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FOREWORD: Smart Rural Vuollerim 
 
Vuollerim is a village that like so many other villages around the world have struggled to stay alive. 
Thanks to the strong grassroot commitment that has existed in the village's culture for many 
years, Vuollerim has achieved solutions to many challenges that are 
common in rural development. For example, there are currently 
seven village-owned companies `Bygdebolag´* that run, among 
other things, hotels, tourist activities, a farm with a traditional fell 
cow breed, cheese making and the local school.  
 
Nature, the strong community spirit, the outdoor life, food crafts 
and good internet connection are some, of many, benefits of living 
in a place where the potential is great and the possibilities are 
endless. Vuollerim is now facing a generational change and new 
challenges have arisen, such as the ageing and declining 
population. Therefore, it is important to present a strategy that will 
be a tool to make Vuollerim an even more attractive place for 
young people and families with children to move to and invest in in 
this fantastic place! Vuollerim as a community is mobilising and 
empowering people in a village of about 900 people. Up until today 
there are around 60 businesses, 40 nonprofit organisations, 
including 7 Bygdebolag - businesses for common good to 
strengthen the local economy in the village.  
 
*Bygdebolag This type of company isn´t strictly definitined. A `bygdebolag’ is a form of limited 
liability company, owned by a community, where all the profit is re-invested in the community.  
 
FÖRORD: Vuollerim - en smart by 
 
Vuollerim är en by som så som många andra byar runt om i världen har fått kämpa för att hålla sig 
vid liv. Tack vare det starka gräsrotsengagemang som finns i byns kultur, sedan många år, har 
Vuollerim åstadkommit lösningar på många utmaningar som är vanliga inom 
landsbygdsutveckling.  Till exempel finns idag sju Byaägda Bygdebolag som driver bland annat 
hotell, turistaktiviteter, Fjällkogård, osttillverkning och skola. 
 
Naturen, byborna, friluftslivet, mathantverk och bra internet uppkoppling är några, av många, 
fördelar av att bo på en plats där potentialen är stort och möjligheterna oändliga 

Nu står Vuollerim inför ett generationsskifte och nya utmaningar har uppkommit, såsom 
åldrandet och minskningen av befolkningen. Därför är det viktigt att lägga fram en strategi som 
blir hjälpmedel för att kunna göra Vuollerim till ett ännu mer attraktiv ställe för unga och 
barnfamiljer att flytta till och investera i på denna fantastiska plats! Bygden Vuollerim mobiliserar 
och skapar kraft utifrån byns 900 invånare. Till dags dato så finns i byn ungefär 60 företag, 40 
föreningar, inklusive 7 Bygdebolag – allmännyttiga företag som stärker den lokala ekonomin i 
bygden.  
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I. INTRODUKTION 

1.1 LOKAL DEMOKRATI/STYRE I SVERIGE 

I Sverige så är kommuner de mest lokala, självstyrande administrativa enheterna. Kommuner 
kontrollerar många samhällstjänster, men vissa faller också på enheter ovanför: regioner och 
länsstyrelser. Ledningen i kommun och region väljs via ett proportionellt representationssystem 
för en period av fyra år. Sverige har slagit samman kommuner och de kan täcka mycket stora 
områden, särskilt i norra och nordvästra Sverige. En kommun på landsbygden innehåller därför 
ofta många utspridda byar och bygder. Viktiga basfunktioner som kommunen styr över är skola, 
vård och omsorg. Även tillgång till bibliotek, vatten, vägar, avfallshantering, livsmedelssäkerhet 
ligger på kommunens ansvarsområden. De flesta kommuner stödjer också kultur, föreningsliv, 
driver ungdomscentra och sådant, men detta är inte något som en kommun måste göra, det är 
frivilligt. Regioner ansvarar för bland annat vård och kollektivtrafik. Glesa kommuner och regioner 
med minskande befolkning kämpar med samhällstjänster som ska nå ett mindre antal invånare.  

Förhållandet mellan kommuner (och folkvalda politiker) och byar varierar mycket. 

1.2 VAD BETYDER “BY” I SVERIGE 

Ordet ”by” har ingen strikt definition i Sverige. En by kan bestå av endast en eller ett par gårdar. 
Det handlar snarare om en tillhörighet, och därför används ofta ordet bygd eller hembygd. Byar 
brukar inte ha valda representanter, men bybor bildar ofta någon slags organisationer – ofta i 
föreningsform -  för att möta olika behov som kan finnas.  I Sverige så har bygder på landsbygden 
ofta relativt få invånare, men det kan variera. Många kämpar med t ex en minskande befolkning 
och minskade servicetjänster, detta gör i sin tur att utvecklingen blir mer utmanande. 
Livskvaliteten kan samtidigt vara hög, med prisvärda bostäder, bra skolor, lugn miljö med vacker 
natur runt om, utbyggt bredband och grundläggande service. 

1.3 VAD BETYDER “SMART” FÖR VUOLLERIM 

Gräsrotsengagemang är en av dom viktigaste nycklarna i utvecklingen. Det vi har lärt oss i 
Vuollerim är att smarta lösningar måste vara hållbara, trovärdiga och inkluderande för alla typer 
av människor med olika kompetenser, alltså att människor ska kunna känna att deras insats (liten 
eller stor) är viktigt för byns utveckling och att olika talanger är betydelsefulla. Samarbete är 
nyckeln.  

 
Vuollerim har alltid anammat kulturen för att testa nya idéer och sätt att arbeta och få styrka från 
en stark känsla av gemenskap. Kulturen av att pröva sig fram och experiment är inte en ny idé i 
denna by. Smart betyder för Vuollerim naturligtvis att vi använder ny teknik, men social smarthet 
är en lika viktig aspekt för oss när vi strävar efter att förbättra den traditionella bykulturen och ta 
den till en ny nivå i den digitala världen. Det som tidigare var ett traditionellt sätt att arbeta och 
samarbeta i byns sammanhang syftar till att förvandlas till god praxis som underlättas av ny 
teknik. 
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Snabbt och utbyggt bredband öppnar för möjligheter som delvis redan används men som kan 
utnyttjas och marknadsföras på nya sätt. Digitala tjänster kan erbjuda nya effektiva sätt att 
samarbeta och öppet dela information.  
 
I byutvecklingen betyder smart för oss också flexibelt och fruktbart samarbete mellan föreningar, 
offentlig sektor och privat sektor, och detta är ett område vi vill förbättra. 
 

II. SAMMANHANG 

2.1 SAMMANHANGET MED BYN OCH DENNA SMART LANDSBYGD-STRATEGI   

Vuollerimbygdens Ekonomiska Förening var initiativtagaren för att delta i Smart Rural 21. Vi fick 
tips om att detta projekt pågick och vi ansåg att det var ett bra ide för att få fart i strategi och 
planering, samt internationellt synlighet för Vuollerim. Tidigare initiativ i byn har ibland handlat 
om att arbeta med oväntade saker på en plats som Vuollerim. Byn har bland annat satt ett 
Guiness-världsrekord i islyktor, och ligger på topp 3 i världen som en innovationsdestination för 
ekoturism. Våra samarbeten med andra byar, platser och nätverk har lärt oss att det finns så 
många fantastiska initiativ som pågår över hela världen! På landsbygden. I städer. Bland 
gräsrötter!  
 

2.2 VIKTIGA EXISTERANDE STRATEGIER OCH INITIATIV 

Byn arbetade fram en ”Lokal utvecklingsplan – LUP” för cirka 10 år sedan. LUP följer en 
metod/mall för process och resultat, som i likhet med detta dokument följer en viss arbetsgång 
och struktur. LUP är kartläggande och inventerar även historia och bakgrund, vilket man kan hitta 
mer om i det dokumentet.  

Byn formade för 10 år sedan denna vision: 

Vi vill bli fler!   

Vi vill profilera vår bygd som ett ställe att komma hem till.   

Denna vision gäller även idag – 10 år senare, och strategin utgår från den. Infrastrukturen i 
Vuollerim med samarbetsplatser, lokaler och bostäder för digitala nomader, välkomnande paket 
och mer finns redan på plats. 

2.2.1 LÄNKAR TILL ANDRA STRATEGIER 

Målen i Denna strategi – Smart Rural Vuollerim – länkar till flera viktiga strategier som täcker 
samma geografi som Vuollerim. Den röda tråden mellan strategierna är att flera verkar för 
inflyttning. 
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LEADER POLARIS 2020 UTVECKLINGSSTRATEGI 

Vuollerim ligger inom Leader Polaris 2020:s geografiska område. Utvecklingsstrategin för 
Leaderområdet Polaris 2020 har 7 insatsområden varav flera är relevanta för Vuollerim. 

 
1. Innovation och affärsutveckling  

2. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning  

3. Lokala servicelösningar   

4. IT, energi och kommunikationer  

5. Kultur och föreningsliv  

6. Inkluderande och attraktiva livsmiljöer  

7. Attitydpåverkan 

 
Leader Polaris 2020. 

I den strategin pekas bland annat på den åldrande befolkningen och behovet av en bättre balans 
mellan yngre och äldre. Flera av insatsområdena går att koppla till denna strategi, bland annat 6. 
Inkluderande och attraktiva livsmiljöer. Stöd från Leader är en viktig möjlighet för att kunna söka 
EU-finansiering till denna strategi om det behövs.  

JOCKMOCKS KOMMUNS UTVECKLINGSSTRATEGI 

Kommunen Jokkmokk befinner sig just nu (2019-2020) i en process där man drar ner på kostnader, 
för att få balans i sin ekonomi. Det är ett resultat av ett befolkningstapp med -25% på cirka 25 år. 
Samtidigt så  har man format denna vision: 

 
 * Ökad attraktionskraft och nöjda medborgare 

”Jokkmokks kommun vill leda kommunen i riktning mot visionsformuleringen som innebär en 
ökande befolkning, ökande attraktionskraft, fler besökare, fler företagsetableringar och fler 
investeringar som genererar livskvalitet för kommunens invånare.” 

 
I sammanfattningen står det; Idag flyttar fler in till kommunen, än de som väljer att lämna. Ett 
växande antal barnfamiljer får förskolorna att utöka och de nybyggda hyreshusen hittar snabbt 
hyresgäster. En stor efterfrågan på boende signalerar framtidstro. 

Jockmock2030 
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REGION NORRBOTTENS UTVECKLINGSSTRATEGI 

Varje region ska ha en Regional utvecklingsstrategi, RUS. Visionen i Regionens RUS 2030-strategi 
är:  
“Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. “ 

 
VÅRA GEMENSAMMA, ÖVERGRIPANDE MÅL ÄR ATT NORRBOTTEN SKA: 

 1. Vara välkomnande, hållbart och attraktivt 

2.  Skapa hållbar tillgänglighet  

3. Ha en väl fungerande kompetensförsörjning  

4. Vara innovativt och konkurrenskraftigt 

 
Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 

Även regionen har som mål att skapa inflyttning och öka attraktiviteten vilket kopplar till denna 
strategi.  
 

2.2.2 SUMMERING  AV EXTRA VIKTIGA PROJEKT OCH INITIATIV I OCH KRING BYN 

Kännetecken för Vuollerimbygden idag är företagsamma människor och deras strävan att  
tillsammans göra bygden intressant och bekväm att bo och verka i. Människor  känner stort 
ansvar för bygdens utveckling och fortlevnad och bidrar med ett stort mått av  frivilligt arbete.   
 

Mycket av arbetet i byn sker via företag som byn startat tillsammans och äger och driver 
tillsammans via crowdfunding, eller folkfinansiering som det också kallas. Det finns flera stycken, 
och de har sammantaget engagerat flera hundra människor på olika sätt: som ägare, anställda 
och ideellt engagerade. Bygdebolagen driver flera funktioner som är viktiga för byn: Hotell- och  
restaurang, turistföretag, affär och skola drivs idag i olika företagsformer som alla är ägda av 
stora delar av  bygdens invånare. Karakteristiskt för bygdebolag är att nyttan tillfaller byn på olika 
sätt, och att vinsten återinvesteras.  Närmare om de olika bygdebolagen kan man läsa mer om i 
bland annat skriften “Bilda Bygdebolag” som just publicerats. Vuollerim har varit med i processen 
och är ett av exemplen som presenteras. 

 

2.3 SAMVERKAN MED ANDRA BYGDER 

Byn har deltagit i många samarbeten. Att delta i samarbeten och sammanhang där utomstående 
lyfter byns styrkor bygger stolthet för byns människor, för den plats de bor på. Det är viktigt 
eftersom det bygger en grund för inspiration och självförtroende, och viljan att göra mer. 
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NATIONELLA SAMARBETEN 

Vuollerim har deltagit i flera större projekt, bland annat det pågående Digiby - digitala tjänster i 
byar, där byn samverkar med bland annat Luleå Tekniska Högskola. Digiby syftar till att skapa 
digitala lösningar i Norrbottens landsbygder och via Digiby kan vi få hjälp att ta fram digitala 
verktyg som är relevanta för denna strategi.  

 
INTERNATIONELLA SAMARBETEN  

I över 10 år så har vi regelbundet arbetat i internationella nätverk kring gräsrotsinitiativ. Ett viktigt 
samarbete startade 2009 med en konferens med namnet ”Dynamic growth”. Digitala resor och 
studiebesök har skapat vänrelationer på alla kontinenter. Byn ingår också i det globala nätverket 
Crowdsourcing week som även har anordnats i Vuollerim år 2017 och 2018. Crowdsourcing week 
har gett många viktiga kontakter och ett stort nätverk. På denna länk finns en samling länkar med 
mer info. 
 
Framförallt SOCAP och Crowdsourcing week har varit viktiga nätverk, och Vuollerim har även 
stått värd för flera internationella träffar i de nätverken på temat lokal ekonomi, folkfinansiering 
och hållbar utveckling genom lokala investeringar i bygden. 

 
Byn har även samarbetat med forskare i Rubizmo, som är ett europeiskt forskningsinitiativ om 
entreprenörsskap, affärsmodeller och innovationssystem för landsbygden. Rubizmo har tagit 
fram en film om byns historia och framväxten av byns bygdebolag. 

 

III. BESKRIVNING AV VUOLLERIM 

3.1 BESKRIVNING AV BYN OCH OMGIVANDE LANDSBYGDEN 

Vuollerim, på lulesamiska Vuolleriebme, är en tätort i Vuollerims distrikt (Jokkmokks socken) i 
Jokkmokks kommun. Vuollerim ligger vid sammanflödet av Lilla och Stora Lule älv. Jokkmokk 
ligger cirka 38 kilometer nordväst om Vuollerim och är kommunens centralort. I Vuollerim finns 
vårdcentral, äldreomsorg, bibliotek, barnomsorg och skola. Privat service och handel som post, 
livsmedel- och diversehandel, däckverkstad, frisersalong, tryckeri, skoterverkstad och 
skoterhandlare, bilverkstad, biograf, hotell- och restaurangverksamhet. 
 
Byn Vuollerim ligger i den del av EU som är mest glest befolkad. Det är en fantastisk natur, hög 
livskvalitet, väldigt tryggt med låg kriminalitet och gott om möjligheter att utveckla sina 
fritidsintressen. I Vuollerimbygden bor ca 900 personer, där det finns ca 60 företag och ca 35 
föreningar. Av företagen är 7 Bygdebolag, som drivs av bybor tillsammans för att stärka den 
lokala ekonomin. 
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Byn har flera webbsidor, Vuollerim.se som innehåller byainformation på svenska, och Lapland 
Vuollerim för besökare/turister, kurser och studiebesök om bland annat naturturism och social 
innovation. 
 
Det finns arbetstillfällen i byn inom bland annat skola och vård, samt i de lokala företagen. Många 
i byns arbetsföra befolkning veckopendlar dock till Gällivare, Luleå och Boden som har fler 
arbetstillfällen. 
 
I byn finns det ett mycket aktivt föreningsliv. I dag så finns det 15 – 20 föreningar som är aktiva i 
byn och dess närhet. Dessa föreningar jobbar på de allra flesta håll 100% ideellt. Det gör även att 
vi har en helt otrolig sammanhållning. Det finns föreningar för alla intressen; sport, teater, 
mathantverk, motorsport, mm. 

FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER I BYN 
 

BYGDEBOLAG I VUOLLERIM - 
All vinst från byns bygdebolag 
återinvesteras i byn på ett eller annat 
sätt.  

ROLL 

Vuollerimbygden Ekonomisk Förening  Kom till 1999 då byns bygghandel hade stängt ner och 
skulle rivas. Byn tog över fastigheten och startade ett 
bygdebolag. Föreningen har en viss samordnande roll i 
byn. 

Visioner i Vuollerimbygden AB, VIVA Startade 2006 och har idag ca 150 delägare. VIVA driver 
byns året-runt-öppna hotell. 

Lapland Vuollerim Welcomes You AB  Startades av VIVA men knoppades av som en 
självständig verksamhet 2010 med ca 50 delägare. 
Arbetar med paketering av turistiska produkter. 
Flerfaldigt prisbelönt inom hållbar naturturism.  

The Village Team AB Arbetar med teamwork som affärsmodell, och tar vara 
på lokalt kunnande och lokala behov. Allt från att lösa 
byns behov av förvaring till musikproduktion.   

Mathantverket Vuollerim Mathantverk, bland annat unika produkter och 
tillvaratagande av mjölken de unika Fjällkorna i byn. 

Vuollerim Gård - Bidra Ideell Förening  Jokkmokks kommuns enda heltids lantbruk. Föreningen 
syfte är att stärka den utrotningshotade lantrasen 
Fjällko, och öppna landskap. 
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NÅGRA AV ALLA IDEELLA FÖRENINGAR I 
VUOLLERIM 

ROLL 

Vuollerims Sport Klubb Tar hand om alla sportanläggningar i bygden, som bl.a 
skidanläggning, gym med ideell styrka 

Vuollerim skoterförening En väldigt aktiv skoterförening som håller igång 
skoterleder och hittar på evenemang för hela familjen. 

Unga Örnar  Skapar fritidsaktiviteter för ungdomarna i bygden, som 
bl.a familjebad, bio och grillkvällar.  

PRO och SPF Pensionärer är viktiga för Vuollerim därför finns det 2 
fungerande pensionärsorganisationer med olika 
aktiviteter för alla smaker. Som t.ex matlagningskurser, 
snickarbod, ikea-resor, lotteri, fika, festligheter, 
hantverkskurser, mm  

Vuollerim Folketshus Arrangerar olika events med live-musik, biograf eller 
teaterföreställningar mm. Det går även att hyra 
lokalerna för egna event. 

Vuollerims Motorförening En motorförening som bedriver  Europas nordligaste 
bana som är tävlings godkänd. De har även en verkstad 
med tvätthall som medlemmar i föreningen får nyttja när 
man vill. 

 

Tabell 1: Närmsta tätorter och städer 

NAMN 
INVÅNARANTA
L 

AVSTÅND 
VUOLLERIM 

KOMMENTAR 

Jokkmokk  3500 42km (0,5 tim) Arbete, skola 
Luleå 49 000 130km (1,5tim) Arbete, veckopendlare 

Fritid, inköp mm 
Gällivare  10 638 135km (1,5 tim) Arbete, veckopendlare 
Boden  18 277 94km (1 tim drygt) Arbete, veckopendlare 
Harads 501 45 km(0,5tim) Barn kommer till friskolan i 

Vuollerim 
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Tabell 2: Nyckelstatistik 

Indikator Värde Senaste år Kommentar 
Informationskälla 
 

Befolkningsmängd 
 

900   Jockmokks kommun 

Arbetslöshet % 
 

Nära 
0% 

 Andel arbetslösa i åldern 15 
år och äldre, dividerat med 
arbetskraften (de som är 15 
år och äldre) 

Uppskattning 

Arbetsför befolkning 
% 
 

Nära 
100% 

 Andel av de sysselsatta 
som är 15 år och äldre 
dividerat med 
befolkningen i arbetsför 
ålder (15-64 år) 

Uppskattning 

Åldersstruktur:     
Andel av befolkningen 
i ålder 0-14 

8%   Jockmokks kommun 

Andel av befolkningen 
i ålder 15-59 

42%   Jokkmokks kommun 

Andel av befolkningen 
i ålder 60-65 

21%   Jokkmokks kommun 

Andel av befolkningen 
i ålder 65+ 

29%   Jokkmokks kommun 



Prepared in the framework of the ‘Preparatory Action on Smart Rural Areas 
in the 21st Century’ project funded by the:  

Smart Village Strategy of Vuollerim 
 

9 
 

3.2 HUVUDSAKLIGA UTMANINGAR (PÅ CA 2-5 ÅRS SIKT) 

Den största utmaningen för området som helhet är att befolkningen minskar. Vuollerim vill istället 
satsa och bidra till att öka befolkningen. En utmaning är att hitta ett sätt att bättre samarbeta 
med kommunen.  

3.2.1 INFLYTTNING 

Huvudsaklig utmaning består i att byn behöver inflyttning för att fortsätta utvecklas i önskad 
riktning. Barnfamiljer är extra viktiga eftersom det bidrar till att antalet elever på skolan är många 
nog för att den ska kunna drivas. Unga som återvänder efter till exempel utbildning är också en 
viktig grupp. Inflyttare från hela världen i alla åldrar är dock välkomna.  En utmaning är alltså att 
hitta potentiella inflyttare. 

3.2.2 BÄTTRE SAMVERKAN MED KOMMUNEN 

En annan utmaning är att förbättra relationen och samverkan med kommunen. Kommunen 
driver grundläggande service i byn, till exempel simhallen, men kommunen försöker spara och 
dra ner på verksamheter på grund av dålig ekonomi. Olyckligtvis så bor vi i en av dom fattigaste 
kommuner i landet, det betyder att det görs stora besparingar och byarna utanför centralorten 
påverkas negativt av detta. Det gör det svårare för bygden att arbeta för inflyttning, trots att det 
är något som kommunen också vill och har i sina strategier. En utmaning är därför att förbättra 
relation och samverkan med kommunen. 

Fördelar med hur bygden är organiserad idag Nackdelar med hur bygden är organiserad 
idag 

Kulturen om gräsrotsengagemang växer Otydlig organisering 

 
Jämlikt och inkluderande 

Dålig kommunikation med kommunen 

Tar vara på allas potential Människor kan dra sig undan pga känslan 
att jobba i motvind 

3.2.3 DELAKTIGHET 

Byn har en stark kultur av att göra saker tillsammans. En sådan kultur behöver näring och vård för 
att vara hållbar och inkluderande för yngre generationer.
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3.3 HUVUDSAKLIGATILLGÅNGAR OCH MÖJLIGHETER 

Det finns en lång tradition av att arbeta tillsammans i Vuollerim. Några viktiga faktorer för framgång 
i byn är: En passion för platsen, en passion för att kunna stanna kvar på plats du älskar. En envis vilja 
att överleva som by, i kombination med en djup förståelse för jämlikhet, ingen är mer eller mindre, 
vi behöver var och en för att fixa detta. Ett starkt självledarskap och en stark entreprenörsanda bland 
gräsrötterna, ordinariefolket. Ingen specifik ledare men många vanliga människor med starkt 
självledarskap steg upp och spåra åtgärder. Tillsammans. Ingen enda person skulle kunna skapa 
denna utveckling. Ingen. Det är en självorganiserad, organisk utveckling som görs av gräsrötter. I 
Vuollerim finns det aldrig ungefär en person. Det är många personer som tillsammans lyckas. Detta 
är möjligt överallt.  

Det finns ingen tydlig övergripande styrelse. Istället så är det såhär: Den nuvarande metoden som 
används i Vuollerim, är fokuserad på gräsrotsengagemang, det betyder att det finns inte en specifik 
styrelse, plats eller människa som bestämmer över dom insatser som görs för att utveckla bygden. 
Byborna arbetar på ett sät, som är jämlikt och tar vara på var och ens intresse, potential och drivkraft, 
beroende på utmaningar och behov. 

Ett exempel på detta är dom olika ideella föreningar och bygdebolag som har startats.. Alla dessa 
startades för att det fanns ett specifikt behov eller utmaning och byborna själva kavlade upp armarna 
och tog initiativen för bygdens framtid. 

 
 

3.3.1 HÖG LIVSKVALITET Boende/Skola/Jobb  

Detta är en grund för att skapa intresse för inflyttning. 

3.3.2 STARK KULTUR AV PROBLEMLÖSNING 

I Vuollerim finns en stark kultur av att lösa problem genom delaktivitet och kreativitet.
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3.4 SWOT Analysis 

Tabell 3: SWOT-analys 

STYRKOR SVAGHETER 

● Stark vi-känsla 

● Tradition av att ta tag i saker ihop 

● Flera bygdebolag drivs av byn 

● Bra bredband 

● Skolan  

● Jobbtillfällen i bygdebolagen, vård, kommunala arbeten  m 
m 

● Utbildning på distans 

● Friluftslivet, fiske, jakt mm (Livskvalitet) 

● Ideellt arbete = roligt och meningsfullt 

● Det finns lediga bostäder, prisvärda hus till salu och 
hyreslägenheter 

● Trygghet, låg kriminalitet 

● Fler äldre än yngre 

● Macken är nyligen nedlagd, praktiskt problem 

●  Engagemanget bland de yngre är svagt  
(gym, sport och hobbies attraherar)  
många arbetar utanför byn, veckopendlar 

● Kommunikationer finns men är få, bilberoende 

MÖJLIGHETER HOT 

● Skapa goda relationer med kommunen, arbeta mer effektivt 
ihop för inflyttning 

● Min-by-appen (Visa att det finns lediga bostäder, skola, 
jobbtillfällen mm) 

● Digi-by möjlighet att arbeta vidare med digitalisering 

● Kommunen har inte råd att satsa, (lägger ner simhallen) 

● Jobba i motvind 

● Minskande befolkning, fler dör än föds/flyttar in 
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IV. INTERVENTIONSLOGIK – ATT SKAPA EN HÄNDELSEKEDJA 

Interventionslogik är ett krångligt ord. Men det handlar om att försöka få något att hända 
genom en händelsekedja.  

För att skapa en händelsekedja så måste man börja med att definiera vad som är problemet. 
Sedan försöker man göra något åt det, och då förväntar man sig att något händer. Det är inte 
den händelsen i sig själv som är viktig. Man tar sikte på en önskad förändring. Man vill att det 
som man försöker göra ger en effekt, ett kvarstående resultat.  

Ett viktigt verktyg är att arbeta med smarta mål. Smarta mål är Specifika, Mätbara, kan få 
Acceptans, är Realistiska och går att Tidssätta.    

                                                                                                                          

4.1 ÖVERGRIPANDE MÅL/VISION 

VISION 

DEN HÄR KOMMER BYN ATT HJÄLPAS ÅT MED UNDER 2021 FÖR ATT FÖRDJUPA. 

 

4.2 SPECIFIKA MÅL/ARBETSUPPGIFTER UTIFRÅN SWOT-ANALYSEN 

Specifikt mål 1: SKAPA INFLYTTNING 

Byn skulle må bra av att få fler invånare, främst yngre eftersom man nu har en obalans mellan 
yngre och äldre, men alla är välkomna. 

 Arbetsuppgift, mål 1.1: Skapa “Min bäst BY-app”. Underlätta inflyttning genom matcha 
människor som vill flytta till landsbygden med byar som vill öka inflyttning via en app. 

Samarbete med andra byar, nyttja kontakter på Luleå Tekniska Högskolas projekt Digi-by. 
Arbetsuppgift, mål 1.2: Kartläggning av boenden, “Kom och provbo”, välkomst service, co-
working spaces etc. 

För att skapa inflyttning så behövs någonstans att bo. Det finns både möjlighet att hyra och 
köpa bostad, men det behöver synliggöras. Därför behöver en enklare inventering göras. 
Någon som vill flytta till byn kan tänkas vilja pröva att hyra bostad först.  

Specifikt mål 2: BÄTTRE SAMVERKAN MED KOMMUNEN 

I arbetet med strategin så har vi upptäckt att en organiserad kommunikationsväg mellan 
Vuollerim och Jokkmokks Kommun saknas. Byn behöver tillsammans med kommunen hitta en 
modell där det tydliggörs hur byn tar kontakt med kommunen och där kommunen tar kontakt 
med byn. Det behövs sedan en regelbundenhet för att undvika att kommunen och byn 
oavsiktligt motarbetar varandra.  
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Arbetsuppgift ,mål 2.1: Starta en formaliserad dialog med kommunen 
Arbetsuppgift, mål 2.2: Samarbete långsiktigt 

Samarbetet behöver fortgå och utvecklas över tid. Målet är att byns planering och 
kommunens planering ska samverka.  

 
Specifikt mål 3: DELAKTIGHET/ VÅRDA KULTUREN ATT GÖRA TILLSAMMANS 

En framgångsfaktor i byn är att det finns en stark delaktighet och vi-känsla. Den behöver 
vårdas och skötas om.  

 
I framtagandet av detta dokument så har förankringen i byn varit ett problem på grund av 
Covid 19-pandemin. Det har inte gått att hålla öppna bymöten och diskutera byns behov på 
det sättet som brukar ske. Trots ett kort tidsspann så kan därför  utmaningarna komma att 
omformuleras av byn. 

 
Arbetsuppgift, mål 3.1:  Enkät och öppna bymöten 

Arbetsuppgift, mål 3.2:  Uppdatera denna strategi 
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Tabell 4: Sätta mål som kopplas till SWOT-analysen 

Specifika mål 
 

Arbetsuppgift, mål 
 

Utmaningar & Hot 
 

Styrkor & Möjligheter 
 

1. SKAPA 
INFLYTTNING 

1.1. Skapa “Min bäst BY-
app”. Underlätta 
inflyttning genom 
matcha människor som 
vill flytta till landsbygden 
med byar som vill öka 
inflyttning via en app. 

1.2 Kartläggning av 
boenden, “Kom och 
provbo”, välkomst 
service, co-working 
spaces etc. 
 

Kommunen behöver 
spara och lägger ner 
grundläggande service 
som kan påverka 
människors beslut att 
flytta till Vuollerim eller 
att stanna kvar. 

 
Det finns en obalans 
mellan yngre och äldre. 

Byns, kommunens och 
regionen vill i grunden 
samma saker. 
 
 

2. BÄTTRE RELATION 
OCH SAMVERKAN 
MED KOMMUNEN 

2.1 Starta en 
formaliserad 
kommunikationsväg  
mellan byn och 
kommunen 

2.2. Starta ett långsiktigt 
samarbete mellan byns 
planering och 
kommunens 

Kommunen drar ner på 
service vilket motverkar 
byns försök att bygga 
upp. 

Byns, kommunens och 
regionen vill i grunden 
samma saker.  

 

3. 
DELAKTIGHET/VÅRD
A KULTUREN ATT 
GÖRA 
TILLSAMMANS 

3.1 Enkät och öppna 
bymöten 
 
3.2 Uppdatera denna 
strategi 

Covid 19- pandemin gör 
det svårt att träffas.  

Många veckopendlar 
och de har svårt att 
kunna engagera sig i 
byns utveckling. 

Stor och informell 
samverkan mellan 
föreningar och företag . 

 



Prepared in the framework of the ‘Preparatory Action on Smart Rural Areas 
in the 21st Century’ project funded by the:  

Smart Village Strategy of Vuollerim 
 

15 
 

4.3 SMARTA LÖSNINGAR: ARBETSUPPGIFTER, FÖRVÄNTADE EFFEKTER OCH RESULTAT 
 
Tabell 5: Interventionslogik: mål, aktiviteter/arbetsuppgifter, förväntade resultat och effekter 

Specifika mål 
Aktiviteter – planerade 
eller utförda 

Förväntade (mätbara) 
resultat 

Förväntade långsiktiga 
effekter 

Specifikt  mål 1: INFLYTTNING 

1.1. Skapa “Min 
Bästa NY- app” 

 

1.1.1 Utveckla appen 

1.1.2 marknadsföra 
appen 

1.1.3 Organisera 
välkomstservice 
människor som kan 
svara på frågor i 
Vuollerim  

● …3 inflyttade  
barnfamiljer 

● …10 inflyttade 
individer 

● 50 användare av 
appen 

● 2-3 andra byar som är 
med i utvecklingen av 
appen 

 

● Skolan kan fortsätta 

● Företagen i byn får 
mer kundunderlag 
…mer  

● kompetens till byn 

● Kommunen får med 
pengar att utveckla 
byn 

● Service kan vara kvar 

 

Specifikt mål 2: BÄTTRE SAMARBETE MED KOMMUNEN 

2.1 Mer konstruktivt, 
systematiskt arbete 
med kommunen 

2.1.1 Upprätta formell 
kontakt mellan byborna 
och makthavare 

 

● 1 st gemensam 
utvecklingsplan, 
samarbetsöverensko
mmelse eller liknande 

● Byn, kommunen och 
regionen samarbetar 
och skapar 
möjligheter/innovatio
n tillsammans.  

 2.1.2 Hitta långsiktigt 
sätt att mötas och 
stämma av  

● …1 st arbetssätt 

● Byn, kommunen och 
regionen samarbetar 
och skapar 
möjligheter/innovatio
n tillsammans.  

Specifikt mål 3: DELAKTIGHET/VÅRDA KULTUREN/GRÄSROTSENGAGEMANGET 
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3.1 Enkät och öppna 
bymöten 
 

 3.1.1 Göra enkät via 
Google Forms och sprida 
den 

● Kartlägga den 
generella 
attityden till 
förändring 

 

 3.1.2 Öppna bymöten 
● Förankrad och 

förbättrad 
strategi 

● …Förbättrad 
information inom 
byn, förbättrad chans 
till inspiration och 
delaktighet 

3.2 Uppdatera 
denna strategi 

 
 

 

 

Tabell 6: Handlingsplan/Planera arbetsuppgifter 

Handlingar - 
planerade eller 
genomförda 

Tidslinje 

[Från – Till] 

Mänskliga 
resurser som 
behövs för att 
genomföra  detta:  

 

Tekniska 
resurser som 
behövs för att 
genomföra  
detta:  

 

Finansiella resurser 
som behövs för att 
genomföra  detta:  

Handling 1: Sätta 
igång en 
arbetsgrupp som 
jobbar med 
databasen för By-
Appen 

Nov 2020 ● Ungefär 
personer som 
aktivt jobbar 
för att ta fram 
data 

● Bredband 
(finns 
redan)  

 

● Bidrag för att 
betala någon 
som kan skapa 
appen och 
lansera den 

● Bidrag för  
utbildning inom 
it skapande.  

Handling 2: Arbeta 
vidare med en 
enkät/ett 
frågeformulär för 
att få en bild om 
engagemanget och 

Jan 2021 ● Minst 3 
personer som 
går igenom 
formuläret. 

● Google 
forms (finns 
redan) 

- 
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visioner i hos 
invånarna 

Handling 3: Samla 
datan från 
frågeformuläret och 
jobba fram ett 
strategi för att 
tydliggöra 
samarbetet med 
kommunen 

April 2021 ● Minst 3 
personer som 
samlar och 
dokumenterar 
datan 

● Strategidoku
mentet ska 
arbetas 
tillsammans 
med andra 
företag, 
föreningar 
och 
privatpersone
r 

  

Hela strategin Ca 2-5 år    
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V. SAMORDNING OCH UPPFÖLJNING  

 

5.1 SAMORDNING 

Vuollerimbygdens Ekonomiska Förening kan vid behov ta på sig en samordnande roll.  

I första hand så behöver denna strategi ytterligare förankras i bygden, och där kommer det 
sannolikt också att tydliggöras vilka som kan och vill delta i förverkligandet.  

 

5.2 UPPFÖLJNING 

I den samordnande rollen så kan uppföljning ingå, styrelsen i den ekonomiska föreningen kan ha 
denna strategi som ett stöd.  

 

VI. BYNS DELAKTIGHET I DETTA STRATEGIDOKUMENT 

6.1 BYNS INFLYTANDE I ATT DEFINIERA SINA EGNA BEHOV ENLIGT DENNA STRATEGI 

Detta år 2020, har starkt präglats av Covid 19-pandemin. Endast en liten grupp människor i byn har 
varit involverad i denna strategi. Detta är därför något som behöver undersökas vidare under 2021-
2022.   

 

6.2 KOMMUNIKATIONSKANALER TILL BYNS INVÅNARE 

Under framtagningen av detta dokument så planerades det för ett öppet bymöte, men det fick 
ställas in. Det kommer istället att ske under 2021.  

BYNS KOMMUNIKATIONSKANALER: 

Facebookgrupper 
Dela ut info i brevlådorna  
Byfestivalen Hotellet - har ofta info/samordnande roll i att sprida viktig information  

6.3 PLANERADE AKTIVITETER FÖR ATT INKLUDERA BYN 

Minst ett öppet bymöte 2021 Enkät för att samla in kunskap och idéer om byns utveckling 2o21. 

I övrigt efter behov.  


