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Invest in Norrbotten *)  
Halvårsrapport 2019 
 
 
Invest in Norrbotten exporterar kunskap och kännedom om Norrbottens 
affärsmöjligheter, och importerar etablerare och investerare till länet.  
 
Genom att verka enligt vår affärsidé bidrar vi till tillväxt i Norrbottens kommuner 
genom en tydligare internationalisering. För att lyckas med det så behöver länet ha 
unika affärsmöjligheter som attraherar internationella investerare och etablerare. Det 
kan vi konstatera att vi har. Regionens gemensamma utmaning är dock att paketera 
dessa affärsmöjligheter till affärserbjudanden. För närvarande finns en internationell 
attraktionskraft till gruv- och mineralområdet, våra energitillgångar (vattenkraft, 
vindkraft, bioenergi) som ger förutsättningar att investera i energiintensiva affärs-
produktioner nära miljövänliga energikällor med högsta driftsäkerhet, demo/test-
verksamhet, besöksnäringen och gigantiska infrastrukturprojekt. Kopplat till dessa 
unika affärsområden finns forskning och utbildning i världsklass. Varför internationella 
affärer? Vi har en för liten närmarknad, statistik visar att investeringar och utländskt 
ägande skapar högre tillväxt och investeringar påverkar exporten positivt. Så 
regionens unika affärsmöjligheter i kombination med Invest in Norrbottens 
internationella nätverk, ger förutsättningar för fler internationella affärer, och därmed 
en ökad tillväxt. 
 
Ägare i bolaget Investeringar i Norrbotten AB  
Region Norrbotten   
Arvidsjaurs kommun   
Bodens kommun    
Kalix kommun 
Luleå kommun 
Älvsbyns kommun 
Överkalix kommun 
Övertorneå kommun 
Arjeplogs kommun 
Piteå kommun 
Jokkmokks kommun 
Pajala kommun  
 
Styrelse  
- Anna Utsi, Luleå, ordförande 
- Ulrica Cederskog Sundling, Stockholm 
- Markus Gustafsson, Luleå 
- Rick Abrahamsson, Luleå 
- Anna Hövenmark, Jokkmokk 
 



3

  

 2 

 
Personal 
Jörgen Eriksson, VD Natalie Sidén  
Malin Fagerkull Lena Segerlund  
 
*) formellt namn: Investeringar i Norrbotten AB, 556903-8119 
 
 
Vi har valt att rapportera verksamheten för det första halvåret  
av verksamhetsåret 2019 utifrån rubriker relevanta med verk- 
samheten, och med exempel och korta beskrivningar av aktiviteter.  
 
 
Regional nytta – Det nationella kontaktnätet 
Team Sweden Invest och Team Sweden 
Vårt engagemang i både Team Sweden Invest och Team Sweden har fortsatt att 
utvecklas under det första halvåret av 2019. 
 
Team Sweden Invest initierades under 2016 med syfte att på nationell nivå stärka det 
investeringsfrämjande arbetet. Detta genom att skapa en bättre samverkan mellan 
organisationer och myndigheter för att tillsammans med gemensam kraft stärka 
Sverigebilden och de affärsmöjligheter som har en internationell konkurrenskraft. 
Invest in Norrbotten blev som en av tre regionala Investment Agencys inbjuden av 
Näringsdepartementet att delta i Team Sweden Invest. Business Sweden som har det 
nationella ansvaret för investeringsfrämjandet har i uppdrag att verkställa de 
ambitioner och målsättningar som sätts inom ramarna för Team Sweden Invest. De 
organisationer och myndigheter som deltar är bland andra Vinnova, Tillväxtverket, 
Tillväxtanalys, Science Park-förbundet och RISE.  
 
I forumet Team Sweden ingår några av de största företagen i Sverige och där Invest in 
Norrbotten representerar investeringsfrämjande regioner i Sverige. Konstellationens 
uppdrag är bland annat att komma med synpunkter på hur Sverige ska kunna utveckla 
och förbättra sin nuvarande exportstrategi, där investeringsfrämjande arbete ingår. 
 
Näringsdepartementet / Utrikesdepartementet 
Invest in Norrbotten har haft fortsatt kontakt med Näringsdepartementet och 
Urikesdepartementet efter deras besök 2018. I februari hade vi ett möte med 
Näringsdepartementet för att informera om det proaktiva arbetet som vi gör kopplat 
till batterier och om de starka affärsmöjligheter som Sverige generellt och Norra 
Sverige speciellt, kan erbjuda inom området. Förutom att ge information, var syftet 
med mötet att Sverige på nationell nivå ska ta starkare position framöver inför 
kommande batterietableringar. 
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Regeringens utredningsuppdrag: Fler internationella investeringar i Sverige 
En särskild utredare har anlitats för att genomföra en översyn av det offentliga 
främjandet av utländska investeringar in Sverige, det så kallade investerings- 
främjandet. Utredarens resultat har presenterats i ett slutbetänkande.  
Invest in Norrbotten har haft kontinuerlig dialog med utredare. Utredaren har 
dessutom besökt Invest in Norrbotten för att på plats diskutera investeringsfrämjande 
arbete med ett antal företag och organisationer.   
 
 
Det Internationella kontaktnätet 
Tyska marknaden 
Under första halvåret av 2019 har vi fortsatt att jobba tillsammans med våra agenter i 
Tyskland, Business Sweden Tyskland, där fokus har varit att fortsatt hitta potentiella 
investerare och etablerare inom områdena energiintensiva produktionsverksamheter 
huvudsakligen gällande batterier. En ihop-kopplingsinsats har även skett för ett 
besöksnäringsprospekt där totalt 22 kontakter med potentiella investerare tagits, varav 
2 fördes djupare dialog med.  

Brittiska marknaden  
Business Sweden UK har på uppdrag av ett antal regioner i Sverige samt kommunerna 
Jokkmokk, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner via Invest in Norrbotten 
genomfört en studie gällande potentialen för datacenterinvesteringar till Sverige efter 
Brexit. Studien slutlevereras i augusti/september 

Finska marknaden 
Samarbetet och arbetet gällande den finska marknaden har också fortsatt. Detta inte 
minst kopplat till vårt nya regionala affärserbjudande - Storskalig landbaserad 
fiskproduktion.  

Asiatiska marknaden  
När det gäller vårt proaktiva arbete kopplat till elintensiv industri är de asiatiska 
marknaderna, exempelvis Sydkorea, Kina och Japan, intressanta. Vi har kontinuerliga 
kontakter med dessa marknader för att bearbeta och följa upp upparbetade kontakter.   

Norska marknaden 
Den norska marknaden är högintressant både ur ett lärande- och investerarperspektiv 
kopplat till arbetet med det nya regionala erbjudandet Storskalig landbaserad 
fiskproduktion. Norge är även intressant sett i hur de arbetar med platsuveckling i 
glesbygd, samt uppbyggandet av laddstationer i nordnorge för elbilar. Ett samarbete 
med Business Sweden i Oslo har därför inletts för att utarbeta ett givande och lärande 
program för höstens läranderesa till Oslo. 
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Investeringsområden 
Via strukturfondsprojektet ”Internationella investeringar och etableringar till 
Norrbotten”, det regionala projektet ”Fånga energin fas 2”, det regionala projektet 
”Testbädd Nord/demo North” samt det regionala projektet ”Utveckling av den lokala 
nivån för framtida etableringar”, har Invest in Norrbotten sökt och fått utökade 
ekonomiska resurser, vilka tillsammans med ordinarie budget gett nya möjligheter att 
operativt arbeta med konkreta affärscase och siteutveckling. Det handlar om att 
identifiera och paketera affärsmöjligheter till affärserbjudanden och därefter 
genomföra matchmaking mot internationella kanaler/tänkbara partners utifrån såväl 
enskilda företag som utifrån regionala affärsområden. I det nya projektet arbetar vi 
vidare med identifiering och paketering av SME-företag i regionen.  
 
Energiintensiv industri 
Tack vare, främst via vattenkraften, regionens tillgång till hundra procent förnyelsebar 
energi, det stabila kraftnätet med långvarig erfarenhet av säkra leveranser och bland 
de lägsta elpriserna i Europa, har regionen mycket goda förutsättningar för etablering 
av energiintensiv industri. Detta i kombination med andra för regionen unika 
säljfördelar, USP:ar, har för oss inneburit möjligheter att bygga regionala 
affärserbjudanden inom: 
 
 

• Kolfiber  
Arbetet med att möjliggöra etablering av kolfiberpropduktion har fortgått 
under 2019. I det proaktiva säljarbetet under perioden har vi bland annat 
genomfört ett affärsmöte i Paris med en kolfibertillverkare och ett möte i 
Danmark med ”kundens kund” i form av en rotorbladstillverkare för 
vindkraftverk. Vindkraftindustrins behov av kolfiber prognostiseras öka kraftigt 
kommande år och det är en bransch med en naturligt grön profil, varför vi 
under 2019 flyttar fokus från fordonsindustrin till vindkraftsindustrin och deras 
ökade behov av grön kolfiber för framtidens vindkraftverk. Planering pågår för 
deltagande på kolfibermässan Go Carbon Fibre i Milano den 8-10 oktober 2019.  

 
• Batterier 

Vi har under första halvan av 2019 fortsatt med ett proaktivt 
investeringsfrämjande arbete kopplat till batterier med fokus på de 
energiintensiva delarna av värdekedjan. Under våren har vi deltagit vid ett antal 
olika mässor/konferenser/forum, företrädesvis i Tyskland. Dessa har genererat 
ett stort antal uppföljningsmöten samt möten med nya kontakter. Vi har ett 
löpande informationsutbyte med Northvolt som har en tydlig ambition att 
lokalisera underleverantörer i närheten av sina planerade fabriker i Skellefteå 
och Västerås. Detta kan generera affärsmöjligheter för oss att bearbeta för 
etablering i Norrbotten. Under våren 2019 har vi sett ett fortsatt ökat behov av 
att sprida vårt budskap om låga CO2 utsläpp från produktionen även till olika 
beslutsfattare och påverkare som kan hjälpa oss att få fler inom värdekedjan 
att få upp ögonen för Norrbotten då denna fråga beskrivs som en av 
fordonsindustrins stora utmaningar. 
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• Datacenter 
Invest in Norrbotten samarbetar fortsatt med Node Pole och olika kommunala 
initiativ samt utgör även kontaktyta gentemot Business Sweden och den 
nationella satsningen på datacenter även om vi inte proaktivt bearbetar 
datacentersegmentet med egna resurser i dagsläget. 

 
Sammanfattningsvis så har Invest in Norrbotten en nära samverkan med den 
nationella nivån (Business Sweden) såväl vad gäller en kolfiberproduktionsetablering 
som batteritillverkning där våra regionala affärserbjudanden kolfiber och batteri-
tillverkning tillika nu är de nationella erbjudandena. D v s vi representerar Sverige 
gentemot internationella investerare i ett för Sverige prioriterat investeringsområde: 
hållbara energiintensiva industriinvesteringar. 
 
Storskalig Landbaserad Fiskproduktion 
Arbetet som påbörjades under projektet ”Fler internationella affärer till Norrbotten” 
har fortsatt i det nya strukturfondsprojektet ”Internationella investeringar och 
etableringar till Norrbotten”. Det regionala erbjudandet som paketerades i slutet av 
2018 har utvecklats ytterligare i och med att vår interna kunskap ökat. Tillsammans 
med Hushållningssällskapet har vi därmed kompletterat det befintliga erbjudandet 
med en uträkning på investeringens kostnad vid en produktion om 4000 ton/år samt 
med en ramberättelse. Vidare har vi med hjälp av Business Sweden gjort en omvärlds-
analys på utvalda marknader för att dels identifiera potentiella investerare och 
etablerare men också i kunskapsbyggande syfte. De två marknader som vi slutligen 
valt att fokusera på är Danmark och Island. Vi har för avsikt att under hösten 2019 göra 
ett studiebesök på en landbaserad fiskproduktionsanläggning på Island som 
producerar röding, vilket det regionala erbjudandet bygger på. 
 
Besöksnäringen 
Besöksnäringen har under 2019 fortsatt att vara ett prioriterat område. Bland annat 
planeras det för en Besöksnäringskonferensen som att gå av stapeln 3/10. Dessutom 
kommer en utbildning för företag inom besöksnäringen att hållas i syfte att stärka 
Norrbottens SME erbjudanden inom näringen. Förhoppningen är att hitta företag inom 
besöksnäringen som är mogna att ta nästa steg i utvecklingen och vara med i en 
paketeringsprocess för att hitta en internationell investerare. Då besöksnäringen i 
Norrbotten är en snabbt växande industri, med unika möjligheter är vår förhoppning 
att under 2019 påbörja ett regionalt affärsområde för besöksnäringen. För att 
möjliggöra detta vill vi på besöksnäringskonferensen initiera dialoger mellan 
kommunerna i Norrbotten, branschorganisationer/destinationer så väl som företagen 
gällande vad som skulle kunna vara ett möjligt regionalt affärserbjudande inom 
besöksnäringen. För att inspirera deltagarna på konferensen har vi bjudit in Joakim 
Ljungqvist från Motala kommun. Joakim var en av de personer som jobbade aktivt med 
att attrahera dansktägda Lalandia, ett upplevelsecentrum, till Motala och kommer att 
berätta om den resan. 
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Mining & Minerals 
Mining & Minerals är ett för Norrbotten viktigt område även fortsättningsvis. Invest in 
Norrbotten bearbetar området främst utifrån ett par olika perspektiv. Dels utifrån 
möjligheterna till förädling av batterimineraler och metaller och dels utifrån ett Test & 
Demo perspektiv. Under det första halvåret av 2019 kom det glädjande beskedet att 
Talga Resources går vidare med brytning av grafit i Vittangi samt att de kommer att 
anlägga en grafitförädlingsanläggning i Luleå.  
 
Den 9 april genomförde Invest in Norrbotten tillsammans med IVA Nord och 
Norrlandsfonden ett seminarium med temat ”De innovationskritiska mineralernas roll i 
ett framtida hållbart samhälle”. Ett 90-tal personer deltog och intressanta diskussioner 
om hur Norrbotten kan ta position för ett framtida hållbart samhälle. En av dagens 
talare var Nyamko Sabuni i sin dåvarande roll som hållbarhetschef för ÅF. I hennes 
framförande lade hon stor vikt vid möjligheterna gällande utvinning av 
innovationskritiska mineraler. 
 
Test - Demo North 
Början av 2019 påbörjades ett omfattande arbete för att ta fram en kommunikativ 
plattform för test- och demo i Norrbotten. Detta arbete har så här långt resulterade 
 i att vi kommer att hålla en teknisk mässa i februari 2020 - Demo North Summit. 
 
Ett historiskt problem för norra Sverige har varit att vi i alla tider har kapitaliserat på 
vår råvara (malm, skog, vatten), men inte till samma grad kunnat kapitalisera på 
högteknologisk förädling och innovation. Under de senaste åren har dock norra 
Sverige blivit en allt mer attraktiv destination för högförädlade etableringar och 
investeringar.  Vårt kalla klimat, vår gröna hållbara energi, låga energikostnader och 
starka samarbetsklimat var grundläggande faktorer för att etablera ett nytt kluster av 
datacenter och en ny industriera. I och med den globala konkurrens som råder ligger 
utmaningen i att kunna skapa nya värden då de värden som till stor del attraherat 
dessa investeringar tidigare idag börjar kunna matchas av konkurrenter, samtidigt som 
de tekniska kraven förändras.  
 
Tack vare våra naturtillgångar och den kompetens som finns i regionen, finns stor 
potential att ta nästa steg i förflyttningen från att ”bara” kapitalisera på våra 
naturtillgångar, till att bli motorn i ett uppdaterat erbjudande där norra Sveriges demo 
- & testverksamhet knyter ihop forskning, innovation och företagens nästa steg i sin 
utveckling. Med ett antal etablerade och framväxande testverksamheter i regionen är 
timingen nu rätt för att accelerera det som händer. På så sätt kan vi säkerställa 
ytterligare satsningar och investeringar som inte bara ställer om regionen, utan också 
förverkligar visionen om norra Sverige som föregångare i ett framtida cirkulärt 
samhälle. 
 
Idag finns inom regionen en betydande demo- & testverksamhet, där den delen som är 
specifikt inriktad på fordonstester redan idag är den största i världen. Utöver detta så 
huserar regionen även betydande demo- & testverksamhet inom en rad industrier så 
som rymd/flyg, energi, telekom & ICT, samt gruv- & stålindustri. Demo- & testaktörerna 
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i dessa branscher har lyckats locka till sig några av de mest inflytelserika och 
betydelsefulla kunderna inom sina respektive industrier.  
 
Demo- & testbranschen är intressant att satsa på och utveckla av flertalet anledningar. 
Till att börja med har branschen i norra Sverige en avgörande roll i innovations- 
processen. Genom att attrahera större verksamhet inom området till regionen kommer 
det naturligt att stimulera FoU-projekt och öka incitamenten för företag att etablera 
sina teknikutvecklingsaktiviteter i regionen. Demo- & testbranschen har också visat sig 
effektiv i att vidareutveckla och kommersialisera innovationer från akademin, något 
som kan leda till stora synergieffekter mellan de två områdena. Inte minst har den en 
viktig roll i världens omställning för att bli mer klimatsmart.  
 
Många innovationer med potential att lösa några av våra svåraste utmaningar finns 
redan på ritbordet, men måste nu genom demonstrationer och tester 
kommersialiseras. Genom en bättre och starkare samverkan, tät förankring med 
regionens företrädare inom området samt framtagande av en kommunikativ plattform 
så skapas möjligheter att attrahera fler affärer, investeringar och etableringar. 
 
Arbetssättet med framtagandet av en gemensam kommunikativ plattform har krävt ett 
tätt samarbete och djup förankring med regionens företrädare inom området test så 
väl som kommunrepresentanter och övriga företrädare inom näringsliv, offentlig 
sektor samt universitet. Detta arbete har varit och är, grunden i den kommunikativa 
plattformen och som långsiktigt kommer att kunna användas av samtliga aktörer inom 
testområden i norra Sverige till syfte att sprida kännedom och intresse av de 
möjligheter som finns här. Ett led i detta arbete kommer vara ett strategiskt arbete 
under kommande halvår för att fortsätta arbetet med Demo North Summit samt 
identifiera och påbörja paketering av affärserbjudanden hos SME -företag inom test- 
och demo i Norrbotten. 
 
Lokal nytta 
För att förkorta tiden till en investering och öka möjligheterna för kommunerna att bli 
vinnare arbetar Invest in Norrbotten med att dels samordna och kvalitetssäkra 
information om kommunernas siter för ökad leveranskapacitet vid förfrågningar och 
dels att koordinera och föra dialog med lokala/regionala/nationella aktörer. Under 
våren har vi stöttat ett flertal kommuner (Piteå, Älvsbyn och Kalix) med fortsatt 
siteutveckling* av befintliga och nya siter, företrädesvis för elintensiv industri. I Kalix 
har vi genomfört en mer omfattande process med förankring med kommunledning 
under hösten 2018 samt efterföljande prioriteringsdiskussioner med nyckelpersoner 
samt arbetat med kvalitetssäkring av industrisiter under 2019. Målsättningen att två 
siter ska kunna publiceras i på Node Poles nationella databas. Vi har även haft dialog 
med Haparanda gällande möjliga investeringsprojekt under våren 2019, bland annat 
möjliga etableringar inom besöksnäringen. Tillsammans med Överkalix har vi under 
april initierat en process för att stärka ”Team Överkalix” mottagarorganisationen, 
prioritera investeringsområden och utifrån det identifiera lämpliga siter för olika 
ändamål.  
 
*Site är en fysisk plats iordningställd för behov vid etablering. 
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Läranderesa november 2019 
Invest in Norrbotten har det regionala uppdraget att tillsammans med kommunerna 
identifiera och paketera Norrbottens unika affärsmöjligheter samt via sina 
internationella nätverk arbeta med uppsökande verksamhet gentemot internationella 
investerare och etablerare. Målet är att få dessa att i den internationella konkurrensen 
välja Norrbotten för sina investeringar/etableringar.  
 
Som ett led i den lärandeprocess i investeringsfrämjande arbete som Invest in 
Norrbotten initierat för det regionala och lokala investeringsfrämjande arbetet, 
kommer en läranderesa att äga rum den 6-8 november 2019 i Oslo. Medverkar gör 
kommunernas näringslivschefer och företrädare för Norrbottens kommuner och 
Region Norrbotten. Nytt from 2019 och kommande tre år, är att läranderesorna 
kommer att ske i ett samarbete med Region Västerbotten och deras kommun-
representanter. Detta för att Region Västerbotten är delaktig gällande lärprocesser i 
strukturfondsprojektet ”Internationella investeringar och etableringar till Norrbotten”. 
 
Fokusområden på årets läranderesa blir utvecklingen inom fiskodling, platsutveckling 
på glesbygd samt uppbyggnad av laddstationer för eldrivna fordon. Vi har förhoppning 
om att få ett gediget lärande och ett gott utbyte både mellan kommunerna och 
länderna emellan. 
 
 
Övrigt 
Tillståndsprocesser 
Invest in Norrbotten har vid ett antal tillfällen träffat Länsstyrelsens ansvariga för 
tillståndsprocesser i samband med etableringar/investeringar för samtal. Samtalen har 
förts i mycket positiv anda. Invest in Norrbotten ser fram emot att fortsätta samtalen. 
Syftet med samtalen är att informera varandra om nuläge och framtidsambitioner. 
 
Invest in Norrbottens grafiska profil och hemsida 
Under första halvåret av 2019 har Invest in Norrbotten påbörjat ett arbete med att 
förnya bolagets grafiska profil samt ombyggnation av hemsidan. Den nya hemsidan 
kommer att lanseras under hösten 2019.  
 

Luleå 2019-08-28   Jörgen Eriksson, VD 
 
 


