
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning Workshops 
Nordkalottkonferensen 2022 

Att leva och bo i ett hållbart Norden 
Boden, 7-8 maj 2022 

 
 



 

 

 

Nordkalotten delar förutsättningar 

Ett arktiskt klimat, låg befolkningstäthet, urbefolkning, stora naturresurser och 
stora avstånd förenar Nordkalotten. En tradition av öppna gränser och 
sammanflätade liv gör Nordkalotten till en av Nordens mest integrerade 
regioner. 

Nordkalotten är också föremål för ett växande nationellt och internationellt 
intresse såväl för turism som för etableringen av industrier i den gröna 
omställningen. 

Mellanfolkligt samarbete över gränserna i Nordkalotten stärker regionen och 
dess invånare, inte minst gentemot nationellt beslutsfattande som sker långt 
borta. Föreningen Nordens utgångspunkt är att våra stora samhällsutmaningar 
delas över gränserna och att vi utvecklar bättre och mer framgångsrika 
lösningar på dessa tillsammans.  

 
Mellanfolkligt utbyte i Norden skapar bättre förutsättningar genom att det:  

- ökar tillit och samhörighet samt utvecklar relationer mellan människor över 
landsgränserna,  

- stärker kulturell och språklig förståelse och kännedom om varandra,  
- utvecklar våra förmågor att samarbeta och lösa gemensamma utmaningar. 

 
För en öppen, demokratiskt, samverkande och hållbart Norden som 
utvecklas för framtiden - av oss tillsammans. 

 



 

 
Slutsatser från workshops 
Nordkalottkonferensen arrangerades för 31:a gången den 7-8 maj på Boden 
Business Park i Boden. Under dag 2 arrangerades fem workshops under ledning av 
Emelie Dahlström-Ravn, programansvarig och Felix Schartner Giertta, 
processledare från förbundskansliet för Föreningen Norden Sverige. 
Workshopparna behandlade följande teman: 

- Mobilitet, transport & gränshinder 
- Människor, natur & samhällsomställning 
- Fred & säkerhet 
- Kultur- & språkgemenskaper (x2) 

Syftet med workshopen var att definiera mål, att diskutera krav till beslutsfattare 
samt fördjupa diskussionen om hur föreningarna Norden på lokal och regional 
nivå i Sverige, Norge och Finland skulle kunna bidra till en positiv utveckling inom 
temat genom fördjupat mellanfolkligt utbyte. Nedan presenteras slutsatserna från 
respektive workshop. 

I workshopen deltog ett femtiotal medlemmar från Sverige, Norge och Finland 
liksom flera företrädare för andra civilsamhällesorganisationer, högre utbildning, 
kommun och nationella myndigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. Mobilitet, transport & gränshinder 

 
Mål: Det goda vardagslivet utan gränser - i en region 
med integrerad välfärd, handel, utbildning, 
arbetsmarknad och kompetensförsörjning.  

 
Utvecklingsområden: 

i. Vi behöver effektiva transporter som förkortar restid, tillåter pendling 
till arbetsplatser på annan ort, och därmed säkerställer regional 
kompetens- och bostadsförsörjning.  

ii. Nordkalottrådet behöver stärkas som regional politisk kraft.  
iii. Integrera sjuk- och äldrevård, recept och tandvård.  
 

Föreningen Norden ska: 

i. Anordna regelbundna digitala träffar på Nordkalotten – med avgränsat 
fokus inom mobilitet, transport och gränshinder. 

ii. Samordna med andra regionala aktörer.  
iii. Bjuda in politiker på alla nivåer.  
iv. Välj 1-2 frågor för fokus och genomslag.  
v. Bilda tematiska arbetsgrupper.  



 

2. Människor, natur & samhällsomställning 
 
Mål: Inkluderande samhällen i utveckling som tillvaratar 
människors olika perspektiv, skapar gemenskap över 
gränserna och respekterar såväl naturen som 
människan. 

 
Utvecklingsområden: 

i. Ökad insikt om självbild och mentalitet. 
ii. Ökad samhörighet i Nordkalotten och Norden, motverka 

individualiseringen och protektionismen.  
iii. Motverka starkt antidemokratiska krafter som ökar.  

 
Föreningen Norden ska: 

vi. Utveckla verktygslåda med metoder för samverkan med kommuner, 
myndigheter och näringsliv. 

vii. Skapa forum för kontinuerlig dialog, utbyte och lärande, i Nordkalotten 
och i Norden. Bjuda in politiker på alla nivåer.  

viii. Gemensam opinionsbildning, regionalt, nationellt och nordiskt.  

 



 

3. Fred & säkerhet 
 

Mål: En fredlig region som ständigt arbetar både civilt och 
militärt för medmänniskor och sin omvärld. 
 
Utvecklingsområden: 

i. Kontakter  
ii. Ledning och styrning - ansvarsfrågan 

iii. Ekonomi/resurser 

iv. Mediebevakning 
 

Föreningen Norden ska: 

v. Starta en arbetsgrupp  
vi. Analysera vad som finns idag och vilka som jobbar 

vii. Gemensamt sekretariat  
viii. Samarbeta utåt med andra  



 

 
4. Kultur- & språkgemenskaper 

 

Mål: En region där kultur och språk utgör en grundbult i 
människors pågående samtal om samhällsutveckling, en 
motor för människors förståelse för varandra och en 
attraktionskraft för omvärlden. En tillgänglig och 
jämställd mötesplats för alla. 
 
Utvecklingsområden: 

i. Öka kunskapen om varandra för att minska förutfattade meningar 
ii. Öka kunskapen om regionen Nordkalotten och varandras samhällen 

iii. Öka språkförståelsen över gränserna 

iv. Ekonomiska resurser för utbyte och samarbete  
v. Tala med en röst. Gemensamma strategier över gränserna Harmonisera 

myndighetsutövningen i gränsregionerna 

vi. Ställa krav på public service om mer nordkalottiska inslag 

vii. Verka för att humaniora och dess uttryck finns implementerade i tidiga 
planer av samhällsomställningen, inte komma i slutet 

 
 

Föreningarna Norden ska: 
i. Skapa attitydförändring till nordiska språk, t.ex. genom skolbesök med lärare 

och skolledning 
ii. Ordna ett ”månadens evenemang”: film, sång, spel, matkväll 

iii. Arrangera studiecirklar, studieresor och möten över gränserna 
iv. Påverka ansvariga beslutsfattare 
v. Stimulera språkliga & kulturella utbyten 

vi. Bilda ungdomsförbund 
vii. Hitta samarbetspartners 

viii. Bidra till mer information om Nordkalotten i tidningar, TV, och andra medier 
ix. Skolbesök över gränser, alla skolor ska ha en vänskola 
x. Kulturutbyten över gränser för teater, musik, m.m.  

xi. Utveckla/effektivisera fler dialogkanaler med beslutsfattare i kultur- och 
språkfrågor 

xii. Opinionsbilda mer 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordkalotten är ett geografiskt område som utgörs av Nordland fylke och Troms 
och Finnmark fylke i Norge, Norrbottens län i Sverige, landskapet Lappland i 

Finland samt Murmansk oblast på Kolahalvön i Ryssland. 
 

Nordkalottkonferensen 2022 hölls i Boden, Sverige och arrangerades av 
Föreningen Norden Norrbotten i samarbete med Föreningen Norden Sverige. 

Tillsammans verkar vi för ett hållbart och en integrerat Norden. 
 

 
 


