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Skellefteå växer just nu så det knakar och vi vill inget hellre än att även du ska flytta hit! Här finns allt du kan önska dig och mer därtill. 
En blomstrande arbetsmarknad, fantastiska livsmiljöer, ett rikt kulturliv, en storslagen natur, schyssta restauranger ... Ja, du fattar, 
listan kan göras hur lång som helst. Och allt på cykelavstånd. Här får du kort och gott ett bra liv. 

Hade du redan varit här, skulle du just nu kunna sitta på en anställningsintervju för ett drömjobb, haft biljetter till The Wannadies 
återkomst på Sara Kulturhus, genomfört ditt alldeles egna topptursäventyr på Vithatten, ätit middag vid älven eller kanske bara 
strosat omkring och njutit av att du hittat din plats på jorden. Vad väntar du på? Välkommen hem!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGION VÄSTERBOTTEN

VAD ÄR DET SOM HÄNDER i norra Sverige är frågan 
på mångas läppar just nu. En viktig fråga och en stor 
fråga, men framför allt en fråga med många svar.

Nyckeln är den gröna, industriella revolution som 
nu sker i norr. Satsningar inom förnybar energi, bat-
teritillverkning och fossilfritt stål. Vi pratar om stor-
skaliga framtidsetableringar kring klimat och hållbar-
het, nya innovationer, ny teknik och ny kompetens. 
De kommer att få bestående påverkan på hela det 
svenska samhället, ja även i Europa och globalt.

Det handlar om historiska investeringar, på bara 
några år, som skapar nya förutsättningar, och 
därmed nya möjligheter – en ny chans att bygga 
ett samhälle som verkligen är hållbart, som lever av 
planeten, inte på dess bekostnad.

Den stora omställningen berör alla delar av vårt 
samhälle och utgår från ett nytt sätt att leva, verka, 
producera, planera, konsumera och kommunicera. 
Vårt välfärdssamhälle gör ett omtag – och därför är 
många involverade. Och det krävs. 

Omställningen är ett tillsammans-arbete och alla 
delar av samhället behöver vara med för att förvalta 
de nya möjligheterna på bästa sätt. Den finansieras 
av den nya industrialiseringen, den drivs av grön 
energi och digitalisering, den genomförs av oss 
människor, i samverkan, och den skapar unika möj-
ligheter för oss att återuppfinna oss själva.

Aldrig har vi haft den kunskap vi har idag, aldrig 
tidigare har vi haft de erfarenheter vi har nu och 
aldrig någonsin har vi haft så spetsig teknik till vår 
hjälp.

Men vi är bara i början. Det mesta av jobbet åter-
står. Och det är ett omfattande arbete, där mycket 
måste ske, omgående och samtidigt.

Näringslivet och innovationer måste vara en viktig 
och prioriterad del. Mer kreativ samverkan mellan 
akademin och forskning och utveckling, publikt och 
privat.

Samtidigt måste välfärdssamhället hänga med, 
med bostäder, kultur, dagisplatser, vård och om-
sorg.

Sverige i stort, staten, måste också inse häv-
stångseffekten för hela landet. Det omedelbara be-
hovet stavas investeringar i infrastruktur. Nu handlar 
det om att få staten att förstå att det är bråttom. 
Riktigt bråttom. Om investeringar i infrastruktur 
släpar efter riskeras den stora omställningen och de 
positiva effekter den får för hela Sverige, ja för hela 
Europa och globalt.

Vi behöver ett ständigt inflöde av individer och 

idéer, av nya samarbeten och partners. Det är en 
grundförutsättning för utveckling och därför en 
hjärtefråga för oss i norra Sverige.

I det här arbetet vill Region Västerbotten vara 
medveten, aktiv och flexibel. Kunna tänka om och 
korrigera riktningen, för att välja rätt väg.

I den stora omställningen vill vi skapa en levande 
plats som erbjuder en livsstil som bevarar det som 
fungerar och ersätter det ohållbara

Här har norra Sverige en unik utgångspunkt: Den 
är världens mest jämställda region, den har den 
högsta uppmätta tilliten i världen och ligger i topp 
av EU:s ”social progress index” – unionens försök att 
mäta livskvalitet.

Men, för att få effekt av all den här potentialen 
behöver vi bli fler, involvera och engagera ännu fler 
människor.

Bara vi tillsammans kan skapa det samhälle vi 
vill ha i framtiden – och en tillvaro på vägen dit. Ett 
samhälle där vi alla trivs och mår bra. Det inklude-
rar naturligtvis även näringslivet, alla de företag 
och industrier vi nu behöver för att klara den gröna 
omställningen.

Men då kan vi också förändra världen. 
Ganska snabbt dessutom.

RICKARD CARSTEDT (S)
Regionråd och ordförande för regionala  
utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

Nyckeln är 
den gröna, 
industriella 
revolution 
som nu sker 
i norr.

En övergång till en cirkulär ekonomi är nöd-
vändig om vi ska lyckas med de globala miljö- 

och klimatmålen. Kretskort från datorer är 
ett viktigt återvinningsmaterial för Boliden 
Rönnskär i Skellefteå. Foto: Ann Lundholm
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Nu händer något  
helt extraordinärt
– Det handlar om Sveriges 
framtid. 
   Det säger Peter Larsson 
som nu under mer än ett 
år varit regeringens sam-
ordnare för den pågående 
samhällsomvandlingen i 
Norrbotten och Västerbot-
ten till följd av de jättelika 
industrisatsningarna.
Text: Per-Åke Hultberg
Bild: Pernilla Pettersson/Sveriges Ingenjörer

UPPGIFTEN ÄR PRIMÄRT att få  
alla inblandade aktörer att dra åt 
samma håll för att maximalt ta vara 
på de möjligheter som investering-

arna innebär för norra Sverige. 
– Jag har under året haft över 900 digitala 

möten och sedan i somras även ett stort antal 
besök. Bland annat på ett par gymnasieskolor 
där jag möttes av en enorm framtidstro. 

Detsamma gäller alla de samtal och möten 
Peter har med alla berörda aktörer, olika konstel-
lationer där representanter från näringslivet, 
kommuner, regioner, statliga myndigheter och 
akademi deltar. 

–  Visst gnisslar det ibland, men i grunden 
finns en stark vilja att ge varandra draghjälp.  
Jag ser överallt en oerhörd aktivitet och framåt-
anda, där de fem starka, Northvolt och Boliden i 
Västerbotten, LKAB, SSAB och H2 Green Steel i 
Norrbotten, fungerar som draglok.

Börjar övriga Sverige fatta vad som händer i 
Norra Sverige?
– Ja, till viss del, men det tar tid att bryta den 
invanda bilden. Att ta in och förstå vad det 
kommer att innebära för vårt land har nog inte 
riktigt satt sig än. 

Peter Larsson beskriver ett skeende med 
megainvesteringar och etableringar, långt utöver 
det mesta som gjorts i modern tid. Det är, säger 
han, storskaliga framtidsetableringar kring kli-
mat och hållbarhet, nya innovationer, ny teknik 
och ny kompetens som får bestående påverkan 
på hela det svenska samhället, ja även i Europa 
och globalt. 

– De fem stora investeringarna fungerar som 
isbrytare. Nu i ett första skede etablerar sig ”Vi 
vill vara med där det händer-företagen”. Inte 
bara underleverantörer utan även helt andra 
industrigrenar och helt andra sektorer, tjänste-
företag, kulturetableringar och restauranger.

Peter Larsson beskriver en omfattande om-

ställning med bostadsbyggande, ny infrastruktur, 
skolutbyggnad, service, ja allt som behövs i ett 
snabbt växande samhälle. Den resan är redan i 
full gång, inte minst i Skellefteå, som tack vare 
Northvolts etablering med 3 000 anställda befin-
ner sig i fronten i fråga om snabb expansion.

Det är, förklarar Peter Larsson, en snabb 
tillväxt präglad av en oförutsägbar lite stökig 
dynamik, där det inte går att planera i vanlig 
ordning. 

– Det är intressant att se hur snabbt man 
ändå anpassat sig till den nya verkligheten. Det 
är bara att springa med och lösa utmaningar 
allteftersom de dyker upp. Här har Skellefteå 
gjort det riktigt bra. Och när expansionen nu är 
i gång kommer den att rulla på, så småningom 
mer stabilt, säger Peter Larsson, som siar att 
Skellefteå snart kommer att vara en normalstor 
svensk stad. 

Men det handlar naturligtvis inte bara om 
Skellefteå. När kommuner och företag runt om 
i regionen ser att isen har brutits vill alla dra 
fördel av framtidstron 

– Här har Region Västerbotten en mycket bra 
policy, att se möjligheter för hela länet. Den 
ökade uppmärksamheten mot norra Sverige 
gynnar hela landsändan, även mindre kom-
muner som Dorotea, Bjurholm och Norsjö.  
Alla vill vara med på surfingvågen, där ny och 
förstärkt infrastruktur är en vital del, betonar 
Peter Larsson.

– Framför allt måste Norrbotniabanans hela 
sträckning snabbas på. Det är av högsta priori-
tet. Den gör att utbytet mellan regionens kom-
muner och städer ökar väsentligt, både vertikalt 
från Luleå till Örnsköldsvik och horisontellt i 
inlandet, vilket skapar förutsättningar för en 
betydligt större och bredare arbetsmarknad. 

En sak är säker, det behövs många fler männi-
skor. Expansionen och behovet av kompetens är 
så pass stor att det behövs en stor inflyttning, 
inte bara från Sverige utan även från andra län-
der, menar Peter Larsson.

– Vi har en stor befolkningsgrupp med rötter 
i Norra Sverige och som nu kan se sin framtid i 
Västerbotten och Norrbotten. Jag tror att vi kan 
få en våg av återflyttning, även av studenter 
som väljer att stanna kvar.

Peter Larsson pekar här på det faktum att 
pandemin ur den aspekten spelat en positiv 
roll, att fler nu är beredda att ställa om sina 
liv, ändra värderingar om vad som är viktigt i 
livet.

– Jag får många samtal om möjligheten att 
flytta ”hem”. Från människor som kanske funde-
rat på det men som nu ser en reell möjligt. 

Du har sagt att det kommer att behövas 
100 000 nya norr- och västerbottningar på 
tio år, står du fast vi det?

– Ja, så är det. Då förstår man kanske vidden 
av det som nu pågår. 

Regeringens samordnare Peter Larsson beskriver ett skeende i norra Sverige med megainvesteringar och etablering-
ar, långt utöver det mesta som gjorts i modern tid.

Det är 
intressant 
att se hur 
snabbt 
man ändå 
anpassat 
sig till den 
nya verklig-
heten.
Peter Larsson

NORRA SVERIGE
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KLIMATPÅVERK AN FR ÅN INDUSTRIELLT 
PRODUCER ADE FLERBOSTADSHUS I TR Ä 

Rapporten ”Klimatpåverkan från industriellt  
producerade flerbostadshus i trä” visar att det 
redan idag går att beräkna klimatavtrycket för fler-
bostadshus. Det skapar en trygghet för beställare 
som får ett jämförelsetal mellan olika byggtekniker 
och kan fatta underbyggda beslut. Rapporten visar 
också att det finns områden som kan optimeras 
ännu mer för att få ett än lägre klimatavtryck.  
En aktiv samverkan mellan trähusbyggare borgar 
för att den utvecklingen fortsätter i rätt riktning. 

Inför 2030 slipas det på målsättningar 
och nyckeltal för att nå målet, ett hållbart 
bostadsbyggande. Vi vet att bygg- och 
fastighetsbranschen står för 18 procent  
av Sveriges totala växthusgasutsläpp och 
att krav på klimatdeklaration kommer den 
1 januari 2022.  
 
Tyréns fick i uppdrag att utreda klimat- 
påverkan från industriellt producerade fler-
bostadshus i trä av Träcentrum Norr, TCN.

– Vi visste redan att industriellt bygg-
da flerbostadshus med trästomme kan 
reducera klimatpåverkan med upp till 50 
procent mot traditionellt byggande i stål 
och betong. Det bekräftar också rappor-
ten. Men, den nu aktuella studien visar 
glädjande nog också att räknar vi in kolin-
bindningen via träråvaran över tid så når vi 
nära noll redan i dag, konstaterar Annica 
Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks. 
 
Rapporten konstaterar att träbyggnader-
na som undersökts har en kolinbindning 

som motsvarar 75 till 86 procent av den 
totala klimatpåverkan från material och 
byggskedet. Och med rätt val av leveran-
törer och rätt materialval när det gäller 
gips, isolering, armering och betong kan 
man reducera ytterligare 30 procent och 
med det närma sig nollpunkten: klimat-
neutrala hus. 

Annica Lindbäck:  
– Faktum är att vi räknat på ett volymhus 
med stomme och fasad i trä där den  
ursprungliga klimatbelastningen var 170 
kg koldioxidekvivalenter per BTA. Där  
såg vi att kolinbindningen kompenserade 
för 145 kg och rätt val av leverantör och  
material kunde påverka 52 kg. Med  
optimala val kunde det huset rentav  
landa på +27 kg - alltså klimatpositivt!

 
Under tiden ett hus används växer nya 
träd upp.

– Trä är det enda förnybara bygg- 
materialet. Dessutom binder trä naturligt 

kol genom att fotosyntesen tar upp  
koldioxid från luften när trädet växer.  
Väljer man att använda träet till långlivade  
produkter som till exempel byggnader, 
blir byggnaderna naturliga kolsänkor, 
konstaterar Lindbäck.

En ny rapport visar att byggbranschen kan nå de högt ställda 
miljömålen genom att bygga med trä och därmed binda mer koldioxid.
 – Tack vare kolinbindningen i hus byggda med trästomme  
kan vi nå klimatneutralt bostadsbyggande redan i dag, säger  
Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks. 

Så bygger vi  
klimatneutralt!

Arkitektbyrån Nordmark & Nordmark har ritat projektet Luossavaara 3, Kiruna, som vi byggde 2020. Foto: Maria Fäldt.



Att bygga långsiktigt hållbart är att sätta människan i centrum. Det kan sägas vara kärnan i 
regeringens initiativ att skapa en samlad nationell arkitekturpolicy – ”Politik för gestaltad 
livsmiljö”, som presenterades 2018.  
Text: Per-Åke Hultberg | Bild: Malin Grönborg, Andreas Philipsson

UTGÅNGSPUNKTEN är att den 
gestaltade livsmiljön, arkitektur, 
form, design, konst och kulturarv 
har avgörande betydelse i sam-
hällsbygget eftersom det påverkar 

alla människor så starkt i deras vardag, både 
hälsa och välbefinnande.

Det här är något som Region Västerbotten och 
Region Norrbotten tillsammans med de båda 
länens kommuner, akademi och näringsliv tagit 
fasta på inför det kommande samhällsbyggandet. 

– Under drygt ett års tid har uppåt 500 personer 
deltagit i seminarier, föreläsningar och workshops. 
Målet är att etablera en nationell nod för gestaltad 
livsmiljö i Norra Sverige, säger Stina Berglund, 
senior projektledare på Region Västerbotten.

Att frågan om att bygga attraktiva, trygga och 
trivsamma livsmiljöer är viktig säger sig självt, i 
synnerhet nu inför den inflyttningsvåg som är på 
gång i norra Sverige. 

– Vi vill naturligtvis att de som flyttar hit ska 
vilja etablera sig på riktigt, ta hit sina familjer 
och inte bara ha tak över huvudet. Då gäller 
det att vi skapar de livskvaliteter som vi vet att 
människor vill ha, säger Stina Berglund. 

Studier har visat att den mellanstora staden 
vinner mark. För att etablera sig vill man pendla 

mindre, leva i fina och trygga bostadsmiljöer, ha 
tillgång till levande stadskärnor med rikt kultur-
liv och samtidigt ha nära till natur och grönom-
råden. Allt för att livspusslet ska fungera.

– Vi måste se till helheten, se till att vi på 
en överhettad marknad inte bygger in framtida 
sociala problem, betonar Stina Berglund. 

Risken är, menar hon, att vi i brådskan väljer 
det beprövade i stället för det innovativa och 
långsiktigt hållbara. Det måste vara mångfald 
och variation i det som byggs. Det är inte längre 
okej att låta stora byggbolag och fastighetsägare 
ta fram gigantiska bostadskomplex som på sikt 
skapar segregerade och ojämlika samhällen.

– Här måste vi norra Sverige vara modiga och 
ta vara på teknikutveckling och nya metoder och 
inte minst, bygga innovativt och hållbart.

Här ger Stina Berglund Skellefteå kommun 
en eloge, att de värnar om att bygga attraktiva 
stads- och bostadsmiljöer i trä och att man även 
satsar på kultur. Det som Umeå gjort länge och 
faktiskt är den kommun i landet som satsar mest 
på kultur per capita.

– Det finns ett synsätt bland våra politiker att 
kultur ska få kosta, vilket har gett oss ett gott 
rykte. Det ger livskvalitet och bidrar till turism 
från andra delar av landet, säger Umeås kultur-
chef Fredrik Lindegren.

Umeå är för övrigt den kommun i norr som 
jobbat längst med hållbarhetsfrågor och ”Gestal-
tad livsmiljö”. Det andra imponerats av är att de 
rumsliga analyser som tagits fram av hela staden 
och att all kompetens på området samlats i en 
multidisciplinär grupp. 

– Alla i Sverige jobbar med social hållbarhet, 
det är det viktigaste inslaget i arbetet mot utsatta 
områden. Men hittills har det inte funnits en 
modell som tar ett strukturerat helhetsgrepp för 
en hel stad. Vår modell är skalbar, och det ska bli 
härligt att se vad andra städer kan göra av det, 
säger samhällsplaneraren Pernilla Helmersson.

En nyckel i stadens hållbarhetsarbete är också 
den anda av samförstånd som finns mellan kom-
munen och det privata näringslivet. Här finns 
en gemensam vision att skapa en socialt och 
miljömässigt hållbar stad. 

 I norra Sverige arbetar för övrigt Sveriges 
Forskningsinstitut RISE i bred samverkan för den 
designdrivna och hållbara samhällstransforma-
tionen. 

– Här i Västerbotten finns engagemanget att 
vilja utveckla goda platser och erfarenheter som 
kommer inte bara länet utan hela Sverige och 
Europa tillgodo, säger Marlene Johansson, fors-
kare på RISE. 

Med fokus på  
gestaltade livsmiljöer
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TRIVSEL & TRYGGHET

Vi måste 
vara modiga 
och ta vara 
på teknik-
utveckling 
och nya 
metoder.
Stina Berglund

Den gestaltade livsmiljön, 
arkitektur, form, design med 

mera har avgörande betydelse i 
samhällsbygget.
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et har varit en lång resa, en 
jätteprocess för vårt lilla bolag 
som vi startade 2007. Att vi nu 

äntligen har trocklat oss igenom 
nålsögat känns fantastiskt, en dröm 
som går i uppfyllelse. Det är nu det 
roliga börjar, att få upp guldet, säger 
vd Thomas Ljung.

Att han är entusiastisk går inte att ta 
miste på. Sverige är underprospekterat, 
påpekar han och betonar att behovet 
av olika mineraler är oerhört stort. I 
synnerhet de innovationskritiska 
metaller och mineraler som är vitala 
för klimatomställningen, till exempel 
kobolt.

– Här vill vi bidra så att vi i Sverige 
kan använda lokalt framtagna metaller 
i stället för att importera från länder 
med låga miljökrav och dåliga arbets- 
förhållanden.

Att det finns guld och andra mine- 
raler i Vindelgranseleområdet, 7,5 mil 
från Lycksele stad, är välkänt sedan 
decennier tillbaka. Det är här längs 
guldlinjen, som räknas som Sveriges 
och Europas mineralrikaste område, 
som Botnia Explorations fyndighet 
Fäbodtjärn ligger.

Gruvdrift brukar förknippas med 
jättelika dagbrott och då också ses 
som ett hot mot värdefull natur. Här 
tänker Botnia Exploration nytt och 
annorlunda och ska inte på något sätt 
jämföras med de stora internationella 
gruvbolagen, betonar Thomas Ljung.

– Här finns en i stort sett mycket 
positiv opinion, vilket gör allt så 
mycket enklare. Människor i Väster-
botten är vana vid gruvdrift, har 

kunskap och erfarenhet på ett helt 
annat sätt än hur det ser ut i andra 
delar av landet.

– Vi ska visa att det går att bedriva 
småskalig hållbar brytning och ändå 
vara lönsamma och samtidigt vara en 
föregångare med begränsad miljö-
påverkan. Det är bättre att vara liten 
och lönsam än stor och olönsam. Så vi 
börjar i det lilla med 20–25 personer.

Det innebär i praktiken att Botnia 
Explorations gruva i Fäbodtjärn tar en 
förhållandevis mycket liten markyta i 
anspråk. Guldet kommer att utvinnas 

under jord med ett nuvarande tillstånd 
för brytning ned till 260 meters djup. 

– Vårt mål är att bli Sveriges 
ledande guldproducent och som sagt, 
att samtidigt vara en förebild i miljö- 
omsorg.

Efter beslut om miljötillstånd i 
oktober 2021 förbereder pro-
spekteringsbolaget Botnia 
Exploration att nu under året 
påbörja brytning av guld i 
Västerbotten, i det som kommer 
att bli den första nya gruvan i 
Sverige på mer än tio år.

Europas mineralrikaste område

Första nya gruvan i 
Sverige på mer än tio år

D
Det är nu det roliga börjar, att få upp guldet, säger Botnia Explorations vd Thomas Ljung.

www.botniaexploration.com

SCA möter den växande efterfrågan på klimatsmart 
förpackningspapper – kraftliner – och investerar 7,5 miljarder i 
ny kapacitet vid fabriken i Obbola utanför Umeå. Genom miljö- 
och klimatförbättrande åtgärder blir SCA den första fossilfria 

kraftlinerproducenten i världen.

SCA bygger världens största kraftlinermaskin och blir 
den första fossilfria kraftlinerproducenten i världen.

Förnybara förpackningar
hållbart producerade
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Efter att ha rest och arbetat, och i 
Lottens fall tävlat jorden runt, 
fanns det ingen plats som kunde 

slå deras hembygd. Men det var först 
när de var tillbaka, där de båda är födda 
och uppväxta, som de lärde känna 
varandra. Båda med varsin skogsfastig-
het att vårda och värna. 

I dag fem år senare har de rotat sig, 
slagit ihop sina liv och sina skogar. De har 
bildat familj, har fått lille Per-Hugo och 
driver nu tillsammans sitt familjeskogs-
bruk bredvid sina andra lönearbeten.

– Vi hade vår första date i skogen, ett 
naturreservat här i Fränsta. Så vi var på 
neutral mark, säger Per Magnus och 
skrattar. 

Aktivt medlemskap
Att det var skogen som drog de båda att 
flytta hem råder det ingen tvekan om. 
Här kan man faktiskt tala om livslång 
kärlek. Nu en fritidssysselsättning med 
stort hjärta där de ärvt både skog och 
medlemskap i Norra Skog.

– Även om vi ärvt medlemskapet så är 
det ett aktivt beslut att hålla fast vid det 
som tidigare generationer bestämt.  Vi 
vill vara med i föreningen eftersom vi ser 
nyttan av medlemskapet, säger Lotten.

Både hon och Per Magnus talar om 
historiken, varför föreningen finns, om 
hur små skogsägare slog sig samman för 
att bli starka tillsammans. Och att det 
fortfarande gäller. Norra Skog är en 
organisation för delägarnas bästa, 
konstaterar Per Magnus.

Många små blir starka tillsammans
Norra Skog, som med sin 27 000 med- 
lemmar och 650 anställda utspridda på 
45 platser, är norra Sveriges största 
företagarförening. 

– Vi finns där skogen finns och är 

spridda över de fyra nordliga länen som 
täcker halva Sverige, från Sundsvall och 
norrut. Vi finns alltså bokstavligen i en 
jättestor skog med väldiga arealer, 
berättar Pär Lärkeryd, vd för Norra Skog 
och även han skogsägare. 

Hälften av all skog i Sverige är 
nämligen privatägd. De flesta fastigheter 
är ganska små enheter där respektive 
ägare oftast inte lever på sitt skogsbruk. 
Det är där som kooperation som 
företagsform kommer in. Det vill säga, 
att många små skogsägare går samman i 
en förening för att gemensamt göra sina 
röster hörda. En företagsform lika 
angelägen i dag som för hundra år 
sedan, när ett flertal kooperativa företag 
bildades, enligt Lärkeryd.

Ökade krav och utmaningar
En stor och allvarlig utmaning för det 
svenska skogsbruket är alla EU-direktiv 
och förändringar generellt kring lagstift-
ning. Med ständigt ökade krav blir det 
allt svårare att vara familjeskogsbrukare.

– Kraven är helt anpassade till de stora 
skogsbolagen, inte till de små enskilda 
familjeskogsbrukarna. Det vill säga de 
flesta av våra medlemmar och hälften av 
all svensk skog. säger Pär Lärkeryd.

Det finns de som menar att det bästa 
vore att staten tar över och skyddar 
skogen. ”Varför skulle staten göra det 
bättre än vad vi gör”, undrar Norra 
Skogs medlemmar. 

– I sättet att bruka skogen finns en 

mångfald, lika stor som det finns 
skogsägare. Varför misstro dessa enormt 
ansvarstagande människor som älskar 
sin skog och som därigenom har skapat 
oerhörda naturvärden. Det bästa är 
naturligtvis att låta alla dem få fortsatt 
förtroende, precis som hittills, genera-
tion efter generation, säger Lärkeryd.

Skogen som koldioxidsänka
Många tror att skogen mår bäst av att 
bli lämnad ifred. Men det är precis 
tvärtom, skogen mår bäst och biologisk 
mångfald skapas när den blir aktivt 
brukad av svensk modell, enligt Pär 
Lärkeryd.

– En 40–60 år gammal skog käkar 
koldioxid som en tonåring. Får den 
där emot stå i 200 år så släpper den ut 
all koldioxid som den käkat under sitt 
liv. Färdigvuxen är den som en damm-
sugarpåse. När den är full så suger den 
inte upp något mera, berättar Pär. 

Svensk skog unik
Mycket i debatten handlar om en rädsla 
att skogen ska försvinna. Det gäller inte 
alls här i våra svenska skogar, betonar 
Lärkeryd. Dagens skogsbruk gör att det 
växer 30 procent mer än vad som 
avverkas. 

– För hundra år sedan fanns inte de 
kraftfulla skogar som vi har idag. Bilden 
att vi nu skövlar skog, stämmer inte 
alls. Vi har en stor och välmående skog i 
ständig tillväxt. Merparten mår bra av 
att alltid vara brukad. Vi ska alltså inte 
jämföra med de skogar som finns nere 
på kontinenten, förklarar han.

Ovärderlig hjälp
Marie Simonsson blev skogsägare redan 
som ung men har aldrig arbetat själv i 
sin skog. Hon har tidigare varit anställd i 
storföretag både i Sverige och utomlands. 
Idag är hon egenföretagare och har valt 
att bo på skogsfastigheten i sin hembygd, 
i den lilla byn Gåxsjö i Jämtland.

– Jag har själv ingen skogskunskap 
utan behöver därför samarbeta och ta 
del av andras kompetenser och erfaren-
heter. Det gör att jag under alla år haft 
en ovärderlig nytta av skogsägarfören-
ingen, säger Marie Simonsson som också 

själv är ledamot Norra Skogs styrelse.
Hon berättar om den värdefulla 

rådgivning hon alltid har tillgång till via 
en skogsinspektor från Norra Skog. Dessa 
skogliga experter finns stationerade över 
föreningens hela verksamhetsområde. 

– Alla vi skogsägare, stora som små, 
är företagare som vill ta hand om våra 
skogar på bästa sätt, påpekar Marie och 
lyfter att det kooperativa ägandet är en 
hållbar, långsiktig och lönsam företags-
form som skapar nytta för alla de 27 000 
medlemmarna. 

Marie Simonsson konstaterar att 

många affärer bara görs en gång i livet. 
Hon ser med kärlek hur hennes skog 
växer år från år. Hon sköter om den så 
bra det bara går, trots att hon själv 
aldrig kommer får se den färdigväxta 
skogen. 

– Vi är så engagerade i det här. Vi ser 
inte bara pengar utan vi är traditions-
bärare med en stark känsla för våra 
skogar, betonar hon. 

Marie Simonsson gläds samtidigt över 
Norra Skogs stora industrisatsning 2021, 
med delägarskap i Husum Pulp 
pappersmassefabrik. Det är ett otroligt 

viktigt och stort steg att Norra Skog nu 
äger hela förädlingsledet, menar hon. På 
så sätt bidrar föreningen med att allt 
från skogen tas tillvara i alla moment 
från frö till slutprodukt så som virke, 
energi eller nya innovativa produkter. 

– Det handlar om att göra våra fina 
timmerstockar så värdefulla som 
möjligt. När trä blir kartong, skapas ett 
adderat värde där en del av vinsten går 
tillbaka till mig som skogsägare. Att 
Norra Skog nu är delaktiga i hela 
råvarukedjan, från skogen till slutpro-
dukten, är både superintressant och 

viktigt. Det betyder oerhört mycket för 
mig som skogsägare och är samtidigt 
viktigt för miljön, förklarar Simonsson. 

Röststark och prisbildande  
i generationer
Både Marie Simonsson, Per-Magnus 
Sjödell och Lotten Rapp återkommer 
under intervjun om hur de som skogs-
företagare får ut mycket styrka från den 
27 000-medlemstarka föreningen. Norra 
Skog har skapat olika tjänster för att de 
som medlemmar ska få ut det mesta och 
bästa av sitt skogsägande och föreningen 
är även deras språkrör och aktiva i politis-
ka sakfrågor som berör deras företagande.

– Vi har alla en röst, där varje röst är 
viktig. Det handlar om medlemsdemo-
krati och delaktighet. Genom Norra 
Skog blir vi hörda. Skogsägarföreningen 
företräder oss, bland annat genom att 
skapa värden på vår skog. När andra vill 
sänka priset på vårt virke ska föreningen 
hålla upp dem. Det är därför vi är 
medlemmar, säger Per Magnus Sjödell.

Den skogliga mosaiken
Lotten och Per Magnus berättar med 
stort engagemang om sin skog, överty-
gade om att de och andra privata 
skogsägare har en historik av att ta bra 
hand om sina skogsmarker. 

 – Varje enskild skogsägare sköter och 

förvaltar sina ägor efter lagar och sina 
egna idéer, samt utifrån den specifika 
skogens beskaffenhet. Det gör att våra 
skogar tillsammans blir som en stor 
mosaik där vi var och en är angelägna 
om vår lilla del, säger Per Magnus.

– Där privatskogsbruket verkar kan 
man verkligen tala om långsiktigt 
hållbart skogsbruk. Det är absolut inga 
stora plantager och monokulturer, som 
en del talar om.

Trots att skogsbrukandet är en 
fritidssyssla är de båda synnerligen 
aktiva i sin skog. De skapar biologisk 
mångfald genom att röja, plantera och 
gallra liksom valet av att låta växtlig-
heten av träd och buskar närmast intill 
bäckar och vattendrag stå kvar för att 
skydda djur- och växtlivet i och runt 
vattnet. I grunden handlar det om att 
efter bästa förmåga ta hand om sitt arv.

– Det är självklart, precis som 
generationerna gjort före oss. Vi sätter 
plantor för nästa generation. Det är det 
som gör skogsbruk så speciellt, 
poängterar Per Magnus. 

Den senaste avverkningen var påtving-
ad efter barkborreskador som uppstod 
efter tidigare stormar, då stora delar av 
arealen var som ett plockepinn. När det 
blir skador på skogen känner vi stor sorg 
då både vårt och tidigare generationers 
arbete går förlorat, förklarar de.

– Vi gillar tanken på privata skogs-
ägare som bor och verkar i bygden där 
man äger sin mark. Det skapar arbeten 
och bidrar till den lokala ekonomin och 
till hela samhället, säger Per Magnus.

– Ja, vi brinner för det lokala, inflikar 
Lotten. I vårt fall är det Fränsta, 
världens bästa plats. Här vill vi vara 
med att utveckla hela bygden för så 
många som möjligt.

– Samtidigt som vi ju även bidrar till 
Sveriges export, avslutar Per Magnus.

– värdeskapande för skog och människor

E

Familjeskogsbruk

Pär Lärkeryd är vd för skogsägarföreningen 
Norra Skog.

– Det är fascinerande att se hur skogen växer. 
Efter en avverkning kan man se utsikter som 
ingen människa sett på många långa decen-
nier, säger Marie Simonsson, skogsägare och 
styrelseledamot i Norra Skog.

Det var skogen som drog och 
som fick Per Magnus Sjödell och 
Lotten Rapp att flytta hem igen till 
Fränsta i Medelpad. De hade då 
levt på olika håll i Sverige och  
utomlands i tio års tid. Hon som 
extremskidåkare i världseliten, 
han som civilingenjör med meka-
nisk konstruktion som specialitet.

Lotten Rapp och Magnus Sjödell har valt att flytta tillbaka till sin bästa plats i världen, 
Fränsta i Medelpad. De är skogsföretagare som värnar om att utveckla sin lokal bygd men 
samtidigt även bidrar till Sveriges export.

norraskog.se

ANNONS



Efter att ha rest och arbetat, och i 
Lottens fall tävlat jorden runt, 
fanns det ingen plats som kunde 

slå deras hembygd. Men det var först 
när de var tillbaka, där de båda är födda 
och uppväxta, som de lärde känna 
varandra. Båda med varsin skogsfastig-
het att vårda och värna. 

I dag fem år senare har de rotat sig, 
slagit ihop sina liv och sina skogar. De har 
bildat familj, har fått lille Per-Hugo och 
driver nu tillsammans sitt familjeskogs-
bruk bredvid sina andra lönearbeten.

– Vi hade vår första date i skogen, ett 
naturreservat här i Fränsta. Så vi var på 
neutral mark, säger Per Magnus och 
skrattar. 

Aktivt medlemskap
Att det var skogen som drog de båda att 
flytta hem råder det ingen tvekan om. 
Här kan man faktiskt tala om livslång 
kärlek. Nu en fritidssysselsättning med 
stort hjärta där de ärvt både skog och 
medlemskap i Norra Skog.

– Även om vi ärvt medlemskapet så är 
det ett aktivt beslut att hålla fast vid det 
som tidigare generationer bestämt.  Vi 
vill vara med i föreningen eftersom vi ser 
nyttan av medlemskapet, säger Lotten.

Både hon och Per Magnus talar om 
historiken, varför föreningen finns, om 
hur små skogsägare slog sig samman för 
att bli starka tillsammans. Och att det 
fortfarande gäller. Norra Skog är en 
organisation för delägarnas bästa, 
konstaterar Per Magnus.

Många små blir starka tillsammans
Norra Skog, som med sin 27 000 med- 
lemmar och 650 anställda utspridda på 
45 platser, är norra Sveriges största 
företagarförening. 

– Vi finns där skogen finns och är 

spridda över de fyra nordliga länen som 
täcker halva Sverige, från Sundsvall och 
norrut. Vi finns alltså bokstavligen i en 
jättestor skog med väldiga arealer, 
berättar Pär Lärkeryd, vd för Norra Skog 
och även han skogsägare. 

Hälften av all skog i Sverige är 
nämligen privatägd. De flesta fastigheter 
är ganska små enheter där respektive 
ägare oftast inte lever på sitt skogsbruk. 
Det är där som kooperation som 
företagsform kommer in. Det vill säga, 
att många små skogsägare går samman i 
en förening för att gemensamt göra sina 
röster hörda. En företagsform lika 
angelägen i dag som för hundra år 
sedan, när ett flertal kooperativa företag 
bildades, enligt Lärkeryd.

Ökade krav och utmaningar
En stor och allvarlig utmaning för det 
svenska skogsbruket är alla EU-direktiv 
och förändringar generellt kring lagstift-
ning. Med ständigt ökade krav blir det 
allt svårare att vara familjeskogsbrukare.

– Kraven är helt anpassade till de stora 
skogsbolagen, inte till de små enskilda 
familjeskogsbrukarna. Det vill säga de 
flesta av våra medlemmar och hälften av 
all svensk skog. säger Pär Lärkeryd.

Det finns de som menar att det bästa 
vore att staten tar över och skyddar 
skogen. ”Varför skulle staten göra det 
bättre än vad vi gör”, undrar Norra 
Skogs medlemmar. 

– I sättet att bruka skogen finns en 

mångfald, lika stor som det finns 
skogsägare. Varför misstro dessa enormt 
ansvarstagande människor som älskar 
sin skog och som därigenom har skapat 
oerhörda naturvärden. Det bästa är 
naturligtvis att låta alla dem få fortsatt 
förtroende, precis som hittills, genera-
tion efter generation, säger Lärkeryd.

Skogen som koldioxidsänka
Många tror att skogen mår bäst av att 
bli lämnad ifred. Men det är precis 
tvärtom, skogen mår bäst och biologisk 
mångfald skapas när den blir aktivt 
brukad av svensk modell, enligt Pär 
Lärkeryd.

– En 40–60 år gammal skog käkar 
koldioxid som en tonåring. Får den 
där emot stå i 200 år så släpper den ut 
all koldioxid som den käkat under sitt 
liv. Färdigvuxen är den som en damm-
sugarpåse. När den är full så suger den 
inte upp något mera, berättar Pär. 

Svensk skog unik
Mycket i debatten handlar om en rädsla 
att skogen ska försvinna. Det gäller inte 
alls här i våra svenska skogar, betonar 
Lärkeryd. Dagens skogsbruk gör att det 
växer 30 procent mer än vad som 
avverkas. 

– För hundra år sedan fanns inte de 
kraftfulla skogar som vi har idag. Bilden 
att vi nu skövlar skog, stämmer inte 
alls. Vi har en stor och välmående skog i 
ständig tillväxt. Merparten mår bra av 
att alltid vara brukad. Vi ska alltså inte 
jämföra med de skogar som finns nere 
på kontinenten, förklarar han.

Ovärderlig hjälp
Marie Simonsson blev skogsägare redan 
som ung men har aldrig arbetat själv i 
sin skog. Hon har tidigare varit anställd i 
storföretag både i Sverige och utomlands. 
Idag är hon egenföretagare och har valt 
att bo på skogsfastigheten i sin hembygd, 
i den lilla byn Gåxsjö i Jämtland.

– Jag har själv ingen skogskunskap 
utan behöver därför samarbeta och ta 
del av andras kompetenser och erfaren-
heter. Det gör att jag under alla år haft 
en ovärderlig nytta av skogsägarfören-
ingen, säger Marie Simonsson som också 

själv är ledamot Norra Skogs styrelse.
Hon berättar om den värdefulla 

rådgivning hon alltid har tillgång till via 
en skogsinspektor från Norra Skog. Dessa 
skogliga experter finns stationerade över 
föreningens hela verksamhetsområde. 

– Alla vi skogsägare, stora som små, 
är företagare som vill ta hand om våra 
skogar på bästa sätt, påpekar Marie och 
lyfter att det kooperativa ägandet är en 
hållbar, långsiktig och lönsam företags-
form som skapar nytta för alla de 27 000 
medlemmarna. 

Marie Simonsson konstaterar att 

många affärer bara görs en gång i livet. 
Hon ser med kärlek hur hennes skog 
växer år från år. Hon sköter om den så 
bra det bara går, trots att hon själv 
aldrig kommer får se den färdigväxta 
skogen. 

– Vi är så engagerade i det här. Vi ser 
inte bara pengar utan vi är traditions-
bärare med en stark känsla för våra 
skogar, betonar hon. 

Marie Simonsson gläds samtidigt över 
Norra Skogs stora industrisatsning 2021, 
med delägarskap i Husum Pulp 
pappersmassefabrik. Det är ett otroligt 

viktigt och stort steg att Norra Skog nu 
äger hela förädlingsledet, menar hon. På 
så sätt bidrar föreningen med att allt 
från skogen tas tillvara i alla moment 
från frö till slutprodukt så som virke, 
energi eller nya innovativa produkter. 

– Det handlar om att göra våra fina 
timmerstockar så värdefulla som 
möjligt. När trä blir kartong, skapas ett 
adderat värde där en del av vinsten går 
tillbaka till mig som skogsägare. Att 
Norra Skog nu är delaktiga i hela 
råvarukedjan, från skogen till slutpro-
dukten, är både superintressant och 

viktigt. Det betyder oerhört mycket för 
mig som skogsägare och är samtidigt 
viktigt för miljön, förklarar Simonsson. 

Röststark och prisbildande  
i generationer
Både Marie Simonsson, Per-Magnus 
Sjödell och Lotten Rapp återkommer 
under intervjun om hur de som skogs-
företagare får ut mycket styrka från den 
27 000-medlemstarka föreningen. Norra 
Skog har skapat olika tjänster för att de 
som medlemmar ska få ut det mesta och 
bästa av sitt skogsägande och föreningen 
är även deras språkrör och aktiva i politis-
ka sakfrågor som berör deras företagande.

– Vi har alla en röst, där varje röst är 
viktig. Det handlar om medlemsdemo-
krati och delaktighet. Genom Norra 
Skog blir vi hörda. Skogsägarföreningen 
företräder oss, bland annat genom att 
skapa värden på vår skog. När andra vill 
sänka priset på vårt virke ska föreningen 
hålla upp dem. Det är därför vi är 
medlemmar, säger Per Magnus Sjödell.

Den skogliga mosaiken
Lotten och Per Magnus berättar med 
stort engagemang om sin skog, överty-
gade om att de och andra privata 
skogsägare har en historik av att ta bra 
hand om sina skogsmarker. 

 – Varje enskild skogsägare sköter och 

förvaltar sina ägor efter lagar och sina 
egna idéer, samt utifrån den specifika 
skogens beskaffenhet. Det gör att våra 
skogar tillsammans blir som en stor 
mosaik där vi var och en är angelägna 
om vår lilla del, säger Per Magnus.

– Där privatskogsbruket verkar kan 
man verkligen tala om långsiktigt 
hållbart skogsbruk. Det är absolut inga 
stora plantager och monokulturer, som 
en del talar om.

Trots att skogsbrukandet är en 
fritidssyssla är de båda synnerligen 
aktiva i sin skog. De skapar biologisk 
mångfald genom att röja, plantera och 
gallra liksom valet av att låta växtlig-
heten av träd och buskar närmast intill 
bäckar och vattendrag stå kvar för att 
skydda djur- och växtlivet i och runt 
vattnet. I grunden handlar det om att 
efter bästa förmåga ta hand om sitt arv.

– Det är självklart, precis som 
generationerna gjort före oss. Vi sätter 
plantor för nästa generation. Det är det 
som gör skogsbruk så speciellt, 
poängterar Per Magnus. 

Den senaste avverkningen var påtving-
ad efter barkborreskador som uppstod 
efter tidigare stormar, då stora delar av 
arealen var som ett plockepinn. När det 
blir skador på skogen känner vi stor sorg 
då både vårt och tidigare generationers 
arbete går förlorat, förklarar de.

– Vi gillar tanken på privata skogs-
ägare som bor och verkar i bygden där 
man äger sin mark. Det skapar arbeten 
och bidrar till den lokala ekonomin och 
till hela samhället, säger Per Magnus.

– Ja, vi brinner för det lokala, inflikar 
Lotten. I vårt fall är det Fränsta, 
världens bästa plats. Här vill vi vara 
med att utveckla hela bygden för så 
många som möjligt.

– Samtidigt som vi ju även bidrar till 
Sveriges export, avslutar Per Magnus.

– värdeskapande för skog och människor

E

Familjeskogsbruk

Pär Lärkeryd är vd för skogsägarföreningen 
Norra Skog.

– Det är fascinerande att se hur skogen växer. 
Efter en avverkning kan man se utsikter som 
ingen människa sett på många långa decen-
nier, säger Marie Simonsson, skogsägare och 
styrelseledamot i Norra Skog.

Det var skogen som drog och 
som fick Per Magnus Sjödell och 
Lotten Rapp att flytta hem igen till 
Fränsta i Medelpad. De hade då 
levt på olika håll i Sverige och  
utomlands i tio års tid. Hon som 
extremskidåkare i världseliten, 
han som civilingenjör med meka-
nisk konstruktion som specialitet.

Lotten Rapp och Magnus Sjödell har valt att flytta tillbaka till sin bästa plats i världen, 
Fränsta i Medelpad. De är skogsföretagare som värnar om att utveckla sin lokal bygd men 
samtidigt även bidrar till Sveriges export.

norraskog.se
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Sara kulturhus har 
gett eko i hela världen
Förbudet mot att bygga 
trähus i mer än två våningar 
är borta sedan länge. Det är 
något som Skellefteå kom-
mun tagit fasta på. Sedan 
ett halvår tillbaka står sta-
dens nya landmärke fär-
digt, Sara kulturhus, som 
med sina 20 våningar är ett 
av världens högsta trähus.  
Text: Per-Åke Hultberg

Bild: Patrick Degerman, Sven Burman

SKELLEFTEÅ HAR FÅTT enorm 
uppmärksamhet på grund av 
etableringen av Europas största 
batterifabrik, Northvolt 1. I fråga 
om hållbarhetsinsatser väcker även 

kommunens träbyggande allt större intresse. 
– Att bygga trähus är inget nytt för oss, beto-

nar kommunalrådet Evelina Fahlesson (S). Och 
det har heller inget att göra med de storskaliga 
framtidsetableringarna här i norra Sverige. 

Hon berättar att Skellefteå kommun varit 
aktiva ända sedan den nationella träbyggnads-
strategin togs fram 2001, vilket ledde till en egen 
träbyggnadsstrategi 2014. 

– Sedan dess har ett starkt kluster växt fram 
som gör hållbart byggande i trä till ett av våra 
styrkeområden, konstaterar Evelina Fahlesson. 

Och det faller sig ganska naturligt, påpekar 
Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin 
Jonsson. Här finns skogen som ger arbetstillfäl-
len runt om i hela Västerbotten. Här finns också 
en stark träindustri med ett flertal trähustillver-
kare. Dessutom forskning och utveckling vid 
LTU campus i Skellefteå. 

– Trähusstrategin är en viktig del i inriktning-
en att gå i bräschen i hållbarhetsfrågor. Och det 
passar ju nu som hand i handske med tanke på 
vår enorma tillväxttakt där träbyggandet blir en 
viktig del, säger Kristina Sundin Jonsson.

– Men vi har inget krav att bygga i trä, infli-
kar kommunalrådet Evelina Fahlesson. Vi har 
bara lyft fram alla fördelar, berättat historien 
om stadens identitet och om den överlägsna 
klimatnyttan.

Men det är klart, alla byggbolag känner väl till 
Skellefteås långsiktiga viljeinriktning. Hela 50 av 
totalt 56 förslag inför bygget av Sara kulturhus 
var olika trähuskoncept. Resultatet blev ett 
imponerande hus som blivit prisat och lovor-
dat även utanför landets gränser. Både för sin 
gestaltning och det faktum att det är byggt helt i 
trä, delvis av återbrukat material. 

– Vi har fått enorm uppmärksamhet med 
besök från hela världen. Från ambassader, av 
ministrar, kommuner och från näringslivet. Och 
det fortsätter hela tiden. Vi berättar om vår 
inriktning kring hållbarhet, där träbyggande är 

Visste du att ...
… ett trähus binder koldioxid under 
hela sin livstid. Kulturhusets bygg-
delar i limträ och KL-trä kommer att 
binda 9 000 ton koldioxid under 
hela sin livstid.

Skellefteå och Västerbotten sprider 
kunskapen om det moderna trä-
husbyggandet, även på den  
nationella arenan via Trästad 
Sverige.  Kommunalrådet Evelina 
Fahlesson är styrelsemedlem 
med Västerbottens landshövding 
Helene Hellmark Knutsson som 
ordförande. 

en viktig parameter i ett större helhetskoncept, 
säger Evelina Fahlesson. 

Kristina Sundin Jonsson förtydligar att träbyg-
gandet inte bara har omfattat bostäder eller kul-
turhuset utan att det i dag finns goda exempel i 
allt från skolor och förskolor, till parkeringsga-
rage och broar. 

Den nya gröna industrivågen innebär ett 
enormt byggande i Skellefteå med omnejd 
under många år framöver. Som det ser ut kom-
mer befolkningen att öka med minst 25 procent 
under de närmaste tio åren. Det innebär 5 000 
nya bostäder fram till 2025 och ytterligare minst 
5 000 fram till 2030. 

– Men vi är beredda och det sedan länge. 
Vi tog fram en utvecklingsstrategi för platsen 
redan 2015 med fokus på att skapa det attrak-
tiva samhället som gör att de som flyttar hit inte 
tvekar om att vilja bosätta sig här för gott, säger 
Evelina Fahlesson. 

Den väntade inflyttningen är för övrigt i full 
gång. Det handlar om nyetableringar på alla 
nivåer, av underleverantörer, konsulter och en 
utbredd tjänstesektor med olika typer av ser-
vice, restauranger och så vidare. 

Ett stort antal byggkranar runt om i staden 
talar sitt tydliga språk. En omfattande stadsför-
nyelse är redan i full gång. Antalet nya bostäder 
har på kort tid gått från ett par hundra per år 
till 1 200 under 2022. Och så kommer det att 
fortsätta under de kommande åren.  

– Med den erfarenhet vi har av att bygga håll-
bart så är grunden redan lagd. Och det inklu-
derar alla aspekter av hållbarhet i samhällsbyg-
gandet. Alltifrån unika energilösningar, elbussar, 
stort fokus på gång och cykel till elektrifierbar 
hamn och satsning på elflyg. Trähusbyggandet 
är en del i en helhet för att nå visionen om en 
hållbar plats för en bättre vardag, poängterar 
Kristina Sundin Jonsson.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med på 
den här resan, en otrolig möjlighet där vi som 
kommun kan checka in alla hållbarhetsaspekter 
i det fortsatta samhällsbyggandet, säger kom-
munalrådet Evelina Fahlesson.
– En sak är säker, trähusbyggandet är här för att 
stanna. 

Kristina Sundin Jonsson.

Skellefteås nya 
landmärke – Sara 
kulturhus är med sina 
20 våningar ett av 
världens högsta trähus. 
Huset har fått sitt namn 
efter Sara Lidman, en 
av Skellefteåbygdens 
många kända författare

Evelina Fahlesson (S).

TRÄHUSSTADEN
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    NORRBOTNIABANAN

Den så efterlängtade och välbehövda Norrbotniabanan 
byggs just nu i en första etapp och kommer inom ett antal 
år att kunna trafikeras i sin helhet. En 27 mil lång järnvägs-
sträcka längs kusten i Västerbotten och Norrbotten. I dag 
förstår hela Sverige, såväl riksdag som regering, även EU 
dess betydelse. Frågan är bara när den kan vara färdig.  
För nu är det riktigt bråttom.
Text: Per-Åke Hultberg | Bild: Patrick Degerman

DET BETONAR Elisabeth Sinclair, 
projektledare för Norrbotnia-
banegruppen, en partipolitiskt 
obunden intressegrupp som 
sedan 1999 verkar för banans 

förverkligande.
– I dag behöver vi inte längre övertyga någon 

om att Norrbotniabanan måste byggas. Investe-
ringarna vi har häruppe har öppnat ögonen på 
folk även söderut. Banan behövs för företaget 
Sverige AB, ja för hela Europa. Likaväl som vi 
behöver vidareförädling och hamnarna i södra 
Sverige. Vi behöver varandra, konstaterar Elisa-
beth Sinclair.

Hela 90 procent av den järnmalm som pro-
duceras inom EU kommer från Norrbotten. Den 
förädlas till ett värde av 550 miljarder kronor i 
Sverige. Sedan ytterligare tio gånger mer i EU när 
järnmalmen blir till produkter av stål och plåt. 

Järnmalmen transporteras på stambanan, 
som byggdes under senare delen av 1800-talet. 
Den är kurvig med stora lutningar. Medelhastig-
heten är bara 85 kilometer i timmen och framför 
allt, stambanan sträcker sig ett antal mil in i lan-
det där få människor bor. Med Norrbotniabanan 
skapas ett funktionellt dubbelspår där de båda 
banorna samverkar.

– Vi har som väl alla nu vet gigantiska inves-

teringar i de norra länen, 700 miljarder kronor 
med stort fokus på klimat och hållbarhet. Det 
handlar om vitala delar av både vår nuvarande 
och framtida industri- och energiproduktion. Ska 
vi kunna ta till vara de möjligheter det skapar, 
för både människor och företag, så måste vi ha 
en långsiktigt hållbar infrastruktur. Det handlar 
ju ändå om en av Sveriges mest tätbefolkade re-
gioner, säger Elisabeth Sinclair, med ett leende.

Vad är det hon säger? Ja, det stämmer faktiskt. 
Norrbotniabanestråket, mellan Umeå och Luleå, 
är den mest tätbefolkade regionen efter Stock-
holm och Skåne. 

– Här finns i dag inte en enda meter järnväg 
mellan kuststäderna. Är det någonstans som det 
är relevant med tågtrafik så är det väl här? Och 
vi borde naturligtvis ha haft det för länge sedan. 
Men nu är det som det är och det är som sagt 
bråttom, inte minst för att klara kompetensför-
sörjning och inflyttning av ny arbetskraft, säger 
Elisabeth Sinclair. 

De storskaliga investeringar som nu görs inne-
bär en snabb samhällsomställning. Det talas om 
ett behov av tiotusentals nya invånare, det vill 
säga inflyttade från andra delar av Sverige, Euro-
pa och världen. Det gäller framför allt till städer 
och samhällen utefter kusten upp till Boden. Det 
vill säga där Norrbotniabanan nu byggs. 

– Vi ser redan väldigt många nya arbets- 

tillfällen och det är bara början. Folk flyttar 
nu hit och det byggs som väl aldrig förr. För 
en snabbt växande arbetsmarknad är tåget det 
överlägset snabbaste transportmedlet. På tåget 
kan man ju även jobba. 

Just nu byggs första etappen av Norrbotnia-
banan, 12 kilometer i nordlig riktning 
från Umeå. Beslut är klart för hela sträckan till 
Skellefteå, halva banans längd. Av finansiering-
en är det avsatt 10 av 15 miljarder. 

– Det ligger inom den nuvarande nationella 
infrastrukturplanen, men vi måste givetvis vidare 
till Luleå. Annars vore det som att bygga en halv 
bro, säger Elisabeth Sinclair och skrattar.

Redan nu, innan beslut om nästa nationella 
infrastrukturplan tas av regeringen under våren, 
har Trafikverket fått i uppdrag att börja planera 
för sträckan Skellefteå–Luleå.

– Ramen är lagd av riksdagen och regeringen 
är tydlig, Norrbotniabanan måste byggas i sin 
helhet. Men det stannar inte där, säger Elisabeth 
Sinclair.

Norrbotniabanan ingår nämligen sedan i som-
ras i en av EU:s nio stomnätskorridorer, vilka är 
prioriterade av EU och ska färdigställas till 2030. 
Korridoren slutade tidigare i Stockholm men 
förlängdes nu till Kiruna–Narvik och Haparanda– 
Torneå. På finska sidan förlängdes motsvarande 
korridor, Nordsjön–Östersjön, från Helsingfors 
till Torneå och vidare till Luleå. Det innebär att 
gränsövergången nu omfamnas av två stomnäts-
korridorer och mitt i famnen ligger Luleå hamn 
som sedan tidigare är utpekad som stomnäts-
hamn. 

– Det om något visar väl att EU på allvar 
inser betydelsen av norra Sverige och därför 
också ger sitt fulla stöd, även finansiellt. Nu 
gäller det bara att hålla i och hålla ut tills sista 
rälsen är lagd – och se till att det går snabbt. 
Varför inte börja bygga från två håll? 

Nu är det bråttom

Just nu byggs första etappen av 
Norrbotniabanan, 12 kilometer i 
nordlig riktning från Umeå. Beslut 
är klart för hela sträckan till  
Skellefteå, halva banans längd. 
   –  Men vi måste givetvis vidare 
till Luleå. Annars vore det som  
att bygga en halv bro, säger  
Elisabeth Sinclair, projektledare 
för Norrbotniabanegruppen.

Nottbotnia-
banegruppen 

Är en parti-
politiskt obunden 
intressegrupp 
som verkar för 
Norrbotnia-
banans förverk-
ligande. Arbetet 
finansieras av 
kommunerna 
Umeå, Roberts-
fors, Skellefteå, 
Piteå, Luleå, 
Boden, Kalix och 
Haparanda, Bo-
den samt Region 
Norrbotten och 
Region Väster-
botten. Dessutom 
av ett antal före-
tag. Bland andra 
Boliden Mineral 
AB, SSAB och 
LKAB.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGION VÄSTERBOTTEN
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ÖSTERBOTTEN – VÄSTERBOTTEN

Unika samarbeten  
över nationsgränsen 
Det som förenar Öster-
botten med Väster-
botten har utvecklats 
till ett flertal unika sam-
arbeten med fokus på 
näringslivsutveckling 
som i kölvattnet av de 
megainvesteringar som 
nu görs i norra Sverige 
tar ny fart. 
Text: Per-Åke Hultberg | Bild: Esa Siltaloppi

AVSTÅNDET MELLAN 
Umeå och Vasa är bara 80 
kilometer. Här på Kvarken 
har färjetrafik bedrivits 
sedan 1940-talet. Hotet om 

att den skulle upphöra blev för tio år sedan 
startskottet till flera unika samarbeten mel-
lan de båda städerna. 

– Vårt samarbete kröntes somma-
ren 2021 med att en av världens mest 
miljövänliga och effektiva bil- och pas-
sagerarfärjor sjösattes. Det är en på alla 
sätt imponerande färja som dessutom 
klarar is upp till en meter, säger Mathias 
Lindström.

Han är direktör för Kvarkenrådet, ett 
samarbetsorgan med syfte att främja och 
utveckla en stark och livskraftig region 
genom samverkan, över nationsgränsen 
Finland och Sverige. 

Att två städer i två olika länder tar fram 
en gemensam färja och dessutom tar 
långsiktigt ansvar för den fortsatta driften 
i ett gemensamägt bolag är helt unikt. 
Även att hamnverksamheterna Umeå 
och Vasa sedan 2015 samordnas i bolaget 
Kvarken Ports.

– Motsvarande samarbetslösningar 
finns mig veterligen inte någonstans i hela 
världen. Att vi lyckats beror helt enkelt på 
att vi tillsammans byggt upp ett förtroen-
dekapital med personliga kontakter över 
gränsen under många decennier. Det är 
därför det fungerar, vi litar helt enkelt på 
varandra, säger Mathias Lindström.

Att jobba på det här sättet, långsiktigt 
tillsammans, är egentligen ganska själv-
klart, poängterar han. Bara det faktum att 
Västerbotten och Österbotten har tillhört 
samma land i 700 år borde vara tillräcklig 

förklaring varför samarbeten mellan de 
båda regionerna fungerar så naturligt. 

– Vi befinner oss inte bara geogra-
fisk nära varandra, vi har dessutom ett 
gemensamt språk. Här finns familjeband 
sedan generationer tillbaka men också 
oerhört viktiga samarbeten inom närings-
livet. Fungerande kommunikationer är 
en förutsättning för samarbete, betonar 
Mathias Lindström. 

Därför är tidig implementering av elflyg 
en högt prioriterad fråga. Regional be-
redskap finns att dra i gång så snart som 
möjligt. Avstånden är perfekta för elflyg. 
Dessutom saknas konkurrerande infra-
struktur till många orter, påpekar Mathias 
Lindström. 

Att Västerbotten och hela norra Sverige 
är i en kraftig utvecklingsprocess vet alla. 
Det gäller även Österbotten. Här finns till 
exempel ett av Europas starkaste ener-
giteknologikluster med hela 140 företag 
inom denna sektor. Stora aktörer som 
Wärtsilä, ABB med flera gör jätteinves-
teringar med fokus på innovativa och 
hållbara teknologilösningar. Det vill säga, 
redan etablerad industri gör stora fram-
tidssatsningar, precis som i norra Sverige.

– Vi ser en gemensam region i Europa 

växa fram med liknande framgångsfak-
torer: ett starkt investeringsklimat, vitala 
råvaror och en utpräglad företagaranda 
och innovationskraft. För att inte tala om 
god tillgång på ren el som ju är en stor 
bristvara längre söderut.

Att batteritillverkningen i Skellefteå, 
tillsammans med brytning av innovations-
kritiska metaller och mineraler, även be-
rör Vasa och Österbotten råder det ingen 
tvekan om, menar Mathias Lindström.
Northvolt har helt klart röjt vägen för ett 
fördjupat samarbete som på sikt även kan 
inkludera Norge. Batterifabriker ska byg-
gas i Vasa, och även i norska Mo i Rana 
planeras en fabrik för batteritillverkning. 

– Vi ser hur ett Nordic Battery Belt nu 
håller på att växa fram tvärs över våra 
länder. Det handlar om megainvesteringar 
som skapar ett know-how som gagnar 
oss alla med oöverskådliga synergier. 
Det gör att fler och fler ser fördelarna att 
sätta sin produktion här. Man vill vara 
där det händer, i miljöer där kompetens 
och innovationskraft flödar, vilket också 
givetvis attraherar arbetskraft. För det är 
ingen tvekan, vi behöver bli fler, både på 
svenska och finska sidan, säger Mathias 
Lindström. 

Kvarkenrådet 

Arbetar aktivt sedan 1972 
med att främja och utveckla 
en stark och livskraftig re-
gion genom gränsöverskri-
dande samverkan. 

Målet är bland annat att 
minska och eliminera gräns-
hinder, tillvarata regionens 
styrkor och främja regional 
utveckling och att därmed 
öka synligheten på nationell 
och europeisk nivå. 

Är sedan årsskiftet 
2020/2021 det första nord-
iska EGTS-området. (Eu-
ropeiska grupperingar för 
territoriellt samarbete.) Det 
vill säga en av ca 70 gruppe-
ringar inom EU vars syfte är 
att främja samarbeten över 
nationsgränserna. 

– Fungerande kommunikationer är en förutsättning för samarbete. Därför är tidig implementering av elflyg en högt prioriterad fråga, 
säger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström. 

KVARKENRÅDET
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Borta!

Skellefteås utbud av upplevelser, restauranger och utflyktsmål har aldrig varit större, och vi längtar att få dela dem med dig. 
Checka in i Västerbottens nya fyrtorn, det spektakulära och prisbelönta Sara kulturhus och The Wood Hotel, där kulturen 
möter förstklassiga smakupplevelser och en milsvid utsikt från Vana Spa på tjugonde våningen.

Hade du redan varit här, hade du just nu kunnat sitta i ett hundspann omgiven av snötyngda granar, haft biljetter till Väster-
bottensteaterns hyllade Musikanternas Uttåg, åkt längdskidor i ett av Sveriges mest kompletta längdskidsystem eller bara 
njutit av en kopp varm choklad i en snösoffa efter några uppfriskande slalomåk. Vad väntar du på? Välkommen bort! visitskelleftea.se



Till skillnad mot Northvolt och andra nyetableringar i Västerbotten är Boliden Rönnskär en
gammal och väletablerad verksamhet. Men samtidigt högaktuell. Här produceras tillgångar
som är helt avgörande för omställningen till alternativa energikällor.  
Text: Per-Åke Hultberg | Bild: Tomas Westermark, Boliden

BOLIDEN är ett gruv- och 
metallföretag med fyndig-
heter i bland annat Väster-
bottens inland. I verksam-
heten som bedrivits sedan 

1930-talet ingår smältverket i Rönnskär, 
som i dag är ett av världens mest effektiva 
kopparsmältverk.

Det berättar Karin Ahnqvist, hållbar-
hetschef på Boliden Rönnskär i Skellef-
tehamn. Hon betonar att verksamheten 
genom åren utvecklats i takt med samhäl-
let och dess behov av metaller. Olika 
avfallsmaterial har återvunnits i Rönnskär 
sedan 1960-talet. Så det är inget nytt i sig.

– Vi har funnits i snart 100 år och har 
hela tiden vuxit. Det som nu pågår är 
med andra ord en förlängning av det vi 
alltid gjort. Det nya är samhällets jättebe-
hov av samhällsnödvändiga metaller för 
grön omställning, framför allt av koppar, 
säger Karin Ahnqvist. 

Att producera till exempel solceller 
och elbilar kräver enormt stora mängder. 
En elbil behöver till exempel fyra till sex 
gånger så mycket koppar som en fos-
sildriven bil.  I Rönnskär, som är en av 
världens mest effektiva kopparsmältverk, 
produceras årligen omkring 230 000 ton.

Förutsättningarna för Bolidens fortsatta 
framgång är den stora tillgången till fos-

silfri energi via bland annat vattenkraft, 
råvaror från de egna gruvorna och inte 
minst den genom åren uppbyggda kun-
skapen att smälta, utvinna och återvinna 
en bredd av metaller som guld, silver, 
koppar med flera. 

Just återvinning är en betydande del av 
verksamheten. Boliden Rönnskär är sedan 
länge en av världens största återvinnare 
av metall från elektronikmaterial, så kallat 
e-skrot. Till exempel kretskort från datorer 
och mobiltelefoner som köps upp över 
hela världen. Hela 20 procent av pro-
duktionen består av återvunnet material. 
Smältverket har kapacitet att återvinna 
material motsvarande 2 miljoner mobilte-
lefoner per dygn. 

– Vi har en bred och unik kompetens 
att hantera och återta stora mängder me-
taller och gör därmed allt vad vi kan för 
att minska samhällets avfall av komplexa 
material. Men för att processen i smältver-
ket ska fungera optimalt behövs en mix 
där även nya metaller från våra gruvor 
ingår, förklarar Karin Ahnqvist.

  
Som i all komplex industriverksamhet 
är tillgång på kompetenta medarbetare en 
nyckelfråga. Precis som hela norra Sverige 
med Northvolt i spetsen nu ropar efter ar-
betskraft behöver även Boliden Rönnskär 
ett rejält tillskott av nya medarbetare. 

– Men för oss handlar det om en stor ge-
nerationsväxling. Många av våra anställda 
är födda på 50-talet och går nu i pension. 
Konkret innebär det att hälften av våra 
900 medarbetare behöver bytas ut inom 
tio år. Det omedelbara behovet är cirka 
150 nyanställda per år. Det är en situation 
som vi delar med många andra etablerade 
industrier, konstaterar Karin Ahnqvist.

Det som talar för Boliden Rönnskär och 
andra industriföretag är att industrijobb 
åter blivit intressanta, mycket tack vare 
jätteinvesteringarna här i norra Sverige. 

– Här kan vi tillsammans ge varandra 
draghjälp, gamla och nya företag tillsam-
mans med de olika kommunerna. Vi har 
samtidigt en ständig utmaning att skapa 
attraktivitet genom automation, digita-
lisering och inte minst med trivsamma 
arbetsmiljöer, säger Karin Ahnqvist.

Det som nu händer i norr påverkar alla, 
både allmänheten i stort och näringslivet. 
påpekar hon. Även gamla etablerade fö-
retag som Boliden berörs av den positiva 
andan. 

– Nu händer det saker, då hittar vi 
nya vägar framåt. Ingen har gjort det här 
tidigare. Vi är här, vi bara gör. Det är en 
ren arbetsglädje att tillsamman skapa 
förutsättningar för framtiden. Det är ett 
målmedvetet görande som leder framåt. 
Det är hur spännande som helst. 

Vi har metallerna 
för grön omställning

I Boliden Rönnskärs e-kaldoverk sker återvin-
ningen av metaller från kretskort dygnet runt, 
året runt. De metaller som återvinns är främst 
koppar, silver och guld. Kapaciteten för åter-
vinning motsvarar 2 miljoner mobiltelefoner 
per dygn.

Visste du att ...
… koppar är helt avgörande för 
omställningen till alternativa 
energikällor som vind-, sol- och 
vattenkraft. I första skedet 
för att generera elektricitet, i 
andra för att föra energin långa 
sträckor med låg förlust. 

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGION VÄSTERBOTTEN

– Det som nu pågår är en förlängning av det vi alltid 
gjort. Det nya är samhällets jättebehov av samhälls-
nödvändiga metaller för grön omställning, framför 
allt av koppar, säger Karin Ahnqvist, hållbarhetschef 
på Boliden Rönnskär i Skelleftehamn.

ÅTERVINNING
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ör att vara en kommun på  
3 945 invånare har Norsjö med 
cirka 300 företag ett synnerligen 

välmående näringsliv. Majoriteten av 
företagen är visserligen små, där bara 
ett fåtal har fler än tio anställda. Men 
här finns en stark basnäring, där 
träindustrin spelar en avgörande roll.

Det startade med vidarebearbetning 
av skogsprodukter under tidigt 
1900-tal. Idag finns här åtta specialise-
rade träindustrier som i moderna 
produktionsanläggningar tillverkar 
olika typer av högkvalitativa spets-
produkter i trä. Allt från lister, 
bänkskivor och trappor till fönster, 
möbelkomponenter och hela hus. 

– Vi tillsammans med uppåt 200 
anställda präglar helt klart den här 
bygden. Vår marknad är främst Sverige 
men produkter från våra företag når 
även ut internationellt, säger Patrik 
Lindgren, vd för Swedlist AB. 

Han är själv tredje generationen 

som arbetar med träbearbetning och 
kommer att lämna över stafettpinnen 
till fjärde generationen, dottern 
Benitha. 

– Det är nu full fart. Träindustrin 
går på högtryck och har så gjort under 
flera år. Det är naturligtvis fantastisk 
roligt, både för företagen, alla anställda 
och för hela bygden. Samtidigt är 
Norsjö litet, vilket kommer innebära 
en utmaning för kompetensförsörjning-
en i framtiden, poängterar Patrik.

Det behövs helt enkelt fler männi-
skor som är beredda att bosätta sig i 
Norsjöbygden och dessutom är 
beredda jobba inom industrin. Det är 
också viktigt att få ungdomar att välja 
de utbildningar som numera krävs för 
industrijobb.

– Industrin har inte varit ett 
förstahandsalternativ för ungdomar, 
konstaterar Patrik. Det här något vi 
här i Västerbotten jobbar för att ändra 
på. Här finns jobben, dessutom till 
förhållandevis bra löner, så det finns 
inte längre någon anledning att flytta 
härifrån, tvärtom.

Patrik berättar att han i sitt företag 
har anställt utbildade kvinnor som 
velat testa något nytt i sina liv. 
Pandemin gör att många tänker om, 
påpekar han.

– Vi ser nu en trend att familjer flyt-
tar tillbaka. Vi har till exempel fått tre 
anställda som flyttat hem från Umeå. 

Men vi behöver fler, gärna omgående, 
säger Patrik och betonar det faktum 
att trä ligger helt rätt i tiden.

– Det är miljövänligt att bygga i trä 
och bra för klimatet. Det har fått ett 
gigantiskt uppsving även internationellt, 
vilket självklart gynnar vår bransch. 
Jätteinvesteringarna här i norr tror jag 
även smittar av sig på oss här i Norsjö. 
Vi är visserligen en liten inlandskom-
mun, men har bara åtta mil bra väg till 
Skellefteå. Det är ingenting här i 
Norrland, säger Patrik och skrattar.

Patrik lyfter självklart den unika 
naturen, tystnaden och friheten, lika 
fascinerande sommar som vinter.  
Men det finns så otroligt mycket mer. 

– Vi har världens bästa vardag 
brukar vi säga. Idrotts- och fritids-
arenor av alla slag och ett rikt förenings-
liv. Att det är en liten kommun 
innebär också trygghet. Alla känner 
alla. Här finns ingen inhemsk 
brottslighet. Och handlarna erbjuder 
en unik service som du inte hittar hos 
de stora kedjorna i stan.

Sedan är det förstås den stora ekono-
miska fördelen. Det är mycket billigare 
att leva här, nära naturen, nära till allt 
man behöver för vardagen och som 
Patrik påpekar: ”Här kostar det inget 
att var utomhus. Och själva boendet är 
ju nästan gratis om du jämför med 
övriga landet.  Det är inte underligt att 
vi nu börjar få blickarna på oss”.

VI FINNS I 
NORSJÖ KOMMUN:
Drömtrappor – ”Nordens ledande 
trapptillverkare”.
Swedlist – Tillverkar trälister och  
träprofiler för alla behov.
Norsjö trä – Har en av Europas  
modernaste fingerskarvsanläggningar.
WJ Snickerier – Har satt Norsjöbygden 
på den svenska fönsterkartan.
Grönbo - Har utvecklat ett ekologisk 
byggsystem för flerbostadshus i trä.
Timri – ”Ditt egendesignade timmer-
hus, allt från stomme till färdigt”.
Böle Snickeri – Tillverkar skivor och 
ämne för alla behov.
Lundquist såg & hyvleri – Tillverkar 
bl.a borrkärnslådor till gruvindustrin.
Norsjö Allbygg AB – anlitas precis 
som namnet säger för alla typer av 
byggarbeten.

www.norsjo.se

Norsjö är centralort i kommu-
nen med samma namn. Det  
livaktiga samhället ligger i 
Västerbottens inland, åtta mil 
från Skellefteå. Här i den små-
kuperade skogsbygden, som 
även inkluderar stationssam-
hället Bastuträsk och ett flertal 
byar, har en omfattande och 
framgångsrik träindustri  
successivt växt fram.

Välkommen till Norsjö

Vi behöver dig – här finns jobben

F

ETT SAMARBETE I  REGION 10

VÄSTERBOTTENS 
TRÄINDUSTRI 

▶  100 företag, 95% av företagen ligger 
på landsorten.

▶  Sysselsätter ca 2 600 personer, varav 
ca 550 kvinnor. 

▶  Omsätter ca 8,6 miljarder kr.

I Norsjö finns 8 av dessa företag som 
sysselsätter uppåt 200 personer och 
omsätter ca 260 miljoner kr.

Norsjö kommun har med cirka 300 företag ett synnerligen välmående näringsliv där träindustrin spelar en avgörande roll.

ETT SAMARBETE I  REGION 10ETT SAMARBETE I  REGION 10
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UmeÅ
växer hållbart
och gränslöst.
Med starka länkar i alla riktningar finns Umeå mitt i ett globalt 
flöde av varor, tjänster och kunskap. Nu ökar takten. Med 
lågt klimatavtryck och hög fraktkapacitet är Wasalines nya 
elhybridfärja mellan Umeå och Vasa en länk som knyter samma 
de isfria hamnarna längs den norska Atlantkusten med den nya 
sidenvägens alla utposter. 

Det är bra för Sverige. Och för våra grannländer. På båda 
sidor om Bottenhavet finns näringsliv med innovationskraft och 
universitet med Nobelprisvinnare. Det har bidragit till framväxten 
av ledande kluster inom bland annat industri, energi, life science 
och andra kunskapsintensiva näringar. 

Näringslivet investerar för att växa hållbart. Ett axplock av 
satsningarna i Umeå är SCA:s kraftlinerbruk för åtta miljarder 
och den CO2- neutrala fabrik som Komatsu bygger för en miljard. 
Parallellt växer tjänstesektorn med ungefär 600 nya företag varje år.  

I Umeås närmaste grannstad Vasa skapas ett nytt spännande 
ekosystem för utveckling av energilösningar genom Wärtsiläs 
investering på mer än två miljarder i en unik innovationshub. 
Tillsammans med framtidssatsningarna hos våra vänner i 
norr, som vi kommer ännu närmare då Norrbotniabanan 
står klar, skapas rätt förutsättningar för att leda den hållbara 
omställningen. 

Umeå är sedan årtionden en tillväxtmotor med en av Sveriges 
hetaste fastighetsmarknader. Det är helt enkelt många som gillar 
läget och den största anledningen är människorna: specialister 
inom områden du hör talas om i övermorgon, unga som vill 
förändra världen med Umeå som basecamp och idébärare som 
bara längtar efter att skala upp. För att nämna några.

Umeå. Mer tillväxt. www.umea.se

Aurora Botnia rymmer 800 passagerare och har en frakt-
kapacitet på 1 500 meter för last- och personbilar.BI
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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGION VÄSTERBOTTEN

Lösningen finns  
i vår berggrund
– Det som nu händer i norra Sverige är något helt nytt. Här finns en 
framtidstro som jag som västerbottning aldrig tidigare varit med om. 
Det känns fantastiskt roligt.
Text: Per-Åke Hultberg

DET SÄGER ERIK Bergkvist, 
tidigare regionråd vid Region 
Västerbotten. Han är född och 
uppvuxen i Norsjö, åtta mil 
från Skellefteå, har studerat vid 

Umeå universitet där han disputerade i national-
ekonomi och är sedan 2019 socialdemokratisk 
EU-parlamentariker.

– Vi är sedan generationer tillbaka vana vid 
att kämpa mot avfolkning och att människor 
försvinner härifrån. Nu plötsligt sker en nyin-
dustrialisering med enorma investeringar som 
skapar en massa jobb. Det är naturligtvis oer-
hört glädjande. Nu gäller det att få folk att flytta 
hit. Vi behöver alla människor och lite till. Men 
det är ett positivt problem, säger Erik Bergkvist 
med ett leende. 

Han berättar att det som nu händer i Väster-
botten och Norrbotten har väckt uppmärksam-
het i EU-parlamentet.

– Jag får dagligen uppmuntrande tillrop och 
nyfikna frågor från kolleger om vad som händer 
i norra Sverige. Det visar väl att det inte bara är 
vi i Sverige som inbillar oss att det är viktigt. Jag 
försöker förklara att det som sker i våra regioner 
är en del av en grön omställning med lösningar 
på problem som hela världen står inför. 

Erik Bergkvist poängterar att de jättelika 

Folk frågar 
sig, vad är 
det för spe-
ciellt med 
norra Sve-
rige, varför 
just där?
Erik Bergkvist

investeringarna inte sker av en slump. Visst de 
kom plötsligt och överraskande, men var det 
någonstans i Sverige där marken var förberedd 
så var det just här, betonar han.

– När det väl hände så kände vi väl alla – 
WOW! Samtidigt har vi i många år haft goda 
tankar och intentioner då vi faktiskt skapat de 
förutsättningar som nu driver på utvecklingen. 
Vi har hela paketet som behövs. Det ser vi nu, 
konstatarer Erik Bergkvist

Här finns framför allt en god grön energi-
försörjning som få andra ställen i världen kan 
erbjuda. Dessutom den traditionella industrin 
inom gruv- och mineralnäringen som länge 
varit på offensiven och som nu tar jättekliv mot 
framtiden. 

 – Vi har också de mineraler som krävs för 
att tillverka batterier, som är så viktiga för att 
nå den gröna klimatomställningen och som 
hela världen därför efterfrågar.   

Det ligger helt i linje med EU:s ambitioner 
att öka självförsörjningsgraden vad gäller just 
kritiska mineraler. Lösningen finns i vår berg-
grund. 

Erik Bergkvist nämner också det faktum att 
norra Sverige ligger långt framme inom digita-
lisering med ett mycket väl utbyggt bredband. 
Här finns dessutom närhet mellan beslutsfat-
tare, företag och människorna. 

– Med tillgång till tre universitet finns också 
en hög utbildningsnivå, kompetens och erfaren-
het inom en rad viktiga kunskapsområden. 

Kommer då även småkommuner i inlandet 
att kunna dra nytta av det som sker kan man 
undra. 

–  Ja, absolut, menar Erik Bergkvist. Det 
smittar av sig både direkt och indirekt. De som 
bor inom pendlingsavstånd kan exempelvis få 
jobb på Northvolt i Skellefteå. Vi ser också att 
det nu skapas kringetableringar runtom i våra 
län. Vi uppmärksammas internationellt, även 
inom helt andra branscher. Folk frågar sig, vad 
är det för speciellt med norra Sverige, varför 
just där? 

Erik berättar att kommunledningar hela 
tiden får förfrågningar från både svenska och 
utländska företag om möjligheten att lokalisera 
olika typer av verksamheter. Det är som ringar 
på vattnet, där det ena ger det andra, förklarar 
han. 

Den kanske viktigaste frågan är nog ändå: 
tror du att det går att locka ett stort antal 
människor att flytta till norra Sverige?
– Ja, det tror jag verkligen. Men det kräver 
givetvis mycket information eftersom vi slåss 
mot många stereotypa fördomar. Att vi har en 
unik naturmiljö vet väl alla. Nu gäller det att 
visa alla andra attraktiva sidor. Till exempel att 
Västerbotten är en av världens mest jämställda 
regioner, att vi har extremt låg brottslighet, att 
vi har fantastiska boendemiljöer och inte minst, 
att vi nu och framöver har massor av spän-
nande jobb att erbjuda. 

EU-PARLAMENTARIKERN
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Lorem ipsum

Nordmaling

Västerbotten

Västernorrland Österbotten

Godsterminalen i Nordmaling
- centralt läge
- järnväg, djuphamn och  
   europaväg  
   i förening 

Kommunchef Ulf Månsson:
”Den nya godsterminalen  
                         skapar förutsättningar  
                         för tillverkning och  
                         handel som vi idag  
                         inte ens kan ana,  
                         än mindre se  
                         omfattningen av” 

Kontakt: 
Conny Nordendahl,  
Näringslivssamordnare 
Tel: 073-0345550

Open fOr Business

fter att den efterlängtade färjan 
togs i drift 28 augusti 2021 har 
både antalet passagerare och 

godsvolymer ökat markant för varje 
månad. Denna höst har visat sig vara 
den bästa hösten sedan Wasaline tog 
över trafiken 2013. 

– Det är enastående hur väl 
industrin har tagit emot vårt nya 
fartyg och det stora intresset att sköta 
transporterna med ett så litet miljö
avtryck som möjligt. Det känns 
mycket inspirerande inför framtiden, 
säger Wasalines vd Peter Ståhlberg. 

Bakgrunden till framgången var ett 
strategiskt beslut som togs för tio år 

sedan att gemensamt, över landsgrän
sen, driva ett nybyggnadsprojekt av en 
miljövänlig ROPAX färja för trafiken 
över Kvarken, mellan Vasa och Umeå. 

Resultatet Aurora Botnia, som färjan 
heter, är en av världens mest miljövän
liga och effektiva bil och passagerar
färjor. Den har tillverkats i Finland av 
Rauma Marine Constructions. 

De fyra huvudmaskinerna har 
levererats av Wärtsilä, som är en 
världsledande finsk aktör inom 
marinteknologi. Här kombineras 
batteridrift, flytande naturgas och 
biogas. Dessutom möjlighet till eldrift 
vid ankomst och avgång. Framdrift 
sker med eldrivna Azipodpropellrar 
från ABB.

Färjan är ett konkret steg mot att 
förverkliga visionen om ett smart 
marint ekosystem där hela den marina 
industrin jobbar tillsammans med 
målet att uppnå en hållbar framtid.

Det innebär i praktiken att färjan 

fungerar som ett flytande testlabora
torium, länkad till Wärtsiläs Smart 
Technology Hub i Vasa. Det betyder 
övervakning och hantering i realtid. 
Målsättningen är att det  ska bidra till 
nya innovativa lösningar som hjälper 
marinindustrin att möta framtida 
miljökrav.

Aurora Botnia har för övrigt betydligt 
större godskapacitet än den gamla 
färjan Wasa Express. De investeringar 
som nu pågår i terminalerna i Umeå 
och Vasa gör dessutom att både 
överfart och last och lossning kommer 
gå betydligt snabbare. Ytterligare ett 
plus är att turerna nu blivit flera.

Den nya färjan Aurora Botnia 
som i somras togs i trafik på 
rutten Vasa-Umeå är världens 
mest miljövänliga ropax-fartyg. 
Som flytande laboratorium är 
den en viktig del i det regionala 
utvecklingsarbetet mellan 
Österbotten och Västerbotten.

M/S Aurora Botnia

Miljövänlig färja i  
världsklass nu i trafik

E FÄRJAN 
AURORA BOTNIA: 
▶  Är den mest miljövänliga  

passagerarfärjan  i världen.

▶  Tar 800 passagerare och har en 
fraktkapacitet på 1500 meter körfält. 

▶  Beställare är Kvarken Link Ab ägd  
av Umeå Kommunföretag AB och 
Vasa stad.

www.wasaline.com
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Aurora Botnia kör på rutten mellan Vasa och Umeå som har trafikerats sedan 1940-talet. 
Färjan som är det mest miljövänliga passagerarfartyget i världen rymmer 800 passagerare 
och har en godskapacitet på 1500 meter för last och bilar.



Jätteinvesteringarna i olika industriprojekt i norra 
Norrland är främst förlagda längs kusten, med 
Northvolts etablering i Skellefteå som en av de 
mest omskrivna. Frågan är om det även spiller 
över på kommuner längre in i landet. 
Text: Per-Åke Hultberg | Bild: Boliden/Tomas Westermark

JA, DET TROR JAG, även om det är 
för tidigt att redan nu se konkreta 
resultat. Men mycket är upp till oss 
själva om företagsetableringar och 
arbetstillfällen ska landa här i vår 

kommun, säger Roland Sjögren (KD), kom-
munstyrelsens ordförande i Lycksele. 

Några riktigt stora satsningar kommer 
definitivt Lycksele kommun till del. Det gäller 
Bolidens stora satsning i den lilla gruvorten 
Kristineberg, där en ny fyndighet säkrar bryt-
ning och arbetstillfällen i många år framöver. 
Även stora vindkraftsprojekt pågår inom kom-
munen som har drygt 12 000 invånare. 

Huvudorten, Lycksele stad, ligger 13 res-
pektive 16 mil från kuststäderna Umeå och 
Skellefteå. Men som Roland Sjögren betonar, 
”Här finns allt vi behöver för det dagliga 
livet, inklusive eget sjukhus och flyg till 
Stockholm. Och vi har hyfsad närhet till det 
större utbud av handel och kultur som Umeå 
och Skellefteå erbjuder”.

– Det är viktigt att vi och andra inlands-
kommuner, varav flera är betydligt mindre 

än Lycksele, utvecklar och marknadsför våra 
egna styrkor. Varje kommun behöver nu 
stötta det lokala näringslivet att snappa upp 
de möjligheter till kringeffekter som blir av 
Northvolt och andra större etableringar. Till 
exempel behovet underleverantörer. Vi måste 
samtidigt jobba stenhårt på vår egen attrak-
tion så att företag och människor väljer att 
etablera och bosätta sig här, säger Roland 
Sjögren.

Han är samtidigt noga med att poängtera 
att det går riktigt bra för Lycksele. Efter 
decennier av minskad befolkning har kom-
munen de tre senaste åren haft en positiv 
utveckling. Och så ska det fortsätta, påpekar 
Roland Sjögren.

– Det är viktigt att lyfta fram, inte minst för 
vår egen självbild. Vi har även ett näringsliv 
som går jättebra inom flera olika branscher. 

Roland Sjögren berättar om flera företag som 
växer, mår bra och anställer folk. Det är stor 
efterfrågan på industrimark som nu planläggs 
och etableras. Efterfrågan kommer främst 
från det befintliga näringslivet men även från 
företag som är beredda att flytta hit.

Det är inte en 
självklarhet att 
framgången i 
Skellefteå per 
automatik kom-
mer att gynna 
oss andra, även 
om jag ändå tror 
och hoppas på 
det. Vi måste 
själva kämpa
Roland Sjögren (KD)

– Vi behöver marknadsföra  
våra egna styrkor

Några riktigt stora satsningar kommer Lycksele kommun till del. Det gäller bland annat Bolidens stora satsning i den lilla gruvorten Kristineberg, 
där en ny fyndighet säkrar brytning och arbetstillfällen i många år framöver.

– Vi får numera ofta förfrågningar från 
företag som sonderar möjligheten att etablera 
sina verksamheter hos oss. Och jag är egent-
ligen inte förvånad. Flera har snappat upp att 
vi har mark att erbjuda, men framför allt att 
vi är kända för att vara en tillmötesgående 
och lösningsorienterad kommun. Det är ett 
måste för att lyckas, säger Roland Sjögren.

Ett exempel är Företagarnas Arbetslös-
hetskassa, SmåA, med ett 40-tal anställda, 
tidigare Stockholmsbaserade, som flyttade hit 
för två år sedan.

En sak står klar, den positivism och fram-
tidstro som alltmer präglar delar av norra 
Sverige, börjar även slå rot i Lycksele och 
andra mindre kommuner.

– Vi har länge nog matats av bilden att 
vara avfolkningsbygder med ständiga försäm-
ringar. Det måste inte vara så och framför 
allt, det stämmer inte längre. Vi behöver 
kliva fram och ta vår plats och visa att vi vill 
vara med, poängterar Roland Sjögren. 

– Här handlar det om att slåss för det 
som är vår rättighet, att vi prioriteras att få 
likvärdiga förutsättningar som andra. Och då 
menar jag inte bidrag och statliga stöd. Nej, 
när man i södra Sverige kämpar för att få 
snabbtåg har vi inte ens en elektrifierad järn-
väg. Att diesellok ska dra både passagerare 
och stora mängder gods håller inte när man 
överallt i dag talar om vikten att av bygga ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGION VÄSTERBOTTEN

STADEN I LAPPLAND
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1070 MILJARDER
Kronor satsas på den gröna nyindustrialiseringen i norra Sverige.

3000 NYA BOSTÄDER
Planeras att byggas för att husera alla nya Bodensare.

6 MINUTER MED SPARK
Tar det från nybyggda huset på Solskensvägen till nya Lunda förskola.

4000 JOBB
Och förmodligen ännu fler kommer att landa i Boden och regionen.

Den gröna industriella omställningen som nu sker i norra Sverige är en del
av den gröna globala omställningsprocessen. Vår region, våra resurser och

vår kompetens uppfattas nu som en tillgång och är en utgångspunkt för
skapandet av morgondagens hållbara samhälle. 

Att kombinera det nya smarta gröna med vårt #närhetsliv ger oss möjligheten
att bygga något delvis helt nytt, något hållbart och något nära nog unikt.

bodenxtofficial • Bodenxt.se

På Boden Industrial Park planerar H2 Green Steel att bygga en
integrerad anläggning för storskalig produktion av grönt stål.

Här byggs även världens förmodlingen största vätgasanläggning.

Bodenxt_270x375_Västerbotten_i_Di.indd   1Bodenxt_270x375_Västerbotten_i_Di.indd   1 2021-11-29   12:502021-11-29   12:50
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Från 5 till 80
spelbolag på sex år
Svensk spelindustri tillhör sedan länge världseliten. I den eliten ingår 
numera även norra Sverige. På några få år har ett imponerande kluster av 
bolag inom spelbranschen växt fram. Från fem till 80 spelbolag på bara 
sex år. Tala om success story.
Text: Per-Åke Hultberg | Bild: Patrick Degerman

VISST, DET FINNS spel-
kluster på andra håll i 
landet. Men det som växt 
fram här i Västerbotten 
och Norrbotten är unikt, 

och det handlar om samarbete, säger 
Therese Mossberg, kommunikationsan-
svarig på Arctic Game, som är en regional 
kraftsamling att i nätverk utveckla spel-
branschen 

Initiativet som togs 2015–2016 är, 
menar hon, ett lysande exempel på när 
kommuner gemensamt bestämmer sig 
för att satsa på en framtidsbransch med 
fokus på unga och talangfulla människor. 
Här fanns en förhoppning om att vända 
en tidigare negativ befolkningsutveckling.

– Vi är starka på industri häruppe men 
det fanns behov av att bredda arbets-
marknaden med kreativa näringar. När 
initiativet togs fanns en grund att bygga 
på, några spelbolag i Umeå och utbild-
ning i spelprogrammering på Luleås tek-
niska universitet på Campus Skellefteå. 

– Problemet var att alla som utbilda-
des snabbt rekryterades till etablerade 
spelbolag på andra orter och lämnade 
regionen, säger Therese Mossberg. 

Frågan var, hur får man dem att 
stanna kvar. Svaret var ganska enkelt, 
men svårt på samma gång. ”Vi måste 
bygga upp en livskraftig industri." Men 
hur gör man det? 

– Städerna här uppe var för svaga var 
en och en för sig, men är starka tillsam-
mans. 

Det var nyckeln till succé. Alla kust-

kommuner hoppade på – Umeå, Skel-
lefteå, Piteå, Luleå och Boden – och 
med EU-medel fanns möjlighet att satsa. 
Resultatet kom ganska omgående.

Som så ofta när något nytt ska födas 
fanns en eldsjäl som drev på. Michael 
Stenmark, en entusiast inom spelvärl-
den, som är och har varit involverad i ett 
stort antal svenska spel. Han var välkänd 
inom hela branschen och kom att fung-
era som en viktig dörröppnare.

I dag finns i regionen uppåt 80 spel-
bolag som tillsammans sysselsätter cirka 
500 personer. Några av bolagen har haft 
stora framgångar, till exempel Coldwood 
Interactive i Umeå med spelet Unravel. 

En nyckel till framgången är de omfat-
tande utbildningssatsningar som gjorts, 
en bredd med hela 14 utbildningar inom 
spel – yrkeshögskolor, folkhögskolor och 
universitetsutbildningar – som alla har 
ett nära samarbete med branschen.  

Just nu utbildas 600 personer. En verk-

lig guldgruva för spelbranschen att ösa 
ur. Flera studenter kommer från andra 
delar av landet. Vissa stannar samtidigt 
som en del flyger ut i världen. 

– Det är så det ska vara. Spel-
branschen är både global och lokal, 
konstaterar Therese Mossberg. 

Spelindustrin i Västerbotten och 
Norrbotten börjar nu bli etablerad och 
är en bransch med enorm potential. 
Framför allt är den viktig för regionens 
attraktivitet. 

– Spelbranschen är ett viktigt kom-
plement till övrig industri och breddar 
arbetsmarknaden. Kompetenserna inom 
spelbranschen är efterfrågade och en 
möjliggörare för norra Sveriges kompe-
tensförsörjning i dag och i framtiden, 
förklarar Therese. 

Men det gäller att hela tiden vara på 
tårna. Här har Arctic Game en nyckelroll, 
att som spindeln i nätet vara ett stödjan-
de spel-community för hela branschen. 

– Vi anordnar spelkvällar, workshops, 
game jams och olika typer av samarbe-
ten.  Vi har affärscoacher med kunskap 
inom marknadsföring, hur man får tag 
på investerare, hur man lanserar sina 
spel och internationella nätverk som 
fungerar som dörröppnare.

 Det största eventet nu i vår är Arctic 
Game Week, med B2B-konferenser, 
nätverkande och ett stort antal besö-
kare från hela Sverige och världen. Det 
avslutas med spelmässan Nordsken som 
är öppen för allmänheten. 

Therese Mossberg

Moa-Stina Lindström

Ahmad Priabudiman

Spel var en stor och viktig del i Moa-
Stinas uppväxt i Skellefteå på 90-talet, 
både dataspel och brädspel. Men att 
hon skulle jobba med spelutveckling 
klarnade först efter utbildningen på 
Umeå universitet.

– Jag studerade 
digital mediepro-
duktion i tre år, 
en bred utbild-
ning med många 
intressanta delar. 
Efter examen 2020 
praktiserade jag 

här på Mindforce Game Lab i Skellefteå. 
Det var först då som jag insåg att spel 
kan ha en så stor betydelse. Att spel kan 
vara så mycket mer än bara underhåll-
ning. De kan även hjälpa människor och 
göra verklig samhällsnytta, säger Moa-
Stina Lindström. 

Så hon blev kvar som anställd och 
arbetar nu som producent och trivs 
fantastiskt bra. Allt fokus ligger nu på 
lanseringen av bolagets första produkt, 
ett mobilspel i form av en medicintek-
nisk produkt."

– Det är väldigt roligt, spännande och 
utmanande. Även att se hur spelindu-
strin bara växer och växer och att efter 
sex år vara tillbaka i Skellefteå. Det 
känns nästan som en ny stad.

Ahmad Priabudiman har jobbat 
professionellt med spelutveckling 
runt hela världen i 16 år. Sedan ett år 
tillbaka är han bosatt i Skellefteå där 
han nu jobbar på FutureGames som 
huvudlärare i ämnet ”Game Artist”.

Pria som han kall-
las kommer från 
en flermiljonstad 
i Indonesien. 
Så här kan man 
verkligen tala om 
kontraster. Att 
han hamnade 

i Skellefteå var lite av en slump. Det 
började med att en av stadens alla 
speltillverkare hyrde in hans kompetens 
på distans och på den vägen är det. 
Sedan en tid är även Prias fru och tre 
barn på plats.

– Jag stortrivs. Visst, det var extremt 
annorlunda på många sätt jämfört med 
livet där jag kommer ifrån, kallt och 
galet mycket snö. Men jag älskar den 
här stan och alla människor jag möter. 
Skellefteå är en välkomnande och 
vacker stad. 

– Och jag älskar verkligen mitt 
arbete, att ha förmånen att få dela mina 
erfarenheter av att utveckla spel med 
unga människor och samtidigt få vara 
en del av regionens spelindustri. Att få 
se hur den växer, ”I just love it”. 

Spel är mer än 
underhållning

Prias extremt 
annorlunda liv

Spelindustrin i Västerbotten och Norrbotten börjar nu bli etablerad och är en bransch med enorm potential.
I dag finns uppåt 80 bolag som tillsammans sysselsätter cirka 500 personer. 

SPELBRANSCHEN
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Norrlandsfonden är norra Sveriges ledande 
topplånefinansiär som skapar framgång genom 
att främja utvecklingen i regionens tillväxtföretag.

Vi är med och finansierar nyetablering, utveckling 
och expansion i det norrländska näringslivet.

Läs mer på norrlandsfonden.se

Sveriges största 
advokat   byrå*

FÖR JURIDISK RÅDGIVNING,  
TA KONTAKT MED OSS PÅ 
KAIDING.SE

* Avser advokatbyråer som inte har kontor i Stockholm.  
Hör av er när ni behöver hjälp med att läsa det finstilta.

Advokatbyrån Kaiding har cirka 70 medarbetare på orterna Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå,  
Skellefteå, Umeå och Östersund och är därmed Norrlands största advokatbyrå. Tack vare  
vår storlek kan vi erbjuda specialiserad juridisk rådgivning inom en rad rättsområden.

Sveriges 
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* Avser advokatbyråer som inte har kontor
i Stockholm. Hör av er när ni behöver
hjälp med att läsa det finstilta.
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byrå*

* Avser advokatbyråer som inte har kontor
i Stockholm. Hör av er när ni behöver
hjälp med att läsa det finstilta.

KAIDING.SE

*Avser advokatbyråer som inte har kontor i Stockholm. 
Hör av er när ni behöver hjälp med att läsa det finstilta.

Advokatbyrån Kaiding har cirka 70 medarbetare på 
orterna Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, 
Umeå, Östersund och Åre och är därmed Norrlands 
största advokatbyrå. Tack vare vår storlek kan vi 
erbjuda specialiserad juridisk rådgivning inom en 
rad rättsområden.

FÖR JURIDISK RÅDGIVNING, TA KONTAKT MED OSS PÅ
KAIDING.SE



Uppdraget som landshövding innebär mycket resor och möten runt om i det egna länet.  
I Västerbotten, som är ungefär lika stort som Västra Götaland, Skåne, Stockholm och  
Östergötland tillsammans, så måste det väl ha varit lite knepigt att sätta fart på nya jobbet  
mitt under en pågående pandemi?
Text: Per-Åke Hultberg | Bild: Patrick Trägårdh

JAG HANN RESA  lite grann precis i början, när 
samhället började öppnas. Sedan, när allt måste 
göras digitalt, blev det tuffare, berättar Helene 
Hellmark Knutsson, som sedan augusti 2020 är 
landshövding i Västerbotten. 

Men på det stora hela har det ändå gått bra att lära 
känna Västerbotten, betonar hon. Mycket tack vare goda 
kontakter och människor som gärna delar sina olika 
nätverk. 

– Samtidigt måste man vara medveten om att Väster-
botten är så mångfacetterat och stort, att det tar tid att 
lära känna hela länet. Men jag kände naturligtvis väl 
till Umeå, även Skellefteå som jag nu besöker en gång 
i veckan. Jag har också besökt i stort sett alla kommu-
ner. Så nu är det full fart framåt, säger Helene Hellmark 
Knutsson med ett leende.

Mycket påminner om hennes tidigare uppdrag, berättar 
hon, i synnerhet i fråga om intensitet. Först som kom-
munalråd i Sundbyberg när tillväxten där låg på topp i 
Stockholmsregionen, sedan en intensiv tid som statsråd 
med ansvar för högre utbildning och forskning. 

Du säger att det nationella fokuset främst ligger på 
Skellefteå och batterifabriken men att det händer 
så mycket mer. 

– Ja, så är det. Här finns nu två starka tillväxtmotorer, 
två städer som växer och utvecklas, vilket är jättebra för 
Västerbotten. Men det händer så mycket och det berör 
hela Sverige. Det är här i norr som motorn i den gröna 
omställningen finns.

Helene Hellmark Knutsson pekar bland annat på 
trähusbyggandet, utbyggnaden av vindkraft och energi-

lagring. Även på det faktum att tillväxten berör inlandet 
där råvarorna finns. 

– Samtidigt är det en kraftig tillväxt inom besöksnä-
ringen, i synnerhet av fjällturism. Pandemin med stängda 
gränser tycks ha gjort att vi återupptäckt möjligheten att 
turista i Sverige och det är ju fantastiskt positivt. 

Det som nu händer skapar väl ett stort tryck även 
inom områden där länsstyrelsen är inblandad? Vad 
är er roll och vad kan ni bidra med i den pågående 
samhällsomställningen? 

– Vi har två huvuduppgifter: att främja det som sker 
och att leda tillståndsprocessen. Vi ska med vår kom-
petens främja en hållbar utveckling i hela länet. Till 
exempel stötta kommunerna i deras översiktsplanering 
att skapa attraktiva samhällen. Här behövs ju en stor in-
flyttning av människor. Jag är så imponerad av hur kom-
munerna, även de små, jobbar med just tillväxtfrågan.

Det andra området som Helene Hellmark Knutsson 
lyfter fram är regeringsuppdraget att leda tillståndsproces-
sen i verksamheter som regleras av miljölagstiftning. Det 
handlar om riksintressen kring infrastruktur som järnvägs-
byggen, mineral- och naturresurser, vindkraft med mera.

– Det är ett omfattande och komplext arbete. Till exem-
pel tillståndsprövning av Norrbotniabanan. Vi vill gärna 
skynda på järnvägsplanerna, att det ska gå snabbt och 
smidigt. Samtidigt måste processen vara tydlig, transpa-
rent och rättssäker. 

Visst det är knepigt att göra avvägningar, men det 
går och det måste ske på ett bra sätt, poängterar Helene 
Hellmark Knutsson. 

– Vår tid är komplex och utvecklingen går så snabbt 
framåt. Vi har samtidigt höga ambitioner om hållbarhet 
och klimatmål, intressen som ska vägas mot varandra. 
Sverige är världsledande i fråga om höga miljö- och 
klimatkrav. Det kan vi naturligtvis inte tumma på, i syn-
nerhet som de stora investeringarna här i norra Sverige 
gäller just klimatomställningen.

Helene Hellmark Knutsson menar att länsstyrel-
sen, som statens förlängda arm, är nyckeln till en bra 
sammanvägning, så att beslut som fattas ute i landet 
verkligen främjar långsiktig, hållbar utveckling. Men det 
kräver, betonar hon, framför allt ett bra samarbetsklimat 
och tillit till processen från alla parter. För snabb hand-
läggning är det också viktigt att underlagen är kompletta, 
vilket de inte alltid är.

– Det finns säkert saker vi kan göra så att processerna 
blir mer förutsägbara och transparenta, där vi behöver 
vara tydligare med vad som krävs i en domstolsprövning. 

Och när problem uppstår har vi direktaccess till reger-
ingen. Det gör att vi tillsammans med regeringens samord-
nare och andra aktörer kan identifiera eventuella hinder 
för samhällsomvandlingen och se till att de åtgärdas.  

Folk i allmänhet, i alla fall i södra Sverige, kan tänka 
hur enormt glest befolkat det är där uppe i norr. Vad 
är problemet, det är väl bara att bygga på? 

– Nej, det stämmer inte alls. All mark i norra Sverige 
är anspråkstagen, från fjäll till kust. Både av rennäringen 
och Försvarsmakten. Här finns också stora, skyddade 
områden av värdefull natur som vi givetvis ska värna. 

– Här finns nu två 
starka tillväxtmotorer, 
två städer som växer 
och utvecklas, vilket 

är jättebra för Väster-
botten. Men det hän-

der så mycket och det 
berör hela Sverige, 

säger Västerbottens 
landshövding Helene 

Hellmark Knutsson.

LANDSHÖVDINGEN

"Här finns motorn i den
gröna omställningen"

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGION VÄSTERBOTTEN
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Rototilt växlar upp internationellt
Rototilt i Vindeln har sedan 
början av 90-talet utvecklat 
tiltrotatorer och tillhörande 
systemlösningar. Resan 
från litet teknikföretag i 
Vindeln i norra Sverige till 
ett internationellt erkänd 
leverantör har gått i snabb takt. 
Det senaste i framgångssagan 
Rototilt är toppmodern fabrik 
med fokus på kvalitetssäkring – 
på digital väg.

Den nya fabriken står äntligen färdig. 
En 4200 m2 stor investering på cirka 
150 miljoner kronor som innebär 
en fördubblad kapacitet och bättre 
kvalitetssäkring.

– Först och främst handlar det om 
kapacitet, vi ville skapa möjlighet att 
kunna leverera större volymer. Vi har 
effektiviserat våra flöden och det är en 
stor satsning på det digitala verktyget 
som dessutom höjer vår kvalitet rejält. 
Det är säkrare processer, alla vet vad de 
ska göra och vi kan prova produkten på 
ett bra och tryggt sätt, det har överträffat 
alla förväntningar, berättar VD Anders 
Jonsson.

Anders Jonsson, VD på Rototilt. Framtiden ser ljus ut nu när utbyggnaden är färdig och en stor expansion på den utländska marknaden väntar.

En viktig del i satsningen är den så kallade 
slutprovningen där en testdator jobbar för 
att kvalitetssäkra in i minsta detalj. Den 
släpper inte igenom några avvikelser. 

– Våra produkter anpassas utifrån 
grävmaskinsfabrikat vilket innebär olika 
styrsystem. Det här blir ett jättelyft och då 
det blir betydligt enklare att säkerställa att 
produkten svarar upp mot den order vi 
har i systemet, oavsett styrsystem, berättar 
Anders.

Kundfokus, kapacitet och kvalitet
Även arbetsmiljön har blivit bättre och 
säkrare i den nya fabriken. Arbetet med att 
vara en attraktiv arbetsplats är ett

 av företagets fyra övergripande mål. 
Årliga mätningar visar hur personalen mår 
och trivs. Samtidigt ser framtiden ljus ut - 
med utbyggnaden färdig väntar nämligen 
en stor expansion på den utländska 
marknaden. Anders Jonsson ser hoppfullt 
på tillväxten och berättar att företaget har 
ett stort rekryteringsbehov framöver.

– Delaktighet är en jätteviktig sak. 
Personalen vill känna att de bidrar och 
kan påverka utvecklingen. Jag tror också 
att det är en del av framgångsnyckeln 
att människor ser att de kan påverka 
Rototilt, samt att det finns en möjlighet att 
vidareutvecklas inom företagets väggar. Vi 
är inne i en spännande tillväxtresa och ser 
positivt på framtiden, avslutar Anders.

ANNONS

Metallskrot kan återvinnas närmast i det oändliga. Vilket vi 
har gjort i över hundra år. För vi är övertygade om att det är 
rätt väg att gå. Att vi måste ta vara på, återvinna och åter-
bruka det som finns om vi vill att jordens resurser ska räcka. 

Vi erbjuder miljövänliga och pålitliga del- och helhetslösning-
ar inom all slags återvinning för både små och stora företag,  
offentliga verksamheter och privatpersoner.

VI KAN ALLA VARA ÅTERVINNARE!
När du lämnar ditt avfall till oss kan du vara trygg med att vi 
tar hand om det på bästa sätt, på en plats nära dig. Så att 
materialet får en ny mening, blir nya produkter - istället för att 
hamna på tippen eller i våra skogar och sjöar.

Varmt välkommen att kontakta oss!

020-566 566  ·  www.kuusakoski.com
facebook.com/kuusakoskirecyclingsverige
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Unik samisk mötesplats i Tärnaby
Det har hittills i Sverige saknats en etablerad samisk kulturinstitution, ett samiskt 
koncept med samiskt ägande och norm som grund. Det håller nu på att förverkligas  
i centrala Tärnaby, mitt i samiskt kärnområde i Västerbottens fjällvärld. 
Text: Per-Åke Hultberg | Bild: Nina Andersson, Sebastian Saury

DET SAMISKA KULTUR-  och 
resurscentret Aejlies startade sin 
verksamhet hösten 2020, efter 
flera års utveckling. Det är nu 
på väg från lyckade projekt, med 

Storumans kommun som huvudman, till att stå 
på egna ben som etablerad verksamhet. 

Det handlar om samtida samisk mötes- och 
besöksplats, en plats som redan sjuder av 
kreativitet, skaparlust och utvecklingsiver. Här 
finns museum, arbetsplatser, konferensrum för 
kurser och föreläsningar, ljudstudio för olika 
behov, butik och ateljéer för samisk konst och 
slöjd. Dessutom alltid en pågående utställning. 
Just nu visar 50 samiska kreatörer upp sin konst 
och slöjd. Samtliga med bakgrund från Tärna-
bygden. På tur står en fotoutställning av gamla 
bilder med samiska motiv.

– Någon liknande infrastruktur finns inte i 
Sverige. Det vill säga en progressiv samtida kul-
turinstitution skapad av samer, som drivs och 
utvecklas av oss själva på våra villkor, där vi 
själva får bestämma över vår kulturella utveck-
ling, säger Oskar Östergren Njajta, projektledare 
för Aejlies och en av de drivande att förverkliga 
idén om ett samiskt kulturcenter i Tärnaby. 

Han poängterar att just platsen Tärnaby är 
viktig i sammanhanget. Det är en bygd rakt ner 
i den samiskhistoriska myllan, en central och 
viktig plats för alla samer i Västerbotten.

– Så fort vi öppnar dör-
ren och går ut, så är vi i 
en samisk miljö. Utöver 
renskötseln så blev samer 
tidigt bofasta här, byggde 
hus och började odla för 
att få ett bättre liv. Tärna 
är också en av de bygder 
som blev sist kolonialise-

rad, vilket gör att en stor del av befolkningen är 
samer. Så är det någonstans i Västerbotten som 
det borde finnas en stark samisk mötesplats, 
som vi själva driver på våra egna villkor, så är 
det just här, säger Oskar Östergren Njajta.

Han berättar att behovet växt fram under 
många år. Ett gräsrotsbehov med många enga-
gerade människor. 

– Vi såg flera behov, dels att utveckla de sa-
miska näringarna, och dels att visa upp nutida 
konst och kultur. Det finns också ett jättebehov 
av att ta hand om vårt rika kulturarv. Att helt 
enkelt ta tillbaka kulturen till folket i en samisk 
kontext. 

Oskar berättar engagerat om behovet att nät-
verka och överföra kunskap, med utställningar 
både bakåt i historien och framåt. Att kunna ta 
upp jobbiga ämnen kring övergrepp och diskri-
minering men också om allt det positiva med 
den samiska kulturen.

– Kort sagt, vi skapar ett rum där vi samer 
känner oss som hemma, med oss själva som 
primär målgrupp. Men det här är också en vik-
tig regional satsning i och för Västerbotten, inte 
minst för besöksnäringen. Tärnaby som populär 
skidort innebär en fin möjlighet att sprida kun-
skap om samisk kultur och historia, konstaterar 
Oskar Östergren Njajta. 

Bland stödgivare under projekttiden finns, 
utöver Storumans kommun, bland andra Region 
Västerbotten, som Oskar som projektledare 
gärna ger beröm.

– De har verkligen förstått behovet av en plats 
för samisk norm med den samiska befolkningen 
som primära målgrupp. Dit har majoriteten av 
rikspolitiken ännu inte kommit.

Oskar Östergren Njajta poängterar att Aejlies 
ändå inte bara handlar om Tärnabygden och 
Västerbotten. Den långsiktiga målsättningen är 
att det ska utvecklas till en dynamisk mötesplats 
som bidrar till att stärka den samiska kulturella 
infrastrukturen i Sápmi. 

– Visionen är nya ändamålsenliga moderna 
byggnader på en naturnära plats där vi kan 
växa successivt under lång tid framöver. Vi ser 
framför oss ett starkt museum, ett kultur- och 
resurscentrum, lokalt förankrat, men öppet för 
alla. 

Aejlies är en samtida samisk mötes- och besöksplats i Tärnaby, en plats som redan sjuder av kreativitet, skaparlust och utvecklingsiver. Den primära målgruppen är samer men det är också en 
viktig regional satsning i och för Västerbotten, inte minst för besöksnäringen.

Oskar Östergren Njajta

Aatoeklibpie 
– ett museum 
i sin renaste 
form

Här i Tärnafjällen 
finns Sveriges enda 
helt samiska kultur-
reservat.

Här finns rika 
fyndplatser efter 
arkeologiska 
utgrävningar. Ett 
levande kulturland-
skap med otaliga 
kulturlämningar 
från samisk bosätt-
ning, renskötsel 
och dagligt liv. 

Här finns också det 
heliga berget med 
offerplats. Här stod 
även nomadskolans 
kåtor.

MITT I SÁPMI
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Balticgruppen har hittills haft Umeå som sitt fokusområde. Men sedan en 
tid tillbaka satsar det Umeåbaserade fastighetsbolaget även på Hemavan, 
Umeås och Västerbottens främsta fjälldestination. Strategin är densamma, 
att bygga klokt och långsiktigt utifrån ortens egna förutsättningar. 
Text: Per-Åke Hultberg

Fakta Hemavan

Hemavan är en tätort i Tärna 
distrikt i Storumans kom-
mun, mitt i Västerbottens 
fjällvärld, cirka 35 mil från 
såväl Umeå som Skellefteå, 
men bara 10 mil från Mo i 
Rana.

Hemavan har inte bara 
fantastisk skidåkning att 
erbjuda. Härifrån utgår både 
Kungsleden och Lapplands-
leden. Här finns även flyg-
platsen Tärnaby Airport med 
sex avgångar per vecka.

Hemavan är i dag en stra-
tegisk knutpunkt för de nya 
och hållbara transportstrå-
ken längs E12 – från Vasa 
hamn i öst, via Umeå till Mo  
i Rana hamn i väst.

DEN SVENSKA fjäll-
världen är hetare än på 
många år. Pandemin 
och reserestriktioner har 
fått det stora flertalet att 

vända blickarna till våra nära fjälldesti-
nationer. Hemavan–Tärnaby i Storumans 
kommun är inget undantag. Tvärtom. En 
tydlig indikation är den starka efterfrågan 
med klart ökade priser på fritidshus. 

– Vi vill hjälpa Hemavan att växa, 
tillsammans med andra aktörer. Vi har en 
strategi att fokusera på en ort, fram tills 
nu bara Umeå. Men Hemavan ligger oss 
mycket varmt om hjärtat, säger David 
Carlsson, Balticgruppens vd och koncern-
chef.

Han förklarar att bolagets grundare 
Krister Olsson har sina rötter i bygden 
och att familjen  sedan länge har fritids-
hus i Hemavan. Därför är det helt natur-
ligt för Balticgruppen att vilja bidra till 
ortens fortsatta utveckling. 

Samma strategier för samhällsutveck-
ling som bolaget arbetat utifrån i Umeå 
har man nu tagit med till Hemavan, där 
för övrigt flera andra exploatörer är i 
gång, även norska bolag. Hemavan har, 
med bara några få mil till Norge, stark 
dragningskraft på norska turister. 

– I kriser såsom pandemin förstärks 
eller bryts trender, Vi lever nu närmare 
våra hem, distansarbetar, har videomöten 
och har dessutom möjlighet att handla 
smidigare på nätet. Det gör att vi nu med 
fritidsboende i fjällen kan tillbringa flera 
veckor där per år, även arbetspendla, 
säger David Carlsson. 

Det är även  en utveckling som skapat 
förutsättningar att förverkliga viljan att 
vara mer i och närmare naturen, i Hema-

van och andra fjälldestinationer. Ute är 
det nya inne.

David Carlsson förklarar att man, 
precis som i Umeå, utgår från ortens 
specifika förutsättningar och styrkor. Det 
gäller att ta vara på och bygga på det 
som är starkt, inte sträva efter eller tro 
att man ska laga något som är trasigt. 

Ambitionen i Hemavan är att sy ihop 
samhället med fler fritidsbostäder, hotell 
och handel, att helt enkelt skapa mer 
liv och rörelse i ”centrum”. Hittills har 
Balticgruppen en detaljplan klar för fri-
tidsboende med planerad byggstart 2023. 
Ytterligare en detaljplan som inkluderar 
ett hotell och fler bostäder är på gång. 

När samma strategi tidigare under flera 
år har implementerats i Umeå har ut-
gångspunkten varit densamma, att bygga 
vidare på det som är starkt. 

– Vi har tagit fasta på Umeå kommuns 
vision att vara 200 000 invånare år 2050 
genom hållbar tillväxt. Det innebär att 
staden ska växa med 70 000 invånare. 
Det vill säga lika mycket som en ny stad i 
Luleås storlek. 

David Carlsson betonar vikten av att 
bygga klokt, hållbart och långsiktigt. 
Inte bara bostäder, skolor och förskolor. 
En levande och attraktiv stad innehåller 
så mycket mer, kultur, nöjen, handel, 
verksamhetslokaler, fritids- och idrotts-
anläggningar, mötesplatser, grönytor och 
så vidare.

– Det gäller att förstärka stadens 
urbana kvaliteter, att bygga in hållbara 
stadsmiljöer med fler bostäder i centrala 
lägen, i den infrastruktur som redan 
finns. Det vill säga att precis som i Hema-
van sy ihop samhället–staden. 

I Umeå fortsätter Balticgruppen 
tillsammans med övriga aktörer att bygga 
ihop centrum med universitetet, ett av-
stånd på bara 1,5 kilometer. Det är bara 
ett av många exempel, förklarar David 
Carlsson.

– Umeå har som enda stad i Sverige 
växt oavbrutet i över 50 år, så det råder 
knappast någon tvekan om att kom-
munen hittills har lyckats i sina tillväxt-
ambitioner. Det har varit en successiv 
befolkningstillväxt med 1,6 procent per 
år under de senaste åren, vilket innebär 
2 000 nya invånare per år. Det är dubbelt 
så mycket som snittet i Sverige. 

Full fart i fjällen

TURISM

Årligen kommer cirka 2 miljo-
ner besökare för att ta del av 
oförglömliga natur- och kultur-
upplevelser i Västerbotten. 

Om du som besökare vill uppleva så 
mycket som möjligt av det äkta, sanna 
och hållbara livet i Västerbotten, då 
ska du hålla utkik efter besöksmål med 
Västerbotten Experience-sigillet, säger 
Annika Sandström, regionturistchef på 
Region Västerbotten. 

Hittills har över 80 turistföretag 
anslutit sig till Västerbottens gemen-
samma satsning för hållbar turismut-
veckling. Med andra ord företag som 
tillsammans arbetar för genuina natur- 
och kulturupplevelser på den lokala 
kulturen och naturens villkor. 

De tar också stor miljöhänsyn med 
klimatsmarta lösningar. 

– Idén är helt enkelt att ge besöka-
ren så mycket äkta Västerbotten det 
bara går. Det kan till exempel handla 
om att maten i möjligaste mån till-
lagas med lokala råvaror. Men utöver 
ambitionen att fungera som en guide 
till det bästa Västerbotten har att 
erbjuda av natur och kultur, syftar 
Västerbotten Experience även till att 
stärka de västerbottniska turism- 
företagarna till att känna stolthet 
över sitt arbete och sina produkter, 
betonar Annika Sandström.

Konceptet med ett gemensamt regio-
nalt hållbarhetsarbete inom besöks-
näringen initierades 2015 av Region 
Västerbotten Turism. Flera faktorer 
drev på beslutet. Dels det generella  
behovet att ena besöksnäringen, 
och dels vikten av att enas kring ett 
hållbart förhållningssätt i de olika 
aktörernas verksamheter.

– Många talar om hållbarhet men 
saknar den kunskap som behövs för 
att agera. Lyckligtvis hade vi inom 
Region Västerbotten Turism både kun-
skap och erfarenhet, med bland annat 
Scottish Tourist Board som förebild, 
säger Annika Sandström.

Med inspiration av deras system, 
med kvalitets- och hållbarhetsbedöm-
ningar och stjärnbetyg, skapades en 
metod och ett erbjudande om att gå 
med i en regional hållbar satsning rik-
tad till aktörer inom besöksnäringen.

De dryga 80 aktörerna med Expe-
rience-sigillet bygger sina verksamhe-
ter på några grundläggande principer 
som visar en tydlig riktning framåt och 
styr de val som görs. 

– Utifrån dessa riktlinjer bygger 
vi inom Region Västerbotten turism, 
tillsammans med våra partners, en 
långsiktigt hållbar och kraftfull besöks-
näring som är: bra för både boende 
och för besökare, som skapar jobb 
och livskraftiga företag och inte minst, 
som bygger på naturens och kulturens 
förutsättningar. 

Upplev det bästa 
av Västerbotten

Hemavan Tärnaby Airport är en flygplats mitt i hjärtat av Sápmi.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGION VÄSTERBOTTEN
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Att ingå i en fusion behöver inte alltid bli en bra af-
fär. Men för Metso och Outotec har flera pusselbitar 
nu fallit på plats. För drygt ett år sedan slog bola-
gen ihop sina verksamheter och tillsammans är de 
nu ett av världens största företag inom gruv- och 
mineralteknikindustrin.

– Båda företagen var starka på var sitt håll. Met-
so med standardiserade och slitstarka produkter 
och Outotec med innovativa teknologier och pro-
cesser. Förenklat kan man säga att Metso tog hand 
om det som kom ut ur gruvan och Outotec föräd-
lade mineralerna. Men i och med sammanslag-
ningen har vi nu hela kedjan, vilket är en stor fördel, 
säger Malte Åkerblom, Director Mill Lining Product 
Support på Metso Outotec. 

Starka på service
För kunderna innebär sammanslagningen att 
Metso Outotec blir en mer komplett leverantör. För 
personalen ännu fler spännande uppdrag. Nu kan 
bolaget leverera teknologier och produkter till hela 
värdekedjan, från malm till metall. 

– Vi är väldigt starka på service då vi efter sam-

manslagningen finns stationerade runt om i hela 
världen. Vi har kommit ännu närmare kunderna på 
det viset. Dessutom erbjuder vi den ledande tek-
nologin med en unik labbmiljö att utveckla 
produkter i och som hjälper kunderna 
att ta nya steg. Inte minst när det 
gäller att jobba miljövänligt och 
hållbart, säger Jonny Eliasson, 
Director Product Group Precious 
Metals och platschef  i Skellefteå.  

Efter fusionen har Metso Outo-
tec säkrat flera större affärer. 
Bland annat i Indonesien där Met-
so Outotec ska leverera teknologi 
till ett nytt kopparsmältverk, till ett 
värde av 360 miljoner euro. Men också 
till pelletsverk i Kina och Indien för cirka 100 
miljoner euro. Företaget har också tecknat större 
avtal med flera olika batteritillverkare. 

Topp tio i världen
Metso Outotec fortsätter nu också på sin resa som 
ett av världens mest hållbara företag. Åtta år i 

rad har bolaget placerat 
sig på prestigefyllda Corpo-

rate Knights Global 100-in-
dex.  2021 placerade sig Metso 

Outotec som nummer åtta i 
världen. Rankingen grundar sig på 

olika dimensioner av hållbarhet – som 
hur Metso Outotec arbetar socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. I bedömningen har det till exempel 
tagits hänsyn till hälsa och välbefinnande hos de 
anställda, anständiga arbetsvillkor, jämställdhet, 
hållbar produktion och konsumtion, förmågan att 
ta fram hållbara innovationer, hur företaget arbe-
tar med klimatförändringar, deras ekonomiska roll 
i samhället och verksamhetens påverkan på eko-
system och biologisk mångfald. 

”Sparar koldioxidutsläpp”
En nyckel till framgångarna är bland annat Metso 
Outotecs satsningar på produkt- och teknikut-
veckling. Företagets lösningar utgör viktiga medel 
för att minska kundernas ekologiska fotavtryck och 
begränsa föroreningar i luft, vatten och jord. Metso 
Outotec visar till exempel framfötterna inom virtual 
inspection som bland annat innebär att du kan in-
spektera olika anläggningar och maskiner på dis-
tans med hjälp av virtual reality-utrustning. 

– Då kan vi, till exempel från Skellefteå, gå om-
kring i en kvarn i Sydamerika och inspektera den. 
Att inte behöva resa dit sparar koldioxidutsläpp 
och tid, säger Malte Åkerblom.

Två blev en när Metso och Outotec genomförde en fusion. Nu har de 
båda storföretagen flyttat in i helt nya lokaler i Skellefteå. Samtidigt 
fortsätter de på sin framgångsrika resa som ett av världens mest 
hållbara företag. Så här jobbar de nu och därför är sammanslagning-
en redan en framgång. 

Läs mer  ›  mogroup.com

Därför är samman-
slagningen mellan 
Metso och Outotec  
redan en succé
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Attraktivt företag
Men Metso Outotecs framstående miljöarbete im-
ponerar inte bara på kunderna. Det ger även av-
tryck på arbetsmarknaden där företagets hållbar-
hetsarbete väcker allt större uppmärksamhet.

– En viktig fråga hos många arbetstagare och 
framtida arbetstagare är miljön, som är en del i 
vårt hållbarhetsarbete. Många vill jobba på ett 
företag som gör något gott för världen och inte 
förbrukar jordens naturresurser i onödan. Sedan 
gillar många den spännande tekniken och de 
smarta lösningar vi använder oss av som hjälper 
till med just det, säger Jonny Eliasson. 

”Tar sitt ansvar”
En som har sökt sig till Metso Outotec i Skellefteå 
är ingenjören Olle Gunnarsson som tidigare stu-
derat på Chalmers Tekniska Högskola. Han har ett 
starkt engagemang för miljöfrågor.

– Vi har alla en skyldighet att förbruka jordens 
resurser ansvarsfullt. Men för att klara den enor-
ma utmaning som klimatfrågan innebär är det 
särskilt viktigt att de stora globala bolagen tar sitt 
ansvar och visar att den här frågan är viktig. Jag 
är glad över att arbeta på ett företag som rankas 
som ett av världens mest hållbara, och som ock-
så hjälper andra företag att arbeta mer hållbart, 
säger han.

Nya lokaler
Tillsammans med cirka 130 medarbetare jobbar 

han nu i det nya kontoret på Anderstorp utanför 
Skellefteå där Metso och Outotec flyttat samman i 
helt nya lokaler.

– Det är en utmaning att slå ihop två företag. 
Nu behöver vi skapa en ny kultur tillsammans. 
Men i det finns mycket gott. Vi utmanar varan-
dra med nya idéer och olika sätt att tänka vilket 
är oerhört stimulerande och roligt, säger Jonny 
Eliasson.

De nya lokalerna består av olika öppna kontors-
landskap, mixat med konferensrum, projektrum 
och andra typer av fokusarbetsplatser. Till exem-
pel sitter gänget som arbetar med kopparsmält-
verket i Indonesien nu samlade i ett rum. 

– Vi har olika projektrum som vi kan starta upp 
och ta ned beroende på vad vi arbetar med. Vi 
har format kontoret tillsammans och skapat det 
så som vi vill ha det. 

Hållbart kontor
Det nya kontoret andas förstås också hållbarhet. 
Det är byggt med ett tydligt miljötänk.

– Till exempel har många möbler och inven-
tarier som fanns på förra kontoret återanvänts i 
det nya kontoret. Det som inte har kunnat åter-
vinnas från den tidigare arbetslokalen har auk-
tionerats ut till företag och personal. Oavsett om 
det är stort eller smått så vill vi arbeta hållbart. Vi 
vill göra skillnad i världen och leverera produkter 
som gör planeten lite bättre. Så det är klart att det 
även ska märkas på det nya kontoret.

3 fördelar med samman- 
slagningen

1. Metso Ouotec kan nu leverera hela 
kedjan av produkter och tjänster. I och 
med sammanslagningen blev företaget 
ett av världens största inom gruv- och 
mineralteknikindustrin. Det har redan bi-
dragit till flera större affärer. 

2. Utbudet av produkter och tjänster 
gynnar kunderna, men också den egna 
personalen som får ännu fler spän-
nande och utmanande jobb att arbeta 
med. I Skellefteå arbetar till exempel en 
grupp nu med att leverera teknologi till 
ett nytt kopparsmältverk i Indonesien.
  
3. Metso hade mycket verksamhet i 
Nord- och Sydamerika medan Ouo-
tec hade många uppdrag i Mellanös-
tern, Europa och Afrika. Efter samman-
slagningen kan företaget komma ännu 
närmare kunderna i hela världen, vilket 
bland annat är viktigt ur ett service-
perspektiv.  

ANNONS



– Det som nu händer bryter en nedåtgående trend i norra Sverige. Det är fantastiskt spännande. Men 
många tror att i Västerbotten är det bara i Skellefteå som det händer saker. Man glömmer då att Umeå 
har haft konstant tillväxt i mer än 50 år och att det inte syns någon avmattning. Det är unikt i Sverige.
Text: Per-Åke Hultberg | Bild: Mikael Lundgren, Mattias Pettersson

DET SÄGER DIETER MÜLLER, 
vicerektor med ansvar för 
forskning inom samhällsveten-
skap och humaniora vid Umeå 
universitet. 

– Det är viktigt med flera tillväxtpooler. Det 
som nu händer i Skellefteå har därför jättestor 
betydelse för hela länet, även inlandet. Det 
är bara att gratulera oss alla västerbottningar, 
säger Dieter Müller och skrattar.

Han är själv professor i kulturgeografi med 
fokus på samhällsutvecklingen i den egna 
regionen, det som han förklarar är relevant för 
det som händer i norra Sverige. Här vill Umeå 
universitet vara en viktig spelare.

– Vi är en stor grupp forskare som stude-
rar vårt närområde ur ett brett perspektiv, 
befolkningsförändringar, näringslivsutveckling, 
turism, samiska frågor och så vidare. Det finns 
många åsikter om vår region utifrån men fokus 
är sällan på hur till exempel nya etableringar 
eller klimatförändringar påverkar oss som bor 
häruppe i norra Sverige. Men det är huvudsak-
ligen vi själva som har erfarenheter härifrån, 
som känner regionen. Det är därför så viktigt 
med ett inifrånperspektiv, poängterar Dieter 
Müller.

Själv kom han till Umeå som utbytesstudent 
1991 och blev kvar som så många andra. Umeå 
är, som han säger, ett superställe att bo på, 
med mycket kultur och rikt friluftsliv. 

– Det händer så otroligt mycket. Här finns 
en stark dynamik. När jag kom hit hade Umeå 

90 000 invånare, i dag har vi passerat 130 000. 
Och det bara fortsätter. 

Universitetet har givetvis stor betydelse med 
flera forskningsområden i världsklass. Men 
Umeå har också, betonar han, en starkt väx-
ande industri med stora investeringar. 

– Att exempelvis Volvo anställde 600 perso-
ner 2020 gick helt under radarn. 

Här finns också en stark offentlig sektor med 
universitet och universitetsjukhus. Det gör att 
Umeå klarat sig bra igenom alla konjunktur-
lägen. Men det har tyvärr inte påverkat hela 
övriga länet i någon större omfattning. 

– Nu, med två tillväxtpooler i länet, både 
Umeå och Skellefteå, finns förutsättningar att 
skapa framtidstro och tillväxt i hela regionen. 
Och det kan man redan ana. 

Dieter Müller beskriver Skellefteå, ”där nu 
allt händer” som en kommun som med sina 
konjunkturkänsliga industrier hade stagnerat. 
Det har gått upp och ner, och det gäller för 
övrigt hela norra Sverige som haft decennier 
med fokus på export till övriga Sverige.  

Men det har inte gett så mycket tillbaka. 
– Utmaningen nu är att se till att det blir 

bättre den här gången. Det räcker inte med 
lönsamma industrier. Man måste ha fokus 
på att skapa attraktiva orter där hela familjer 
vill bo och leva, inte bara flyga in och ut. Det 
måste bli långsiktigt hållbart.

Beslutet att bygga ett kulturhus i Skellefteå 
ser Dieter Müller som ett utmärkt steg i rätt 
riktning. Det var typ, ”nu måste vi göra något 

Det är bara 
att gratulera 
alla oss väster-
bottningar.
Dieter Müller

Universitetet är en viktig spelare
Forskningsingenjör Sofie Johansson studerar poppelplantors tillväxt i Umeå Plant Science Centres transformationslabb.

annat, något nytt”. Och det blev färdigt helt rätt 
i tiden och riktigt bra. 

– Samtidigt har Skellefteå de traditionella 
industrierna och är nu i ett läge då arbetskraft 
måste komma någon annanstans ifrån. Men det 
räcker inte med industrijobb. De måste komplet-
teras med kompetenstunga jobb där det finns 
potential till förnyelse, innovationer och utveck-
ling. Det här är något som Skellefteå verkligen 
tagit fasta på, konstaterar Dieter Müller

Det är ingen tvekan om att de stora industri-
satsningarna har skapat en förväntan och tro 
på framtiden, även i inlandet. Norsjö som är 
grannkommun till Skellefteå ser redan i dag 
ökat intresse för inflyttning. Och i fjällorten 
Hemavan, nära norska gränsen, är flera projekt 
i gång med fritidshusbyggande och centrum-
utveckling. 

– Dorotea kommun har mycket låg arbetslös-
het. Problemet är brist på människor och det 
gäller i stort sett alla inlandskommuner. Det 
finns många framgångsrika företag, duktiga 
inom sina nischer. Till exempel ett företag som 
tillverkar ljuddämpare för jakt och skytte i en 
liten by i Vilhelmina kommun. De har samma 
utmaning som Northvolt, att hitta arbetskraft.     

– Det är med andra ord konkurrens om ar-
betskraft i hela norra Sverige. Inflyttning utifrån 
är enda rimliga lösningen, och det gäller alltså 
inte bara Skellefteå och övriga kuststäder. Så nu 
gäller det att attrahera talang och kompetens 
och göra det väldigt tydligt i hela norra Sverige, 
avslutar Dieter Müller. 

Visste du att ...
… Nobelpristagaren Emmanuelle 
Charpentiers banbrytande upptäckt av 
gensaxen, gjordes vid Umeå universi-
tet. Gensaxen kan med hög precision 
förändra arvsmassan i djur, växter och 
mikroorganismer. Den används i dag 
av tusentals forskare över hela världen 
inom biologi och medicin, även i Umeå, 
där Emmanuelle Charpentier nu går in 
som mentor för forskardoktorander.
  Gensaxen används även inom skogs-
forskning, där Umeå universitet tillsam-
mans med SLU bedriver framstående 
växtforskning med fokus på skog.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGION VÄSTERBOTTEN
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Den norrländska gastronomin blomstrar, och 
trots ett par tuffa år med coronapandemi är fram-
tidstron i restaurangbranschen intakt. Det märks 
inte minst när du kliver in genom dörrarna på 
nya cocktailbaren Facit Bar i centrala Umeå. Med 
1.000 kvadratmeter fördelat över två våningar och  
storslagen panoramautsikt över Rådhustorget 
satsar Facit Bar – med cocktailprofilen Emil Åreng 
i spetsen – på en meny sammansatt uteslutande 
av svenska spritproducenter och råvaror.
– För 15 år sedan hade inte det här varit möjligt, 
men idag har vi så starka producenter i Sverige att 
vi kan skapa en cocktailmeny i världsklass – helt 
med inhemska ingredienser, säger Emil Åreng.

Emil Åreng kommer senast från en tid som cre-
ative director på Grand Hotels anrika Cadierba-
ren, och har lockat med sig stora delar av teamet 
till Umeå för satsningen på Facit Bar. För många 
coktailkonnässörer är Emil ett känt ansikte, och 
innan han ledde pånyttfödelsen av Cadierbaren 
drev Emil hyllade baren Open/Closed i Kulturhuset 
Väven, ett stenkast från Facit. Han har dessutom 
kammat hem priset för Årets Cocktailbok vid 
Gourmand Awards, och är nominerad till pris som 
‘Årets förbättrare av barbranschen’ vid stundande 
Bartenders Choice Award i Stockholm.
– Med Facit Bar vill vi skapa något helt nytt, och 

vi satsar på att bli en av världens bästa cocktail-
barer. Restaurangköken har blivit allt bättre på 
att använda lokala råvaror, och vår ambition är att 
inspirera andra att våga satsa mer på lokala pro-
ducenter och råvaror även i barbranschen, säger 
Emil Åreng.

Och det är inte bara på barscenen Umeå fått nya 
tillskott. Under hösten öppnade ett 10-tal nya res-
tauranger, med allt från Norrländsk BBQ till Väs-
terbottnisk soulfood och vegetariska läckerheter 
på menyn. Under 2022 får matstaden ytterligare 
tillskott, bland annat med en spektakulär takbar 
på det nya Clarion Hotel som öppnar vid Umeälven. 
Det blir Nordic Choice-kedjans fjärde hotell i 
Umeå.
– Umeå är en otroligt spännande matstad, och 
utvecklingen de senaste tio åren har varit den 
starkaste i Sverige. Nu ska vi göra Facit Bar till en 
destination i sig, så får besökarna möjligheten att 
upptäcka resten av Umeå också, säger Emil Åreng.

Med uteslutande svenska råvaror och producenter ska Emil Åreng visa världen att den 
svenska cocktailkulturen är i framkant. Välkommen till Umeås nya vattenhål: Facit Bar.

KLASSISKA COCKTAILS
– FAST PÅ SVENSKA

För 15 år sedan hade 
det här inte varit möjligt”



Ett solenergihus 
på en av jordens 
mörkaste platser. 

På Skellefteå Kraft möjliggör vi spännande projekt för ett samhälle som drivs 
av 100 % förnybar kraft. Just därför experimenterar vi med självförsörjande 
solenergihus, bygger jättemånga snabbladdare i hela landet och konstruerar 
en omtänksam energilösning till ett världsunikt kulturhus. 
Läs mer på skekraft.se 

Ett solenergihus 
på en av jordens 
mörkaste platser. 


