

Bilaga 2: Powerpointserie fakta
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Norrbotten 

• Vattenkraften i länet svarar för 10 procent av Sveriges totala elkraftsbehov. 
• Länet är självförsörjande på el och exporterar hälften av produktionen 
• Jokkmokk är Sveriges vattenkraftstätaste kommun 
• I Piteå forskar ETC om hur restprodukten svartlut ska bli grönt  

miljövänligt, sotfritt bränsle 
• Två gigantiska vindkraftsparker planeras för 45 miljarder kronor i Piteå 

Förnybar energi 

Norrbotten 

Den eftertraktade råvaran 
Norrbottens senvuxna träd får extremt starka fibrer som används till specialsågade 
trävaror, massa och papper. Skogsnäringen ger 4 000 jobb 
• Smurfit Kappa i Piteå tillverkar varje dag 240 mil, 6,5 meter bred kraftliner  

– en sträcka lika lång som från Piteå till Paris. För det krävs en timmerbil  
med råvara var nionde minut, dygnet runt. De har ~15% av Europamarknaden. 

• Billerud i Kalix tar vara på bark, grenar och toppar och är till 2/3 självförsörjande 
på el genom sin nya turbin 



82 83

Norrbotten 

Foto: Kent Norberg 

Tacka biltestarna för det!  
• Biltestverksamheten i Arvidsjaur och  

Arjeplog omsätter 700 miljoner och  
sysselsätter 2 000 personer varje vinter  

• Branschen växer med 15–25 procent/år.  
• Idag finns 16 privatägda testanläggningar  

i inlandskommunerna 
• I Älvsbyn testas flyg- och robotsystem. 
• Goda språkkunskaper hos lokalbefolkningen 

och fiberoptik för snabba kommunikationer i 
testområdena är framgångsfaktorerna 

Arvidsjaur  
krogtätare än  
London – per capita 

Bilaga 2: Powerpointserie fakta
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BILAgA 3: skärmdump från norrbotten.se
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BILAgA 4: attitydundersökning extern 2007. urval: sid 1 + 11-12.

Bilden av Norrbotten  
Rapport från imageundersöking, våren 2007  

 
Innehållsförteckning  
Allmänt  
Syfte  
Urval och metod  
Resultatredovisning  
Slutsatser  
• Bilagor Statistisk översikt Diagram  

För frågor angående rapportens innehåll, vänligen kontakta:  
Per Ekman, Geobrands / Axiro AB Tel: 0707 – 44 99 80  
E-post: per.ekman@geobrands.se Eivor Bryngelsson, Attraktiv Region Tel: 0920 – 
45 56 67  
E-post: eivor.bryngelson@norrbotten.se  
 

1. Allmänt  

Våren 2007 genomförde Geobrands två studier om bilden av Norrbotten, på 
uppdrag av Attraktiv Region. Den första studien, som presenterats i en tidigare 
rapport, var en serie telefonintervjuer med utvalda opinionsbildare över hela landet. 
Den andra studien, som presenteras i den här rapporten, syftar till att klargöra 
varumärket Norrbotten ur en mer kvantitativ synvinkel. Den har genomförts i form 
av kortare telefonintervjuer med ett obundet slumpmässigt urval av 800 svenskar.  

En ambition med undersökningarna är att understödja det gemensamma arbetet 
med att påverka bilden av Norrbotten, i positiv riktning. Intressenter till resultatet 
av undersökningarna torde vara såväl organisationen Attraktiv region, som andra 
aktörer i det Norrbottniska samhället.  
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5. Slutsatser  

Undersökningen Bilden av Norrbotten skulle klargöra attityder till och 
föreställningar om länet för att understödja fortsatt utveckling och kommunikation 
av Norrbotten som en attraktiv region. Några centrala slutsatser kan dras från 
undersökningen;  
a.  

Varumärket Norrbotten är starkt associerat med typiskt nordliga kännetecken 
som kölden, snön och fjällvärlden. Kända platser som associeras med 
Norrbotten är Luleå, Kiruna, Lappland och Piteå. Skog, renar och 
malm/gruvor är näringar som är starkt förknippade med Norrbotten hos den 
svenska befolkningen.  

b.  
Norrbottens storslagna natur utgör ett väsentligt inslag i länets 
attraktionskraft som boenderegion, enligt undersökningen. En viktig roll 
spelar också det förväntade lägre tempot och stillheten. Årstiderna och ljuset 
nämns som positiva inslag liksom möjligheterna till ett rikt friluftsliv.  

c.  
Flera gånger i undersökningen visas att den största skillnaden i attityd 
gentemot Norrbotten ligger mellan norr och söder. I söder finns en större 
tveksamhet till Norrbottens attraktionskraft och framtida befolkningsökning.  

d.  
Undersökningen visar på en tilltro till Norrbotten som en attraktiv och 
upplevelserik besöksregion. Detta gäller alla grupper av respondenter. En 
annan attraktionsfaktor som Norrbotten får ett högt betyg på är tillgången till 
bra högskolestudier.  

e.  
Om tre imagemässiga problemområden ska utses utifrån 
undersökningsresultatet är det öppenhet för förändring och utveckling, 
jämställdhet och utbudet av arbetstillfällen. Det sistnämnda (utbudet av 
arbetstillfällen) är enligt undersökningen den verkliga akilleshälen i 
Norrbottens attraktionskraft.  

f.  
I undersökningen fick respondenterna bedöma Smålands, Hallands och 
Norrbottens förmåga att attrahera nya invånare de närmaste tio åren. Hela 
74% tror att Halland kommer att lyckas bra inflyttningsmässigt och 64% tror 
detsamma om Småland. Endast 36% av respondenterna tror att Norrbotten 
kommer att lyckas bra eller mycket bra. Resultatet är problematiskt för 
varumärket Norrbotten ur befolkningssynpunkt.  
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g.  
En fortsatt dialog krävs om hur den positiva utveckling som Norrbotten 
upplever, ska ges bättre genomslag i den nationella bilden av länet. De 
traditionella värdena som naturen och årstiderna, är enligt undersökningen 
viktiga för Norrbottens attraktionskraft, men bilden grusas av bristande 
tilltro till länets tillväxt och utveckling.  

 

Bilaga 4: Attitydundersökning extern 2007. Urval: Sid 1 + 11-12.
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BILAgA 5: attitydundersökning intern 2008. urval: sid 3-5.

 

3 

 
 
 

1. Information om undersökningen 

Undersökningen är genomförd under perioden 12-23 september 2008 via Zapera Sveriges 
Internetpanel. Internetpanelen består av förrekryterade personer som vill delta i undersökningar 
från Zapera, en så kallad accesspanel. Urvalet har kompletterats med urval från en partner till 
Zapera, för att komma upp i önskvärt antal genomförda intervjuer. Undersökningen har 
genomförts på ett urval av invånare i Norrbotten, fördelat på följande regioner: 
 
1.Malmfälten  
Gällivare 
Kiruna 
 
2.Tornedalen   
Haparanda 
Övertorneå 
Överkalix 
Pajala 
 
3.Inlandet  
Arjeplog 
Jokkmokk 
Arvidsjaur 
 
4.Kusten  
Älvsbyn 
Piteå 
Luleå 
Boden 
Kalix 
Urvalet omfattar 708 personer i åldern 18-65 år. Sammansättningen framgår nedan: 

 
 

Följande nedbrytningar har analyserats i rapporten: 
Kön:    Kvinna / man 
Åldersgrupp:    18-35 / 36-65 år 
Region:    Malmfälten, Tornedalen, Inlandet, Kusten 
Utbildningsnivå: Med/utan högskoleutbildning 
 
Där signifikanta skillnader mellan grupperna förekommer kommenteras detta i rapporten.  
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4 

 
 
 

2. Slutsatser 
 
Allmänt 
Undersökningen Varumärket Norrbotten - lokala uppfattningar, har givit oss möjligheter att 
förstå hur Norrbotten, som livsmiljö och som platsvarumärke, uppfattas av den egna 
befolkningen. Skillnader i uppfattning har spårats beroende på kön, ålder, boenderegion 
(Malmfälten, Tornedalen, Inlandet, Kusten) samt utbildningsnivå. 
 
Vi har också genom undersökningen möjlighet att jämföra den lokala bilden av regionen med 
den externa; 2007 genomfördes undersökningen Bilden av Norrbotten, i vilken 800 svenskar 
utanför Norrbottens gränser fick ge sin bild av just Norrbotten. Några av frågorna i enkäterna 
har ställts på samma sätt, för att underlätta jämförelser. I slutsatserna nedan kommer resultaten 
i de två undersökningarna att relateras till varandra. 
 
Direkta associationer 
När det gäller de direkta associationerna till Norrbotten (vad kommer du att tänka på..?), 
framkommer det genom de två undersökningarna att associationsbilden kring begreppet  
Norrbotten är relativt likartad, internt och externt. Men en intressant, och kanske något väntad  
skillnad kan noteras; i omvärlden är man markant mer benägen att associera till kyla och snö än 
vad man är internt i Norrbotten. Observera att associationen till kyla/snö inte nödvändigtvis 
måste vara negativt laddad.  
 
Kvaliteter som boenderegion 
I den senare undersökningen, har respondenterna tillfrågats om Norrbottens kvaliteter som 
boenderegion (vad tycker du är det bästa med att bo i Norrbotten?), och frågan har också i den 
tidigare mätningen men då med formuleringen; vad tror du skulle vara det bästa... 
 
Återigen ser vi stor överensstämmelse mellan den interna och externa bilden, och det är naturen 
och lugnet/stillheten som står högst i kurs. Norrbottenborna nämner dock 
människorna/gemenskapen i väsentligt större utsträckning än vad de i omvärlden gör. 
 
Upplevda svagheter 
Norrbottenborna har fått besvara frågan om vad det sämsta är med att bo i Norrbotten. De 
stora avstånden dominerar svarsbilden tydligt. Det handlar både om avstånd i vardagen, 
avstånd inom Norrbotten och avståndet till viktiga platser i omvärlden. Kylan och den långa 
vintern kniper andraplatsen. 
 
Attraktionsfaktorer 
Precis som i 2007 års mätning av omvärldens bild av Norrbotten har nu norrbottenborna 
ombetts betygsätta Norrbotten utifrån viktiga så kallade attraktionsfaktorer. Resultaten har för 
översiktens skull omvandlats till procenttal av det maximala poängantalet 
(medelvärde/maxvärde).  
 
Nedan återges resultaten från de båda undersökningarna; 
 

Bilaga 4: Attitydundersökning intern 2008. Urval: Sid 3-5.
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5 

 
 
 
 

Attraktionsfaktor (påstående) Externt 2007 Internt 2008 
Norrbotten har ett rikt utbud av upplevelser för turister.  82% 85% 
I Norrbotten finns tillgång till bra högskoleutbildning.  70% 70% 
Norrbotten har ett starkt näringsliv.   64% 71% 
I Norrbotten finns ett rikt utbud av musik, konst och teater.   64% 62% 
I Norrbotten är människor öppna för förändring och utveckling.  63% 62% 
I Norrbotten lever män och kvinnor jämställt.   60% 61% 
Det finns gott om arbetstillfällen i Norrbotten.   44% 56% 

 
 
Det är två faktorer som uppvisar en skillnad mellan extern och intern bild: ett starkt näringsliv 
och gott om arbetstillfällen. Norrbottenborna är alltså signifikant mer positiva än omvärlden när 
det gäller näringsliv och arbetsmarknad i Norrbotten. Det är sannolikt att gamla föreställningar 
om stagnation i Norrbotten lever kvar längre i omvärldens medvetande än vad det gör lokalt i 
regionen. Det finns all anledning för Norrbottens varumärkesbyggare att diskutera denna 
skillnad i föreställning om regionens utveckling. 
 
Som framgår senare i rapporten, kan också skillnader i uppfattning beroende på geografi 
spåras. Respondenter i Malmfälten instämmer med högre grad än övriga att det finns gott om 
arbetstillfällen i Norrbotten. Också när det ett starkt näringsliv är man positivt inställd i 
Malmfälten och det är också respondenterna utmed kusten. Vi kan alltså se att tilltron till 
varumärket Norrbotten färgas av upplevelsen av respondentens närområde. Ytterligare ett 
exempel på det är kustrespondenternas uppfattning att Norrbotten har bra högskoleutbildning 
och ett rikt kulturutbud. 
 
Framtidstro 
Ett resultat av den här undersökningen som torde uppfattas som gynnsamt för varumärket 
Norrbottens intressenter är svarsbilden på frågan om Norrbottens förmåga attrahera nya 
invånare de närmaste tio åren. I enkäten ställdes också motsvarande fråga för Jämtland och 
Värmland. Respondenerna sätter högst tilltro till Norrbottens attraktionskraft i jämförelse med de 
två övriga.  
 
I 2007 års mätning av omvärldens bild av Norrbotten, uppmanades respondenterna att värdera 
Norrbottens, Hallands och Smålands förmåga att attrahera invånare närmaste tio åren. 
Resultatet för Norrbotten understeg markant det för Halland, som fick högst betyg, och även 
det för Småland.  
 
Trots att jämförelseregionerna i de två undersökningarna inte var desamma, indikerar resultaten 
att omvärlden inte har samma tilltro till Norrbottens framtida attraktionsförmåga, som 
Norrbottenborna själva har. 

 
 
 



90 91

BILAgA 6: attitydundersökning extern 2011. urval: sid 3-4.

 

  3 

 
1. Information om undersökningen 
 
Al lmänt 
Under 2007/2008 genomfördes två studier om bilden av Norrbotten; dels om Norrbottensbornas bild av den egna 
regionen, dels om övriga Sveriges bild av Norrbotten. Undersökningsresultaten har spelat en roll i det regionala 
arbetet med Norrbottens attraktivitet och utveckling. Den interna mätningen följdes upp under 2011 och en 
förbättring avseende attityder gentemot Norrbotten kunde konstateras. I synnerhet fanns en större tilltro till 
ekonomisk utveckling och till regionens arbetsmarknader. 
 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på den svenska befolkningen (utanför Norrbotten) har för bild av 
Norrbotten år 2011. Resultatet ska kunna jämföras med det från 2007. Undersökningen kan sägas vara en deskriptiv 
undersökning med ett starkt varumärkesfokus. En antal viktiga frågeställningar var vägledande för undersökningen; 

• Vad associeras varumärket Norrbotten med?  
• Vilka värden eller fördelar förknippas med ett boende i Norrbotten?  
• Hur står sig Norrbotten utifrån centrala attraktionsfaktorer?  
• Vilken tilltro finns till Norrbottens framtida utveckling? ! 

En ambition med undersökningarna är att understödja det gemensamma arbetet med att påverka bilden av 
Norrbotten i positiv riktning. Intressenter till resultatet av undersökningarna torde vara såväl organisationen Attraktiv 
region som andra aktörer i Norrbotten. 

Observera att Norrbotten i det här fallet avser länet och inte landskapet. Det måste dock påpekas att respondenterna 
kan ha associerat namnet med just landskapet (eller med norra Sverige i sin helhet), utan att vi i analysen kan avgöra 
detta. Det är inte ovanligt att geografiska begrepp avser äldre (eller andra) indelningar än dagens administrativa 
regioner. ! 
 
Urval och metod  
!Ett obundet slumpmässigt urval har gjorts bland svenska hushåll (2 300 st) med telefonabonnemang, utanför 
Norrbottens län. Den personen i hushållet (lägst 18 och högst 65) som fyllde år senast har fått möjligheten att delta i 
studien. Efter bortfall har 800 personer intervjuats i en cirka fyra minuter lång telefonintervju.  

Frågebatter i  
Fråga 1. Bor du norr om Gävle (ja/nej) 
Fråga 2. Vad kommer du att tänka på när jag säger Norrbotten? (öppen fråga) 
Fråga 3. Vad tror du är det bästa med att bo i Norrbotten? (öppen fråga) 
Fråga 4. Värdera följande påståenden på en skala från 1 – 4 där 1 står för ”stämmer inte” och 4 står för ”stämmer 
helt”. 
a.    Norrbotten har ett rikt utbud av upplevelser för turister.  
b.    Det finns gott om arbetstillfällen i Norrbotten.  
c.    I Norrbotten lever män och kvinnor jämställt.  
d.    Norrbotten har ett starkt näringsliv. 
e.    I Norrbotten finns tillgång till bra högskoleutbildning.  
f.    I Norrbotten finns ett rikt utbud av musik, konst och teater.  
g.    I Norrbotten är människor öppna för förändring och utveckling. 
 
Fråga 5 Hur tror du att följande regioner kommer lyckas att attrahera nya invånare de närmaste tio åren? Skalan är 
densamma som innan (1 = ”mycket dåligt” och 4 = ”mycket bra”). 
a. Småland  
b. Halland  
c. Norrbotten 
 
Fråga 6. Vilken är din högsta uppnådda utbildning? Fråga 7. Vad har du för ålder? Fråga 8. (Läses ej) Notera kön. 
(Högskola / ej högskola / vet ej). (18 – 35 / 36 – 65). 
(Kvinna / Man). 
 
Där signifikanta skillnader mellan grupperna och mellan mätningarna 2007 och 2011 förekommer kommenteras detta 
i rapporten.  
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2. Slutsatser !! 
 
Al lmänt !  
Föreställningar om regioner förändras i mycket långsam takt. Att vänta sig drastiska förändringar på fyra år, vore 
förstås ett misstag. Vi kan ändå genom den här undersökningen visa att bilden av Norrbotten faktiskt förändrats en 
aning – i positiv riktning. I stort sett handlar förändringen om synen på Norrbotten som en dynamisk region; 
högskolor, näringsliv, förändringsbenägenhet och jämställdhet. Det är på dessa punkter vi kan påvisa en statistisk 
säkerställd förbättring, om än liten.  
 
Direkta associat ioner !  
När det gäller direkta associationer (Vad kommer du att tänka på när jag säger Norrbotten?), så är svarsbilden i stort 
sett densamma mellan 2007 och 2011 års undersökningar. Naturorienterade associationer och begrepp dominerar. 
Listan toppas av kallt, snö, fjäll, skog, natur och avstånd. Årets uppstickare är gruvnäring som association. 
 
Kval i teter som boenderegion 
!När det gäller förväntningarna på Norrbotten som region att leva och bo i ser vi återigen stor överensstämmelse 
mellan 2007 och 2011; närheten till naturen, stillhet och avsaknad av stress, möjligheten till friluftsliv och en ren miljö. 
Det sistnämnda, en ren miljö, verkar vara något vanligare svar 2011 jämförs med 2007 
 
Attrakt ionsfaktorer !  
Respondenterna har fått betygsätta Norrbotten på viktiga så kallade attraktionsfaktorer – aspekter av regionen som 
kan antas ha inverkan på upplevelsen av en god livskvalitet. Norrbotten för högst betyg när det gäller upplevelser för 
turister.  
 
I år kan vi konstatera ett högre betyg på Norrbotten än 2007 på följande attraktionsfaktorer; 
 
- I Norrbotten finns tillgång till bra högskoleutbildning. 
- Norrbotten har ett starkt näringsliv.   
- I Norrbotten är människor öppna för förändring och utveckling. 
- I Norrbotten lever män och kvinnor jämställt.   
 
Liksom 2007 är den förväntade tillgången till arbetstillfällen den attraktionsfaktor som i jämförelse med övriga, står 
lägst i kurs. Dock har inte omvärldens betyg försämrats sedan 2007 på den punkten. 
 
Framtidstro !  
I undersökningen fick respondenterna uttala sig om vad de tror om Norrbottens förmåga att attrahera invånare det 
närmsta tio åren. De fick också värdera Halland och Småland ur samma perspektiv. Jämfört med 2007 är det nu 
färre som är negativt inställda till Norrbottens framtid, men andelen osäkra respondenter har ökat något. Detta ska 
förstås ses som ett glädjande resultat för Norrbotten, i ljuset av den tidigare undersökningen.  
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BILAgA 7: attitydundersökning intern 2011. urval: sid 3-4.

 

  

3 

 
 
1. Information om undersökningen 
 
Undersökningen är genomförd under perioden 22 augusti - 5 september 2011 via YouGov Sveriges Internetpanel. 
Internetpanelen består av förrekryterade personer som vill delta i undersökningar från youGov, en så kallad 
accesspanel. Urvalet har kompletterats med urval från en partner till YouGov, för att komma upp i önskvärt antal 
genomförda intervjuer. 
 
Undersökningen har genomförts på ett urval av konsumenter i Norrbotten, fördelat på följande regioner: 
 
1.Malmfälten  
Gällivare 
Kiruna 
 
2.Tornedalen   
Haparanda 
Övertorneå 
Överkalix 
Pajala 
 
3. In landet  
Arjeplog 
Jokkmokk 
Arvidsjaur 
 
4.Kusten  
Älvsbyn 
Piteå 
Luleå 
Boden 
Kalix 
 
Urvalet omfattar 642 personer i åldern 18-65 år. Sammansättningen framgår nedan: 
 

642 100%
Kön
Kvinna 322 50%
Man 320 50%

Ålder
18-35 år 130 20%
36-65 år 512 80%

Region
Malmfälten 214 33%
Tornedalen 95 15%
Inlandet 56 9%
Kusten 277 43%  
 
 
Följande nedbrytningar har analyserats i rapporten: 
 
Kön   Kvinna / man 
Åldersgrupp   18-35 / 36-65 år 
Region   Malmfälten, Tornedalen, Inlandet, Kusten 
Utbildningsnivå   Med/utan högskoleutbildning 
 
Där signifikanta skillnader mellan grupperna och mellan mätningarna 2008 och 2011 förekommer kommenteras detta 
i rapporten.  
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2. Slutsatser !! 
 
Al lmänt !  
Undersökningen Varumärket Norrbotten - lokala uppfattningar, har givit oss möjligheter att förstå hur Norrbotten 
uppfattas av den egna befolkningen. Skillnader i uppfattning har spårats beroende på kön, ålder, utbildningsnivå 
samt boenderegion (Malmfälten, Tornedalen, Inlandet, Kusten). !! Vi har också genom undersökningen möjlighet att 
jämföra undersökningsresultatet med 2008 års undersökning som genomfördes med exakt samma metod och 
frågebatteri. 
 
2007 genomfördes undersökningen Bilden av Norrbotten, i vilken 800 svenskar utanför Norrbottens gränser fick ge 
sin bild av Norrbotten. Under stycket Attraktionsfaktorer nedan nedan gör vi vissa jämförelser med resultatet av den. 
2008 gjordes jämförelser mellan extern och intern bild mer i detalj. 
 
Direkta associat ioner !  
När det gäller direkta associationer (Vad kommer du att tänka på när du hör Norrbotten?), så är svarsbilden i stort 
sett densamma mellan 2008 och 2011 års undersökningar. Naturorienterade associationer och begrepp dominerar. 
Det är rimligt att anta att förändringar i associationer till en region som Norrbotten är bestående över tiden och små 
variationer är att vänta även fortsättningsvis. 
 
Kval i teter som boenderegion 
!Återigen ser vi stor överensstämmelse mellan 2008 och 2011 samt med den interna och externa bilden (2007). Man 
värdesätter i första hand naturen, lugnet och avsaknaden av stress. Många nämner människorna, ljuset, utrymmet, 
friheten och möjligheterna till jakt, fiske och sport. Det är tydligt att det här är viktiga ingredienser i Norrbottens 
attraktionskraft. 
 
Upplevda svagheter 
2011 års mätning understryker att de är de stora avstånden som grumlar bilden av Norrbottens. Det handlar både 
om avstånd i vardagen, avstånd inom Norrbotten och avståndet till viktiga platser i omvärlden. Kylan och den långa 
vintern kniper andraplatsen. 
 
Attrakt ionsfaktorer !  
Respondenterna har fått betygsätta Norrbotten på viktiga så kallade attraktionsfaktorer – aspekter av regionen som 
kan antas ha inverkan på upplevelsen av en god livskvalitet. Resultaten har för översiktens skull omvandlats till 
procenttal av det maximala poängantalet (medelvärde/maxvärde). !!Nedan återges resultaten från de tre 
undersökningarna (omvärldens bild 2007, intern bild 2008 och intern bild 2011); !! 
 
 

Attraktionsfaktor (påstående) Externt 2007 Internt 2008 Internt 2011 

Norrbotten har ett rikt utbud av upplevelser för turister.  82% 85% 88% 

I Norrbotten finns tillgång till bra högskoleutbildning.  70% 70% 75% 

Norrbotten har ett starkt näringsliv.   64% 71% 77% 

I Norrbotten finns ett rikt utbud av musik, konst och teater.   64% 62% 66% 

I Norrbotten är människor öppna för förändring och utveckling.  63% 62% 67% 

I Norrbotten lever män och kvinnor jämställt.   60% 61% 65% 

Det finns gott om arbetstillfällen i Norrbotten.   44% 56% 63% 

 
!För samtliga sju undersökta attraktionsfaktorer har en statistiskt säkerställd förbättring skett sedan 2008, vilket 
förstås ska ses som glädjande. Orsaken till norrbottenbornas mer positiva föreställning om sin egen region, är dock 
inte fastställd i den här undersökningen.  
 
Det framgår i undersökningsresultatet att boende i Malmfälten är särskilt mer positiva till Norrbotten nu jämfört med 
2008. Inte minst gäller detta synen på  arbetsmarknad och näringsliv.  
 
Framtidstro !  
I undersökningen har respondenterna fått ta ställning angående Norrbottens förmåga attrahera nya invånare de 
närmaste tio åren. Motsvarande fråga för Jämtland och Värmland. På samma sätt som i tidigare undersökningen 
sätter norrbottenborna högst tillit till Norrbottens tillväxttakt i jämförelse med de två övriga regionerna. Norrbotten får 
högre framtidsprognos än 2008 medan de Jämtland och Värmland ligger kvar på samma nivå. Återigen är det 
boende i Malmfälten som är mest positivt inställda till Norrbotten. 
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Att skapa mätbarhet i utvecklingsprojekt 
När man hör ordet ”projekt” är det lätt att tankarna går till ett bygge av något slag - ett 

bostadsområde, en väg eller en bro. Ett sådant projekt är ett s.k. ”hårt” projekt. Det mesta är 

klart på förhand. Man vet hur bron ska se ut i färdigt skick, man vet vilket material bron ska 

byggas av och man vet vilken kompetens som behövs för att bygga bron. Och det är lätt att 

följa upp hur det går och att korrigera det som inte stämmer med ritningen. 

Ett projekt som Attraktiv Region kan beskrivas som ett utvecklingsprojekt och tillhöra 

kategorin ”mjuka” projekt.  I sådana projekt är det inte lika enkelt att beskriva hur 

slutprodukten ska se ut. Det handlar mer om hur slutprodukten fungerar. Hur man ska göra för 

att nå till målet är det oftast ingen som vet från början, och det kan finnas många olika vägar 

dit. Det kan också vara svårt att avgöra vilken kompetens de som arbetar i projektet bör ha för 

att på ”bästa” sätt nå målet. 

I ”mjuka” projekt finns risk att målen blir otydliga och att man låter bli att följa upp eftersom 

projektet ständigt befinner sig i utveckling. Men även utvecklingsprojekt går att utvärdera 

givet att man formulerar tydliga och mätbara mål och tar fram indikatorer som kan följas upp 

och att man ser på resultatuppföljningen mer som vägledande för lärande och utveckling än 

som dikterande.  

För att undvika att projektet inte alls kan uppvisa resultat är det viktigt att redan från början 

utarbeta uppföljningsbara mål på både aktivitets-, resultat- och effektnivå och därefter 

kontinuerligt mäta utfallen på de olika nivåerna. Frågor som blir aktuella att ställa i dessa fall 

är; Hur många? Hur mycket? När? etc. Ett bra verktyg för att göra detta är att konstruera en 

s.k. programlogik. Mer om programlogik nedan.  

Men om man enbart fokuserar på att följa upp resultat och effekter finns det risk att man 

hamnar fel. Därför bör man också inrikta sig på själva processen. Då används en annan typ av 

frågor; Vad ska man uträtta? Hur går det? Varför blev det som det blev? Hur går vi vidare? 

Man bör alltså dels, kontrollera att inriktningen mot målet verkar stämma, dels studera 

processen och efter reflektion och analys av det som borde ha hänt och det som verkligen 

hände, lära av detta och förändra sitt arbete i projektet. 
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Om programlogik 
Programlogik är en metod som ligger till grund för uppföljning och utvärdering men den kan 

också användas för att skapa gemensam förståelse för vilka resultat och effekter en 

verksamhet (ordinarie såväl som projekt) ska åstadkomma och hur vägen dit ser ut.  En 

programlogik tydliggör verksamhetens påverkan i förhållande till dess omgivning. Med en 

programlogik som grund kan man sedan kontinuerligt följa upp verksamheten och göra 

förändringar och förbättringar vartefter man ser att det behövs. En programlogik beskriver 

alltså ett tänkt samband mellan å ena sidan aktiviteter i en verksamhet och å andra sidan 

resultat och effekter. Logiken klargör orsakskedjan mellan åtgärderna och den förändring som 

en verksamhet ska åstadkomma. 

En styrka är att programlogiken bidrar till att fokusera på långsiktiga mål, snarare än de 

kortsikta utfallen av olika aktiviteter. En vanlig fallgrop, särskilt i utvecklingsprojekt, är att 

koncentrera sig på att mäta utfallen av aktiviteterna av typen: Hur många möten har 

genomförts? Hur många deltagare var med? Denna form av uppföljning har inga 

förutsättningar att ensamt bidra till utveckling eller ge indikationer på om man är på väg att 

uppnå målen.  

Det är inte bara innehållet som är viktigt i en programlogik. Själva processen och samverkan 

mellan utvärderare och deltagare kan skapa en gemensam förståelse för och en 

överenskommelse om vilka effekter som man vill åstadkomma och hur vägen dit ser ut. Detta 

kräver en ordentlig genomgång där alla intressenter deltar och enas kring vilken förändring 

man vill att insatsen ska bidra till och vilka långsiktiga effekter som ska uppnås. Andra 

viktiga frågor att besvara är för vilka målgrupper förändringen ska ske och vilka resultat man 

vill uppnå för dessa målgrupper.  Utifrån detta – och de resurser som finns för insatsen – kan 

man sedan formulera vilka aktiviteter man vill genomföra, för att uppnå målen.  

Genom att arbeta sig stegvis baklänges från de långsiktiga effekterna till de resurser som 

krävs för att kunna genomföra planerade aktiviteter kan tankeluckor och bristande logik 

identifieras.  Det är viktigt är att alltid ställa sig frågorna: Kommer vi att genomföra rätt 

aktiviteter för att nå målen? Når vi rätt målgrupper? Vilka teorier eller erfarenheter ligger till 

grund för vår tänkta logik?   

Genom en programlogik kan man på ett tidigt stadium se om verksamheten är möjlig att 

utvärdera. Man kan också utarbeta mål och bestämma vilka indikatorer som är viktiga att följa 

under genomförandet och på det sättet kunna göra en bedömning av om utvecklingen går åt 
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rätt håll.  Men uppföljningen av aktiviteter och de direkta resultaten säger ingenting om 

kvaliteten på projektet. Det är därför viktigt att titta på hur processerna ser ut och om de är de 

rätta och utförs på rätt sätt för att uppnå målen.  

Programlogik för Attraktiv Region - ett förslag 
Låt oss ta projektet Attraktiv Region och Norrbotten som exempel. Den här gången för att se 

hur målsättningen med projektet Attraktiv Region kan illustreras genom en mycket förenklad 

programlogik. Utgångspunkten är att Norrbotten förknippas med attityder och beteenden som 

missgynnar regionen. För att kunna bidra till regionens utveckling måste Norrbotten vara känt 

som en dynamisk region och präglas av en positiv självbild (1)(en effekt av programmet). För 

att detta ska kunna uppnås måste det skapas en fungerande infrastruktur för varumärkesarbetet 

(2) och kunskapen om länets tillväxt och utveckling måste öka hos viktiga regionala och 

nationella aktörer (politiker, ledare och opinionsbildare) (3) (ett resultat av programmet) för 

att sedan spridas till alla Norrbottningar, inte minst de unga. På det sättet kommer det 

regionala företrädarskapet att utvecklas och människor känner till, förstår och använder 

varumärket Norrbotten (4), tillit och samverkan ökar såväl som tolerans och mångfald 

(5)(resultat på längre sikt). Detta betyder i sin tur att projektet Attraktiv Region måste arbeta 

med bland annat mediebearbetning (6), odla relationer (7) och nätverk (8)(aktiviteter i 

projektet). För att kunna genomföra denna kompetensutveckling behövs resurser i form av 

pengar och kompetens (9) (se figur). 
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Hur kan man utvärdera ett projekt som Attraktiv region? 

Utvecklingsprojekt vinner på att följas upp löpande. På det sättet kan projektets utförare och 

ägare snabbt se vad som fungerar och vad som skulle behöva förändras och förbättras och 

därmed styra om aktiviteter som inte tycks leda till önskvärda resultat. Men det är viktigt att 

påpeka att en utvärdering inte per automatik leder till lärande. För att främja detta krävs att 

man medvetet utformar och genomför utvärderingen som en lärandeaktivitet, och som en del 

av en strategi för lärande i den verksamhet som utvärderas (Svensson m.fl., 2009). 

Parallellt med att projektets aktiviteter och resultaten av dessa följs upp finns anledning att 

också granska processerna såsom projektgruppens arbete, styrningen av projektet och hur 

kommunikationen fungerar mellan olika nivåer.  På det sättet kan man bedöma om projektets 

olika processer håller tillräckligt hög kvalitet för att bidra till måluppfyllelse. Detta kommer 

att fungera som ett stöd för lärande inom projektet och bedöma projektets förutsättning för att 

resultat ska leva vidare och ge långsiktiga effekter efter projektet.   

För att utvärderingen ska bidra till en utveckling av den verksamhet som utvärderas är det 

viktigt att planera och genomföra utvärderingen i samverkan med olika intressenter. Ofta 

handlar det om personer (t ex projektägare, styrgrupp och projektledning) som kan använda 

sig av utvärderingsresultaten för att förbättra och utveckla verksamheten. För att skapa ett 

ömsesidigt lärande mellan verksamhetens intressenter och utvärderarna är det bra att varva 

aktiviteter för insamling och analys av data med gemensamma analysseminarier med fokus på 

återkoppling och tolkning av resultat samt diskussion av åtgärder.  
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