På frågan om vilka områden som är viktiga för
norra Sverige att föra en dialog om listade ni de
områden som finns representerade i ordmolnet.
Som kan ses var “Samverkan” ett nyckelord för
många.

Skapa gemensam plattform
Bli konkreta
10%
Hitta “rätt” personer
20%
10%

Lyfta landsbygdsutvecklingen
10%
Vidare listade ni följande
utmaningar som ni ser att
Fores har för att etablera sig
här uppe i norr, där den
största andelen angavs vara
att bygga förtroende (20%).

Bygga förtroende i inlandet och industrin
20%

Vända på perspektiv
30%

Slutligen, nedan kan ni se ett urval av de tankar som ni uppgav väcktes under kunskapsseminarierna:
Nuläge och möjligheter för entreprenörskapet och akademin i samverkan
Hur får vi innovatörer och entreprenörer att etablera sig i norr? Vad kan det akademinära
innovationssystemet göra för att knyta till sig entreprenörer som kan bidra till att forskarna kan
kommersialisera sina resultat?
En hållbar politik för hela länet
Samverka för att tillvarata flyktingar och invandrare och deras kompetenser och erfarenheter. Avfolkning,
hög medelålder och urbanisering - därför kan vi erbjuda en attraktiv levnadsmiljö och tryggt liv ifall vi
samverkar och ger dessa nya svenskar ett erbjudande som är konkret och lätt att förverkliga.
En hållbar politik för hela länet
Skapa digitala lösningar för de behov som finns och låt det vara ett verktyg att möta de behoven.
Urbana tolkningsföreträden och andra maktrelationer
Kommuner som riskerar att falla samman då befolkningsunderlaget är för litet- vilka politikområden
måste man/kan man ha behov av att förändra för att vända utvecklingen?
Viktigt för Umeå stad att hitta en bra balans mellan satsning på Umeå som stad och satsning på hela
norra Sverige med Umeå som nod.
Nothing to fear but fear itself
När och på vilket sätt kan man se att forskning har påverkat politiska beslut i nutid? Kan man se
skillnader mellan politiska partier/politiker?

