
Crowdsourcing – från Vuollerim till världen och tillbaka

Kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte – för en hållbar bygd!

Praktiska exempel från Vuollerimbygden



Vuollerimbygden
Innovativ samverkansekonomi

                    
800 invånare
  60 företag
  40 föreningar
     7  oberoende Bygdebolag



Bygdebolag för bygdens bästa

Alla Bygdebolag har inskrivet i sina bolagsordningar, 
stadgar att vinster återinvesteras i bygden.



Exempel på bygdeinitiativ under två decennier 



Vuollerimbygdens Ekonomiska Förening
Det första Bygdebolaget 

startades 1999 när den för 

bygden livsnödvändiga 

järnhandeln skulle läggas 

ner och huset skulle rivas. 

“Embryo” som inspirerat



Visioner i Vuollerimbygden AB,  VIVA

Startades 2006 och har idag 

närmare 200 delägare. 

Driver två hotell i Vuollerim, 

och en camping. Hotell 

Vuollerim, Älvarnas Hotell 

samt Vuollerim Camping. 

Samtliga är renoverade med 

ett stort engagemang från 

många personer i bygden. 



Vuollerims Friskola AB 

”En bra liten skola”. Startades 

2009 och har har ett drygt 

100-tal delägare. Anledningen 

till att starta en fristående skola 

i Vuollerimbygden är att 

säkerställa att en komplett 

grundskola ska finnas i bygden 

nu och i framtiden. Detta efter 

kommunens beslut om att lägga 

ner årskurs 6-9 i Vuollerim. 



The Village Team AB 

A rbetar med teamwork som affärsidé. 

Tar tillvara lokal kompetens och erfarenheter för att skapa långsiktigt 

hållbara näringsverksamheter. Ex på aktiviteter lokalproducerad musik, 

kontor & konferenslokaler, fordonslagring och däckverkstad. 



Nytänk - ungas sätt att göra skillnad
Exempel på bygdeprojekt 

utifrån idé som fötts på 

The Village Team 

Jobbade med att knyta 

ihop, peppa och stötta 

unga norrbottningar och 

deras idéer.  



Du väljer – en musikal om att våga vara sig själv 
En musikal mot mobbning av och med 

bygdens ungdomar och med 

lokalproducerad musik. Ungdomarna 

skötte det mesta själva och växte 

enormt under projektet. Ingen av dem 

hade gjort något liknande tidigare.

Musikalen vidareutvecklas nu för att nå 

nya ungdomar, skolor och publik.

”Det är enkelt att sätta upp en musikal” 

https://www.youtube.com/watch?v=sOyjqrI8A9w
https://www.youtube.com/watch?v=sOyjqrI8A9w


Vuollerims Motorförening 

V uollerim Karting Ring är 

världens nordligaste godkända 

tävlingsbana för karting. 

Ett nästan omöjligt projekt! 

En fantastisk anläggning, 

dessutom anpassad för 

funktionsvariationer.



Mathantverket Vuollerim
Prisbelönta ostar från en av 
världens mest sällsynta kor 
- Fjällkon!

Gärdas Fik & Butik

Mejeri och café mitt i byn 

där visionen är att fler ska 

kunna hyra in sig för att 

förädla lokalt mathantverk 

och utveckla nya ideér 

Mejeriet invigdes våren 2018

Gärdas Fik & Butik invigdes 2021



FjällkoGård Vuollerim – Bidra Ideell Förening

Bidra Ideell förening driver Jokkmokks kommuns sista aktiva heltidslantbruk. Föreningen 
har som ändamål att bevara den unika lantrasen Fjällko och bidra till öppna landskap. 
Grus & Guld nr 3 2021 Se sidan 12-21

https://issuu.com/grusoguld/docs/21-3grus_o_guld


● Från 0 till 50 turistaktiviteter 
tillsammans
 

● Genuina lappländska 
vardagsupplevelser 
 

● All vinst återinvesteras
i bygden

● Internationella nätverk och 
erfarenhetsutbyten med ringar på 
vattnet...

Lapland Vuollerim Welcomes You AB



Vuollerimbygden -  ett praktiskt exempel på internationella samarbeten











Framgångsfaktorer
Självorganiserade 

Organisk utveckling över tid

Gräsrotsinitiativ tillsammans

Alla lika viktiga

Tillit



Tips från Vuollerim
Ta fram den grundläggande och delade intentionen till VARFÖR initiativet ska starta. 

Det som man kan luta sig åt i samarbetet när vardagens hur-frågor dyker upp.

“..Det finns inget rätt eller fel i samarbetet - bara möjligheter att växa!..”   
Då faller också prestigen…..

Tillit är viktigt och kan väljas! 

Och - tänka större - nätverka - dela med andra - de kan se det vi inte ser
 

 



Frågor att diskutera
“..Samarbetet - kanske det som i alla sammanhang påverkar ekonomin 
allra mest..”

När det är svårt - Vilka hinder ser du i dig själv för att “gå den extra milen” i 
samarbetet?  Vilka hinder ser du i övrigt? 

Samarbete behöver kontinuerligt tränas! Hur kan vi kvalitetssäkra och höja 
ribban för samarbetet i våra projekt, våra bygdebolag och våra initiativ? 
 
Vad behöver du vara uppmärksam på - i dig själv - för att underlätta i 
samarbetssituationer?  
 



Länkar till några filmer och artiklar
Länkar filmer och artiklar om Vuollerimbygden & Bygdebolag
Equal Teamwork Changes the World
https://www.youtube.com/watch?v=zBbaq8rdCPY
 
Rubizmo – EU projekt Sustainable Business Inspiration: Lapland Vuollerim
https://www.youtube.com/watch?v=K3JEiQeyFLk&t=113s
 
Islyktornas By – Världsrekord 2013
https://www.youtube.com/watch?v=D2sbIUvVXIw&t
 
Official Jihde Vuollerim kurs 2013 – efter Guinness Rekord
https://www.youtube.com/watch?v=LU7gMKt8AJs
 
Coompanion och Hela Sverige ska leva ”Att bilda Bygdebolag”
https://coompanion.se/2021/05/05/guide-till-att-bilda-bygdebolag/

Landsbygdsnätverket artikel om Vuollerims Bygdebolag
https://www.landsbygdsnatverket.se/inspiration/inspirerandeexempel/unikmodellmedbygdebolagblevvuollerimsframgang.5.5
9a49f1917f248948c61b0e0.html

https://www.youtube.com/watch?v=zBbaq8rdCPY
https://www.youtube.com/watch?v=K3JEiQeyFLk&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=D2sbIUvVXIw&t
https://www.youtube.com/watch?v=LU7gMKt8AJs
https://coompanion.se/2021/05/05/guide-till-att-bilda-bygdebolag/
https://www.landsbygdsnatverket.se/inspiration/inspirerandeexempel/unikmodellmedbygdebolagblevvuollerimsframgang.5.59a49f1917f248948c61b0e0.html
https://www.landsbygdsnatverket.se/inspiration/inspirerandeexempel/unikmodellmedbygdebolagblevvuollerimsframgang.5.59a49f1917f248948c61b0e0.html

